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WSTĘP

Modernizm w Czechach, w rozumieniu epoki literackiej, oﬁcjalnie rozpoczyna
się w połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, ale zapowiadają go już pewne
zjawiska z początków tej dekady1. Jak pisze Anna Gawarecka, autorka pracy
o czeskich dekadentach, w Czechach pod koniec XIX wieku, na skutek „pozostawania w orbicie oddziaływania literatury francuskiej, rozpowszechniło się
słowo moderna, stosowane czasami jako określenie całej rodzącej się formacji
kulturowej”2. Związki tego terminu z polskim rozumieniem modernizmu w latach siedemdziesiątych XX wieku na łamach „Pamiętnika Słowiańskiego” analizował Jacek Baluch3, dla którego istotnymi punktami odniesienia były kierunki
artystyczne: dekadentyzm, impresjonizm, symbolizm, deﬁniujące modernizm
polski, a w szerszym kontekście – europejski. Abstrahując od nurtującego Balucha problemu, dającego się sprowadzić do pytania: „Czy czeska moderna
jest modernizmem?”, warto zwrócić uwagę na to, że reprezentowane przez
autora stanowisko badawcze koncentruje się na klasyﬁkacjach prądowych,
zatem na „hieratycznych” kategoriach jako wyznacznikach epoki, skutkując
umieszczeniem w centrum badawczej reﬂeksji głównie twórców płci męskiej.
Takie ujęcie modernizmu czeskiego było przez wiele lat dominujące i obowiązujące, ale zarysowany w jego rezultacie krajobraz literacko-kulturowy nie
uwzględniał wszystkich wzbogacających go zjawisk i procesów. Modernizm to
bowiem również okres, w którego ideowo-artystycznym centrum – zwłaszcza
na przełomie wieków – znajdowały się kobiety. Słowa „kobieta” i „kobiecość”
odmieniane były wówczas przez wszystkie przypadki, nastąpił intensywny
1
Cezurą w rozwoju modernizmu był do niedawna rok 1900, po którym na scenie literackiej pojawiło się tzw. pokolenie anarchistów. W wydanej niedawno w Czechach pracy zbiorowej Dějiny nové
moderny nową cezurą staje się rok 1905. „W prezentowanej tu pracy” − piszą w rozdziale wprowadzającym Petr Bílek i Vladimír Papoušek − „która obejmuje okres rozwoju literatury czeskiej od roku
1905 do roku 1923, skupiamy się na powstaniu i dyskursywnej cyrkulacji paradygmatu związanego
z konstytuowaniem się języka modernizmu i awangardy, które w warunkach europejskich oznaczały oddzielenie się od secesyjnej ornamentyki, symbolizmu i dekadentyzmu, przynosząc nowe
możliwości obrazowania rzeczywistości. W niniejszej pracy zatem zajmujemy się epoką późnego
modernizmu w Czechach. Naturalnie, wybrany okres (...) jest konstruktem arbitralnym. Rozpoczyna
się w roku praskiej wystawy dzieł Muncha jako swego rodzaju znaczącą »inicjacją« wskazującą na
przemiany dyskursu artystycznego, kończy zaś rokiem, w którym powstaje poetyzm jako moment
graniczny”. Za: P.A. Bílek, V. Papoušek, Metoda pozorování déjin a její souvlislosti [w:] Dějiny nové
moderny. Česká literatura v letech 1905−1923, Vladimír Papoušek a kolektiv, Praha 2010, s. 18.
2
A. Gawarecka, Wygnańcy ze światów minionych. O czeskich dekadentach, Poznań 2007, s. 60.
3
J. Baluch, Czeska »moderna« i »izmy«, „Pamiętnik Słowiański” 1974, s. 171−190.
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rozwój ruchu emancypacyjnego, pogłębieniu uległa świadomość feministyczna, a obecności piszących kobiet nie sposób było zignorować. Ich twórczość
prozatorska – bo na niej się skupię – tematycznie obejmowała wszystkie wymienione kwestie, a wykorzystywanych przez nie literackich form i formuł nie
da się rozpatrywać wyłącznie z zastosowaniem standardowych klasyﬁkacji
historyczno-literackich. Nie oznacza to oczywiście, że twórczość ta znajdowała
się poza „granicami poetologicznymi”, nie są one jednak najistotniejsze w jej
odbiorze i niekoniecznie w pełni ją deﬁniują. Teksty literackie modernistycznych autorek należy bowiem umieścić w szerszym spektrum zjawisk i traktować jako dyskurs literacko-kulturowy.
Obecność aktywnych twórczo kobiet, z których większość do czasów
współczesnych zajmuje mocną pozycję w kanonie literackim, a ich dorobek
jest uznawany za ważny w rozwoju czeskiej tradycji literackiej, staje się wyrazista już od drugiej połowy XIX wieku, kiedy to po okresie odrodzenia literatura czeska ugruntowuje swoją tożsamość w wymiarze artystycznym i narodowym. Główną postacią w tym gronie pozostaje oczywiście Božena Němcová,
której twórczość nieustannie zajmuje uwagę badaczy, bez względu na płeć czy
preferowane metodologie. Blisko niej sytuują się Eliška Krásnohorská, Karolina
Světlá i Teréza Nováková. Nieco zmarginalizowaną, ale również znaną pisarką pozostaje siostra Novákovej, Soﬁe Podlipská. W okresie modernizmu grono piszących kobiet powiększa się, ich aktywność twórcza, jak zauważa Hana
Voisine-Jechova, przejawia się na różnych polach i obejmuje różne gatunki, od
dziennikarstwa i krytyki literackiej, po utwory prozatorskie4.
Tak oto, począwszy od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, a skończywszy
na drugim dziesięcioleciu wieku XX, na scenie literackiej Czech obecne były
prozaiczki, poetki, dramatopisarki, krytyczki, publicystki. Na przełomie wieków pisały i publikowały jeszcze autorki starszego pokolenia, między innymi
Eliška Krásnohorská (1847−1926; właśc. Alžběta Pechová) i Teréza Nováková
(1853−1912). Publikuje również urodzona w 1852 roku Anna Lauermannová,
używająca pseudonimu Felix Téver. W czołówce literackiej pojawiają się jednak
przedstawicielki nieco młodszych generacji: Gabriela Preissová (1862−1946),
Božena Viková-Kunětická (1862−1934), Růžena Jesenská (1863−1940), publikująca pod pseudonimem Jiří Sumín Amalie Vrbová (1863−1936) oraz Růžena
Svobodová (1868−1920). Na początku XX wieku karierę literacką rozpoczynają
Božena Benešová (1873−1936), Anna Marie Tilschová (1873−1957), Marie Majerová (1882−1967). Swoich sił w dziedzinie literatury próbują ponadto obecnie całkiem zapomniane: Helena Malířová (1877−1940), znana głównie jako
dziennikarka i tłumaczka Olga Fastrová (1876−1965), jedna z pierwszych absolwentek i doktorantek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Karola Zdenka
Hašková (1878−1946), oraz sławna czeska aktorka przełomu minionych wieków Hana Kvapilová (1860−1907).
4
H. Voisine-Jechova, Hledání identity (motiv odpovědnosti, viny a pokání v dílech R. Svobodové,
B. Benešové a A.M. Tilschové), „Literární archiv“ 2003−2004, sv. 35/36, s. 155−156.
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Z tego licznego grona wybrałam cztery najbardziej reprezentatywne moim
zdaniem pisarki: Růženę Svobodovą, Boženę Vikovą-Kuněticką, Boženę Benešovą i Amalię Vrbovą. Růžena Svobodová i Božena Benešová to autorki,
których utwory znajdują się w kanonie literatury czeskiej. Przez lata nieco zapomniana, lecz obecnie odkrywana przez badaczy (głównie badaczki) Amalie
Vrbová zyskuje sobie miano jednej z najbardziej oryginalnych pisarek modernistycznych; omówienie jej twórczości pojawia się w najnowszych opracowaniach
literatury modernistycznej, między innym w wydanej w 2010 roku sławnej już
pracy Dějiny nové moderny. Božena Viková-Kunětická natomiast, niegdyś kontrowersyjna, ceniona autorka opowiadań, dramatów i powieści, należy obecnie
do ścisłej czołówki „kanonu feministycznego”. Z wyjątkiem zatem trylogii Boženy Benešovej i jednego utworu Růženy Svobodovej (napisanego w 1908, a wydanego w 1918 roku), zaprezentuję na podstawie wybranych utworów dorobek
literacki kobiet z przełomu XIX i XX oraz z początków XX wieku.
Silna od strony twórczej, niebudząca wątpliwości badaczy jeśli chodzi o wartość i wkład w rozwój literatury czeskiej reprezentacja „drugiej płci” w okresie
poprzedzającym modernizm sprawiła, że modernistkom niełatwo było zaistnieć zarówno w ówczesnej, jak i późniejszej świadomości literackiej i literaturoznawczej. Nie oznacza to jednak, że zajmowały one pozycję marginalną.
Przeciwnie, ich głos był od początku donośny, ważny i odważny, a niektóre
z nich, o czym była już mowa, znalazły swoje miejsce w oﬁcjalnym kanonie
literackim i wymieniane są w liczących się kompendiach historyczno-literackich. Prawdą jednak jest również to, że pamięć o nich pozostała żywa mniej
więcej do wybuchu drugiej wojny światowej. Jeszcze w 1932 roku powstała
monograﬁa na temat Boženy Vikovej-Kunětickiej autorstwa Vladimíra Minařika, zaś w 1934 roku − poświęcona tej samej pisarce praca Jana Voborníka. Kuněticką przestano wydawać na początku lat dwudziestych (wyjątek stanowiło
kilka dramatów, wznowionych również po drugiej wojnie światowej). Utwory
Růženy Svobodovej były konsekwentnie wydawane w okresie międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej wydrukowano ich już tylko kilka, a w 1979
roku po raz ostatni światło dzienne ujrzał kanoniczny zbiór opowiadań Svobodovej Černí myslivci. Niesłabnącym uznaniem w latach międzywojennych
cieszyła się Božena Benešová, w tym czasie wciąż pisząca. Jej utwory wydawano do lat siedemdziesiątych XX wieku, a najpopularniejszy, zaliczany do
literatury o tematyce dziecięcej Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová po raz
ostatni wznowiono w 1999 roku. Spore zainteresowanie wydawców w latach
międzywojennych wzbudziły utwory Amalii Vrbovej. W 1937 roku ukazało się
omówienie twórczości tej pisarki autorstwa Gabrieli Preissovej. W latach siedemdziesiątych badania nad dorobkiem modernistek prowadziły literaturoznawczynie: Jarmila Mourková, która w 1975 roku wydała monograﬁę o Růženie Svobodovej, oraz Dobrava Moldanová, autorka opublikowanej w 1977 roku
monograﬁi poświęconej Boženie Benešovej, kilku artykułów na temat tej autorki i tekstów, których bohaterkami były inne czeskie modernistki. Badaczki
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te podlegały jednak rygorom ideologii komunistycznej, co widać zwłaszcza
u Moldanovej, Mourkovej bowiem, poza kilkoma wyjątkami, udało się uniknąć nadmiernej tendencyjności. Ponadto, mimo że nie miała ona dostępu do
narzędzi metodologicznych wypracowanych przez krytykę feministyczną i teorię gender, w swojej książce wykazała się niezwykłą intuicją badawczą w tym
zakresie.
Trudno jednak stwierdzić, że dwudziestowieczne badania literaturoznawcze nad dorobkiem czeskich modernistek były szczególnie intensywne. Można nawet odnieść wrażenie, iż w czeskim modernizmie nastąpiło zerwanie
ciągłości pisarstwa kobiet po płodnej drugiej połowie XIX wieku, a nawet że
piszących kobiet wówczas nie było lub że znajdowały się one na niewartych
uwagi literackich i artystycznych peryferiach. Sytuacja ta niejako automatycznie budzi wrażenie, że modernistki nie spełniały uznawanych za ważne i wartościowe kryteriów artystycznych. Tym argumentem posługuje się tradycyjne
literaturoznawstwo, w którym artystyczną miarę utworów oraz kształt kanonu literackiego określano za pomocą niezmieniających się od lat kryteriów.
Z takim modelem literaturoznawstwa walkę podjęły, w krajach postkomunistycznych obecne w istocie od niedawna, krytyka feministyczna i teoria gender. Dzięki nim rozmachu w ostatnich latach nabrały badania nad dorobkiem
Vikovej-Kunětickiej – nad jej twórczością i działalnością polityczną dyskutowano na przykład na kolokwium poświęconym modernizmowi czeskiemu, zorganizowanym w Pradze w 2005 roku, dwa interesujące artykuły poświęcone
Kunětickiej ukazały się zaś w zbiorze będącym pokłosiem tych dyskusji, zatytułowanym V bludném kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity z 2006 roku. Znawcą zarówno twórczości Vikovej-Kunětickiej, jak i kilku
innych modernistek, jest niewątpliwie brytyjski bohemista Robert B. Pynsent.
Czołowa czeska badaczka feministyczna, Libuše Heczková, przeanalizowała
natomiast działalność krytycznoliteracką kobiet w kontekście rozwoju modernistycznego ruchu emancypacyjnego i myśli feministycznej, a rezultatem tego
jest niezwykle interesująca praca zatytułowana Píšící Minervy. Kapitoly z dějin
české literární kritiky, wydana w Pradze w 2009 roku. Za istotną w przywracaniu wiedzy o piszących modernistkach i zapewnieniu im należnego miejsca
w historii literatury uważa się także wspominaną już pracę zbiorową Dějiny
nové moderny, w której – co jest niemałą zasługą zaproszonej do współpracy
Libušy Heczkovej – znalazły się nazwiska pisarek i omówienia ich twórczości,
w tym również autorek prezentowanych w tej książce.
W związku z ożywieniem badań nad twórczością czeskich modernistek
w ostatnich latach, w Czechach i poza ich granicami (głównie w krajach anglojęzycznych) pojawiły się interesujące prace o charakterze przeglądowym. Niniejszym natomiast zdecydowałam się na przybliżenie konkretnych utworów
i autorek z tego okresu drogą bardziej wnikliwych tekstowych analiz i interpretacji. Moje zainteresowania skupiają się przy tym na zagadnieniu tożsamości.
Nie chodzi mi jednak o opisanie spójnego konceptu, lecz o zaprezentowanie
10

różnych formuł i postaci tożsamości na podstawie badanych tekstów. Pracując z tekstem, opieram się na tym, co empirycznie uchwytne i specyﬁczne,
chroniąc się przed uproszczeniami i generalizowaniem, pojawiającymi się
często w przypadku arbitralnego aplikowania do badanych tekstów wybranej
teorii bądź koncepcji. Praca z tekstem umożliwiła mi ponadto uczestniczenie
w procesie poszukiwania i odkrywania sensów niekoniecznie metodologicznie
„zaplanowanych”, założonych z góry i wymagających jedynie podporządkowania przyjętej perspektywie teoretycznej, lecz również tych wyłaniających się
niejako samoistnie czy nieoczekiwanie. Analiza i interpretacja stają się zatem
„procesem pisania”, a nie tylko postępowaniem badawczym.
Problem tożsamości w twórczości kobiet był już wielokrotnie omawiany na
gruncie krytyki feministycznej i teorii gender − w istocie każda praca bądź
dyskusja w sposób eksplicytny lub implicytny tego właśnie zagadnienia dotyczy. Tego rodzaju postawy teoretyczne od wielu lat opierają się właśnie na wybranych z szerokiego repertuaru konkretnych koncepcjach tożsamości. Aby
nie ustalać priorytetu żadnej z nich, a w rezultacie nie „usztywniać” procesu
poszukiwania wyznaczników i czynników kształtowania się tożsamości, jako
nadrzędną kategorię porządkującą wybrałam trajektorię.
Kategoria ta znalazła dotąd rozwinięcie przede wszystkim w pracach socjologów. Określenie „trajektoria tożsamości” pojawia się przede wszystkim
u Anthony’ego Giddensa w klasycznej już pracy Nowoczesność i tożsamość.
„Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Oznacza ono autoreﬂeksyjny proces, często powiązany z terapeutycznym powrotem do przeszłości
(„Rekonstrukcja przeszłości idzie w parze z antycypacją prawdopodobnej
przyszłej trajektorii”5, jak twierdzi Giddens). Proces ten ma na celu zapanowanie nad własnym losem i samodzielne projektowanie własnego „ja”, tak
aby przeciwstawić się dotychczasowej pasywnej postawie polegającej na
poddaniu się czasowi, który, jak to określa Giddens, nas „niesie” i związany
jest z „koncepcją losu odpowiadającą kulturom tradycyjnym, gdzie ludzie są
niewolnikami zdarzeń i z góry przesądzonych sytuacji”6. W ujęciu Giddensa
tożsamość jest projektem w pełni reﬂeksyjnym, „ja” ma tworzyć trajektorie
rozwoju „od przeszłości do antycypowanej przyszłości”, przebieg życia ma być
rozpatrywany „jako seria »przejść«”, rozwój „ja” ma przebiegać samozwrotnie,
trajektoria życia − stanowić jedyną nić spajającą owo „ja”, tożsamość winna
się zaś opierać na „wyborze jako zasadniczym wymiarze codziennego życia”7.
Kolejnym, najszerzej chyba komentowanym ujęciem trajektorii, jest propozycja niemieckich badaczy Fritza Schützego i Gerharda Riemanna. Trajektoria
jest w ich przypadku rozumiana jako bezładne procesy społeczne wywołujące
cierpienie, takie na przykład jak choroba i umieranie, zmiana sytuacji histo5
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,
przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2002, s. 101.
6
Ibidem, s. 103.
7
Ibidem, s. 101, 105, 110−112.
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rycznej, emigracja, załamanie się kariery zawodowej itp. Trajektorie te – Grażyna Borkowska w swojej reﬂeksji nad narracjami o umieraniu porównuje je
„do kataklizmu, który zwala się nieoczekiwanie na człowieka, niszczy jego
porządek świata, powoduje bankructwo »pewnej koncepcji siebie«”8 – zwane
przez Schützego i Riemanna również procesami trajektoryjnymi, ewentualnie
trajektoriami biograﬁcznymi9, stanowią część tak zwanych struktur procesowych w przebiegu życia. W ich obręb wchodzą ponadto biograﬁczne schematy działania (intencjonalne planowanie życia, nastawienie do własnego życia
i tożsamości), działania instytucjonalne (normatywny, przykładowo wiekowy
lub edukacyjno-zawodowy, pierwiastek w biograﬁi) oraz przemiany (praktyczna praca nad trajektorią i jej przekroczeniem z towarzyszącym temu wypracowaniem adekwatnej tożsamości)10.
Trzeba jednak pamiętać, że termin „trajektoria” został przejęty przez nauki
społeczne i humanistyczne z ﬁzyki, a tam głównymi parametrami owego zjawiska pozostają ruch i kierunek, zasadniczą właściwością natomiast − wyznaczony przez masę pęd, nadający trajektorii charakter procesu zdeterminowanego, w pewien sposób inercyjnego, pozbawionego swobody (czemu w swoim
ponowoczesnym ujęciu przeciwstawia się Anthony Giddens). Antonina Kłoskowska, zajmująca się między innymi, jak to określa, zwrotnymi momentami
życiowych trajektorii, polemizuje z koncepcją Schützego i Riemanna, mając na
uwadze właśnie owo pochodzenie: „Przyjmując pojęcie trajektorii – pisze badaczka – odrzucam te jego ograniczenia, które w teorii Anselma Straussa, a za
nim Fritza Schützego wiążą trajektorię wyłącznie z cierpieniem zakłócającym
bieg życia jednostki (…). W nawiązaniu do pierwotnego znaczenia w ﬁzyce trajektoria jest tu przyjęta jako przebieg drogi życiowej, jej tor, wyznaczony masą
i wektorem pędu, znanymi wymiarami początkowej pozycji – lokacji”11.
W swoim ujęciu trajektorii podążam więc raczej za koncepcją Kłoskowskiej,
zwracając uwagę na „początkową pozycję – lokację”, przez którą rozumiem
pewien punkt bądź sytuację niekoniecznie o charakterze zwrotnym, ale po
prostu istotne w przebiegu życia. Zawsze jest ona powiązana z płcią, która,
według koncepcji Harriet Bradley, „wywiera wpływ na wszystkie aspekty naszego życia”12, z jego wyznacznikami i ograniczeniami, takimi jak seksualność,
stosunki rozrodcze, małżeństwo, rodzina, praca, twórczość czy kariera, różnicującymi doświadczenie życiowe. Tożsamość i podmiotowość pojmuję zatem
za Bradley jako zdeterminowane płciowo; „podtrzymywane przez podłoże re-

8

G. Borkowska, Opowiedzieć umieranie, „Teksty Drugie“ 2004, nr 5, s. 36.
G. Riemann, F. Schütze, „Trajektoria“ jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach
cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo“ 1992, nr 2, s. 90 et passim.
10
10 G. Riemann, F. Schütze, „Trajektoria”…, s. 89−109; A. Kołodziej-Durnaś, Autobiograﬁa
Alice Salomon – struktury procesowe biograﬁi a losy narodu niemieckiego, „Przegląd socjologii
jakościowej” 2010, nr 2, t. VI, s. 67.
11
A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005, s. 152.
12
H. Bradley, Płeć, przeł. E. Chomicka, Warszawa 2008, s. 110.
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lacji płciowych, na którym stale się opiera[ją]”13. Jest to więc w dużej mierze
modernistyczna tożsamość „esencjonalna”, oparta, jak przypomina Bradley,
na „kategorii wspólnej tożsamości kobiet”14, odmienna od ponowoczesnego
rozumienia płci jako wielorakiej i niestałej, zakorzenionej w kategorii różnicy,
pojmowanej dyskursywnie, jednostkowo, mającej za podstawę zmienną konstrukcję tożsamości. Dodam jeszcze, że wyróżnione przez socjologów elementy zarówno trajektorii tożsamościowych, jak i całych struktur procesowych
pojawiają się w moich analizach i interpretacjach jako część wyróżnionych
przez Schützego i Riemanna, uwzględnianych także przez Kłoskowską, „trajektorii kolektywnych”. Zgodnie z tą koncepcją omawiane w niniejszej książce
poszczególne reprezentacje tekstowe oraz powiązane z nimi procesy biograﬁczne stanowią zarówno exempla indywidualne, jak i kolektywne, odnoszące
się do zbiorowości kobiet żyjących w określonym czasie (z uwzględnieniem
czynnika narodowego) i do paradygmatu „losu kobiecego”.
Poza zarysowanym już teoretycznym tłem pragnęłam ukazać tożsamość
jako problem złożony, jako proces. Okres modernizmu, a zwłaszcza przełom
wieków, to czas gorączkowych, wręcz chaotycznych poszukiwań w „obszarze
kobiecości”, analizowania jej rozlicznych aspektów i wymiarów, tak w kontekście teoretycznym, jak i w odniesieniu do różnych form aktywności, w tym
artystycznych. To okres ścierania się poglądów, burzliwych dyskusji, błądzenia
po „palimpsestowym” obszarze powstałym z nakładania się starych i nowych
tropów i kierunków tworzących przedziwną mapę, raczej jednak „dezorientującą” niż sprzyjającą zdobywaniu orientacji. Ale też owa dezorientacja jawi
się jako wartość, dotyczy bowiem problemów nurtujących ówczesne, aktywne twórczo kobiety. Zamiast relacjonować i komentować charakter i przebieg
tych dyskusji (co wszak częściowo czynię), dokonuję analiz i interpretacji tekstów, badając właśnie tożsamościowe trajektorie – pojmowane tu raczej jako
linie, trasy i kierunki niż gotowe, zamknięte projekty.
„Trajektorie tożsamości” w prozie czeskich modernistek badam w różnych
aspektach trzech wydzielonych tu obszarów tematycznych: etnograﬁcznym,
erotycznym i rodzicielskim (macierzyńsko-córkowskim). Omawiam więc takie
zagadnienia jak tożsamość modernistycznej kobiety-autorki w relacji z wielkimi poprzedniczkami, tożsamość kobiety realizującą się w jej życiu zawodowym, nierzadko ograniczaną bądź proﬁlowaną instytucjonalnie, standardowe
role i scenariusze życia kobiet oraz sposoby ich „przepracowywania” bądź
negowania, oraz kształtowanie „kolektywnej” tożsamości, pojmowanej jako
rezultat zmian społeczno-kulturowych, często sprzężonych z rozwojem ruchu
emancypacyjnego i myśli feministycznej.
Na zakończenie pragnę się odnieść do prac slawistycznych dotyczących
twórczości kobiet. Charakterystyczne dla tego typu badań postawy metodologiczne – marginalizowane, podobnie jak sama ta twórczość – nie wywołują
13
14

Ibidem, s. 89.
Ibidem, s. 90.
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już takiego oporu jak przed laty, często traktowane są po prostu jako równoprawne wobec innych metodologii. Nie dotyczy to jednak wszystkich kierunków ﬁlologicznych (pozostańmy bowiem w obrębie tej specjalności): o ile na
przykład w literaturoznawstwie polonistycznym teksty z zakresu krytyki feministycznej i teorii gender nie budzą już większych emocji ani nie są traktowane podejrzliwie, o tyle w badaniach slawistycznych ta koncepcja teoretyczna
wciąż nie ma silnej pozycji i podchodzi się do niej co najmniej nieufnie. Być
może daje tu o sobie znać naukowe unheimlich; drzemiący w podświadomości kompleks wynikający z penetrowania kultury, języka i literatury „małych
narodów”, gdzie wartość naukowo-badawcza określana jest przez podejmowanie traktowanych jednoznacznie jako ważne i wzniosłe tematów oraz stosowanie „kanonicznych” metodologii. Jeśli zatem chodzi o książki autorskie,
w polskim literaturoznawstwie slawistycznym (albowiem prekursorską pracą poruszającą problematykę feministyczną był tom zbiorowy pod redakcją
Ewy Kraskowskiej) w duchu metodologii feministyczno-genderowej pracowało dwoje badaczy: Magdalena Koch i Marcin Filipowicz. Autorzy ci dowodzą,
że przyjęta przez nich metodologia może realizować różne strategie czytania
pisarstwa kobiet. Filipowicz w pracy Urodzić naród: z problematyki czeskiej
i słowackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku najbliższy jest temu, co
Ewa Kraskowska nazywa lekturą podejrzliwą, mając na myśli podejście feministyczne w interpretacji dzieł literackich, kiedy „profesjonalna czytelnik-kobieta czyta po to, by wzbudzić w sobie i innych podejrzliwość w stosunku
do świata-jaki-jest, do wszystkiego, co na mocy nieujawnionych presupozycji
przyjmuje się w danej wspólnocie jako oczywiste, naturalne i niepodlegające
kwestionowaniu. Kobieta patronuje takiej nieufnej, opornej lekturze”15. Biorąc
na warsztat znane pisarki czeskie drugiej połowy XIX wieku, Filipowicz (jego
płeć jako czytelnika można w tym momencie potraktować kulturowo) przewartościowuje, przełamuje kanony dotychczasowych tradycyjnych interpretacji ich utworów. Magdalena Koch natomiast w książce ...kiedy dojrzejemy
jako kultura... Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku przywraca
wartość twórczości pisarek serbskich, którą podważono w okresie kształtowania się kryteriów narodowego kanonu literackiego. Dokonuje tego, analizując
kwestie związane z kanonem i genologią tekstów.
Prezentowana tu praca o czeskich modernistkach różni się od poprzednich
między innymi pod względem metodologicznym. Po pierwsze, wpisuje się ona
w nurt badań syntetyzujących pierwszy etap krytyki feministycznej, polegający na „odkrywaniu” autorek, na ich wydobywaniu z cienia historii literatury,
a także w nurty kolejne, w których uwaga została skierowana między innymi na zagadnienia gynokrytyczne, związane z pytaniem o istotę kobiecości.
Po drugie, co ważniejsze, Czeszki… nie są książką programowo feministyczną
czy genderową. Obie metodologie odgrywają co prawda istotną rolę w drugim
15
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E. Kraskowska, Czytelnik jako kobieta, Wokół literatury i teorii, Poznań 2007, s. 23.

i trzecim rozdziale, ale traktowane są pragmatycznie, jako dogodne i ważne
w odkrywaniu sensów zawartych w analizowanych tekstach. Znacznie bardziej prawdziwe byłoby stwierdzenie, że książkę tę cechuje pluralizm metodologiczny – obok wspomnianych już metodologii pojawiają się tu bowiem
(szczególnie w pierwszym rozdziale) zagadnienia kulturowe i teorie z kręgu
culture studies, wspomagane antropologią i nową etnograﬁą. W Czeszkach…
nie proponuję więc spójnej, „mocnej” teorii, lecz to, co w Polsce od lat propaguje Anna Burzyńska, zastanawiająca się nad istotą i wykorzystaniem postteorii (wyrastającej, rzecz jasna, z reﬂeksji poststrukturalistycznej). Jak twierdzi ta badaczka, postulatami myślenia o teorii są obecnie „pluralizm zamiast
totalności, innowacyjność zamiast metodyczności, systematyzacja zamiast
systemowości”16. Podobnie zresztą odnoszę się do kontekstów feministycznych i genderowych, w których od czasów prekursorskich prac Barbary Johnson mamy do czynienia, według słów Burzyńskiej, z „przesunięciem od »różnicy krytycznej« (poszukiwania retorycznych mechanizmów różnienia się tekstu
literackiego od samego siebie) do świata różnic (wyjścia od tekstu w stronę
różnic kulturowych, rasowych, płciowych, seksualnych itp.)”17.
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A. Burzyńska, Teoria czy postteoria?, „Teksty Drugie” 1993, nr 1, s. 30.
Eadem, Anty-teoria literatury, Kraków 2006, s. 420.
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ROZDZIAŁ PIERWSZY

ODWIEDZINY W PEWNEJ WSI

1. Etnograﬁzm w literaturze czeskiej XIX wieku
Etnograﬁa i literatura − w historii literatury czeskiej XIX wieku tego spotkania
nie sposób przeoczyć. Wymiar etnograﬁczny utworów miał wówczas swoje
źródło w tradycji (pre)romantycznej, w Czechach ściśle zespolonej z działaniami odrodzeniowymi, z konstruowaniem i kształtowaniem tożsamości narodowej. W tym paradygmacie mieszczą się zwłaszcza badania nad przejawami
kultury ludowej, a następnie ich transpozycja na teksty literackie, artystycznie
przetwarzające tego rodzaju materiał etnograﬁczny. Za pionierów, a zarazem
klasyków w tej dziedzinie są uważani František Ladislav Čelakovský oraz Karel Jaromír Erben; Čelakovský jako autor tak zwanej poezji naśladowczej (ohlasová poesie), której przykładem są tomiki: Ohlas písní ruských (1829; Echo
pieśni ruskich) i Ohlas písní českých (1939; Echo pieśni czeskich1), Erben zaś
jako twórca zbioru ballad Kytice z pověstí národních, zwanego w skrócie Kytice (1853; Wiązanka2). Obaj autorzy byli przede wszystkim badaczami folkloru3,
a ich tożsamość jako twórców literackich ma nie tylko charakter incydentalny,
1
Tłumaczenia tytułów utworów Čelakovskiego podaję za: J. Magnuszewski, Literatura czeska
[w:] Dzieje literatur europejskich, pod. red. W. Floryana, część pierwsza, Warszawa 1989, s. 726.
2
Na współwystępowanie elementów romantycznych i odrodzeniowych u Erbena uczula Vladimír Macura: „Wiązanka Erbena jest ściśle powiązana z kontekstem europejskiej poezji romantycznej (zwłaszcza z jej próbą aktualizacji ballady ludowej), a zarazem pozostaje z nim w stosunku
polemicznym. Podczas gdy główny nurt romantyzmu europejskiego kładł nacisk na prawo jednostki
do czynu, dodatkowo był to czyn graniczny, wymykający się podporządkowaniu ludzkim normom,
i w ten sposób stawiany na równi z czynem boskim, stwarzającym nowe światy i i zdolnym unieść
ciężar winy w jej wymiarze absolutnym, w Wiązance nieustannie akcentowany jest biegun przeciwny: stabilność porządku narodowej (ludowej) wspólnoty i jej niezachwianych norm”. V. Macura,
Znamení zrodu. (Českě obrození jako kulturní typ), Praha 1983, s. 216.
3
F.L. Čelakovský w latach 1822−1827 wydał trzytomową antologię zebranych przez niego tekstów słowiańskich pieśni ludowych, zatytułowaną Slovanské národní písně, w 1852 roku natomiast
ukazał się jego zbiór przysłów ludowych Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. K.J. Erben
był uważnym zbieraczem materiału ludowego: pieśni legend i ballad, w ich rozlicznych wersjach,
wraz z melodiami. Materiał ten Erben udostępnił w wydawanej w latach 1842−1845 pracy Písně
národní v Čechách, a w 1864 roku został on ponownie opracowany i zebrany w publikacji Prostonárodní české písně a řikadla. W 1869 roku ukazał się Erbena wybór bajek słowiańskich w języku
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lecz także w pewnym sensie wtórny, jest bowiem wynikiem ściśle profesjonalnych zainteresowań i eksploracji.
Odrodzeniowo-romantyczna inspiracja folklorem, reprezentowana przez
poetyckie próby Čelakovskiego i Erbena, to jeden z przejawów etnograﬁzmu
literackiego, będącego rezultatem penetrowania rodzimych obszarów wiejskich4 i związanej z tym problematyki. Kolejnym takim przejawem, szczególnie
wyrazistym, jeśli chodzi o czeską tradycję literacką, jest podejmowanie tematyki wiejskiej w prozie. Tematyka ta, jak pisze Lenka Kusáková, była reprezentowana w literaturze czeskiej już od pierwszej połowy XIX wieku w różnych
formach gatunkowych: od idylli (idyly), przez szkice (črty), po opowiadania
(povídky)5, przy czym, zdaniem czeskiej badaczki, w obrębie ostatniej formy
wykształciły się trzy typy odpowiadające trzem różnym sposobom ujęcia wiejskiej rzeczywistości oraz funkcji tych ujęć. Pierwszy z nich to opowiadanie
o prymarnej funkcji wychowawczej, skierowane bądź uwzględniające adresata
ze środowiska wiejskiego, drugi typ reprezentują utwory w konwencji sentymentalnej, z fabułą osadzoną w środowisku wiejskim, obrazującą typowe dla
niego konﬂikty, ewentualnie odwołującą się do problematyki z tego zakresu
poprzez wybiórcze podjęcie zagadnień charakteryzujących wiejską społeczność, nierzadko o wydźwięku krytycznym. Trzeci typ natomiast to, według
Kusákovej, opowiadanie w konwencji romantyczno-folklorystycznej (romanticko-folkloristický typ). Pojawiło się ono w latach czterdziestych XIX wieku
w odpowiedzi na postulaty poety i działacza odrodzeniowego Václava Bolemíra Nebeskiego skierowane do pisarzy czeskich, którzy, jak głosił Nebeský,
winni zwrócić uwagę na lud wiejski, przedstawiając go jako wzór oraz źródło odrodzenia narodowego i społecznego, podkreślając piękno i wartość wsi
oraz jej mieszkańców, zarówno w wymiarze życia codziennego, jak i kultury
ludowej6. Wśród autorów z pierwszej połowy XIX wieku, uprawiających wyróżnione niniejszym gatunki, Kusáková wymienia takich twórców, jak Jan Možný
Podčápský, Václav Hanuš Kokořínský i Hermenegild Jireček.
Przytoczone dane uzmysławiają, że − jeśli przekształcimy nieco i rozszerzymy tezę Kirsten Hastrup − podobnie jak w antropologii, tak i w literatuczeskim (opublikowany najpierw w oryginalnych wersjach językowych), zatytułowany Vybrané báje
a pověstí národní jiných větví slovanských.
4
Paul Willis bowiem etnograﬁę ujmuje szerzej, jako badanie życia i kultury różnych grup
i warstw społecznych, w tym również miejskich. Por. P. Willis, Wyobraźnia etnograﬁczna, przeł.
E. Klekot, Kraków 2005, s. 19−20 et passim. Praca duńskiej etnografki i antropolożki Kirsten Hastrup
uzmysławia natomiast, że badania etnograﬁczne (z towarzyszącym im wymiarem antropologicznym) dotyczą również obcych kultur. Por. K. Hastrup, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, przeł. E. Klekot, Kraków 2008.
5
L. Kusáková, Babička Boženy Němcové v kontextu dobové české prózy s venkovskou tematikou [w:] Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. Kongresu světové literárněvědné
bohemistiky, sv. 3, Praha 2006, s. 205. Wersja elektroniczna udostępniona przez Ústav pro českou
literaturu AV ČR w Pradze, http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/sborniky/kongres/tretiIII [dostęp:
1.12.2011].
6
Ibidem, s. 205−206.
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rze materiał etnograﬁczny, obejmujący folklor w jego różnych przejawach, zatem uwzględniający „tubylcze narracje” („słowa tubylców i ich teksty”)7 oraz
praktykę życia codziennego, może być wykorzystywany na różne sposoby8,
zarówno w obrębie jednego gatunku literackiego, jak i na poziomie ogólnoliterackim; w płaszczyźnie ideowej i poetologicznej. O ile jednak w Czechach
w pierwszej połowie XIX wieku etnograﬁzm literacki pozostawał raczej w gestii piszących mężczyzn, w dodatku realizujących się na polu literatury incydentalnie, bądź, jak w przypadku wymienionych przez Kusákovą autorów,
zajmujących na nim od początku słabszą pozycję, o tyle w drugiej połowie
wieku XIX staje się on jedną z ważniejszych domen w twórczości kobiet: pisarek aktywnych twórczo przez całe życie, a w wielu przypadkach, tak niegdyś, jak i obecnie, znanych i cenionych. Nie oznacza to oczywiście późniejszej
nieobecności pisarzy-mężczyzn w „etnograﬁcznym” obszarze zainteresowań,
wyrażającym się we wprowadzaniu do utworów problematyki wiejskiej (ewentualnie wiejsko-przyrodniczej), a związanej ze znajomością przedmiotu opartą
na bezpośredniej obserwacji ewentualnie na „badaniach zapożyczonych” (czyli śledzeniu materiałów muzealnych, archiwalnych itp.). Poza jednak Josefem
Kajetánem Tylem, Karlem Sabiną czy Vitězslavem Hálkiem, autorami opowiadań o tematyce wiejskiej wydawanymi od lat czterdziestych (Tyl, Sabina) do
lat siedemdziesiątych XIX wieku (Hálek), większość prozaików: Jindřich Šimon
Baar, Jan Herben, Josef Holeček, Karel Klostermann, Alois i Vilém Mrštíkowie,
Antal Stašek czy Karel Václav Rais, publikowała swoje utwory dopiero na przełomie XIX i XX wieku, przeważnie wpisując się w konwencję gatunkową powieści o tematyce wiejskiej, pozostającą w koincydencji z dominującą od końca
XIX wieku poetyką realizmu i naturalizmu. Jeśli natomiast mowa o piszących
kobietach, te już od lat czterdziestych XIX wieku konsekwentnie skupiają się
na zjawiskach z życia wiejskiego; na kondycji ludu oraz sposobach ekspresji
i symbolicznym porządkowaniu rzeczywistości w wiejskich społecznościach.
Galerię tę otwiera oczywiście Božena Němcová jako autorka książki Obrazy
z okolí domažlického (Obrazy z okolic Domażlic), pisanej latach 1845−1847
na zamówienie praskich czasopism „Květy” oraz „Česká včela”, a powstałych
w wyniku wnikliwych obserwacji życia mieszkańców wsi oraz przejawów kultury ludowej w rejonie Domažlic. Odtąd już wszystkie znaczące pisarki tworzące w drugiej połowie XIX wieku, a niektóre także na przełomie wieku XIX
i XX: Karolína Světlá (właśc. Johanna Rottová-Mužáková), Eliška Krásnohorská
(właśc. Alžběta Pechová), Teréza Nováková, Gabriela Preissová, sporadycznie
również siostra Karoliny Světlej Soﬁe Podlipská (jej imię podaje się również
w wersji Žoﬁe), zajmowały się etnograﬁcznymi „badaniami w terenie”, prezentując następnie ich literackie i pozaliterackie (a więc posiadające wartość
7
Określenia Kirsten Hastrup, por. K. Hastrup, Droga do antropologii..., s. 40. O tubylcach Hastrup pisze wstępnie, że są to ludzie badani w pewnym momencie (przez etnografów i antropologów społecznych) „jako mieszkańcy specyﬁcznej przestrzeni społecznej”. Por. ibidem, s. 160.
8
Ibidem, s. 40.
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dokumentalną) świadectwa. Pisarki te miały ponadto ulubione regiony kraju,
którym poświęcały szczególną uwagę. Były do nich przywiązane z różnych
powodów, od czysto osobistych, takich jak małżeństwo i związana z nim zmiana miejsca pobytu (przypadek Boženy Němcovej, której mąż w 1845 roku został wraz z rodziną oddelegowany do Domažlic, oraz Terézy Novákovej, która
po ślubie z Janem Novákiem w 1876 roku przeniosła się z Pragi do Litomyśla), po świadome peregrynacje z jasno wytyczonym celem badawczym (Karolina Světlá, Gabriela Preissová, a w niektórych przypadkach także Božena
Němcová). Tak oto Božena Némcová preferowała Chodsko (przede wszystkim
okolice Domažlic) oraz Słowację, Karolina Světlá upodobała sobie okolice Podjeszczedzi (Podještědí), Gabriela Preissová penetrowała pogranicze morawsko-słowackie, Teréza Nováková badała i pisała o regionie Litomyśla (w Litomyślu
Nováková spędziła 19 lat, a następnie, po przeprowadzce do Pragi, zakupiła
w pobliskim miasteczku Proseč wiejską chałupę, traktując ją jako azyl oraz
miejsce pracy twórczej w ostatnich latach życia). Warto przy tym zwrócić uwagę na interesujące połączenie wymiaru prywatno-rodzinnego i artystycznego
(znajdującego wyraz w zainteresowaniach etnograﬁcznych i ich literackich
opracowaniach) u Bożeny Němcovej i Terézy Novákovej. Można je obie uznać
za wyznacznik „losu kobiecego”: autorki te, które, mówiąc potocznie, „szły za
mężem”, wykorzystały nową sytuację życiową w sposób twórczy, odnajdując
inspirację w miejscu, do którego przybyły niezupełnie z własnej woli, realizując się zarówno na polu osobistym, jak i zawodowym.
Tekstowe rezultaty badań i penetracji, które stały się udziałem wymienionych pisarek, miały różny wymiar i formę. Obserwacje etnograﬁczne służyły
im przede wszystkim jako materiał literacki, przeważały zaś formy prozatorskie, opowiadania i powieści ze środowiska wiejskiego o różnorodnej tematyce,
dość często jednakże stawiające w centrum tematycznym życie i doświadczenia wiejskich kobiet i dziewcząt (tylko w twórczości Terézy Novákovej wydają
się przeważać bohaterowie męscy). Jedynie Eliška Krásnohorská swoje wrażenia z pobytów na Szumawie wyraziła w języku poezji, wydając w 1873 roku
cykl wierszy Ze Šumavy (Z Szumawy; kolejny zbiór poetycki Krásnohorskiej,
zatytułowany K slovanskému jihu z 1880 roku, również zawierający obserwacje o charakterze etnograﬁcznym, był wyrazem sympatii dla słowiańskich
Bałkanów oraz ruchów narodowowyzwoleńczych w tym regionie). Božena
Němcová natomiast wytyczyła drogę różnym formułom gatunkowym w literackich opracowaniach problematyki wiejsko-etnograﬁcznej. Pierwszą zapoczątkowują wspomniane już Obrazy z okolic Domażlic, zwane listami-obrazami
(dopisy-obrazy). Stanowiąc zapis życia mieszkańców wsi i wiejskich obyczajów,
powstały one w rezultacie bezpośredniej obecności Němcovej na badanym terenie, czego tekstowym wyrazem jest ekspozycja narratorsko-autorskiego ja.
Informacje zewnętrzne, biograﬁczne, dotyczące pobytu Němcovej w okolicach
Domažlic i jej żywego zainteresowania tym regionem, fakt pisania Obrazów...
na zamówienie redakcji czeskich czasopism, a także bezpośrednia obecność
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w tekście podmiotu wypowiedzi w funkcji badawczej sprawiają, że utwór ten
ceniony jest ze względu na wartość dokumentalną. Jest on jednak również, co
ukazują badania Hany Šmahelovej, ujmowany jako wypowiedź artystyczna,
zatem tekst o funkcji estetycznej, z objawiającą się w nim za pośrednictwem
zabiegów stricte literackich twórczą podmiotowością9. Kolejny etap w twórczości Němcovej, skupionej na zagadnieniach wiejsko-etnograﬁcznych, tworzą
szkice (črty). Zawierają one niekiedy w tytule lub podtytule nazwy obraz bądź
obrazek (przykładowo Obrazek vesnický; 1847 − Obrazek wiejski; Chyše pod
horami. Obrázek ze Slovenska; 1858 − Chata u stóp gór. Obrazek ze Słowacji).
Nazwy te, jak pisze Hana Šmahelová, mogą oznaczać „pozostawanie w połowie drogi ku ﬁkcyjnemu opowiadaniu”, bądź też, jak się to dzieje w utworze
Chata u stóp gór, sygnalizują przewagę materiału realistycznego nad ﬁkcyjnym10. Z czasem gatunkowa konwencja „obrazów”, zapoczątkowana przez
Němcovą, utrwaliła się w tradycji literatury czeskiej w formule tak zwanych
obrazů ze života, reprezentujących typ prozy realistycznej. W dorobku Němcovej pojawiają się następnie krótsze i dłuższe opowiadania (povídky), w których
tematyka wiejska pojawia się eksplicytnie już w tytule bądź podtytule, jak to
ma na przykład miejsce w utworze Pohorská vesnice. Povídka ze života vesnického (1855; Wieś górska. Opowiadanie z życia wiejskiego). Największe dzieło
Němcovej, Babička (1855; Babunia) również zostało umieszczone w kontekście
prozy o tematyce wiejskiej, o czym informuje podtytuł: Obrazy venkovského
života (Obrazy życia wiejskiego). Pokrewny z Obrazami z okolic Domažlic kierunek w prezentacji rodzimych obszarów wiejskich ilustrują utwory Němcovej
poświęcone innym krajom, na przykład Obrazy ze života slovenského (1859;
Obrazy z życia Słowacji), Vzpominky z cesty do Uher (1854; Wspomnienia z podróży na Węgry), Z Uher (1863; Z Węgier) czy Kraje a lesy na Slovensku (1859;
Kraje i lasy na Słowacji). Utwory te są literacko-dokumentalnym zapisem podróży Němcovej do wymienionych w tytułach utworów państw i regionów, zapisem niezwykle bogatym, jeśli chodzi o informacje etnograﬁczne, takie jak
elementy życia codziennego, obrzędy, zwyczaje, miejscowe podania i legendy.
Tym razem jednak pisarka nie zawsze ujawnia w tekstach swoją obecność (czyni tak przykład we Wspomnieniach z podróży na Węgry, w Obrazach z życia
Słowacji natomiast posługuje się zobiektywizowanym trzecioosobowym opisem). Działalność etnograﬁczną Němcovej, prowadzoną w duchu Erbena, a polegającą na zbieraniu materiałów będących żywym przejawem kultury ludowej, ilustrują zbiory: Slovenské pohádky a pověsti (Słowackie bajki i podania)
oraz Národní báchorky a pověsti (Baśnie i podania narodowe).
Karolina Světlá niezwykle bogaty materiał etnograﬁczny – zdobywany między innymi w czasie pobytów w Jeszczedzi, a dotyczący warunków życia na
wsi, relacji międzyludzkich, w tym przede wszystkim związków miłosnych,
9
10

H. Šmahelová, Autor a subjekt v díle Boženy Němcové, Praha 1995, s. 93−113.
Ibidem, s. 104.
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codziennych obyczajów i organizacji sfery symbolicznej – wykorzystywała
następnie w licznych powieściach i opowiadaniach, przede wszystkim w cyklu powieściowym znanym jako „powieści jeszczedzkie” (ještědské romány).
Składały się nań: Vesnický román (1867; Powieść wiejska), Kříž u potoka (1868;
Krzyż nad potokiem), Kantůrčice. Z pohorského zakoutí (1869; Kantůrčice.
Z górskich zakątków), Frantina (1870) i Nemodlenec (1873; Bezbożnik). Opowiadania Světlej, po raz pierwszy publikowane przeważnie w czasopismach,
ukazały się w zbiorze zatytułowanym Kresby z Ještědí (1880; Szkice z Jeszczedzi). Světlá, nazwana przez Jana Nerudę twórczynią powieści o tematyce wiejskiej, stała się wzorem dla wielu pisarek następnych pokoleń, a za swoją mistrzynię literacką uznawała ją między innymi Teréza Nováková.
Gabriela Preissová (pisząca również pod pseudonimem Matylda Dumontová), która najaktywniejsza twórczo pozostawała do 1890 roku, poza umieszczonym w środowisku wiejskim dramatem Její pastorkyňa (1890; Jej pasierbica), rozsławionym przez Leoša Janáčka dzięki stworzonej na jego podstawie
operze (znanej poza granicami Czech głównie jako Jenůfa), pisała opowiadania
z życia ludu wiejskiego, koncentrując się na „konﬂiktach serca”, czyli życiu
uczuciowym dziewcząt i kobiet, często skorelowanym z problemami społecznymi, przybliżając jednocześnie realia codziennej egzystencji swych bohaterek. Opowiadania Preissovej zostały opublikowane w latach 1886 i 1889 w trzytomowym zbiorze zatytułowanym Obrázky ze Slovácka (Obrazki ze Slovácka).
Podobnie jak u Němcovej, różnorodność gatunkową tematyki wiejsko-etnograﬁcznej można zaobserwować w twórczości Terézy Novákovej. Aktywność
literacką, początkowo na łamach czasopism, pisarka rozpoczęła już w latach
siedemdziesiątych XIX wieku. Następnie od początku lat dziewięćdziesiątych
dała się poznać jako autorka opowiadań i powieści, do których stopniowo
wprowadzała literacko opracowany materiał etnograﬁczny ze wschodnich
Czech. Wymienić tu należy takie utwory jak Na Librově gruntě (1907; Na Librowej ziemi), Děti čistého živého (1909; Dzieci czystego żywego11), Drašar (1914),
opowiadania oraz teksty nawiązujące do formuły Obrazów z okolic Domažlic
Němcovej, w których osią fabularną jest motyw wyprawy na wieś w celach
etnograﬁcznych, idący w parze z wyeksponowaniem podmiotu wypowiedzi.
Towarzyszy temu narracja pierwszoosobowa oraz narrator dający się utożsamić z autorką, występujący zarazem w warstwie fabularnej w roli badacza.
Przykładem tego są teksty wchodzące w skład felietonów publikowanych przez Novákovą przez kilka lat na łamach czasopism pod wspólną nazwą Z nejvýchodnějšich Čech12 (Z najbardziej wschodnich Czech), takie na przykład jak
Budislav, Drašar (na podstawie tego tekstu powstała później powieść pod tym
samym tytułem) czy Po stopách myslí lidové (Śladami myśli ludowej). W latach
11
Tłumaczenie tego tytułu podaję za: J. Magnuszewski, Literatura czeska [w:] Dzieje literatur
europejskich, pod. red. W. Floryana, część pierwsza, Warszawa 1989, s. 743.
12
Jest to określenie autorstwa samej Novákovej. Obejmowała nim ona trzy regiony wschodnich
Czech: Litomyšlsko, Poličsko i Skutečsko.
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trzydziestych XX wieku teksty te zostały umieszczone w zbiorze pod tytułem
S poutnickou holí a brašnou. Kresby a dojmy z cest (Z pielgrzymią laską i torbą. Szkice i wrażenia z podróży), a następnie pojawiały się w wielu innych
wyborach. Dla Novákovej, określanej wprost jako badaczka-etnografka13, etnograﬁczne badania w terenie były szczególnie ważne, czemu pisarka dała
wyraz w metatekstowej reﬂeksji zawartej w wymienionym już tekście Śladami myśli ludowej. Powołała się w nim na Karla Slavoja Amerlinga, żyjącego
w latach 1807−1887 praskiego pedagoga, ﬁlozofa i lekarza, który opublikował
wiele prac poświęconych naukom przyrodniczym, koncentrując się w nich na
życiu prostych ludzi, mieszkańców czeskich wsi. Nováková pisała w związku
z tym: „Nieżyjący już doktor Amerling, człowiek na ogół niedoceniany i dopiero w ostatnich dwóch czy trzech latach zrehabilitowany i zyskujący autorytet,
na długo przed tym, nim rozpoczęły się poważne badania etnograﬁczne nad
wsią i kulturą ludową, gorliwie zajmował się »pracami w terenie«, rozwijając
przed tym i owym słuchaczem teorię, że w to właśnie w terenie odnaleźć można duchowy i cielesny wymiar charakteru ludzkich jednostek, samego ludu
oraz narodu; że tam znajduje się prawdziwe źródło sztuk plastycznych, poezji,
dziejów, stosunków międzyludzkich i narodowościowych, w tym również stosunku do innych narodów − słowem wszystko. Te poglądy skromnego, samotnie pracującego uczonego wywoływały co najwyżej pełen zażenowania lub
ironiczny uśmiech i uważano je za jakąś poboczną pasję naukowca. Po latach,
kiedy Amerling już dawno był opuścił ziemski padół, podobnie jak wcześniej
zniknął z naszego świata literackiego, jego teoria głoszona jest tym razem ustami osób o większej sile przekonywania, przez ludzi obdarzonych autorytetem, i nie odnajdziemy dziś chyba nikogo, zajmującego się życiem ludu, kto by
ją odrzucał. Zamiast słowa »teren« czy »obszar«, mawia się obecnie o milieu
lub o »środowisku«, jest to jednak dokładnie to samo, co głosił niegdyś »samotnik z Hradczan«”14.
Teréza Nováková jest ponadto autorką stricte etnograﬁcznej monograﬁi, zatytułowanej Kroj lidový a národní vyšívání na Litomyšlsku (Krój ludowy i haft
w rejonie Litomyśla), wydanej w 1897 roku. Była to pierwsza monograﬁa o tej
tematyce w Czechach15.
Etnograﬁcznie zorientowana twórczość wymienionych pisarek miała charakter aﬁrmatywny wobec przejawów życia wiejskiego i wiejskiej społeczno13
Tak określa ją na przykład Karel Čechák w tekście Kraj Terézy Novákové, stanowiącym posłowie do wyboru opowiadań Novákovej Z horských chalup, Havličkův Brod 1955, s. 168.
14
T. Nováková, Po stopách mysli lidové [w:] eadem, Z horských chalup..., s. 152.
15
W 1895 roku odbyła się w Pradze Národopisná vystava (Wystawa etnograﬁczna), której ważną
część stanowił dział České ženy (Kobiety czeskie) z sekcją zatytułowaną Žena venkovská (Kobieta
wiejska), prezentującą bogaty materiał etnograﬁczny. Przy organizacji wystawy pracowały m.in. Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská, Soﬁe Podlipská oraz Teréza Nováková. Por. I. Štěpánová, Oslavované vlastenky − pragmatické pracovnice. Česká žena − výstavní obraz roku 1895 [w:] V bludném
kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, red. P. Hanáková, L. Heczková, E. Kalivodová, Praha 2006, s. 101−115.
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ści, była więc od strony ideowej bliska celom przyświecającym Čelakovskiemu i Erbenowi w przybliżaniu folkloru ludowego oraz stanowiła kontynuację
wspomnianych już, przywołanych przez Lenkę Kusákovą, postulatów Václava Bolemíra Nebeskiego dotyczących konstruowania w utworach literackich
zgodnego z duchem (post)odrodzeniowo-romantycznym pozytywnego obrazu
wsi i chłopstwa. Sytuacja ta uległa zmianie w przypadku pisarek modernistycznych. Nie zaliczam do nich Terézy Novákovej, tworzącej wprawdzie jeszcze na przełomie XIX i XX wieku, lecz będącej wyrazicielką ugruntowanego
(w zarysowanej niniejszym tradycji pisarstwa kobiecego o proﬁlu etnograﬁcznym) aprobatywnego stosunku do wsi, jej kultury i mieszkańców.
Przedmiotem analizy w dalszej części rozdziału będą więc utwory dwóch
czeskich pisarek z przełomu minionych wieków, Růženy Svobodovej i Boženy
Vikovej-Kunětickiej, w których pojawia się problematyka wiejsko-etnograﬁczna.
Utwory te pod względem gatunkowym nawiązują do zapoczątkowanej przez
Boženę Němcovą w Obrazach z okolic Domažlic i kontynuowanej przez Terézę
Novákovą w tekstach ze zbioru Z pielgrzymią laską i torbą. Szkice i wrażenia
z podróży formuły „gatunków pogranicznych”, z charakterystyczną dla nich
obecnością pierwszoosobowego narratora występującego w funkcji badawczej,
dającego się ponadto łatwo utożsamić z autorem (autorką) rzeczywistym, dzięki czemu utwory te zyskują wymiar autobiograﬁczny. Ważnym elementem fabuły pozostają w nich również etnograﬁczne „badania w terenie”. Moja uwaga
będzie skupiona na kwestiach dotyczących tożsamości bohaterek-narratorek
w utworach Růženy Svobodovej i Boženy Vikovej-Kunětickiej, wynikających
zarówno z samej formuły tematyczno-gatunkowej (podlegającej pewnej modyﬁkacji w związku z wprowadzeniem wątku letniskowego), jak i z towarzyszącego jej sposobu ujmowania problematyki wiejsko-etnograﬁcznej, to znaczy stosunku do wiejskiej rzeczywistości wyrażającego się w postawie, którą
nazwę „postawą etnograﬁczną”. Pragnę wydobyć jej cechy szczególne, motywacje, a także dążenia, cele i rezultaty badawcze. Chodzi mi przy tym zarówno o uchwycenie specyﬁki etnograﬁzmu literackiego w wydaniu pisarek modernistycznych, jak i o ukazanie ich samych, skrywających się za postaciami
bohaterek-narratorek, w nowej, dużo bardziej skomplikowanej relacji z czeską
wsią łącznie z uwikłaniem w ugruntowane tradycją literacką sposoby widzenia
tego obszaru kulturowego i jego środowiska oraz z próbami ich przezwyciężania. Interesować mnie będą zatem kwestie związane z tożsamością autorską.
Badając zmiany postaw charakterystyczne dla epoki − niekoniecznie znajdujące odzwierciedlenie w aktualnych dyskusjach teoretycznych − na podstawie
tekstów pisanych przez kobiety, nie będę w nich poszukiwać jakichś stricte
kobiecych cech czy wyznaczników16 (nie pozostając przy tym wszak obojętną
16
Jak to czynił Marcin Filipowicz, który zajął się poetyką opisu etnograﬁcznego w powieściach
realistycznych o tematyce wiejskiej, poszukując na tej podstawie w utworach Terézy Novákovej cech
„etnograﬁzmu kobiecego”. Por. M. Filipowicz, Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej
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na kwestie genderowe i dylematy feministyczne, ujawniające się na przykład
w związku z pisarską genealogią kobiecą). Głównym punktem odniesienia
będą dla mnie postaci Boženy Němcovej i Terézy Novákovej. Poza pokrewieństwem gatunkowym utworów pisarek modernistycznych z wymienionymi już
„pogranicznymi” tekstami Němcovej i Novákovej, obie autorki są niczym klamra spinająca tradycję dziewiętnastowiecznego pisarstwa kobiecego o tematyce
wiejsko-etnograﬁcznej: pierwsza jako otwierająca tę drogę, druga zaś jako krocząca po niej w okresie, gdy pojawiły się już − o czym przekonują nas utwory
Svobodovej i Vikovej-Kunětickiej − nowe ujęcia. Dodam jeszcze, że ważną inspiracją w podjęciu tej problematyki były dla mnie rozważania Jamesa Clifforda
dotyczące podmiotowości i tożsamości w twórczości Josepha Conrada i w Dzienniku we właściwym sensie tego słowa Bronisława Malinowskiego17. Podkreślam, że nie chodzi mi o prostą analogię, lecz o impuls i inspirację w wyłonieniu
i w interpretacji „postaw etnograﬁcznych”, a tym samym form etnograﬁzmu
w utworach dwóch czeskich pisarek z przełomu XIX i XX wieku.

2. Przyroda, wieś i obcość. Temat/motyw letniska
W pracy Filozoﬁa i estetyka przyrody jej autor Gernot Böhme za kluczową dla
swoich rozważań uznaje opozycję wywiedzioną z przeciwstawienia miasta
przyrodzie. „Od czasu greckiego oświecenia – pisze Böhme – przyroda deﬁniowana jest w opozycji do techniki i konwencji, a zatem w opozycji do tego, co
powstało dzięki człowiekowi — poprzez pracę i uspołecznienie. Nowożytność
odtwarza te klasyczne dychotomie, przeciwstawiając przyrodę cywilizacji, kulturze, życiu miejskiemu i w ogóle − miastu. W nowożytności przyrodę jako
literatury kobiecej II połowy XIX wieku, Warszawa 2008, rozdział Etnograﬁzm Terézy Novákovej,
s. 114−126.
17
O dziele Malinowskiego Clifford pisze tak: „Dziennik (...) wywołał niejaki skandal w publicznym
obrazie antropologii − chociaż badacze terenowi rozpoznali wiele dobrze sobie znanych rzeczy. Oto
jeden z założycieli dyscypliny został pokazany w sytuacjach, gdy odczuwał prawdziwy gniew wobec
swoich tubylczych informatorów. Doświadczenie badań terenowych, które ustaliło standard dla naukowego opisu kulturowego, miało dość ambiwalentny charakter. Obdarzony autorytetem antropolog w swoim poufnym dzienniku występuje jako zaabsorbowany samym sobą hipochondryk, osoba
często przygnębiona, oﬁara uporczywych fantazji na temat europejskich i trobriandzkich kobiet,
schwytana w pułapkę niekończących się zmagań o równowagę duchową i konsolidację psychiczną.
Był postacią merkuryczną, żywą jak rtęć, próbującą przemawiać różnymi głosami. Udręka, niepewność, podniecenie i gniew Dziennika wydają się zostawiać niewiele miejsca dla stabilnej rozumiejącej postawy, czy wręcz pozy relatywistycznej etnograﬁi. Ponadto w swojej surowości i słabych
punktach, bezspornej szczerości i bezkonkluzyjności, Dziennik wydaje się dostarczać nam nagą
rzeczywistość. (...) Dla historii antropologii jest on tekstem przełomowym nie dlatego, że objawia
rzeczywistość etnograﬁcznego doświadczenia, ale ponieważ zmusza nas do borykania się ze złożonością takich spotkań, potyczek oraz do traktowania wszystkich tekstowych sprawozdań, opartych
na badaniach terenowych, jako stronniczych interpretacji”. Za: J. Clifford, O etnograﬁcznej autokreacji: Conrad i Malinowski, przeł. M. Krupa [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał,
opracował i przedmową opatrzył R. Nycz, Kraków 1997, s. 243−244.
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wartość odkrywa dla siebie dążące do władzy mieszczaństwo, mieszkaniec
miasta, a dokładniej miejski intelektualista, który teraz deﬁniuje, czym jest
przyroda. Ona to bowiem, jak mówi przywołany przez niemieckiego ﬁlozofa
Schiller, (...)„znikła spośród ludzkości”, przy czym przez ludzkość rozumie się
oczywiście mieszczaństwo. Stosunek do przyrody staje się w ten sposób stosunkiem do tego, co zewnętrzne. Przyroda jest tym, co jest na zewnątrz, wybierać się na łono przyrody oznacza iść na zewnątrz, na wolną przestrzeń”18.
Dla ilustracji swej tezy Böhme powraca do wydarzeń inicjujących Faidrosa
Platona, czyli do spotkania i spaceru głównych bohaterów, aby wraz z nimi podążyć do miejsca określanego przezeń jako locus amoenus, „urocze miejsce”.
Odmalowany przez Platona obraz tego usytuowanego poza miastem zakątka
odpowiada, zdaniem niemieckiego ﬁlozofa, określonej wizji przyrody: poszczególne elementy tworzą malowniczą, zmysłowo oddziałującą całość stanowiącą
wytwór natury, lecz zarazem zawierającą harmonijnie wkomponowane, łagodnie ową naturę oswajające ślady działalności człowieka; jej cechą przestrzenną natomiast jest ustronność, posiadająca wyłącznie pozytywne konotacje,
bo poprzez oddzielenie oraz wrażenie zamknięcia zakątek ów daje przyjemne
schronienie, zapraszając do wypoczynku przybyszy z miasta.
W perspektywie utylitarnej Faidros i Sokrates w odmienny sposób reagują
na napotkany zakątek. Wprawdzie obaj jednakowo kojarzą przyrodę z tym, co
znajduje się „poza miastem”, poszukując jej incydentalnie jako miejsca, w którym można zażyć spokoju i przyjemności, jednakże Sokrates, przyjmując dobra oferowane przez nadrzeczne ustronie i wyrażając estetyczne uznanie dla
jego walorów, przyznaje, że miejsce to jest mu w istocie obojętne, albowiem
jego najistotniejsze potrzeby zaspokaja miasto19. Faidros natomiast, któremu
brakuje samoświadomości Sokratesa, wydaje się owej „naturalnej” przestrzeni
pragnąć. W opinii Böhmego Sokrates jest człowiekiem miasta „z przekonania
i pasji”20, który poza jego terytorium niczego w sposób celowy nie poszukuje
(nawet zmysłowości i innych darów Erosa, jak czyni to Faidros). Lecz to właśnie
postawę Faidrosa wypada uznać za charakterystyczną dla przyszłych pokoleń
zrośniętych z miejską kulturą i cywilizacją. Obywatel miasta, zwłaszcza mieszkaniec dziewiętnastowiecznej miejskiej aglomeracji, będzie odczuwał, podobnie jak bohater Platona, określone potrzeby względem świata natury i poprzez
nie określał cele swoich z nim spotkań; będą one również miały wpływ na jego
18
G. Böhme, Filozoﬁa i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, tłum. J. Merecki, Warszawa 2002, s. 51.
19
„Faidros: Doprawdy, mężu wspaniały, ty się wydajesz człowiekiem najbardziej osobliwym. Jak
bowiem przyznajesz, jesteś niezaradny, wyglądasz na obcokrajowca, a nie tutejszego mieszkańca.
Bo ty z miasta ani nie wybierasz się w okolicę, ani poza mury —jak mi się widzi — zgoła nie wychodzisz.
Sokrates: Zechciej mnie zrozumieć, znakomity chłopcze, bo ja jestem miłośnikiem nauki. Otóż
ani okolice, ani drzewa nie chcą mnie niczego nauczyć, natomiast w mieście są ludzie”. Za: Platon,
Faidros, tłum. L. Regner, Warszawa 1993, cyt. za G. Böhme, Filozoﬁa i estetyka przyrody…, s. 49−50.
20
Ibidem, s. 49.
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wyobrażenie przyrody oraz stosunek do niej. Tak o tym pisze Böhme: „Ponieważ punkt widzenia cywilizowanego mieszkańca miasta charakteryzuje się
poprzez dystans wobec przyrody i wyobcowanie z niej, jej brak w jego życiu,
dlatego z wyobrażeniem przyrody łączy się tęsknota za uwolnieniem od ciężaru i ograniczeń cywilizowanego życia. Stąd płyną nostalgiczne wspomnienia
niewinnego dzieciństwa, zdziwienie i zachwyt tym, że w przyrodzie porządek,
jedność i celowość istnieją same z siebie, podczas gdy cywilizowany człowiek
sądzi, że musi je zdobywać poprzez dyscyplinę i racjonalność. W końcu z wyobrażeniem przyrody łączy się wyobrażenie zdrowia, »udawać się na łono
przyrody« staje się maksymą dietetyczną”21.
Nietrudno dostrzec analogie pomiędzy tak tworzoną relacją z przyrodą a jej
artystycznymi wizjami, zwłaszcza tymi o charakterze utopijno-idyllicznym,
dobitnie podkreślającymi dystans między „światem cywilizowanym” a „światem natury”. Böhme ponadto przypomina, że artystyczne konsekwencje takiej relacji mogą mieć różną skalę: poza postawą wyższościową, wyrażającą
się w lekceważącym traktowaniu przyrody jako tematu czy motywu w sztuce,
może dojść nawet do jej eliminacji z obszaru reﬂeksji artystycznej. Zdaniem
Böhmego zdarzyło się to, na przykład, w sztuce awangardowej, w której zafascynowanie ideą miejskiej cywilizacji, rozwojem techniki i postępem doprowadziło do wyraźnego zdeprecjonowania przyrody; tendencja ta, jak konstatuje
ﬁlozof, „naznacza rozwój estetyczny nowożytności, tak że na długi czas przyroda całkowicie znika ze sztuki”22.
Rozważania Böhmego mają na celu radykalne przekształcenie relacji
człowieka z przyrodą w duchu ponowoczesnym (choć dla niektórych mogą
mieć wymiar futurologiczny), co, jak stwierdza badacz, winno znaleźć odbicie
w przyszłym, z gruntu nowym artystycznym ujęciu tego problemu. Jednocześnie towarzyszące kreowaniu nowej wizji uważne przyglądanie się dotychczasowym formom obecności świata przyrody w sztuce i kulturze prowadzi do
ich wydobycia oraz uwypuklenia ich znaczenia. Tym samym Böhme nie tylko
projektuje ponowoczesną przyszłość, lecz także pogłębia reﬂeksję nad nowoczesnością.
Taka „mapa” nowoczesności oraz miejsca i tropy na niej zaznaczone wydają się znajome, a zarazem sprawiają wrażenie świeżo uświadomionych. Przyjrzyjmy się, na przykład, temu, co w ostatnim z przywołanych cytatów Böhme
nazwał maksymą dietetyczną, w innym zaś miejscu określił jako intencję higieniczną23, rozumiejąc przez to stosunek do przyrody oparty na przekonaniu, że kontakt z nią służy zdrowiu (badacz przypomina, że również spacer
Sokratesa i Faidrosa pierwotnie miał taki wymiar). Wydaje się to najpospolitszą z potrzeb człowieka z miasta żywionych względem świata natury. Inten21

Ibidem, s. 50−51.
Ibidem, s. 48.
23
Ibidem, s. 52.
22

27

cja ta wszak może być również ważnym czynnikiem motywującym obecność
przyrody w sztuce, nadając przy tym specyﬁczną jakość i formę jej artystycznym ujęciom. Wyrasta ona, jak wszystkie inne potrzeby mieszkańców miasta,
z relacji naznaczonej brakiem, jednak dzięki wymiarowi higieniczno-zdrowotnemu brak ten ulega racjonalizacji, sprawiając wrażenie mniej dotkliwego
i możliwego do „wypełnienia”. Racjonalizowana jest przy tym sama obecność
przyrody w sztuce (jako motywu czy tematu literackiego), w perspektywie
higieniczno-zdrowotnej pojawia się ona bowiem jako pragmatycznie uzasadnione dopełnienie ludzkiej egzystencji, a nie jej nostalgicznie odzyskiwany,
równoważący biegun. Słowem, intencja higieniczna w funkcji motywacyjnej
sprawia, że przyroda objawia się jako przestrzeń zracjonalizowana, dostępna, pełniąca konkretną funkcję w regeneracji sił życiowych i służąca zdrowiu
człowieka. Wszystko to natomiast przekłada się na określone konwencje literacko-gatunkowe, na charakter miejsc, w których usytuowane są opowieści,
na sposób prowadzenia narracji, na rodzaj zdarzeń i typy bohaterów. Przede
wszystkim jednak intencja higieniczna generuje określone tematy i motywy
literackie, wśród których najbardziej znany jest temat/motyw letniska, rozsławiony zwłaszcza przez dziewiętnastowieczną literaturę rosyjską24. Pojawiają
się w związku z tym specyﬁczni bohaterowie: nie tyle chorzy, a nawet niekoniecznie prawdziwie wyczerpani warunkami życia w mieście (owo wyczerpanie może przybierać najróżniejsze postaci)25, ile reprezentujący konkretne
środowiska. Są to przeważnie przedstawiciele społeczności miejskich żyjących
według rytmu rocznego, stanowiącego miejską interpretację zmian pór roku
(zima jako sezon towarzyski, odpowiadający niekiedy czasowi pracy, lato jako
okres wypoczynku). Jeśli w perspektywie historycznej przyjrzymy się literaturze, w której pojawia się temat pobytu wypoczynkowego poza miastem, to
społeczności te początkowo reprezentować będzie dysponująca wiejskimi rezydencjami arystokracja, następnie bogacąca się burżuazja26, a wreszcie, pod
24
W której od połowy XIX wieku ważną rolę odgrywa charakterystyczna przestrzeń daczy,
jednego z ważniejszych miejsc literackich wykształconych w procesie przemian społeczno-kulturowych, a tym samym w procesie transformacji innego ważnego miejsca w literaturze rosyjskiej, jakim
był dwór ziemiański. Dacza pojawia się najwyraźniej w twórczości Czechowa, wraz z nią do tradycji
genologicznej wprowadzony zostaje gatunek „noweli letniskowej”. O zjawiskach tych pisze Wasilij
Szczukin w książce Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze
rosyjskiej, przeł. B. Żyłko, Kraków 2006, s. 242−320.
25
Pobyt na wsi mógł, oczywiście, służyć podreperowaniu zdrowia, czego świadectwem są na
przykład „dzienniki choroby” angielskiej pisarki pochodzenia autralijskiego Katherine Mansﬁeld,
tworzącej w latach 1911−1923. Ale już w powieści Chéri autorstwa Colette wydanej w 1920 roku
główna bohaterka, kurtyzana Lea de Lonval, do wypoczynkowego pobytu na wsi zachęca wycieńczonego miejskimi rozrywkami Freda Peloux: „Jedziesz ze mną na wieś, nie namyślając się pięć
razy? Smakowite truskawki, świeża śmietanka, tarty, kurczaki karmione ziarnem… Oto dobra dieta!
I żadnych kobiet”. Colette, Chéri, przeł. A. Topczewska, Warszawa 2010, s. 43.
26
Kolejność ta nie dotyczy jedynie Europy. W literaturze amerykańskiej, na przykład, jeden
z pierwszych mocno wyeksponowanych i fabularnie znaczących motywów letniska pojawia się
w wydanej w 1899 roku powieści Przebudzenie (The Awakening) autorstwa Kate Chopin i związany
jest ze środowiskiem bogatych miejskich urzędników i przemysłowców, natomiast w innej, również
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koniec XIX wieku, inteligencja, w tym głównie inteligencja artystyczna. Środowiska bohaterów w utworach o tematyce letniskowej będą więc odzwierciedlać przemiany stratyﬁkacji społecznej w miastach.
Higieniczna motywacja obecności przyrody w literaturze może również implikować pojawienie się tematyki wiejskiej. Nie jest to regułą27 i dotyczy niektórych tylko okresów kulturowych oraz etapów rozwoju literatur narodowych.
W rzeczywistości jednak „letniskowość” kojarzona jest z wyjazdem na wieś28,
a tym samym z różnego rodzaju obecnością tej przestrzeni w utworach. Bywa
nawet i tak, że wieś, jeśli pojawia się w dziele literackim, w którym obecny jest
motyw bądź wątek letniskowy, podporządkowuje sobie, wręcz „zagarnia” ową
letniskową, czy inaczej, higieniczno-zdrowotną przestrzeń opowieści. W rezultacie w literackiej wyprawie na letnisko prawdopodobne staje się spotkanie,
przywołując określenia Böhmego, z przyrodą nie tylko „wypchniętą poza miasto”, lecz także z przyrodą „poddaną produkcyjnej uprawie”29. W obręb świata
przedstawionego wkracza wówczas cultura agra, sfera najbardziej praktyczznanej powieści Wiek niewinności (The Age of Innocence) Edith Wharton, wydanej w 1920 roku, lecz
rozgrywającej się w latach siedemdziesiątych XIX wieku, a więc o ponad 20 lat wcześniej niż akcja
Przebudzenia, motyw pobytów letniskowych (letnich i zimowych) dotyczy środowiska bogatych nowojorczyków, reprezentującego amerykańską arystokrację i posiadających majątki ziemskie bądź
korzystających z gościny przyjaciół w ich rezydencjach.
27
W przypadku bohaterów ze środowisk arystokratycznych i ziemiańskich „letniskowa” obecność wsi sprowadza się najczęściej do wiejskiej posiadłości bądź domu, który następnie często staje
się domem wynajmowanym. Oczywiście, pojawia się przy tym często „wiejski arsenał” w postaci
służących czy okolicznych ludzi, w różny sposób powiązanych z letnikami. Wraz z procesem rozwoju miejskiej burżuazji, jej bogaceniem się i wzrostem znaczenia, w literaturze, zwłaszcza zachodniej, pojawią się kurorty, czyli miejsca zorganizowanego odpoczynku, jak to się dzieje w niektórych
opowiadaniach Katherine Mansﬁeld (wzorującej się zresztą na literaturze rosyjskiej), na przykład w opowiadaniu W Zatoce z tomu Garden Party (The Garden Party And Other Stories), wydanym
w 1922 roku, w którym bohaterem jest miejska pracująca burżuazja. Cytowana Colette bohaterkę
powieści Chéri wyposaża w wygodną wiejską posiadłość, w której spędzi ona lato z kochankiem, i na
tym kończy się obecność wsi w utworze. W innej książce Colette, Narodziny dnia (La naissance du
jour), wydanej w 1928 roku, letni dom w Normandii należący do bohaterki-narratorki jest już bardziej otwarty na wiejskie otoczenie, przy czym sprowadza się to głównie do wprowadzenia do utworu przestrzeni ogrodu, a wraz z nią roślinności i motywu jej uprawy, ludźmi otaczającymi bohaterkę
są natomiast miejscy intelektualiści oraz artyści spędzający lato w nadmorskiej wsi. W wydanej
w 1927 roku powieści Virginii Woolf Do latarni morskiej (To the Lighthouse), której akcja rozpoczyna
się mniej więcej w początkach XX wieku, rodzina profesora Ramsaya spędza lato w wiejskiej posiadłości również w otoczeniu artystów i intelektualistów. W literaturze amerykańskiej letni pobyt
bywa związany raczej z kurortem (pojawia się on we wspomnianej już powieści Przebudzenie Kate
Chopin). Jednym słowem, w literaturze światowej obecność wsi i bohaterów wiejskich nie jest regułą
przy wprowadzaniu tematu letniska, ponadto przestrzeń ta musi być odpowiednio sfunkcjonalizowana, by móc służyć wygodzie bohaterów-letników; na przykład w wydanej w 1782 roku sławnej
powieści Niebezpieczne związki Choderlosa de Laclosa dramatyczne warunki życia wieśniaków ukazane zostają przypadkowo, na marginesie starań hrabiego de Valmonta o względy pani de Tourvel.
28
Wasilij Szczukin na przykład, pisząc o obserwowanym w Rosji od lat czterdziestych zjawisku „letniskomanii”, poza wyjazdami do znanych miejscowości letniskowych i na dacze odnotowuje również fakt wynajmowania przez mieszkańców Petersburga „lepszych pokoi w chłopskich
domach”, a dalej stwierdza, iż „podmoskiewskie wsie chętnie przyjmowały letników do »czystej«
połowy chłopskiej zagrody”. Za: W. Szczukin, Mit szlacheckiego gniazda..., s. 246 i 247.
29
G. Böhme, Filozoﬁa i estetyka przyrody…, s. 50.
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na, wyrosła z jednej z pierwszych relacji człowieka z przyrodą. Nierzadko pojawia się ona z całym swoim bagażem, niekoniecznie atrakcyjnym od strony
estetycznej i przeżyciowej; mocowanie się człowieka z przyrodą i kształtowanie życia w jej bezpośredniej bliskości może być wprawdzie w różny sposób
przedstawiane, tak się jednak składa, że im dalej od platońskiego ustronia,
tym przyjemność okazuje się mniej wysublimowana. Intymnemu przeżywaniu uroków natury i innym regułom wypoczynkowego spędzania czasu, łącznie z korzystaniem z najbardziej pospolitych dóbr oferowanych przez wieś,
takich chociażby jak produkty spożywcze, towarzyszyć może, a często wręcz
musi obecność mieszkańców, wyrażająca się w różnorodnych kontaktach
z nimi, w poznawaniu ich życia codziennego i kultury ludowej z jej zwyczajami
i obrzędami (akcenty mogą być, rzecz jasna, różnie rozłożone). Istotna zatem
staje się tożsamość przestrzeni geokulturowej zrodzonej w koniunkcji tematu
czy motywu letniska z problematyką wiejsko-przyrodniczą, a przede wszystkim tożsamość tego, kto takie spotkanie inicjuje poprzez wprowadzenie do
fabuły tematu wypoczynkowego wyjazdu na wieś − a nierzadko bywa to ten,
kto zarazem snuje opowieść o swoim pobycie. Zgodnie z koncepcją Böhmego tożsamością wyjściową będzie tu przywołany w jednym z cytowanych już
fragmentów mieszkaniec miasta, miejski intelektualista, deﬁniujący, czym jest
przyroda i wieś. Od niego też zależy obecność i zakres tematyki etnograﬁcznej
w utworze.

3. „Letniskowo-etnograﬁczne” utwory Růženy Svobodovej
i Boženy Vikovej-Kunětickiej30
Podjęcie tematu letniska w literaturze czeskiej było oczywiście związane z procesami społeczno-kulturowymi, jakie zachodziły w całej Europie pod koniec
XIX wieku. Z jednej strony chodziło o rozwój miast i kultury miejskiej, zmuszający do intensywnego poszukiwania wytchnienia w otoczeniu wiejsko-przyrodniczym, z drugiej − o tendencje rozpowszechniające się wśród inteligencji
artystycznej ﬁn de sieclé’u31. W Czechach końca XIX wieku ponadto traci na
30
W podrozdziale tym nie omawiam utworu Růženy Svobodovej Pokojný dům. Jego analiza znajdzie się w podrozdziale zatytułowanym W stronę idylii... Kobieca genealogia i próby jej prze-pisania.
31
O rozwoju ruchu letniskowego w Czechach i jego perspektywach pisała Téreza Nováková
w pracy Ze ženského hnutí, podkreślając przy tym możliwość zarobkowania przez kobiety wiejskie
przyjmujące letników; T. Nováková, O možnosti práce žen [w:] eadem, Ze ženského hnutí, Praha,
b.r.w., s. 298−308. Wersja elektroniczna udostępniona przez Library of the University of Toronto,
by Alex S. Havrlant, http://www.archive.org/stream/zeenskhohnut00novuoft/zeenskhohnut00novuoft_djvu.txt [dostęp: 1.12.2011]. Brak roku wydania w cytowanej pozycji potwierdza również Pavla
Vošahlíková (por. P. Vošahlíková, Pozycja społeczna i prestiż kobiety pracującej zawodowo w Czechach na przełomie XIX i XX wieku [w:] Kobieta i praca: wiek XIX i XX…., s. 257, przypis 8). Libuše
Heczková powołuje się na wydanie z 1911 roku, podając wydawcę tożsamego z tym, który pojawia
się w wydaniu, z którego niniejszym korzystam (por. L. Heczková, Cesta světla? Matriarchát Boženy
Vikové-Kunětické [w:] V bludném kruhu..., s. 49). Nadmienić trzeba, że Heczková jako wydawcę po-
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znaczeniu tradycja odrodzeniowo-romantyczna z charakterystycznym dla niej
zainteresowaniem środowiskiem wiejskim i kulturą ludową, przejawiającym
się w misjach podejmowanych w celu zdobycia orientacji w zakresie stopnia
uświadomienia społeczeństwa czeskiego poza centrami kulturowymi, bądź –
na nieco starszą modłę – zebrania materiałów traktowanych jako świadectwa
zachowania tradycji kultury ludowej i jej rozwoju. W literaturze czeskiej przełomu XIX i XX wieku misje takie, owszem, pojawiają w utworach jako tematy
literackie, na plan pierwszy jednak, co można uznać za istotne novum, wysuwa się tematyzacja pobytu na wsi o charakterze letniskowym czy też, posługując się nowocześniejszą nomenklaturą, urlopowo-wypoczynkowym, idąca
w parze z zainteresowaniami etnograﬁcznymi (można zatem powiedzieć, że
mamy tu do czynienia z łączeniem przyjemnego z pożytecznym). Innymi słowy, w okresie modernizmu postawa etnograﬁczna, znajdująca wyraz w prowadzeniu „badań w terenie”, w większym stopniu zostaje podporządkowana postulowanej przez Böhmego intencji higienicznej. Obie sfery stają się ważnym
elementem konstrukcji fabuły oraz częścią świata przedstawionego. Istotne
wydaje się właśnie to, że „postawa etnograﬁczna” przestaje być wówczas kojarzona z romantyczno-odrodzeniową inspiracją twórczą, przejawiającą się
w formie wtórnych opracowań tematów lub motywów ludowych w twórczości
danego pisarza czy pisarki, a zaczyna się odzwierciedlać w samych utworach
literackich. Dzięki temu wprowadzany jest nowy temat, nowy typ bohatera,
nowa podmiotowość, a kontaminacja obu rodzajów relacji z wsią i przyrodą
(„letniskowej” i „etnograﬁcznej”) dynamizuje formę gatunkową, sytuując ją na
pograniczu literatury ﬁkcyjnej i dokumentalno-reportażowej z wątkami autobiograﬁcznymi. Ważną inspiracją była tu niewątpliwie również twórczość pisarzy rosyjskich32.
Ilustracją tych zjawisk są przede wszystkim wybrane utwory Růženy Svobodovej. U pisarki tej, której debiut przypadł na drugą połowę lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, wyczuwa się swoistą łączność z wymienionymi już autorkami dziewiętnastowiecznymi, wyrażającą się w syntezie kontynuacji i oporu
wobec tradycji literackich przez nie wypracowanych oraz doświadczeń egzystencjalnych, któremu jako kobiety dały wyraz w swoich utworach. Dotyczy
daje tylko nazwisko „Vilímek”, podczas gdy w wykorzystywanej przez mnie pozycji pełna nazwa wydawcy brzmi „Nakladatel Jos. R. Vilímek”. W wydanej w 2010 roku obszernej pracy Dějiny nové moderny podanym rokiem wydania Ze ženského hnutí Novákovej jest rok 1912 (por. Dějiny nové
moderny. Česká literatura v letech 1905−1923, Vladimír Papoušek a kolektiv, Praha 2010, s. 28), ten
sam rok wydania podaje Libuše Heczková w pracy Píšící Minervy. Kapitoly z dějin české literární
kritiky, Praha 2009, s. 291.
32
Co dotyczyło zwłaszcza Růženy Svobodovej. O tym, że pisarka ta przez długi czas była zafascynowana literaturą rosyjską, pisze František Xaver Šalda − którego postać będzie szerzej prezentowana w dalszej części pracy – w tekście zatytułowanym In memoriam Růženy Svobodové. Z prožitého
a vypozorovaného, napisanym po śmierci pisarki. Por. F.X. Šalda, In memoriam Růženy Svobodové.
Z prožitého a vypozorovaného [w:] idem, Studie z české literatury. Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 8, Praha
1961, s. 72. Wersja elektroniczna udostępniona przez Ústav pro českou literaturu AV ČR w Pradze,
http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/soubory/FXS/SCL [dostęp: 1.12.2011].
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to również problematyki przyrodniczo-wiejskiej. Wśród interesujących nas
tekstów wymienić należy opowiadanie Svobodovej Smutek života (Smutek
życia), umieszczone w zbiorze zatytułowanym Povídky Růženy Svobodové
(Opowiadania Růženy Svobodovej), wydanym w 1896 roku, a zawierającym
utwory pisane w latach 1891−1895. Dalej będzie to utrzymany w konwencji reportażowej utwór V odlehlé dědině. Dojmy a žaloby (W odległej wsi. Wrażenia
i skargi) z 1898 roku oraz dłuższe opowiadanie Pokojný dům (Dom pełen pokoju), opublikowane w 1917 roku. Pomijam wczesne opowiadanie Přetížený klas
(Przeciążony kłos), jest ono bowiem przykładem inspirowanej utworami Czechowa noweli letniskowej, nieuwzględniającym kontekstu etnograﬁcznego.
Temat letniska połączony z obserwacją o charakterze etnograﬁcznym pojawia
się również w utworach Boženy Vikovej-Kunětickiej, feministycznie zorientowanej pisarki tworzącej w latach 1887−1920, a zarazem osoby cieszącej się renomą działaczki politycznej. Wyróżnia się tu zwłaszcza opowiadanie Návštěva
v jiné vsi (Odwiedziny w innej wsi) z tomu Macecha a jiné črty (Macocha i inne
szkice), wydanego w 1902 roku33.

***
„Przyjechałam na wieś, w góry i lasy. Był czerwiec; ciepły czerwiec w pełnym
rozkwicie”34 – tym zdaniem rozpoczyna się opowiadanie Růženy Svobodovej
Smutek życia. Spotykamy tu przemawiającą w pierwszej osobie bohaterkę-narratorkę, przybywającą do położonej w górach wsi w okresie letnim − relacjonuje ona swój pobyt. W opowiadaniu uwaga zostaje poświęcona jednemu
tylko dniowi, w którym kobieta wyrusza do pobliskiej wiejskiej osady. Wydarzenia poprzedzające wyprawę nie zajmują wiele miejsca; zostały ukazane
jako stałe i powtarzalne (co sygnalizują użyte określenia, na przykład „każdego
ranka”), tworząc rytuał stricte wypoczynkowego pobytu. Jego stałym punktem
jest podziwianie krajobrazu rozległej doliny z wybranego miejsca widokowego.
Estetyczną kontemplację przerywa w pewnym momencie reﬂeksja egzystencjalno-socjologiczna, w rezultacie której rodzi się poznawcze zainteresowanie,
szybko znajdujące wyraz w działaniu:

33
Warto też wspomnieć o innym utworze Vikovej-Kunětickiej z interesującego nas tutaj zakresu,
a mianowicie o opowiadaniu zatytułowanym Poličko, umieszczonym w zbiorze Idylky wydanym
w Pradze w 1894 roku. Fabuła tego utworu dotyczy jednodniowej wyprawy grupy mieszczan na
wieś. Wyprawa na jedno z okolicznych wzniesień, traktowana przez przybyszy z miasta jako niezwykle wyczerpująca, zostaje skonfrontowana z ciężką pracą jednego z wieśniaków uprawiającego
na szczycie owego wzniesienia niewielkie, wymagające nieustannego nawadniania poletko. Por.
B. Viková-Kunětická, Poličko [w:] eadem, Idylky, Praha 1894, s. 107−125.
34
R. Svobodová, Smutek života [w:] Povídky Růženy Svobodové (1891−1895), Praha 1896, s. 73.
Dalej w tekście jako Smutek života. W niniejszej książce pracuję na tekstach oryginalnych. W pracy
podaję polskie tłumaczenia fragmentów analizowanych przez mnie utworów – tłumaczenia własne.
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Wioski chyba właśnie się budziły. Wioski białe, drobne, upchnięte niczym dziecięce
zabawki w koszu, tak ciche i małe, że nie można było sobie wyobrazić, aby także w nich
mogło toczyć się życie, aby także w nich, tak spokojnie leżących w dolinie pode mną,
mogły krążyć ból i śmiech.
„Jaki ból?” myślałam. „Co może poruszyć tę jednorodną, zbitą warstwę ich życia?
W młodości pracują, na starość umierają. Nic więcej”. I zapragnęłam zajrzeć do tych
sztywnych, tak niewieloma słowami zapisanych stronic ich życia; tak niewieloma słowami, niczym tabliczki na brzozowych krzyżach nad ich grobami.
„Żył i umarł”, przyszło mi na myśl. „Co więcej można powiedzieć?” Chciałam poznać
to niezmienne, nieśpieszne życie wsi, na którą codziennie patrzyłam przy wschodzie
słońca niczym na rozwartą dłoń, i pewnego razu, w wietrzny dzień, gdy w lasach panował smutek, gdy ciężko huczały korony rozkołysanych drzew, zeszłam na dół (Smutek
života, s. 74−75).

Celem etnograﬁcznego rekonesansu, na który decyduje się bohaterka-narratorka, jest zatem zdobycie określonej wiedzy, a przy tym poprzedzające wyprawę wątpliwości i pytania, w istocie skrywające przekonania, ograniczają już
w punkcie wyjścia obszar poznania. Natychmiast zresztą pojawia się kolejny
taki zabieg, albowiem początkowe zaciekawienie możliwością doświadczania
przez mieszkańców wsi dwóch przeciwstawnych stanów − bólu i radości (bólu
i śmiechu) – szybko zostaje zredukowane do zainteresowania się wyłącznie
pierwszym aspektem: „Jaki ból?” – pyta bohaterka-narratorka. Mamy więc do
czynienia z kolejnym zawężeniem przestrzeni poznawczej. Owo limitowanie
dotyczy zarówno rozpiętości problemów w planowanych „badaniach”, jak i ich
wydźwięku, ten bowiem, ze względu na położenie akcentu na doświadczenie
negatywne (co koresponduje z tytułem utworu zawierającym określenie „smutek”), raczej musi być pesymistyczny. Pojawiają się więc założenia i tezy wyrażające przekonanie o przepełnionej smutkiem i niedolą ciężkiej egzystencji
wieśniaków. Tym samym wyprawa na wieś ma raczej charakter dowodzenia
niż zdobywania nowej wiedzy czy bezstronnej obserwacji.
Dowodzenie to dokonuje się drogą spotkań z mieszkańcami wsi, przy czym,
poza parą małżeńską reprezentującą starsze pokolenie i uskarżającą się na
trudy starości, główną rolę odgrywają tu stosunkowo młode kobiety. To one
wypowiadają się w utworze, to ich narracje, oceny i komentarze przynoszą
opis sytuacji życiowej wieśniaczek. Dotyczy to zwłaszcza dwóch bohaterek:
żony wiejskiego starosty oraz wiejskiej nauczycielki. Mężczyźni w opowiadaniu Svobodovej milczą, przez co, jeśli nawet nie są w pełni usatysfakcjonowani
własnym losem, wydają się z nim w większym stopniu pogodzeni. To właśnie
ich milczeniu zostaje przeciwstawiona ożywiona narracyjna aktywność kobiet.
Narracje są zresztą jedyną dostępną im formą działania, która, przez fakt wyrażania emocji i artykułowania krytycznego oglądu rzeczywistości, ma charakter
wyzwalający, terapeutyczny. Ciężka codzienna praca bowiem oznacza uwięzienie w kręgu obowiązków; jest symbolem niezmienności losu. Warto przy tym
zwrócić uwagę, że pozycja społeczna obu napotkanych kobiet − a w przypadku
jednej z nich również pochodzenie, żona starosty wywodzi się bowiem ze śro33

dowiska miejskiego, obecnie mocno przez nią idealizowanego − czyni z nich
specyﬁcznych świadków. Głębsza świadomość własnych potrzeb wynikająca
z szerszej wiedzy o świecie, a także nabyte bądź wrodzone większe oczekiwania oraz ambicje sprawiają, że ocena wiejskich warunków dokonywana przez
obie kobiety wydaje się szczególnie surowa i bezwzględna. A przy tym to nie
wiarygodność ich ocen wydaje się najistotniejsza, lecz wrażenie, że tradycyjne
poglądy mieszkańca miasta, mającego swoją reprezentację w osobie bohaterki-narratorki, zyskują dzięki świadectwu kobiet legitymizację. Przypomnijmy, że
to właśnie na negatywnym przeczuciu/przeświadczeniu opierało się pragnienie zdobycia (czy też potwierdzenia) wiedzy o ciężkiej doli wieśniaków, skłaniające bohaterkę-narratorkę do wyprawy na wieś. Dzięki kobietom nie tylko
zdołała ona zaspokoić to pragnienie, lecz także poszerzyła swoją wiedzę: jej
początkowe zwątpienie w istnienie jakiegokolwiek życia emocjonalnego wśród
mieszkańców wsi („Co może poruszyć tę jednorodną, zbitą warstwę ich życia?
W młodości pracują, na starość umierają. Nic więcej”) nie znalazło w rezultacie potwierdzenia. Okazało się, że przynajmniej wiejskie kobiety nie mogą się
uskarżać na brak uczuć i przeżyć, przeciwnie, wydają się przepełnione emocjami, choć w większości emocje te mają wydźwięk negatywny, zrodzone są
bowiem z życiowych frustracji oraz z licznych rozczarowań.
Od momentu podjęcia decyzji o wyprawie na wieś w postawie bohaterki-narratorki zauważalny jest wyższościowy dystans (mogący stanowić konﬁgurację opisywanej przez Böhmego obcości). Wyraża się on najpierw w protekcjonalnym wyobrażeniu sfery przeżyciowej mieszkańców wsi. Jego symbolicznym
sygnałem może być już samo uporządkowane przestrzeni, oparte na opozycji
góra−dół. Miejscowość, do której kobieta przybyła w roli letniczki, jest wyłącznie miejscem wypoczynku, w którym to, co wiejskie, ulega ograniczeniu do
jednego obiektu – chałupy i wynajmowanej w niej przez bohaterkę-narratorkę
izby, „wąskiego pokoiku z dwoma okienkami wychodzącymi na rozkwitły, niekoszony ogród” (Smutek života, s. 73). Jest to w zasadzie jedyny opis przybliżający letniskową przestrzeń opowiadania i to jedynie w wymiarze bytowym.
Poza tym o miejscu tym wiemy niewiele i w żadnym razie nie budzi ono etnograﬁcznego zainteresowania bohaterki-narratorki. Istotne jest to, że położone
wyżej w sensie geograﬁcznym miejsce pobytu wypoczynkowego zostaje w ten
sposób „wyniesione” oraz odizolowane od „pospolitej” przestrzeni życiowej,
poza tym jest ono również silnie powiązane z przyrodą w stanie dzikim, naturalnym; z owymi wspomnianymi w pierwszym zdaniu „górami i lasami”. Natomiast zaprezentowana w opowiadaniu wieś leży w dolinie, i jest ona, przypomnijmy, obserwowana ze wzniesienia, a spotkanie z nią wymaga zejścia na
dół, w sensie dosłownym i symbolicznym.
W relacjach z ludźmi natomiast wspomniana postawa ujawnia się najwyraźniej w końcowej części opowiadania, kiedy bohaterka-narratorka, odprowadzana przez miejscową nauczycielkę, z pewną niecierpliwością wysłuchuje
opowieści o jej życiu uczuciowym oraz związanych z nim nadziejach na popra34

wę losu. Zniecierpliwienie i rozproszona uwaga sprawiają, że obecność młodej kobiety jawi się jako natrętna, zaś jej opowieść brzmi naiwnie. Dodatkowo
bohaterka-narratorka nie dzieli się z dziewczyną swoimi odczuciami na temat
planowanego związku, lecz dokonuje „cichej” werbalizacji swego dyskursu
mentalnego, kierując go do czytelnika, z którym pozostaje w tajnym porozumieniu, przy jednoczesnym wyłączeniu swej towarzyszki z bezpośredniej komunikacji. Wiejska nauczycielka zostaje zatem potraktowana jako osoba, którą pochodzenie i warunki życia skazują na życie w iluzji; jako ktoś pozbawiony
szansy na uświadomienie sobie swojej sytuacji życiowej oraz na jakąkolwiek
pomoc poza − pozornie tylko uważnym – wysłuchaniem historii jej życia.
Innym wyjaśnieniem wyższościowej i jakby nie końca szczerej postawy bohaterki-narratorki może być również znużenie wywołane spotkaniem
z wiejską społecznością. Odprowadzana przez ludzi, nieustających w swoich
skargach i narzekaniach, bohaterka-narratorka, słuchając przygnębiających
narracji, pragnie zakończenia tych wywodów. Wydaje się, że w jej przekonaniu możliwość bycia wysłuchanym to najważniejsza, jeśli nie jedyna potrzeba
napotkanych osób i że w ten sposób „badawczy” kontekst jej wyprawy zostaje
wzbogacony o jedyny możliwy w tej sytuacji wymiar terapeutyczny. Przedłużające się wyznania nauczycielki stanowią więc przekroczenie wyznaczonych
przez narratorkę-bohaterkę jej własnych wewnętrznych granic, w obrębie
których zapewniała ona sobie tożsamość okazjonalnej badaczki, słuchaczki-terapeutki oraz osoby relacjonującej wyprawę. Etnograﬁczny rekonesans nie
był jej życiowym zadaniem, lecz zaledwie przerwą w wypoczynku umożliwiającym obcowanie ze wzniosłym światem przyrody, a także jego kontemplacją,
znajdującą wyraz w impresyjnych opisach.
Jeszcze innym czynnikiem, mogącym kształtować zdystansowaną, nacechowaną sceptycyzmem postawę bohaterki-narratorki Smutku życia, jest fakt,
że wyznania nauczycielki wkraczają na teren osobisty, wręcz intymny, zaś jej
plany i oczekiwania odwołują się do konwencjonalnych kobiecych scenariuszy życiowych sięgających korzeniami XIX wieku35, budząc skojarzenia z iluzją
happy endu oraz wskazując na wąski − tutaj niejako z konieczności − zakres
potrzeb młodej kobiety. Perspektywa ta była obca, żeby nie rzec − wroga sposobowi pojmowania przez Svobodovą kobiecego losu i konstruowania kobiecej
tożsamości (jakkolwiek bohaterka-narratorka opowiadania Smutek życia nie
ujawnia swego stosunku do poruszonych przez nauczycielkę kwestii, można
to jedynie zinterpretować na podstawie pewnych sygnałów, takich jak milczenie czy maskowana irytacja). Podobnych kwestii dotyczyła relacja żony starosty, jej doświadczeniom jednak towarzyszyły rozczarowania dotyczące każdego wymiaru życia. Trudna egzystencja w warunkach wiejskich, odbierana
35
O których to scenariuszach interesująco, ze wskazaniem na fakt ich uhistoryczniania przez
dziewiętnastowieczne mieszczaństwo, pisze niemiecka badaczka Ute Frevert w pracy Mąż i niewiasta. Niewiasta i mąż. O różnicach płci w czasach nowoczesnych, przeł. A. Kopacki, Warszawa 1997.
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przez tę bohaterkę jako społeczna degradacja, jak również mizeria pożycia
małżeńskiego − wszystko to okazało się skutkiem młodzieńczej, romantycznej
inwestycji uczuć oraz podporządkowania się iluzji miłości w związku z mężczyzną. Obecna sytuacja żony starosty jest zatem rezultatem wyboru postaw
i priorytetów tradycyjnych dla „kobiecego losu”, a jawiących się obecnie (to
znaczy w momencie spotkania z przybyszką z miasta) jako wybory błędne
i rodzaj kary. Krótko mówiąc, żona starosty znajduje się już w stanie głębokiej deziluzji, podczas gdy nauczycielka stoi na początku drogi, którą przebyło
wiele kobiet; bezreﬂeksyjnie kroczy ona utartym szlakiem, pozornie tylko wiodącym ku pozytywnej zmianie. Stąd też, być może, brak chęci uświadomienia
dziewczynie pewnych prawd, dla bohaterki-narratorki najprawdopodobniej
oczywistych, ale trudnych do zaakceptowania przez młodą kobietę w obliczu
egzystencjalnych i psychologicznych ograniczeń. W pewnym stopniu podejście to wydaje się potwierdzać kończąca Smutek życia rozbudowana reﬂeksja,
dotycząca kondycji ludzkiej w ogólności:
Wspominałam ten los niemający końca, nieznajdujący rozwiązania, do którego niczym do otwartego kamieniołomu zajrzałam. Te surowe, sztywne stronice ich życia,
w których szukałam kilku tylko słów, pełne były tymczasem ściśniętego do oporu bólu.
I nie było żadnej możliwości, pojęłam to, by mogło być go mniej. Społeczeństwo, z bezwzględną siłą dążące ku własnym celom, niszczące i depczące pod hasłem czynienia
dobra, niczym w naczyniach połączonych objawiło się i tutaj. Przyniosło swoją regułę
złych stosunków do małej wioski, upchniętej, jak mi się zdawało z góry, niczym dziecięce zabawki w koszu, tak cichej, że miało się wrażenie, iż życie w niej zamarło.
Niczym płomienie wciąż podsycanego ognia słyszałam płonące i trzaskające tęsknoty oraz ból ich wszystkich. I czułam, jak niewiele brakowało, aby nie cierpieli, jednak
męki te sami sobie gotowali, podpierając się wzajemnie niczym ściany budynku, same
od siebie zależne i sobą umacniane (Smutek života, s. 81).

Osąd zawarty w ostatnim akapicie cytowanego fragmentu zwraca uwagę
swoją surowością. Z logicznego punktu widzenia jest to w narracji przejście
dość nieoczekiwane, ostatnie zdanie bowiem wydaje się nie mieć uzasadnienia w poprzedzających je fragmentach opowiadania: to, co wcześniej budziło
współczucie, zostaje nagle ukazane z innej, bezwzględnej perspektywy. Pewien jej ślad pojawia się wprawdzie we wcześniejszej diagnozie społeczeństwa
(„Społeczeństwo, z grubiańską siłą dążące ku swoim celom, tak niszczące
i depczące pod hasłem czynienia dobra...”), od którego praw stanowiących
źródło cierpienia wizytowana wioska również nie okazała się wolna. Społeczeństwo to początkowo wydaje się opresyjne wobec wiejskiej społeczności,
szybko jednak dostrzegamy, że bohaterce-narratorce w jej reﬂeksji chodzi raczej o bierną adaptację brutalnych reguł świata, co w rezultacie prowadzi do
jej rozczarowania wsią, tylko pozornie cichą i spokojną. Był to jedynie złudny
widok z wysoka, z odległej, idealizującej perspektywy, podtrzymywanej przez
utopijne pragnienie. Wioska okazuje się immanentną częścią ogólnospołecznej rzeczywistości, nie stanowi wyjątku, jeśli chodzi o wspólne ludziom czynie-
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nie własnej egzystencji trudną i uciążliwą. Dopiero w cytowanym fragmencie
widać, że początkowe powątpiewania narratorki, jej sceptycyzm odnoszący
się do obecności szerszego spektrum przeżyciowego w warunkach wiejskich,
było w istocie zakamuﬂowaną nadzieją na istnienie jakiegoś innego, lepszego świata. Ostateczne zatem poznanie dotyczy raczej kondycji ogólnoludzkiej
i ogólnospołecznej niż tylko środowiskowo-etnicznej. Uwaga zostaje skierowana nie tyle na charakter, ile na przyczyny marności ludzkiej egzystencji, które
wszędzie okazują się takie same, pochodzą bowiem z jednego źródła − a jest
nim człowiek.
Jednocześnie w zakończeniu swej relacji narratorka-bohaterka nie rezygnuje z próby separacji wsi od „reszty świata”, próbując stworzyć jej życzeniowy
obraz. Proces ten wydaje się ilustrować ostatnie zdanie, a ściślej mówiąc, jego
początkowy fragment: „I czułam, jak niewiele brakowało, aby nie cierpieli, jednak męki, które sami sobie gotowali...”. Z jednej strony napotykamy tu sugestię
istnienia jakiegoś prostego rozwiązania, uwalniającego ludzi od przeżyć trudnych i bolesnych – nasuwa się skojarzenie z niezależnością, z wysiłkiem utworzenia wyjątkowej społecznej enklawy. Z drugiej − pojawia się informacja mająca charakter diagnozy antropologiczno-ﬁlozoﬁcznej (rozwiniętej w końcówce
zdania), posiadającej punkty styczne z ﬁlozoﬁą egzystencjalną. W jej świetle
człowiek, bez względu na miejsce geograﬁczne i społeczne, które zajmuje, jawi
się jako istota ograniczona przez samą siebie, niezdolna do wolności, i w tej
pesymistycznej wiedzy zawiera się zarazem utopijny projekt wyzwolenia.

***
Zatęskniłam za samotnością, za wolnością, za bezpośrednim, otwartym kontaktem
z ludźmi, których nie wyobrażałam sobie jako ludzi, lecz jako coś rozkosznie, niemęcząco bezkształtnego.
Wyruszyłam na Morawy, do wsi, do nieznanej krainy. Wiosna właśnie mijała. Miałam wrażenie, że rozpoczynające się w górskiej krainie lato obiecuje wszystko, czego
oczekiwałam. Byłam niecierpliwa, niespokojna i radosna, jak w dzieciństwie, kiedy
wczesnym zamglonym rankiem jechaliśmy z ojcem do wsi gładką szosą, kiedy uśmiechaliśmy się do siebie, ciesząc się ruchem, wolnością, kiedy cała marchia rozpościerała
się przed nami.
Kraina była znana jak dźwięki fortepianu, na którym codziennie grywaliśmy drogą
nam pieśń.
Teraz pojawi się głęboki wąwóz nachylony ku wsi, wysoki jodłowy las zapachnie
chłodną wonią, otworzy się dolina z białą leśniczówką w oddali, od strony wsi pojawi
się stara żebraczka z przymkniętą, jak gdyby pokrytą meszkiem powieką – wiedzieliśmy to, ojciec i ja.
Z tym świeżym, niecierpliwym wspomnieniem wywołanym dziecięcą tęsknotą, dojechałam aż do granicy.
Kiedy jednak zbliżałam się ku nieznanemu celowi, uświadomiłam sobie, że tam,
gdzie jadę, nie oczekuje mnie nikt inny jak tylko nieustępliwy nieprzyjaciel: ludzka nie-
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ufność. Moja radość opadła i ani myśl, z którą przybywałam – schować się u podnóża
gór – nie była już miła.
Wyobrażałam sobie poszczególnych ludzi i to mnie zmroziło36.

Tak rozpoczyna się utwór Svobodovej zatytułowany W odległej wsi. Wrażenia i skargi, pisany w konwencji reportażu literackiego, a będący relacją
z pobytu bohaterki-narratorki w jednej z morawskich miejscowości – według
informacji biograﬁcznych chodziło o pobyt Svobodovej we wsi Drozdov w 1894
roku. Motywacje wyjazdu zostały tu w zasadzie jasno sformułowane. Pierwsze
zdanie, mówiące o tęsknocie za określonymi stanami wewnętrznymi – wolnością, samotnością – oraz określonym, specyﬁcznym kontaktem z ludźmi,
sugeruje zarazem brak tych elementów w relacjach dotychczasowych oraz nadzieję na ich odzyskanie na skutek wyjazdu na wieś. Jest to więc rodzaj ucieczki, a zarazem pragnienie odmiany, mającej zapewnić wypoczynek oraz komfort emocjonalny i społeczno-komunikacyjny. Pogodny nastrój, towarzyszący
wczesnemu etapowi podróży, wyzwala ponadto pozytywne wspomnienia wypraw z ojcem w okresie dzieciństwa37, a nałożenie się tych dwóch perspektyw
intensyﬁkuje uczucia radości i przyjemności. Okazują się one jednak ulotne:
zbliżanie się do celu podróży uświadamia bowiem, że to, co oczekiwane, może
mijać się z rzeczywistością. Nie jest ona jeszcze doświadczana, lecz antycypowana w przeczuciach, które zarazem wydają się mieć formę przeświadczenia.
Zatem już na początku obiecującej podróży mamy do czynienia z momentem
deziluzji, wynikającej, jak się zdaje, z uogólnionej, gorzkiej wiedzy o człowieku jako istocie gwarantującej rozczarowanie. W rezultacie nadzieja na terapeutyczną w skutkach relację z drugim człowiekiem zostaje rozwiana jeszcze
przed bezpośrednim spotkaniem z ludźmi i okolicą. Trudno przy tym orzec,
czy w wiedzy tej chodzi o człowieka w ogóle, czy też o ściśle określone środowisko. Bohaterka ucieka przed czymś/przed kimś, oczekując odmiany, którą
ma jej zapewnić wiejskie otoczenie; oczekuje mianowicie „bezpośredniego,
otwartego kontaktu z ludźmi”, których nie wyobraża sobie „jako ludzi, lecz
jako coś rozkosznie, niemęcząco bezkształtnego” (V odlehlé dědině, s. 7). To
wyobrażenie zostaje wzmocnione przez fakt, że, jak czytamy, kobieta wyrusza
do „nieznanej krainy”, miejsca, którego obraz stworzyła w wyobraźni. Pojawia
się tu wprawdzie pewna sprzeczność, jako że w przytoczonym fragmencie odnajdziemy informacje o tym, iż wszystko, z czym ma się spotkać, jest jej znane,
wynikają one jednak raczej ze wspomnianego nakładania się perspektyw czasowych – czasu rzeczywistego i czasu wspomnień – a nie z faktycznej uprzedniej znajomości krajobrazu, pojawiającego się w czasie podróży, oraz u jej
36
R. Svobodová, V odlehlé dědině. Dojmy a žaloby [w:] Spisy Růženy Svobodové. Svazek devátý,
V Praze 1919, s. 7. Dalej w tekście jako V odlehlé dědině [dostęp: 1.12.2011].Korzystam z wersji elektronicznej udostępnionej przez Library of the University of Toronto by Alex S. Havrlant, http://www.
archive.org/stream/vodlehlddin00svobuoft/vodlehlddin00svobuoft_djvu.txt [dostęp: 1.12.2011].
37
Które można traktować również jako ślady biograﬁczne. Pisze o tym Jarmila Mourková w monograﬁi Růžena Svobodová, Praha 1975, s. 11−19 i n.

38

celu. Wydaje się, że poznanie o charakterze antycypacji wynika z pewnej doświadczonej już wiedzy o człowieku, a oczekiwanie, że w warunkach wiejskich
będzie można spotkać się z odmiennością postaw, charakterów i zachowań,
szybko zostaje zweryﬁkowane. Można założyć, że podstawą tego oczekiwania jest idealizacja wsi i jej mieszkańców, korzeniami sięgająca wspominanych
ujęć romantyczno-odrodzeniowych, żywa i aktualna również w przekonaniach
mieszkańców miasta pod koniec XIX wieku, zwłaszcza wśród miejskiej inteligencji. Bohaterka-narratorka Svobodovej z jednej strony tkwi w pułapce tej
idealizacji – dodatkowo wzmacnianej odbiorem wsi z perspektywy dziecięcej
i „osłodzonej” wspomnieniem ojca (co jest kolejną, po wspomnianej intensyﬁkacji uczuć, funkcją tego wywołanego podróżą skojarzenia), z drugiej jednakże
cechuje ją silne poczucie rzeczywistości, czego rezultatem jest właśnie antycypowana deziluzja.
Po trzech tygodniach wyjechałam ze wsi. Dal przede mną przemawiała trudnymi słowami. Przyjeżdżałam tu w prostym nastroju, odjeżdżałam zaś poważna i zamyślona.
Wszystkie rany świeżo krwawiły. Mrok wiekowych nawyków ciężko zwisał nad osadami, zasłaniając im światło. Pod tą strzechą rozprzestrzeniały się bajki i roiło się od zjawisk nadprzyrodzonych. Pod jego duszącym oddechem pokorne głowy chyliły się przed
niemieckim panem, prawie nie oddychając pod jego wzniesioną, wszechmocną ręką,
budującą szkoły dla morawskich dzieci, likwidującą szkoły morawskie.
Tutaj jeszcze nie dotarł symbol swobody z narodowego centrum, tutaj jeszcze nie
rozwinęła się wiara w jego sprawczą pomocną dłoń. Nici, już napięte w centrum kraju,
tutaj jeszcze nie znalazły swej delikatnej osnowy.
Przyjdzie jednak chwila, w której także ci ukorzeni, uciskani i ujarzmiani, zostaną
uświadomieni i wywyższeni, odnajdą swe powołanie, ich lica wygładzą się, ich gorzki
żywot nabierze słodyczy, ich praca zyska godność, a zwycięska moc narodu zaiskrzy na
mrocznym ﬁrmamencie rozpościerającym się nad zapomnianymi osadami (V odlehlé
dědině, s. 119).

Fragment ten kończy utwór Svobodovej. Jak widać, pojawiają się tu nowe,
niewyeksplikowane na początku cele wyprawy, która okazuje się swego rodzaju misją. Przede wszystkim wyraźnemu przeciwstawieniu ulegają miasto
i wieś: pierwsze jako kulturowe centrum kraju, drugie zaś jako jego peryferie.
Pierwsze jest utożsamiane z rosnącą świadomością narodową, z postępem,
drugie – z egzystencjalnym, światopoglądowym i politycznym uwstecznieniem. Ostatni aspekt wyraża się zwłaszcza w nieprzerwanej zależności od panowania niemieckiego. W czasie pobytu szczególne oburzenie w bohaterce-narratorce wywołuje właśnie fakt, że morawskie dzieci nadal uczęszczają do
szkół niemieckich: „»Dlaczego?« zapytałam cała poirytowana. »Przecież to głupie! Po co im niemiecki? Dlaczego w ogóle posyłacie je do niemieckiej szkoły?«”
(V odlehlé dědině, s. 43). Bohaterka-narratorka nie przyjmuje wyjaśnień wieśniaków, uzależniających swoje decyzje od sytuacji materialnej – głównego powodu uczęszczania ich dzieci do niemieckiej szkoły, zapewniającej bezpłatne
podręczniki i pomoce naukowe. W poglądach na tę kwestię kobieta pozostaje
niewzruszona, pryncypialnie przy nich obstając i reprezentując stanowisko
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osoby żyjącej w bardziej komfortowych warunkach – społecznych, kulturowych i materialnych. Zaskakuje ją brak wiedzy o sytuacji w centrum kraju oraz
wyobrażenia o przydatności niemczyzny:
„Tutaj to się tylko napłaczę”, narzekała, „nic mnie tu na wsi nie cieszy, zaraz
bym szła do miasta, do Pragi. Z niemieckim to bym tam nie przepadła”.
„W Pradze nie potrzebujesz niemieckiego”, zapewniłam ją.
„Nie? Ale jażem myślała, że każdy z panów to Niemiec, a jakbym do nich chciała...?”.
„Kto wam to powiedział, Zefo? W Pradze są czescy panowie”.
„Ale wasz mąż jest Niemcem, prawda, miłościwa pani?”.
„Nie jest, nawet nie mówi po niemiecku!”.
„No to jaki z niego pan?” westchnęła Zefa, ciężko i z niedowierzaniem (V odlehlé
dědině, s. 117).

W zakończeniu utworu W odległej wsi, podobnie jak w Smutku życia, ponownie spotykamy się z rozczarowaniem, które tym razem nie przybiera
charakteru reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej, lecz jest diagnozą stanu świadomości narodowej: dotyczy aktualności, żywotności i zasięgu idei postodrodzeniowych
oraz przemian w życiu narodu. Żywe i praktykowane w „centrum”, idee te
zapewniają, jak wynika z profetycznej, wieńczącej utwór reﬂeksji, nie tylko wyzwolenie od ucisku obcego panowania, lecz także są powiązane z przemianą
świadomości, poprawą warunków życia, wyzwoleniem od starych przekonań,
zwyczajów i postaw życiowych. Słowem: wydaje się, że gwarantują one nową,
wręcz idealną egzystencję. Dodatkowo przesunięcie akcentu w końcowych
partiach utworu na kwestię narodową, której rdzeń stanowi dążenie do niepodległości i suwerenności, unieważnia sugerowany na początku, odczuwany
przez bohaterkę-narratorkę dyskomfort, jej poczucie braku wolności i radości
oraz pragnienie dobroczynnej w działaniu samotności, wynikające z rozczarowania niesatysfakcjonującymi warunkami komunikacji z ludźmi w jej własnym środowisku, w stołecznym mieście, z którego przybywa. W rezultacie
wyprawa nabiera więc charakteru etnograﬁcznego z reﬂeksem rekonesansu
edukacyjno-uświadamiającego, bohaterka-narratorka natomiast z osoby uciekającej z miasta i szukającej wytchnienia zmienia się w badaczkę-emisariuszkę. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowała z wypoczynku, jaki zapewnia pobyt na wsi, w otoczeniu przyrody. Elementy „letniskowe” są w utworze obecne,
zostają jednak silnie zespolone z kontekstem „etnograﬁcznym”.
Fabuła utworu Svobodovej jest zdynamizowana przez sam wątek wyprawy
na wieś, a następnie przez nieustanne przemieszczanie się bohaterki w miejscu pobytu. Po podróży pociągiem i krótkiej pieszej wędrówce do wsi, kobieta
niestrudzenie wędruje, odwiedzając bądź po prostu spotykając mieszkańców
wioski, prowadząc z nimi rozmowy, wizytując ich domy. Jej spacery obejmują
także okolice poza wsią, a w ich trakcie zwraca uwagę na rolniczy charakter
krajobrazu oraz pracujących na polach ludzi. Zdarza się jej również towarzyszyć wieśniakom w ich pracy, jak to dzieje się w przypadku kobiet trudniących
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się zbieraniem trawy w lesie. W rezultacie w utworze natraﬁamy na relacje
ze spotkań i rozmów (przytaczane w mowie niezależnej i zależnej), opisy wyglądu ludzi, ich postaw życiowych, charakterów, opisy wnętrz domostw, oraz
towarzyszące temu reﬂeksje. Wszystko to jest prezentowane w konwencji realistyczno-dokumentalnej i ma wydźwięk gorzki, krytyczny, deziluzyjny: „Mój
Boże, jakież to biedne życie, myślałam” – ten pojawiający się w pewnym momencie komentarz wydaje się odnosić do ogółu poznawanej rzeczywistości.
Wiejskie dzieci odziane są nędznie, dziewczęta, tworząc silny kontrast z ich
rówieśniczkami z miasta, zachowują się wstydliwie i niepewnie, starsze kobiety łączy podobna powierzchowność, charakteryzująca się zaniedbaniem,
a zachowanie oraz tryb życia ludzi poświadczają trudną, wypełnioną ciężką
pracą i wyczerpującą egzystencję z towarzyszącą temu bierną akceptacją losu,
niepoddawanego osądowi i traktowanego jako norma.
Te właśnie elementy wiejskiego świata wywołują najżywsze reakcje
bohaterki-narratorki, oburzają ją i irytują, prowokując do pojawienia się w zakończeniu utworu cytowanej już konkluzji o braku zmian w postawach i stylach
życia w środowisku wiejskim, pozostających w silnym kontraście z reprezentowanym przez Pragę centrum geograﬁcznym i kulturowo-światopoglądowym.
Pomimo niestrudzonej wręcz mobilności emocjonalne zaangażowanie
bohaterki-narratorki w wiejską rzeczywistość nie jest głębokie. Oglądany świat
nie budzi w niej również pragnienia innego niż czysto obserwacyjne, z towarzyszącymi temu, kierowanymi do potencjalnego odbiorcy tekstu reﬂeksjami.
Ta swego rodzaju obojętność i surowość w podejściu umotywowane są, jak się
wydaje, konsekwentnie przestrzeganą, niepoddawaną głębszemu namysłowi
rolą przybyszki z krańcowo odmiennego środowiska, która na wsi pojawia się
tylko na chwilę – bohaterka-narratorka sama siebie zresztą kilkakrotnie nazywa obcą (cizinka). Owszem, jej uwagę zwracają głównie przejawy biedy, nędzy,
niesprawiedliwości, ciężka praca i trudne warunki życia, jednakże, jak gdyby
wpasowując się w obowiązujący na wsi wzorzec postaw zobojętniałych, jej relacje są chłodne, pozostawia ona ponadto mieszkańców ich losowi nawet wtedy, kiedy pomoc wydaje się możliwa. Z takim przypadkiem spotykamy się na
przykład przy okazji odwiedzin w jednej z wiejskich chałup, gdzie bohaterka-narratorka spotyka chore, jej zdaniem umierające dziecko. Jego choroba zostaje zbagatelizowana przez matkę, skupioną na zapewnieniu przeżycia silniejszym członkom rodziny. Bohaterka-narratorka próbuje uwrażliwić kobietę
na los dziecka, lecz nie czyni tego z zaangażowaniem, a kiedy dziewczynka
umiera, informuje o tym sucho i zwięźle, szybko przechodząc do ogólnej
reﬂeksji nad kruchością ludzkiej egzystencji, nad życiem i umieraniem, pozwalając sobie jedynie na lekką aluzję do odpowiedzialności matki za śmierć
dziecka. Jej zadaniem wydaje się raczej ukazanie obojętności oraz akceptacji
mieszkańców dla owej „selekcji naturalnej” jako postaw charakterystycznych
nawet wobec najbliższych osób. W większości przypadków zdarzenia, których
bohaterka-narratorka jest świadkiem, oraz zasłyszane przez nią historie oso41

biste i rodzinne, zamiast do konkretnych reakcji, skłaniają ją do reﬂeksji ﬁlozoﬁczno-egzystencjalnych z wyraźną nutą krytyczną, wygłaszanych w formie
monologu wewnętrznego:
„Prawda, no pewnie, a gdzie jest prawda?”, pomyślałam. „I tu i tam! Kto ją zna, kto ją
ustanawia? Przejadła majątek. Ale przecież nikt nie przejada majątku jednym kęsem,
nie wypija go duszkiem. Nie ma o tym mowy i radości też jej to nie sprawiło. I dlatego
ma dzisiaj umierać z głodu, cierpieć w odosobnieniu w wieku lat osiemdziesięciu, zamiast odpoczynku mieć do wyboru dźwiganie ciężarów i zbieranie gałęzi po ciemku?”
(V odlehlé dědině, s. 53).

Przytoczoną kwestię sprowokowała interpretacja życia jednej z mieszkanek wsi, dokonana przez napotkanego w czasie spaceru mężczyznę. Okazuje
się, że wzajemna bezwzględna ocena losu innych jest we wsi regułą i ilustruje
charakter relacji międzyludzkich, pełnych surowości i pozbawionych empatii.
W reakcji na to oraz na wiele podobnych sytuacji, bohaterka-narratorka zachowuje dystans, nie komunikując się w sposób otwarty z mieszkańcami wsi,
nie chcąc mieć wpływu na bieg wydarzeń, na oceny i postawy, lecz jedynie komentując je w samotności. Konsekwentnie występuje więc w roli obserwatorki
i komentatorki, kierując swoje przekazy ku potencjalnemu odbiorcy jej relacji.
Żywszą reakcję wywołuje u niej jedynie sytuacja młodej kobiety, wydawanej za
mąż za niekochanego, dużo starszego mężczyznę, ojca dorosłych córek, nieprzyjaznych młodej żonie:
Widok tej narzeczonej rozczarował mnie. Może dlatego, że za słowem narzeczona kryje
się wyobrażenie czegoś bardzo młodego i pięknego. A ta narzeczona jest bosa, obdarta, a do tego miała pójść do żyda z taczkami, aby przywieźć baryłkę wódki. A jednak
interesowała mnie ona, może dlatego, że we wsi utworzyły się dwa stronnictwa i obie
zastanawiały się, czy stary Kacel z jego chęcią ożenku to błazen czy nie. A także dlatego, że jego córka przelała już tyle łez, że można by nimi nawodnić pole (V odlehlé
dědině, s. 92).

Po tym wyznaniu bohaterka-narratorka decyduje się towarzyszyć dziewczynie w jej wyprawie do pobliskiego miasteczka. W trakcie wspólnej wędrówki dziewczyna płacze i dzieli się obawami w związku z planowanym małżeństwem. Emocjonalny kontakt między kobietami ulega pogłębieniu w drodze
powrotnej.
Gdy wracałyśmy, towarzyszyło nam wahanie. Ciężko było znaleźć słowa. Wiedziałam,
że Hana jest pogrążona w myślach o swojej przyszłości, jakże zagadkowej; wczułam się
też w jej sytuację i ogarnęła mnie rzewność (V odlehlé dědině, s. 96).

Jest to pierwszy sygnał uczuciowego zaangażowania bohaterki-narratorki
w sytuację drugiej osoby. Zgadza się ona ponadto na rolę mediatorki w konﬂikcie między Haną a córkami jej przyszłego męża, po raz pierwszy decydując
się na aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów dręczących mieszkańców wsi. Już przy okazji ślubu dziewczyny, rozpaczającej w trakcie uro42

czystości, bohaterka-narratorka powraca jednak do swojej charakterystycznej,
beznamiętnej relacji:
Długo jeszcze aż do sołectwa niosło się głośne buczenie nieusatysfakcjonowanej córki.
Przypominało to płacz dziecka przyłapanego na chuligaństwie, które kroczący obok
ojciec trzyma za rękę i prowadzi do domu, przez całą drogę zapewniając, jak je po powrocie zbije. Złość, lęk, a przede wszystkim poczucie nieodwracalności czy możliwości
wyzwolenia, dźwięczały w jej głosie (V odlehlé dědině, s. 100).

Pojawiający się w wątku małżeństwa opis uroczystości weselnych wprowadza do przeważającego dotąd kontekstu socjologiczno-obyczajowego nowe
elementy opisu kulturowego – można powiedzieć, że stricte etnograﬁczne, bo
odnoszące się do wiejskiego folkloru i jego obrzędów. Jeden z nich, szczegółowo przedstawiony, zwraca szczególną uwagę. Odbywa się on tydzień po ślubie
i związany jest z odprowadzaniem panny młodej do domu męża. W obrzędzie
tym biorą udział wyłącznie kobiety, wszystkie w przebraniu, w tym również
pewna budząca zainteresowanie postać, jako jedyna z licznej grupy przedstawiona w sposób bardziej szczegółowy:
Jedna przebrała się żołnierza, inna za „panią z miasta”. Za panią z miasta przebrała się
kobieta około trzydziestopięcioletnia, której twarz w żadnym razie nie odznaczała się tą
piękną wyrazistością, nie rysował się na niej ten miękki smutek, jak u prawie wszystkich pozostałych. Policzki miała zapadnięte i jakby ocienione, nos krótki, jak gdyby nie
był cały, z rozszerzonymi nozdrzami, i podobna była do jarmarcznych włóczęgów. Niosła ﬂaszkę ciemnej, domowym sposobem przygotowanej wódki, piszczała i częstowała
alkoholem (V odlehlé dědině, s. 103).

W opisie tym uwaga zwrócona jest przede wszystkim na urodę i zachowanie kobiety, w rezultacie czego dochodzi do nałożenia się dwóch płaszczyzn odbioru rzeczywistości. Z jednej strony bowiem wydaje się, że mamy
do czynienia z faktycznym ﬁzycznym wyglądem kobiety, z drugiej zaś, że na
wydobytych w opisie jego aspektach polegać ma przebranie, stanowiące ważny element opisywanego rytuału. Nie możemy być pewni, czy skierowane na
postać spojrzenie jest po prostu krytyczne, czy pomija ono warstwę znaczeń
aktualnych związanych z obrzędem i dociera niejako bezpośrednio do „tożsamościowej istoty” obiektu, bez uwzględnienia aktualnej „karnawałowej”
oprawy. W pierwszym przypadku mielibyśmy do czynienia ze standardowym
odbiorem kobiecości przede wszystkim w perspektywie estetycznej, a surowość spojrzenia byłaby śladem ogólnokulturowym, naśladowaniem jednowymiarowo porządkującego męskiego spojrzenia, traktowanego przez feministki
jako źródło napięć w relacjach między kobietami. Niewykluczone jednak, że
spojrzenie owo jest tutaj specyﬁcznie umotywowane, równie dobrze bowiem
możemy mieć do czynienia z postawą ironiczno-obronną. W postaci przebranej kobiety ma się przecież zawierać wyobrażenie „kobiety z miasta”, i gdyby
nawet jej pierwowzorem nie była sama bohaterka-narratorka jako konkretna
osoba, w opinii wiejskich kobiet może ona reprezentować tę właśnie ﬁgurę
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kulturową. Skupianie się na określonych aspektach wyglądu w opisie wiejskiej
kobiety może być zatem próbą postponowania tego wrażenia, dodajmy, próbą
niezbyt udaną, ośmieszana postać z „karnawałowego” orszaku zawsze bowiem
będzie stanowić odbicie bohaterki-narratorki, w dodatku odbicie dostarczone
nam przez nią samą w narracji. Jeśli jednak w tych właśnie aspektach tkwi tajemnica obrzędowego przebrania, wówczas będziemy mieć do czynienia z realistyczną wiernością opisu, który jednak zawiera elementy nacechowanej,
symbolicznej percepcji, dzięki postaci przebranej kobiety bowiem objawi nam
się stosunek wieśniaczek do przybyszki z miasta oraz do uosabianej przez nią
miejskości. Bez wątpienia w relacji między narratorką a postacią z obrzędowego korowodu istnieje jakieś napięcie, niewykluczone też, że rodzi się ono obustronnie w kontakcie bohaterki-narratorki z całą społecznością wiejskich kobiet i vice versa, a uroczystość jedynie je wyzwala. Złagodzeniu tego napięcia,
idącemu w parze z (auto)rehabilitacją wizerunku bohaterki-narratorki, służyć
może pojawiająca się nieco później w fabule kontynuacja wątku przebranej
wieśniaczki, tym razem osadzonego w płaszczyźnie jej przeżyć osobistych:
Spotkałam ją na drugi dzień po uroczystości, a ona mi się gorzko żaliła, że mąż ją bije
za to, że chce mieć matkę u siebie, i że chce, aby mu oddała pieniądze, które przyniosła
w wianie, całe trzy setki, żeby je wydał (V odlehlé dědině, s. 109).

Opowieść o niekorzystnej sytuacji życiowej kobiety jest przywróceniem jej
dawnego miejsca w społecznej hierarchii, na której od początku opierała się
relacja bohaterki-narratorki z kobietami ze wsi; ich nieszczęśliwy los ustawia
je ponownie „niżej” w stosunku do przybyszki z zewnątrz.
Sama uroczystość wprowadzenia panny młodej do domu męża natomiast
w przejmujący sposób koncentruje się na wątku małżeństwa, podejmowanym
przez kobiety w śpiewanych przez nie piosenkach. Związane z tą sferą życia
ich własne doświadczenia przedstawiane są w jednej „tonacji”. Informuje
o tym w pewnej chwili sama bohaterka-narratorka:
Śpiewały sobie swoje tutejsze pieśni i długo, do nocy, z powagą niósł się dźwięk ich śpiewów, a wszystkie brzmiały tak, jakby pannę młodą grzebano. Czasem któraś kobieta ze
śmiechem krzyknęła, ale, Bogiem a prawdą, cały ten śmiech był tak niespójny z ich życiem, że kiedy się pojawiał, ogarniał mnie wewnętrzny chłód (V odlehlé dědině, s. 106).

Rola, jaką odgrywają dwaj obecni w czasie obrzędu mężczyźni – mąż świeżo poślubionej dziewczyny oraz mąż jeszcze jednej kobiety, która w pewnym
momencie zostanie wyłoniona w narracji – ulega zredukowaniu do milczącej
obecności; skulone sylwetki mężczyzn wyrażają zażenowanie i niepewność,
wzmacniane przez inne niewerbalne sygnały, wśród których przeważają pełne
zażenowania chrząknięcia. Przerywające śpiew ciche rozmowy wprowadzają
bohaterkę-narratorkę w istotę problemów dręczących obecne na uroczystości
kobiety, wśród których na plan pierwszy wysuwa się postać pięknej dziewczyny,
wydanej za mąż wbrew jej woli za niechcianego, choć zakochanego w niej męż-
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czyznę. Kobieta ta nie odzywa się do męża od chwili ślubu. W pewnym momencie intonuje ona pieśń z wymownym motywem (Ciężki, ciężki kamień młyński,
jeszcze cięższy stan małżeński). Bohaterka-narratorka opuszcza uroczystość,
jak wyznaje, z przykrym uczuciem żałoby − „jakbym szła z cmentarza” – wywołanym jej zdaniem „wrodzonym smutkiem i wymuszoną wesołością tych ludzi”
(V odlehlé dědině, s. 106). Od tego momentu obserwacje i prowadzone przez nią
rozmowy koncentrują się na kwestii małżeństwa, na uciążliwościach tego doświadczenia i na sposobach jego oswajania przez wiejskie kobiety. Jedna z konkluzji poprzedzających omówione wcześniej zakończenie utworu, w którym
podnoszona jest kwestia stanu świadomości społeczno-narodowej czeskiej wsi
w kontrastującym odniesieniu do centrum kraju, przypomina wnioski z utworu
Smutek życia: „Nie rozumiem tego” – wyznaje narratorka – „Wszyscy są nieszczęśliwi. Wszyscy się skarżą” (V odlehlé dědině, s. 109).
Do tej pory w relacji ze środowiskiem wiejskim pojawiał się specyﬁczny
typ postawy wobec rzeczywistości, określającej również rodzaj badawczej
i twórczej podmiotowości. Dla bohaterki-narratorki utworu Svobodovej charakterystyczne było powierzchowne zaangażowanie w problemy społeczności
wiejskiej, w jej codzienne życie. Zachowywała się ona ponadto ekstrawertycznie, nieustannie przemieszczając się oraz w sposób ożywiony komunikując
się z otoczeniem. Cechuje ją wszakże jeszcze jeden rodzaj zachowań i percepcji, których domeną jest świat przyrody. Mimo że uwagę kobiety pochłania
rzeczywistość wiejska, jakaś jej część pozostaje skupiona na przyrodniczym
krajobrazie. Wykorzystuje ona krótkie chwile samotności – krótkie, bowiem
przeważnie przerywa je pojawienie się jakiejś osoby, grupy osób czy po prostu wydarzenie z życia wsi – do jego kontemplacji i przekazywania swoich
wrażeń w reﬂeksyjnych opisach. Rodzi się nawet poczucie, że koncentracja
na tym właśnie aspekcie rzeczywistości sprawia jej największą satysfakcję; że
tylko misyjne poczucie obowiązku nakazuje jej poświęcać uwagę ludziom i ich
najbliższemu otoczeniu, a przykrości, jakie to z sobą niesie, są źródłem dużego dyskomfortu. Czasem bywa on również projektowany na świat przyrody,
zaburzając intensywny, przeważnie pozytywny i dający wytchnienie kontakt
z tą przestrzenią:
Opuściłam ją i poszłam do lasu (wyznaje bohaterka-narratorka po jednym ze spotkań –
przyp. A.C.). Przyroda wokół mnie straciła urok. Ogarnął mnie bolesny niepokój, jej przewrotność wzbudziła gorzkie uczucie. Długo niczego wokół siebie nie zauważałam. Szłam
ciemnymi, stromymi ścieżkami, aż się ściemniło pode mną (V odlehlé dědině, s. 44).

Kontakt z przyrodą bywa również niekiedy świadomie przedłużany: bohaterka-narratorka porzuca towarzystwo ludzi i udaje się do miejsc dzikich, trudno dostępnych – w głąb lasu czy wysoko w góry. Wtedy też objawia się samotniczy, introwertyczny aspekt jej osobowości z towarzyszącą temu skłonnością
do kontemplacji i estetyzacji krajobrazu. Gdyby pozwolić sobie na wizualizację jej nieruchomej postaci w czytelniczym odbiorze, zapatrzonej w masyw
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górski lub rozległą dolinę, nie sposób oprzeć się skojarzeniu ze znanym autoportretem Caspara Davida Friedricha, przedstawiającym mężczyznę stojącego
na szczycie góry i wpatrzonym w rozciągającą się przed nim dal. Te wizualne
konotacje o romantycznej proweniencji nie są bezpodstawne; poza prawdopodobnym, niedającym się zweryﬁkować autentycznym uwielbieniem bohaterki-narratorki dla uroków przyrody, mamy tu bowiem do czynienia z elementami
autostylizacji oraz z dylematami podmiotowo-tożsamościowymi w obszarze
artystycznej samorealizacji. Różnicowanie się narracyjno-percepcyjnej podmiotowości w utworze Svobodovej, dokonujące się w na podstawie kontaktu
z otoczeniem, skutkuje bowiem pojawieniem się różnych poetyk i odwołaniem
do różnych tradycji estetyczno-przeżyciowych. Pierwsza może wykazywać
związek z tożsamością artysty o proweniencjach odrodzeniowych, zobligowanego do angażowania się w sprawy społeczne, druga natomiast nawiązywałaby właśnie do romantycznego modelu artysty. Dzięki temu równolegle mogą
pojawiać się dwa typy podmiotowości twórczej, a granica pomiędzy nimi odwzorowuje dalsze podziały: między epokami oraz charakterystycznymi dla
nich poetykami i estetykami. Kwestia płci, sposób jej przeżywania i związki
z tożsamością artystyczną wprowadzają natomiast dwa warianty kobiecości
i odniesione do nich postawy twórcze: jedną, która konwencjonalnie kojarzy
się tym, co „kobiece”, co wiąże się z zainteresowaniem życiem codziennym
i jego prozaicznymi przejawami (nigdy jednak nie jest to czynione w sposób
ciepły, empatyczny, lecz raczej szorstko i z emocjonalnym dystansem − kłóci
się to nieco ze stereotypowym wyobrażeniem na temat kobiecej przeżyciowości), i tę drugą, z reguły przyporządkowywaną męskości: wzniosłą, zwróconą w stronę transcendencji, o twórczej ekspresji, dla której dzika przyroda
– głębokie lasy, pustkowia, wysokie góry − wydają się przestrzenią najbardziej
adekwatną (wystarczy przypomnieć Karla Hynka Máchę i jego wędrówki po
pustkowiach, wzgórzach i lasach). Svobodová pozostaje zatem w dialogu zarówno z własną płcią i przypisywanymi jej atrybutami, jak i z epoką, w której
żyje, oraz z dziewiętnastowieczną romantyczno-odrodzeniową tradycją literacką i z wynikającymi z tych opozycji postawami twórczymi.
Niezależnie od powodów, jakimi kieruje się bohaterka-narratorka opowiadań
Svobodovej w swoich wyprawach na wieś oraz w realizowanych w trakcie swoich
pobytów celów − tych założonych i pojawiających się spontanicznie − w jej postawie nietrudno dostrzec stale powtarzające się elementy. W pragnieniu poznania
niemal zawsze obecny jest sceptycyzm, którego końcowym rezultatem − choć
chodzi tu raczej o potwierdzenie początkowych wątpliwości i przeczuć − bywa
rozczarowanie eksplorowaną rzeczywistością, a wraz z nim rozczarowanie człowiekiem, jego zdolnościami do przekształcania siebie i świata, do zmiany nawyków myślowych i poszerzania horyzontów egzystencjalnych.
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***
Wątek letniskowo-etnograﬁczny jest istotnym elementem fabuły w opowiadaniu Boženy Vikovej-Kunětickiej Navštěva v jiné vsi (Odwiedziny w innej wsi)
z tomu Macecha i jiné črty (Macocha i inne szkice), wydanym w 1902 roku. Fabuła ta ma trójdzielną konstrukcję. Część pierwsza, retrospektywna, przywołuje obraz górskiej wsi, w której narratorka-bohaterka spędziła niegdyś wakacje.
Część druga jest zapisem wędrówki do wspomnianej miejscowości, przy czym,
poza relacją z podróży, kontynuowany jest tu wątek wspomnieniowy dotyczący letniego pobytu, jak się dowiadujemy, odległego w czasie od chwili obecnej
o 11 lat. Część trzecia, najkrótsza, rozgrywa się u celu podróży, a jej treścią
jest spotkanie z rodziną goszczącą kobietę przed laty w charakterze letniczki.
Wraz z retrospektywą w opowiadaniu w dwóch pierwszych częściach rekonstruowana jest ówczesna tożsamość bohaterki-narratorki. Stojący u podstaw
tego zabiegu dystans czasowy, z naturalnym dla niego wyodrębnieniem przeszłości i teraźniejszości, wyraża się również w przeciwstawionych sobie „temporalnych” perspektywach egzystencjalnych: młodości i dojrzałości. Obraz
wsi, jej topograﬁa, mieszkańcy, stosunki społeczne i prywatne, zostają tym
samym przepuszczone przez podwójny ﬁltr: tej, która wspomina, oceniając
samą siebie sprzed lat, oraz tej, która spędziła niegdyś na wsi letnie miesiące.
Trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do bohaterek-narratorek z opowiadań Růženy Svobodovej, niezwykle powściągliwych, jeśli chodzi o sferę prywatności, przemawiająca w pierwszej osobie postać z utworu Vikovej-Kunětickiej
nie unika tematów osobistych. Prezentuje się jako żona i matka (mąż i córka
uczestniczą wraz z nią w wyprawie na wieś), i dodatkowo, jak wynika z informacji wplecionych w narrację, ma za sobą trudne doświadczenia życiowe. Ich
charakter nie został określony, wiadomo jednak, że poza procesem przemijania i jego wpływem na kształtowanie się osobowości, chodzi również o bagaż przeżyć dramatycznych czy wręcz tragicznych. Odnajdziemy tu wzmianki o cierpieniach, przelanych łzach, o wydarzeniach „wstrząsających duszą”
(Návštěva, s. 115), o życiu „pełnym wirów” (Návštěva, s. 126), „pełnym strapień
i walki” (Návštěva, s. 135). W przedstawieniu stanu uczuć i myśli pojawia się
często określenie chaosu; sytuacje, w jakich znajdował się podmiot wypowiedzi, opisują metaforyczne porównania: był liściem „wydanym na pastwę wiatru, burzy, żaru i mrozu” (Návštěva, s. 115), bądź też igrały z nim „fale lat”, rzucając „to tu, to tam, niczym wrzuconym weń kawałkiem drewna” (Návštěva,
s. 126)38. Wraz z upływem czasu dawny wakacyjny pobyt stał się przeżyciem
38
Pisany w pierwszej osobie utwór można potraktować jako autobiograﬁczny, enigmatyczne
informacje byłyby więc ochroną własnej prywatności w jej najbardziej subtelnych aspektach. Źródła
biograﬁczne potwierdzają, iż zawarte w 1884 roku, trwające 35 lat małżeństwo Vikovej-Kunětickiej
należało do wyjątkowo udanych, autorkę dotknęła jednak strata dwojga z trojga urodzonych dzieci:
przy życiu pozostała tylko córka, dwóch synów natomiast zmarło we wczesnym wieku na zapalenie
płuc i dyfteryt. Informacje podaję za: P. Štěpánková, „Když jdu, tak, jdu”. Nezadržitelná Božena
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nad wyraz pozytywnym, a wieś zaczęła odgrywać w psychice bohaterki-narratorki rolę azylu. Jedyną przeszkodą w podtrzymaniu tej wyobrażeniowej,
kojącej w swej funkcji konstrukcji była pamięć o sobie samej sprzed lat. Stąd
koncentracja w narracji na tożsamościowym aspekcie pobytu.
Podjęcie decyzji o odwiedzinach w opowiadaniu Vikovej-Kunětickiej aktywizuje znany topos powrotu do miejsca z przeszłości. Bez względu na to, czy
będzie nim literacko wyeksploatowany dom rodzinny, czy inna przestrzeń,
powrót taki ma przeważnie charakter symboliczny: towarzyszy mu poszukiwanie korzeni rodzinnych, spotkanie z dawnymi namiętnościami i miłościami, z beztroską lat młodzieńczych, z traumami życia rodzinnego i osobistego.
Składa się to na próbę odzyskania czy zweryﬁkowania własnej tożsamości
− najczęstszym motorem takich powrotów jest wszak nostalgia, która, jak
twierdził Kant, dotyczy nie tyle miejsca, ile siebie samego, minionego. Nostalgia stoi również u podstaw wyprawy w przeszłość podjętej przez bohaterkę-narratorkę Vikovej-Kunětickiej, a przy tym tęsknota za przeszłością przejawia
się u niej dość rzewnie: nie brakuje tu sentymentów i wyrzutów sumienia. Dojrzałą bohaterkę-narratorkę dręczy bowiem poczucie winy, wynikające z jej niegdysiejszego stosunku do otoczenia; z obecnej perspektywy dawna tożsamość
przysparza jej problemów i cierpień, i dlatego zostaje poddana weryﬁkacji.
Najważniejszym źródłem wiedzy o niej są retrospekcje. Wyłania się z nich
obraz młodej kobiety, budowany na podstawie relacji z mieszkańcami wsi,
i specyﬁczny odbiór wiejskiego środowiska. Przedstawiona w samokrytycznej perspektywie osoba sprzed 11 lat jest ukazana przede wszystkim jako
niedojrzała; młodość ma być, owszem, rodzajem usprawiedliwienia, lecz nie
zapewnia odkupienia. Bohaterka sprzed lat z uwagą obserwuje wiejską rzeczywistość, lecz jej postawa poznawcza jest raczej bierna i milcząca, ponadto,
co zresztą w opowiadaniu jest usilnie maskowane, wydaje się ona po części
wywołana szokiem kulturowym. Pojawiający się zatem w utworze kontekst
„etnograﬁczny”, obejmujący codzienność mieszkańców chałupy, w której młoda kobieta wynajmuje izbę, oraz sytuacje życiowe kilku incydentalnie pojawiających się postaci spoza tego kręgu, nie wynikają z przyjętego wcześniej planu
i mają charakter spontaniczny, przygodny.
Poza niedojrzałością postawy w relacji bohaterki-narratorki z otoczeniem
na plan pierwszy wysuwa się obcość. Zostaje ona w utworze wyartykułowana,
stanowiąc ważny element obecnej świadomości oraz stając się istotną częścią
samooceny. Została ona ukazana w dwóch dość mocno zespolonych aspektach − w odczuciach towarzyszących obserwacjom życia na wsi oraz jako cecha osobowości bohaterki:
Jej (chałupy – przyp. A.C.) mieszkańców kochałam, pozostawali mi oni jednak obcy. Widziałam, jak pracują, jak żyją dzień po dniu, godzina po godzinie, lecz nie pojmowałam
Viková-Kunětická [w:] V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity,
red. P. Hanáková, L. Heczková, E. Kalivodová, Praha 2006, s. 17, 18 et passim.
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ich trudów, ich zmarszczonych czół, a jeśli uśmiechali się, patrzyłam na nich z nietajoną ciekawością, zaskoczona i pełna niedającego się wyjaśnić współczucia39.
Opowiadałam jej (wiejskiej nauczycielce − przyp. A.C.), jak zawsze nieczuła, o magicznym życiu w wielkim mieście, z którego przybyłam, o teatrze, sztuce i muzyce, o meandrach polityki, o miłości, zwycięstwach, rozrywkach i i wycieczkach, o modzie (ona
swoją suknię barwy piwonii miała już siedem lat, niezmiennie i w zachwycie uznając
ją wciąż za modną), opowiadałam o tańcu i Bóg wie jeszcze o czym (...). Czuję, że mnie
musiała nienawidzić, widząc mnie tak wstrząśniętą jej życiem i tak pełną radości, jeśli
chodzi o własne nadzieje, o te skrzydła gwarantujące mi wolność przez całe moje życie
(Návštěva, s. 115).
Nie rozumiałam, nie pojmowałam tych ludzi z gór, wiecznie pracujących i cierpiących
biedę, których życie wydawało mi się zatoką cichą i poważną. Być może moje eleganckie spódnice, moje modne gorsety, moje kapelusze i buty na wysokich obcasach były
przyczyną tego, że wszyscy skrywali się w cieniu, którego nie mogłam przeniknąć
(Návštěva, s. 119−120).

To właśnie epatowanie miejskim pochodzeniem oraz posługiwanie się
kryteriami odbioru rzeczywistości typowymi dla przybyszki z miasta (utożsamianego z innym, lepszym światem) wydają się decydować o pogłębiającej
się obcości w obustronnych relacjach. Bohaterka-narratorka przypomina sobie na przykład, że w swoich zachowaniach posługiwała się scenariuszami
wypracowanymi na bazie wyobrażeń o wsi, charakterystycznych dla miejskiej
intelektualistki, nierzadko zaczerpniętych wprost z literatury. Jednocześnie −
co jest raczej rezultatem nałożenia się dwóch perspektyw, z których jedna jest
dojrzalsza − przeważnie towarzyszyła jej świadomość popełnianych błędów
i niestosowności postępowania:
(...) tylko niekiedy, uznając, iż moją powinnością są uczynki miłosierne, wyszukiwałam
we wsi ludzi chorych, opuszczonych, którym, tak jak się tego nauczyłam z książek,
po samarytańsku parzyłam czasem herbatę i dzieliłam się swoimi zapasami z paczek
i beczułek przysyłanych mi przez opiekuńczą mateczkę. I tak na przykład odwiedzałam
starą kobietę, cierpiącą już od dwudziestu lat na dziwną chorobę − którą mogłabym
chyba nazwać trądem − i za każdym razem zanosiłam jej kawałek dobrej strucli oraz
kubek gorzkiej herbaty, śpiesząc się, ile tchu. Ona przyjmowała ode mnie to wszystko ze zdziwieniem, nie rozmawiała ze mną, nie patrzyła na mnie, siedziała na progu
i zmarznięta, tylko kuliła nogi.
Zawsze potem wydawałam się sobie bezgranicznie głupia, z tym swoim podskakującym krokiem, z miękkimi rękoma i czerwonymi policzkami. Idąc do niej, myślałam
o tym, że wyglądam jak Jane Eyre, w drodze powrotnej ogarniało mnie zaś rozgoryczenie, czułam, że ta kobieta nie była ani oczarowana, ani wzruszona do łez, że przyjęciem ode mnie herbaty i bułki okazywała uprzejmość i delikatność wobec mnie samej
(Návštěva, s. 122).

39
B. Viková-Kunětická Božena, Návštěva v jiné vsi [w:] eadem, Macecha a jiné črty, Praha 1902,
s. 108. Dalej w tekście jako Návštěva.
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Niedojrzałość będąca skutkiem młodości, podobnie jak obcość gwarantowana przez pochodzenie z odmiennego środowiska miejskiego i respektowanie jego wartości, są też podstawą wielu deﬁniowanych obecnie przez bohaterkę-narratorkę, niekiedy po raz pierwszy od lat, negatywnych cech własnego
charakteru. Przypisuje ona sobie lekkomyślność, niewrażliwość, egoizm i egocentryzm, określa siebie jako zblazowaną, wyrzuca sobie po latach − jak sama
określa − barbarzyństwo („Byłam stworzeniem barbarzyńskim, dopiero teraz
to sobie uświadamiam...”; Návštěva, s. 119). Najważniejszym rysem jej dawnej
postawy pozostaje wszakże poczucie wyższości, wynikające z niezrozumienia
− czy raczej braku chęci zrozumienia − wiejskiej społeczności, zaś kilka wspomnień związanych z poszczególnymi osobami i zdarzeniami bądź tych odnoszących się bezpośrednio do samej bohaterki-narratorki, ma dla niej charakter
szczególnie drażliwy, niekiedy stanowiąc prawdziwą udrękę.
Wspomniane już odsłonięcie sfery prywatnej i intymnej wiąże się bezpośrednio z rehabilitowaną obecnie przeszłością. Z retrospekcji dowiadujemy się
między innymi, że w trakcie pobytu na wsi bohaterka była osobą zaręczoną
i przyjmowała odwiedziny narzeczonego. Nawiasem mówiąc, wspólne spacery obojga, śniadania spożywane w ogrodzie to jedyne sytuacje w opowiadaniu, w których korzysta ona z uroków przyrody, czyniąc to w charakterystyczny dla letników „konsumpcyjny” sposób. Dopiero po latach przypisuje tej
sferze funkcję bardziej wzniosłą, przyznając, że środowisko przyrodnicze było
wspaniałym tłem dla rozwoju uczuć − w tym kontekście w utworze pojawia się
nawet reﬂeksja o cechach poetyckich:
Często oboje wspominamy te wyboiste ścieżki, którymi chodziliśmy, widząc je jasno
przed sobą i jeszcze dziś uznając za wyjątkowe szczęście, że te najpierwsze drgnienia
naszej młodej miłości czuliśmy pośród przyrody niewymownie pięknej, gdzie niebo i ziemia spoczywały w objęciach pełnych światła, woni, ciepła i pieśni... (Návštěva, s. 126).

Poza urokami natury bohaterka-narratorka obserwuje otaczających ją
ludzi, przygląda się warunkom ich życia, mentalności, szczególnie zaś − być
może z uwagi na młody wiek i fakt znajdowania się na progu kobiecości – interesuje ją intymna sfera życia mieszkańców wsi40.
Zwłaszcza ich miłość zdawała mi się niczym stal chłodna i niezmienna. Nigdy nie widziałam, aby się całowali, a byli wśród nich młodzi małżonkowie, nie słyszałam, aby kiedykolwiek mówili do siebie delikatnym, nieco stłumionym głosem, jakim przynajmniej nie-

40
Nawiasem mówiąc, w swoich opowiadaniach i powieściach Viková-Kunětická często podejmuje problematykę intymną, erotyczną, poruszając się w takich obszarach jak cielesność czy ﬁzjologia
ciąży i porodu. Tak między innymi przejawiał się feminizm w utworach Kunětickiej: w podejmowaniu kwestii macierzyństwa, w nadawaniu szczególnego znaczenia związkowi matki z dzieckiem,
w aﬁrmowaniu i „odzyskiwaniu” kobiecej cielesności jako źródła tożsamości. Libuše Heczková pisze w związku z tym, że twórczość Vikovej-Kunětickiej „na swój sposób można określić jako utopijny ﬁzjologiczny naturalizm”, zob. L. Heczková, Cesta světla? Matriarchát Boženy Vikové-Kunětické
[w:] Bludném kruhu…, s. 39.
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kiedy mówią czy to ojciec z matką, czy dzieci, mężczyzna i kobieta. Wszystko u nich było
określone, jasne, spokojne, w jakiś sposób niewstydliwe i oczywiste (Návštěva, s. 109).
Chciałam potem za wszelką cenę wczuć się w miłość jego żony do niego, w ich czułość
podczas objęć i dotyków tymi rękoma twardymi i zgrubiałymi. Nie mogłam jednak,
tak samo jak w żaden sposób nie byłam w stanie uwierzyć, że faktycznie przeżywają
chwile niezmiernej delikatności i błogiego szczęścia, kiedy to on ją przyciąga ku sobie
i całuje w czoło i w usta. I jeszcze dzisiaj, po tak wielu latach i wielu doświadczeniach,
w żaden sposób nie mogę sobie wyobrazić ich małżeńskiego szczęścia, mając w pamięci te wielkie, spracowane dłonie i to ich życie pełne mozołu od rana do wieczora, kiedy
to ledwie rozmawiali, jedli razem tylko, pracując obok siebie z pośpiechem, męczącym
i całkowicie ich pochłaniającym. Owszem, na ich małżeństwo obecnie spoglądam inaczej, pojmując wspólnotę ich myśli i problemów, ich niestrudzoną pracowitość, mimo
to do tej pory poszukuję w tym wszystkim słonecznego odblasku promyka i nie mogę
go znaleźć; czuję, że był gdzieś kiedyś, że igrał, oczarowywał i ożywiał, dla mnie jednak
na zawsze pozostał ukryty (Návštěva, s. 116−117)41.

Podszyty lękiem i nieufnością dystans bohaterki-narratorki cechuje w zasadzie wszystkie jej etnograﬁczne obserwacje. Stąd też w rozrachunku z przeszłością ważną rolę odgrywa tożsamość zawodowa. Informacje dotyczące
profesji bohaterki-narratorki są wprawdzie nieprecyzyjne i dotyczą wyłącznie
okresu pobytu na letnisku, wiadomo jednak, że zajmowała się ona pisaniem;
że była pisarką lub dziennikarką, lub obiema jednocześnie. Z obecnej perspektywy kobieta postrzega sytuację sprzed lat jako wyzwanie zawodowe, które
z młodzieńczą dezynwolturą zignorowała. I nie chodzi jedynie o ówczesny
odbiór ludzi, ich postaw i zachowań. Problemem wydaje się nieumiejętność
sprostania w przeszłości zadaniu stawianemu przez rodzimą tradycję literacką. Ślady tego w opowiadaniu Vikovej-Kunětickiej są czytelne, bohaterka-narratorka powołuje się bowiem na nazwiska pisarzy, podejmujących w swoich utworach problematykę wiejską − na Antala Staška i Karla Václava Raisa:
Obecnie często przy lekturze opowiadań Staška zazdroszczę mu, że ujrzał życie w tych
wiejskich izbach, że zrozumiał ludzi, którzy w nich żyją. Dla mnie wszystko to pozostało
tajemnicą i do dzisiaj nie wiem, czy mieszkańcy domu, w którym ja mieszkałam, mieli
jakieś kłopoty, jakieś radości czy tęsknoty (Návštěva, s. 109).
(...) oﬁarowali mi również interesujące notatki starego Metelki, byłego nauczyciela, nie
potraﬁłam ich jednak wykorzystać. Przeczytałam je z zainteresowaniem, ale skorzystać z nich w jakiś konkretny sposób po prostu nie umiałam. K.V. Rais, któremu potem
wpadły one w ręce, zgłębił je, angażując w to swoje wrażliwe serce, i częściowo wykorzystał przy pisaniu swoich Patriotów z zakątka (Návštěva, s. 119).

41
Komentarzem niech będą tu informacje przekazane przez Anthony’ego Giddensa kilkadziesiąt lat po napisaniu przez Kuněticką Odwiedzin w innej wsi: „W Europie przednowoczesnej (...)”
− pisze Giddens − „wśród biedoty małżeństwo było narzędziem organizacji pracy na roli. Życie
w nieustającym trudzie nie sprzyjało namiętnościom. Jak podają źródła, w siedemnastowiecznej
Francji i Niemczech pocałunki, pieszczoty i inne przejawy czułości o charakterze seksualnym były
w chłopskich małżeństwach rzadkością”. Por. A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006, s. 55.
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Bohaterce-narratorce towarzyszy więc świadomość niewykorzystania
szans, a podjęta po latach wyprawa jest próbą odzyskania tego aspektu tożsamości, który uczyniłby z niej autorkę zdolną podołać obowiązkowi wynikającemu ze spotkania z wsią.

4. Oblicza etnograﬁzmu, wymiary tożsamości
W letniskowo-etnograﬁcznych rekonesansach Růženy Svobodovej i Boženy
Vikovej-Kunětickiej zwraca uwagę charakter związków − według określenia
polskiego etnografa Andrzeja Perzanowskiego − lokalności z wymiarem ponadlokalnym42. Przez ponadlokalność Perzanowski rozumie szerszy kontekst
historyczny i polityczny, „wojny, rewolucje, zmiany ustrojów politycznych”,
słowem: wydarzenia ważne w kontekście ogólnonarodowym i szerszym, dokonujące się z dala od wsi. Brak związków między tym wymiarem a lokalnością
badacz, odwołując się do ustaleń Clifforda Geertza, wiąże z wrażeniem bądź
założeniem, że społeczność wiejską cechuje izolacja, swego rodzaju samowystarczalność czy wręcz autonomia polityczna43. W utworach dwóch czeskich
pisarek z przełomu XIX i XX wieku, podejmujących problematykę wiejsko-etnograﬁczną, to, co ponadlokalne, należy natomiast powiązać z przestrzenią miejską, głównie z miastem stołecznym, Pragą, reprezentującą centrum
narodowe i kulturowe wraz z zachodzącymi w niej procesami i przemianami
w płaszczyźnie ideowej i świadomościowej. Relacja lokalność−ponadlokalność
może być wówczas ustanawiana niejako programowo z punktu widzenia centrum, przejawiając się w postawach i poglądach odwzorowujących obowiązujące w nim sposoby myślenia o wsi i jej związkach z miastem. Z takim przypadkiem mamy do czynienia u Boženy Němcovej w jej Obrazach z okolic Domażlic.
Związek między „miejską ponadlokalnością” a „wiejską lokalnością” wynikał
tu w znacznej mierze z bezpośrednich, ożywionych kontaktów pisarki z przedstawicielami czeskiej inteligencji: z działaczami, dziennikarzami i artystami,
którzy jako wyraziciele idei włączania wsi do ogólnonarodowego krajobrazu
społeczno-kulturowego, a nawet czynienia z niej jednego z najistotniejszych
elementów, przejawiali głębokie zainteresowanie tekstami o tematyce etnograﬁcznej. Była już mowa o tym, że Obrazy... Němcová pisała dla czeskich czasopism, a teksty zamawiał u niej stale współpracujący z autorką Karel Havlíček
Borovský. Do badań etnograﬁcznych i pisemnych relacji z nich zachęcali pisarkę również Josef Kajetán Tyl i František Ladislav Čelakovský. Kiedy więc Arne
Novák w przedmowie do wydania Obrazów... z 1912 roku pisze, że „kiedy Němcová przybyła do Domažlic, nikt nie dbał o lud ani minione czasy, ba, nawet
o czymś takim nie wiedziano: mieszczanie i urzędnicy byli zniemczeni i, powo42
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dowani bzdurną wyższością w stosunku do chłopstwa, żyli w izolacji w sposób
bezsensowny i małostkowy”44, oddaje on raczej hołd etnograﬁczno-literackiej
aktywności Němcovej, niż wyraża całą prawdę o ówczesnym stosunku miasta
(centrum) do wsi. Sama Němcová „likwidowała” odrębność eksplorowanych
przez nią terenów wiejskich od Pragi przez zachowanie jednakowo pozytywnego stosunku do obu przestrzeni. W zakończeniu Obrazów... pisarka tak opisała swoją podróż ze stolicy w okolice Chodska:
Mogłabym rozpocząć od tego, jak z ciężkim sercem opuszczałam Pragę, ale to znana
piosnka, którą zna każdy, kto się z tą drogą matką rozstawał. (...) Kiedy dojeżdżaliśmy
do Pilzna, szosa była już pełna ludzi ze wsi w przepięknych, bogatych strojach. Dziewczęta były jak maliny. (...) Serce mi rozgorzało, kiedy po przyjeździe na miejsce gospodyni pozdrowiła mnie (...)45.

Jeśli natomiast pojawiają się u niej różnice ideowe między wsią a miastem,
podkreślające rozdzielność centrum a wiejskich „peryferii”, pozytywnie wartościowana jest wówczas zawsze wieś. Na przykład w Obrazach... jest ona przedstawiana jako oaza czeskości, ze względu na powszechne w tym regionie użycie
drogiego, jak to określa Němcová, języka rodzimego, który „u ludu nienaruszony się zachował”46. Pozostaje to w kontraście z miastem stołecznym, w którym
w czasach Němcovej powszechne było użycie języka niemieckiego. Jak pamiętamy, w utworze Svobodovej W odległej wsi, wydanym w 1898 roku, sytuacja
przedstawiała się na odwrót: podczas gdy w centrum kraju posługiwanie się
językiem niemieckim stanowiło już rzadkość, w wyizolowanym środowisku wiejskim niemczyźnie nadawano wartość jako wyobrażeniowemu, jedynemu sposobowi zadomowienia się w utożsamianym ze stolicą „wielkim świecie”.
Nieco innym sposobem ukazywania związku między lokalnością a ponadlokalnością jest stwierdzanie jego istnienia bądź braku na podstawie zjawisk
zaobserwowanych bezpośrednio na wsi, ewentualnie na podstawie ich interpretacji. Teréza Nováková na przykład w swoich wyprawach etnograﬁcznych podejmowanych w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku i, podobnie jak
w przypadku Němcovej, publikowanych następnie na łamach praskich czasopism, łączność między wsią a miastem w znaczeniu peryferii i kulturowego
centrum kraju ustanawiała, koncentrując się na wyszukiwaniu miejsc, ludzi
i zdarzeń podkreślających ponadlokalny wymiar penetrowanych przez nią obszarów. Tak oto w reportażowym opowiadaniu Drašar Nováková rekonstruuje
historię miejscowego „odmieńca”, który w rezultacie jej poszukiwań okazuje
się mniej znanym (ale, jak czytamy w opowiadaniu, odnotowanym przez Jo44
A. Novák, Božena Němcová a jeji »Obrazy z okolí Domažlického« [w:] B. Němcová, Obrazy
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sefa Jungmanna w jego Historii literatury czeskiej) czeskim pisarzem, a następnie księdzem pijarem oraz miejscowym wiejskim nauczycielem. W kontekście tej historii wieś, pomijając specyﬁczny odbiór odmienności przez jej
społeczność, wyrażający się w nadaniu przezwiska osobie postrzeganej jako
inna, ekscentryczna, jawi się w istocie jako miejsce wyłącznie o charakterze
geograﬁcznym, w wymiarze kulturowym natomiast staje się przestrzenią wykazującą wartościowe związki z centrum kraju. W innym tekście Novákovej,
zatytułowanym Śladami myśli ludowej, pisarka przywołuje postaci wiejskich
nauczycieli oraz miejscowych artystów ludowych, głównie malarzy i pisarzy,
oraz odwiedza majątek ziemski, stanowiący zarówno chlubny przykład lokalnej kultury mieszkalnej, jak i zabytek architektoniczny ważny w kontekście
ogólnonarodowym. Ponownie mamy więc do czynienia z przerzucaniem pomostu między wsią a miastem za pomocą wprowadzania tych elementów lokalnej kultury, które zbliżają ją do kontekstu ponadlokalnego. Podobną, choć
tym razem retrospektywną drogą podąża Božena Viková-Kunětická w Odwiedzinach w innej wsi. Po latach każe ona swojej bohaterce-narratorce czynić
sobie wyrzuty z powodu niegdysiejszego zaniedbania materiału badawczego,
podkreślającego ponadlokalny wymiar wiejskiej rzeczywistości. Przykładem
tego jest postać gospodarza domu goszczącego letniczkę: stary wieśniak nie
tylko przejawiał zainteresowanie słowem pisanym, czego dowodem była własna, skromna domowa biblioteka z najważniejszymi dziełami rodzimej literatury, lecz także orientował się w aktualnych kwestiach narodowych, ciekawiły go
również procesy zachodzące w centrum kraju.
Z odkryciem braku łączności między wsią a Pragą mamy natomiast do
czynienia w zakończeniu utworu Růženy Svobodovej W odległej wsi, kiedy
bohaterka-narratorka wyraża rozczarowanie stanem świadomości mieszkańców odwiedzanej przez nią miejscowości, pozostającym w silnym rozdźwięku
z procesami zachodzącymi w stolicy. W rezultacie dokonuje się tu radykalna
separacja wsi od miasta pojmowanego jako centrum narodowe i kulturowe,
wieś zaś, zgodnie z separacyjnym wyobrażeniem, jawi się jako zacofana i odcięta od świata. Przypomnijmy konkluzję bohaterki-narratorki: „Tutaj jeszcze
nie dotarł symbol wolności z narodowego centrum, tutaj jeszcze nie rozwinęła się wiara w jego sprawczą, pomocną dłoń. Nici, w centrum kraju już rozpięte, tutaj jeszcze nie znalazły swej delikatnej osnowy” (V odlehlé dědině, s. 119).
W opowiadaniu Smutek życia natomiast ponadlokalność odnosi się do kondycji ogólnoludzkiej, z której społeczność wiejska początkowo jest wyłączana,
a następnie, w obliczu zaobserwowanych zjawisk, do niej inkorporowana.
Lokalność, przybierająca w porywach postać optymistycznego projektu egzystencji, jest niejako „rzutowana” na środowisko wiejskie, a związane z tym
działania separacyjne mają tylko podkreślić jej walor jako miejsca w pozytywnym sensie odrębnego, innego. Do postawienia znaku równości między
wymiarem lokalnym i ponadlokalnym dochodzi dopiero w końcowej reﬂeksji
antropologiczno-ﬁlozoﬁcznej, która, biorąc pod uwagę oczekiwania i projek54

cje bohaterki-narratorki, ma w utworze Svobodovej wydźwięk zdecydowanie
negatywny.
Można zatem powiedzieć, że w utworach Růženy Svobodovej i Boženy
Vikovej-Kunětickiej związek między lokalnością i ponadlokalnością (z uwzględnieniem przedstawionej na początku podrozdziału modyﬁkacji znaczenia obu
terminów) ulega znaczącemu rozluźnieniu czy nawet zerwaniu. U Vikovej-Kunětickiej przejawia się to najwyraźniej w obserwacjach standardu życia
wiejskich kobiet. Przykładem tego są opisy egzystencji wiejskiej nauczycielki,
skupione na jej nader skromnej garderobie, na skutek czego postać ta pod
względem wyglądu zewnętrznego pozostaje w ostrym, wartościującym kontraście z wywodzącą się z miasta bohaterką-narratorką. Uwagę zwraca również
percepcja sfery prywatnej i intymnej wieśniaków. W Odwiedzinach w innej wsi
bohaterka-narratorka nie potraﬁ nawiązać łączności między wsią a miastem
w płaszczyźnie, wydawałoby się, uniwersalnej, wskutek czego społeczność
wiejska zostaje dosłownie wyobcowywana ze świata ludzi, reprezentowanego
jakoby tylko przez przybyszkę z miasta.
Podczas gdy Němcová i Nováková konstruują pozytywny obraz wsi i życia w niej, u Svobodovej i Vikovej-Kunětickiej wyraźne jest skupienie się na
tych aspektach wiejskiej rzeczywistości, które podtrzymują jej negatywny
obraz, potwierdzający założenia czy wręcz przekonania bohaterek-narratorek
o trudnej egzystencji wieśniaków. Przede wszystkim zarówno narracje tubylców, jak i przedstawiane sytuacje oraz zdarzenia charakteryzuje ton „lamentu
chłopskiego”, ujmowanego standardowo, jak stwierdza, Andrzej Perzanowski, jako istotna część tożsamości chłopskiej47. Na pierwszym planie znajdują
się doświadczenie starości, bieda, trudne warunki materialne, emocjonalne
zobojętnienie oraz surowość w kontaktach międzyludzkich, wreszcie mozół
codziennej pracy. Wydobywane są obrazy choroby czy ułomności − na przykład w utworze Svobodovej Smutek życia pierwszą napotkaną osobą jest ślepy starzec, w którego charakterystyce wydobyte zostały cechy podkreślające
estetyczne i ﬁzyczne skutki kalectwa: odziany w łachmany, bosy, odrażający,
z trudem poruszający się, a przy tym samotny i zdany wyłącznie na siebie,
wydaje się kwintesencją nędzy i grozy życia w surowym, obojętnym otoczeniu. Z innych cech etnograﬁzmu w utworach Svobodovej i Vikovej-Kunětickiej
wymienić można koncentrację na tym, co Perzanowski określa jako życie doświadczane, rozumiejąc przez to „obrazy, emocje, nastroje, pragnienia, myśli
i pojęcia właściwe doświadczającemu podmiotowi”48 (przy czym podmiotem
będą tu zarówno bohaterki-naratorki, oczekujące zbieżności ich własnego sposobu doświadczania świata z przeżyciami mieszkańców wsi, jak i snujący swoje narracje bądź obserwowani tubylcy). Obie pisarki nie przejawiają większego
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zainteresowania kwestiami związanymi z technikami gospodarowania49, nie
zajmują ich zbytnio realia materialne, takie jak jedzenie czy higiena ubioru50,
nie odnajdziemy też u nich zbyt wielu odniesień do sfery symbolicznej: do
religijności oraz zwyczajów i obrzędów51 (wyjątkiem jest ceremonia przenosin
panny młodej do domu męża wprowadzona do fabuły utworu Růženy Svobodovej W odległej wsi). U obu pisarek nie ma również wielu opisów, tradycyjnie
traktowanych jako sedno przekazu etnograﬁcznego, a dotyczących folkloru,
w tym tak zajmujących uwagę Němcovej i Novákovej strojów ludowych52 czy
wystroju wnętrz chłopskich chałup − ostatni z wymienionych kontekstów
pojawia się u pisarek modernistycznych sporadycznie i ma raczej charakter
pobieżnej rejestracji, brakuje w nim też charakterystycznej dla Němcovej
i Novákovej estetycznej atencji dla sprzętów i przedmiotów składających się
na wyposażenie wiejskich domów i gospodarstw. Częściej spotykamy się za
to z przekazem dotyczącym problemów ekonomicznych, wpisujących się
w kontekst jakości życia53, oraz ze „stereotypowym (...) wyobrażeniem o stosunku społeczności wiejskich do formalnej edukacji, traktowanej często jako
zło konieczne”54. Podobnie jak u Němcovej, natraﬁmy tu natomiast (dotyczy
to zwłaszcza dwóch tekstów Svobodovej: Smutek życia i W odległej wsi) na
zainteresowanie stosunkami społecznymi, tyle że − zwłaszcza u Svobodovej
− ukazywane są one nad wyraz krytycznie. W utworach obu pisarek inny niż
u Némcovej i Novákovej jest też stosunek społeczności wiejskiej do przybyszek
z miasta. W relacjach Němcovej chłopi są przedstawiani jako serdeczni i pełni
szacunku wobec z miejska ubranej, reprezentującej wyższy poziom kulturalny
„szlachetnej pani” z Pragi. Podobnie Nováková w swoich przekazach nie wydaje się narażona na widoczne u obu modernistek zachowania i reakcje mieszkańców wsi, wśród których dominuje nieufność, a niekiedy nawet maskowana
agresywność, co mogliśmy zaobserwować w utworze W odległej wsi w opisie
„karnawałowych” przebieranek wiejskich kobiet.
Badacz terenowy, jak pisze Perzanowski, powołując się na Kirsten Hastrup,
ma określone plany i priorytety55 (Hastrup wprowadza nawet w związku z tym
kontekst potencjalnej przemocy symbolicznej). Edward Bruner natomiast
przypomina, że u podstaw badań etnograﬁcznych „zawsze leży dominująca
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opowieść”, „zawsze planujemy badania w odniesieniu do aktualnej narracji”56.
Nasza opowieść (o obcej kulturze czy o wsi), stwierdza Bruner, jest zawsze
„opowiedzeniem na nowo narracji wywodzącej się z praktyki dyskursywnej
naszej epoki historycznej”57, a „kiedy myślimy, że odkrywamy rzeczywistość,
w istocie prowadzimy dialog z własnymi systemami symbolicznymi”58. Zatem,
o ile relacje Němcovej i Novákovej składały się na dominującą narodową i kulturową „narrację etnograﬁczną”, ustanowioną mniej więcej w połowie XIX
wieku (reprezentowaną wówczas przez Němcovą), a następnie wykazującą,
jak pisze Edward Bruner, ciągłość ujmowaną jako zmianę (modyﬁkację) przyrostową59 (przypadek Novákovej), w utworach Svobodovej i Vikovej-Kunětickiej
zmiana modelu opowieści o wsi obrazuje, jak się wydaje, to, co Bruner nazywa
znaczącym przesunięciem w obrębie kontekstu społeczno-kulturowego60. Owo
przesunięcie nie musi obowiązywać czy być dostrzegane przez wszystkich.
Przykład Novákovej, piszącej mniej więcej w tym samym czasie co Svobodová
i Viková-Kunětická, uświadamia, że stosunek do wsi reprezentowany w utworach obu pisarek modernistycznych niekoniecznie odzwierciedla powszechne
dla epoki tendencje czy trendy. Oczywiście wpływ na zmianę ujęć w interesującej nas problematyce miał niewątpliwie modernizm, dokonujący przekształcenia dotychczasowego modelu literatury narodowej z charakterystycznym
dla niej wpływem tradycji odrodzeniowo-romantycznej. Jak pisze Anna Gawarecka, model ten „(…) nawiązujący głównie do oglądanego poprzez sentymentalne idealizacje folkloru czy do zmitologizowanej historii Czech, zdominował
większą część twórczości z pierwszej połowy XIX wieku. W drugiej połowie
stulecia model ten stał się obowiązującym kanonem, narzucanym przede
wszystkim przez krytykę, oceniającą dzieła według kryterium swoiście pojmowanej „narodowości”. Kontynuowany bez zastrzeżeń (…) wzorzec pozostawał punktem odniesienia dla twórców, determinując nie tylko kształt dzieł,
ale także sposób myślenia o zadaniach literatury, traktowanej jako narzędzie
utrwalania zagrożonego życia narodu”. Ocena literackiego kontekstu folklorystycznego dokonana przez Gawarecką wydaje się zbyt ostra; jeśli zaś chodzi
o modernizm, prąd, jak kontynuuje polska badaczka, „skomplikowany i wielowarstwowy, a przede wszystkim diametralnie różny od dotychczasowych
tendencji”61 – przyp. A.C. − i to dzięki niemu „kultura czeska przeżywała okres
rozkwitu, niespotykany nawet w skali europejskiej”62.
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Dla badaczy tego okresu istotne staje się to, że pojawiły się nowe konwencje,
nowe poetyki, a przede wszystkim nowe kierunki w poezji (na przykład dekadentyzm, symbolizm), łączące literaturę czeską z zachodnią. W toczących się
wówczas dyskusjach nie brakło również problematyki wiejsko-etnograﬁcznej.
Jak przypomina Marcin Filipowicz, na przełomie XIX i XX wieku zastanawiano
się nad formułą rodzimej literatury o tematyce wiejskiej, w której, zdaniem
ówczesnych zainteresowanych, doszło do dychotomicznego rozłożenia akcentów: z jednej strony jakoby proklamowano skrajną idealizację wsi, z drugiej
zaś dawano pierwszeństwo darwinowskiemu ujęciu naturalistycznemu63. Ani
Svobodová, ani Viková-Kunětická nie brały jednak udziału w tej debacie, a konteksty etnograﬁczne nie zajmują w ich twórczości pierwszorzędnej pozycji.
Niewątpliwe jednak obie pisarki ukazały wieś w sposób, który zwraca uwagę,
wyłamując się ze wszystkich obowiązujących dotąd paradygmatów przedstawieniowych, zwłaszcza jeśli chodzi o „etnograﬁczne” pisarstwo kobiet. Jeśli zatem w analizie ujęć wsi dominujących w utworach Růženy Svobodovej i Boženy
Vikovej-Kunětickiej oraz formuły snutej przez nie opowieści podążymy tropem
wyznaczonym przez Brunera, poszukując źródeł we wspomnianym „znaczącym przesunięciu w obrębie kontekstu społeczno-kulturowego”, nasza uwaga
musi zostać zwrócona w stronę postaw wyznaczających tożsamość bohaterek-narratorek, traktowanych jako alter ego autorek. Punktem wyjścia będzie tu
bez wątpienia miasto odbierane i przeżywane w specyﬁczny, odmienny niż
dotąd sposób.
Miasto w utworach obu pisarek nie jest przedstawiane w sposób bezpośredni. To przestrzeń, którą się opuszcza, bądź z niej ucieka, czemu służą wprowadzone do fabuł wątki letniskowe. Charakteryzowana jest ona pośrednio przez
postawy bohaterek-narratorek, ich projekcje i oczekiwania względem wsi,
i przez sam jej odbiór, silnie skontrastowany z miastem i miejskością. W odwołaniach do niego nie odnajdziemy też wielu informacji o pełnionej przezeń
funkcji centrum narodowego i kulturowego (wyjątkiem jest przytaczane zakończenie utworu Svobodovej W odległej wsi). W rezultacie pobyty na wsi nie
mają znanego z wcześniejszych okresów charakteru „misji etnograﬁcznych”,
podejmowanych przez działaczy i artystów. W nielicznych, niekoniecznie bezpośrednich przywołaniach miasta nie doszukamy się ponadto, jak to określa
Daniela Hodrová, odrodzeniowo-lumírovskiego systemu znakowego64, zapoczątkowanego w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku, a tworzonego, o czym pisał Vladimír Macura, drogą chwytów alegorycznych. Wyrażały się
one w żeńskich personiﬁkacjach Pragi jako panny, narzeczonej, kochanki i królowej, ewentualnie matki, co według Macury wprowadzało znaczącą symbolikę
związków rodzinnych, syntetyzujących alegorie Pragi i ojczyzny65 (do tej właś63
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nie symboliki odwołuje się w cytowanym już fragmencie, rozpoczynającym
Obrazy z okolic Domažlic, Božena Němcová). Dla letniskowo-etnograﬁcznych
utworów czeskich modernistek charakterystyczny jest zarówno brak tej symboliki, jak również jej „sprofanowanych” wariantów, o których pisze Daniela
Hodrová w odniesieniu do prozy z przełomu XIX i XX wieku, podejmującej
tematykę miejską. Według badaczki, zgodnie z pojawiającą się wówczas dykcją deziluzyjną „typowa była przemiana Pragi jako wytęsknionej kochanki czy
królowej w dziwkę i zhańbioną królową”66. Zdaniem Vladimíra Macury specyﬁka czeskiej reﬂeksji nad Pragą w latach trzydziestych i czterdziestych XIX
wieku, zarówno w dyskursie kulturowym, jak i literackim, znajdowała wyraz
w podwójności, zgodnie z którą stolica jawiła się jednocześnie jako centrum
mitu narodowego i organizm miejski67, a przy tym realny obraz miasta, w przeciwieństwie do emblematycznego, w niewielkim stopniu zajmował wyobraźnię odrodzeniowców. Sytuacja ta, jak wynika z analiz Danieli Hodrovej, zmieniła się właśnie w prozie z przełomu XIX i XX wieku, w której miasto stało
się przestrzenią nacechowaną negatywnie, zagrażającą człowiekowi bądź co
najmniej nieprzyjazną wobec niego. Tym samym przywoływane były, przynajmniej w formie symbolicznej, realne warunki życia w tej przestrzeni, faktyczne
funkcjonowanie i oddziaływanie miejskiego organizmu. Macura dopowiada,
że na przełomie minionych wieków miasto stało się miejscem, z którego się
ucieka do jedynej autentycznej przestrzeni, jaką jest przyroda68.
Podobną pozycję miasto zajmuje w utworach obu pisarek modernistycznych, zwłaszcza u Růženy Svobodovej. Bohaterki-narratorki jej utworów są bez
wątpienia jego reprezentantkami, a przy tym cechuje je względem przestrzeni
miejskiej postawa ambiwalentna. Z jednej strony wydają się one przez miasto pochłonięte, w jakimś sensie przezeń zniewolone, z drugiej – choć dumne i wyniosłe w zetknięciu ze środowiskiem wiejskim − przeżywają je lub doświadczają negatywnie. Owa złożona psychologicznie postawa opiera się na
wybranych aspektach miasta: na panujących w nim stosunkach społecznych,
obejmujących zwłaszcza relacje międzyludzkie i wynikające z nich psychologiczne warunki egzystencji. W utworze Vikovej-Kunětickiej istotne natomiast
wydają się oferowane przez miasto jakości dotyczące wyższego standardu
kulturowego i materialnego, czego przykładem jest eksponowany w utworze
„szlif edukacyjny” młodej bohaterki-narratorki oraz jej modne stroje. W rezultacie bohaterka-narratorka Odwiedzin w innej wsi wydaje się przez miasto
„uwiedziona”. Bohaterki wszystkich analizowanych tutaj utworów reprezentują ponadto inteligencję artystyczną, którą wyraźnie cechuje postawa wyższościowa, wskazująca na aﬁrmowanie własnej pozycji społecznej, skutkującej
deziluzyjno-krytycznym (Svobodová) bądź nieufnym i powierzchownym (Vi66
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ková-Kunětická) odbiorem wiejskiej rzeczywistości. Dodatkowo, o ile Němcová
i Nováková w czasie, gdy pisały swoje teksty etnograﬁczne, były ze względu na
sytuację osobistą integralną częścią społeczności wiejskiej, o tyle bohaterki-narratorki Svobodovej i Vikovej-Kunětickiej występują w literacko nowej roli
letniczek, dla których priorytetem jest wypoczynek na łonie przyrody; to owa
wspomniana przez Gernota Böhmego „maksyma dietetyczna”, mająca zapewnić dobre samopoczucie zmęczonych miejskim życiem mieszczanek oraz zaspokoić ich rzutowane na przyrodę i wieś potrzeby. „Impuls etnograﬁczny”69
natomiast i zadania z niego wynikające mają w tej sytuacji charakter poboczny, często wręcz przypadkowy, spontaniczny. Bohaterki-narratorki Svobodovej i Vikovej-Kunětickiej są więc w pierwszej kolejności letniczkami, a dopiero
w drugiej − badaczkami terenowymi, pisarkami-etnografkami. Przejawia się to
wyraźnie w ich stosunku do przyrody. U Němcovej i Novákovej stanowiła ona
zawsze integralną część opisu etnograﬁcznego, przynosząc w obu aspektach
radość i ukojenie70, natomiast u Svobodovej i Vikovej-Kunětickiej zostaje wyizolowana z kontekstu stricte wiejskiego, zaś stosunek do niej nabiera typowego
w sytuacji pobytu letniskowego wymiaru higieniczno-konsumpcyjnego, ewentualnie, jak to się dzieje w utworach Svobodovej, kontemplacyjnego, umożliwiającego bohaterce-narratorce separację od tego, co nie pozwala jej występować w roli podmiotu twórczego według własnej wizji i kryteriów.
Odwołując się do tezy Urszuli Terenowicz-Fotygi, analizującej wybrane utwory Virginii Woolf, można powiedzieć, że w letniskowo-etnograﬁcznych
utworach Svobodovej i Vikovej-Kunětickiej istotną cechą lub wręcz źródłem
konﬂiktu dramatycznego jest relacja między wewnętrznym światem bohaterek a przestrzenią wspólnotową71. Ów wewnętrzny świat jest porządkowany
przez negatywne − co dotyczy zwłaszcza z utworów Svobodovej − doświadczenie miasta. U Svobodovej ciężar tego doświadczenia wydaje się zdecydowanie
większy. Jej bohaterki-narratorki, zmęczone miastem, wyczerpane i rozczarowane warunkami egzystencji w nim, poszukują wypoczynku wśród przyrody,
a spotkanie z wsią, z jej społecznością − zatem z przestrzenią wspólnotową
− ma być rodzajem terapii psychicznej i egzystencjalnej. To dlatego interesuje
69

Określenie Paula Willisa, por. P. Willis, Wyobraźnia etnograﬁczna..., s. 14.
Oto ilustrująca tę tezę relacja Terézy Novákovej z 1896 roku: „Kiedy pośród wielkomiejskiego
ruchu przed oczyma mojej duszy zjawiły się ciemnoszare górskie masywy, owiane śniegiem, omyte
wodą w sposób niespotykany, poprzerywane tysiącami otworów, zwieńczone intensywnie zielonymi wstęgami paproci i bledszymi czereśniami leśnego skrzypu, zarosłe krzewami leśnych borówek,
z koronami świerków i sosen (...) oczarowana wyszeptałam: »Budzisław« (...). Kiedy wspomniałam,
ja, dziecko miasta, nieznające życia na wsi, jak po raz pierwszy przemówiła do mnie (...) kraina
wschodnich Czech z jej ludem, gdzie po raz pierwszy ujrzałam chałupy o zszarzałych szczytach (...),
gdzie wstąpiłam do izb o stromych stropach, ze stołami na podpórkach w rogu i wiszącymi nad nimi
obrazami (...), kiedy przypomniałam sobie (...) wspaniały krój strojów z Litomyśla (...) z wdzięcznością złożyłam ręce i powiedziałam: »Budzisław«”. Za: T. Nováková, Budislav [w:] eadem, Z horských
chalup..., s. 7−8.
71
U. Terentowicz-Fotyga, Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach Virginii Woolf, Lublin
2006, s. 19.
70

60

je wspominane już „życie doświadczane” oraz kondycja egzystencjalna mieszkańców wsi. Zawodzą się jednak; wieś nie tylko nie przynosi ukojenia, lecz
przeciwnie − rozczarowuje. Przypomina to sytuację bohaterów powieści Virginii Woolf, przywołaną przez Terenowicz-Fotygę, kiedy to bohaterowie, marząc o domku na wsi, zamiast niego dostrzegają „wiejską chatę (...) z szóstką
wrzeszczących dzieciaków i kobietą wieszającą pranie w (...) ogrodzie”72. Życie
na wsi okazuje się podobnie uciążliwe jak to w mieście, a nawet, z powodu
kulturowej izolacji i zacofania, wydaje się gorsze i trudniejsze. Co interesujące, Svobodová w opublikowanej w 1895 roku powieści Na písčité půdě (Na
piaszczystym gruncie), w późniejszych latach wydawanej pod tytułem Písčitá
půda (Piaszczysty grunt), wpisującej się w opisany przez Hodrovą nurt prozy powieściowej z przełomu XIX i XX wieku z tematem deziluzji przeżywanej
w spotkaniu z wielkim miastem (pierwszym wyrazistym przykładem tej odmiany prozy jest powieść Santa Lucia Viléma Mrštíka z 1893 roku), dokonała
pozytywnej waloryzacji wsi. Po przeprowadzeniu swojej bohaterki Blaženy
Mráčkovej, wywodzącej się ze skromnego środowiska ziemiańskiego, przez
trudy egzystencji w Pradze, w dużym stopniu wywołane życiem małżeńskim
i podwójną moralnością męża, wspieraną przez środowisko miejskiej bohemy
oraz kontaktującej sie z nią burżuazji, pozwala jej dojrzeć etyczną i towarzyską
grząskość miejskiego życia − tytułowego „piaszczystego gruntu”. Blažena, po
podjęciu decyzji o opuszczeniu męża i miasta, postanawia wyjechać do zapadłej górskiej wsi, rodzinnej miejscowości jej służącej, mającej stanowić gwarancję odnowienia i uszlachetnienia więzi międzyludzkich. Jaroslava Janáčková,
analizująca powieść Svobodovej, zwraca uwagę, że rozwiązanie to wybrała
autorka, która mniej więcej w tym samym czasie, gdy ukazał się Piaszczysty
grunt, pisała utwory potwierdzające brak jakichkolwiek iluzji na temat wiejskiej rzeczywistości i panujących w niej stosunków; jako przykład wymienia
właśnie Smutek życia oraz W odległej wsi73. Janáčková nie analizuje tego rozdźwięku w twórczości Svobodovej, wydaje się jednak, że to, co było możliwe
w prozie ﬁkcyjnej, musiało ulec radykalnemu przewartościowaniu w bezpośrednim spotkaniu z wsią w utworach o formule reportażowej, podejmujących
tematykę letniskowo-etnograﬁczną.

***
Bohaterki-narratorki utworów Svobodovej i Vikovej-Kunětickiej są więc w istocie przede wszystkim mieszczkami, przeżywającymi – aktualnie lub z perspektywy lat – problemy miejskiej egzystencji i wynikającej z niej tożsamości.
Przybywają one na wieś ze swoją opowieścią o danym miejscu i środowisku,
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w której wydają się dominować oczekiwania subiektywne, indywidualne. Okazuje się jednak, że opowieść ta nie przystaje do rzeczywistości. Prawdopodobnie z tego powodu ich etnograﬁczny rekonesans zdominowany jest przez uczucia niechęci, poirytowania, zdumienia, bezsilności, czasem nawet przerażenia
i wrogości. Prowadzą one swoją narrację w tonacji mało przyjaznej, niekiedy
nerwowej, odzwierciedlającej ich rozdrażnienie wiejskością, tak niewiele mającą wspólnego z przyjemnym komfortem świata natury, lub po prostu obcą
i denerwującą. Postawy takie nie mają precedensów w dziewiętnastowiecznej
tradycji pisarstwa kobiecego o proﬁlu etnograﬁcznym, dużo częściej można
w niej bowiem spotkać postaci „miłych kobiet z miasta”, nawiązujących życzliwe kontakty z wiejskim ludem i z uwagą pochylających się nad jego losem, by
wysłuchać opowieści, której potem nadadzą bardziej wysublimowaną formę.
Ani u Němcovej, ani u Novákovej nie odnajdziemy tak niekonwencjonalnych
autoprezentacji i może nieco ostrych w tonie, lecz bez wątpienia szczerych
i nad wyraz bezpośrednich ujęć wsi i wiejskiego życia. W przypadku obu pisarek z przełomu XIX i XX wieku owym „znaczącym przesunięciem w obrębie kontekstu społeczno-kulturowego” byłoby silniejsze zrośnięcie inteligencji
artystycznej z miastem oraz zdecydowanie większy, negatywny wpływ miejskiego organizmu na kondycję ludzką, stymulującego również zmianę ujęć artystycznych dotyczących hołubionych dotąd, a nawet gloryﬁkowanych środowisk etnicznych.
A przy tym bohaterki te, skonfrontowane z wsią, podejmują trud „klasycznych” badań etnograﬁcznych, czyniąc to z zaangażowaniem i odpowiedzialnie
(lub też wyrzucając sobie po latach brak tych aspektów w swojej postawie).
„Wchodzą” one w tożsamościowe role wyznaczone przez tego typu zadania. Są, co widać zwłaszcza w utworach Svobodovej, uważnymi słuchaczkami narracji tubylców, a także czynnymi obserwatorkami i komentatorkami
różnych przejawów życia wiejskiego. W utworze W odległej wsi Svobodovej
mamy nawet do czynienia z transpozycją tożsamości, którą Kirsten Hastrup
umieszcza w obszarze komplikacji tożsamościowych, wynikających z badań
terenowych: bohaterka-narratorka Svobodovej staje się częścią wspólnoty
kobiet pracujących przy zbiorze trawy, podobnie jak one wykonując żmudną
pracę, a w rezultacie „zanurzając się”, według określenia Hastrup, w lokalnej
rzeczywistości oraz podzielając doświadczenie społeczne żeńskiej części wiejskiej wspólnoty, stając się, tak jak to określa Hastrup, „własną informatorką”74.
W związku z tego typu sytuacjami duńska badaczka mówi o zagrożeniu utratą
etnograﬁcznej tożsamości, co jednak w przypadku bohaterki-narratorki utworu W odległej wsi nie wydaje się realne: poza chroniącym ją na krótką chwilę
charakterem przybierania „lokalnej tożsamości”, stosuje ona ponadto, jak pamiętamy, ucieczki na łono dzikiej przyrody, przywracające jej nie tylko toż-
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samość przybyszki-letniczki, lecz także status artystki kontemplującej naturę
według własnych upodobań.
Podejmowanie badań etnograﬁcznych przez bohaterki-narratorki utworów
Svobodovej i Vikovej-Kunětickiej wydaje się wynikać z jakiegoś tajemniczego
imperatywu. Dowód tego daje zwłaszcza bohaterka Vikovej-Kunětickiej, wyrzucająca sobie po latach niedbalstwo w tym zakresie, i przez powrót do wsi oraz
nową narrację o niej próbująca wypracować nowe podejście do problemu oraz
zrehabilitować się jako pisarka. Wydaje się bowiem, że chodzi tutaj o obowiązek wynikający z tradycji literackiej, jak gdyby umiejętność zajęcia „właściwej”
postawy etnograﬁcznej i budowanie „odpowiedniej” narracji były pisarskim
obowiązkiem i mandatem. U Vikovej-Kunětickiej przejawia się to w przywołanych w poprzednim podrozdziale odwołaniach do pisarzy z przełomu XIX
i XX wieku, Antala Staška i Karla Václava Raisa, którzy, jak wynika z tekstu
Kunětickiej, z wrażliwością i odpowiedzialnie podejmowali tematykę wiejską,
opierając się na uprzednich kontaktach z wsią i jej mieszkańcami. Kunětická
ponadto najbliższa jest pojęciu trajektorii tożsamości w ujęciu Giddensa, dokonuje ona bowiem autoreﬂeksyjnego powrotu w przeszłość w celu odzyskania
aspektu tożsamości, której brak jako czeska pisarka odczuwa.
W przypadku Svobodovej kwestia podejmowania badań etnograﬁcznych
wydaje się bardziej skomplikowana. Niezależnie od powodów, jakimi kierują
się jej bohaterki-narratorki w swoich wyprawach na wieś oraz w realizowanych tam celach − tych wyznaczonych i tych pojawiających się spontanicznie
− w ich postawach nietrudno dostrzec stałe, powtarzające się elementy. Pragnieniu poznania niemal zawsze towarzyszy sceptycyzm, którego rezultatem
końcowym − choć chodzi tu raczej o potwierdzenie początkowych wątpliwości i przeczuć − bywa rozczarowanie eksplorowaną rzeczywistością, a wraz
z nim rozczarowanie człowiekiem, jego zdolnościami do przekształcania siebie i świata, do zmiany nawyków myślowych i poszerzania horyzontów egzystencjalnych. Obserwowane w utworach Svobodovej przeżycie deziluzji
może nasuwać przypuszczenie o dekadenckich powinowactwach postaw jej
narratorek-bohaterek. Pomijając deklarowaną niechęć pisarki w stosunku do
dekadentyzmu (deklaracje nie zawsze muszą się pokrywać z rzeczywistością),
brakuje tu jednak, po pierwsze, charakterystycznego gestu wyniosłej izolacji,
odrzucenia rzeczywistości zewnętrznej po to, by przeprowadzać jego dogłębną krytykę w samotności. Kobiety z utworów Svobodovej natomiast nie ustają
w działaniu; może niekoniecznie z zapałem, lecz z pewnością zdecydowanie
wyruszają na spotkanie światu. Cechuje je zatem aktywność, której, owszem,
często towarzyszy irytacja, lecz jest ona ożywiona i nieustępliwa. Ewentualnym schronieniem nie są tu samotnie o „zamurowanych oknach” − jeśli przywołać znaną metaforę z twórczości czeskiego dekadenta Jiřego Karáska ze
Lvovic − lecz przyroda z jej malowniczymi ustroniami i ostępami, a ponadto nie
jest ona stałym terenem działania, bazą, lecz chwilowym wytchnieniem od
nieustającej konfrontacji z rzeczywistością.
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To, że do przeprowadzania swoich „dowodzeń” Svobodová wybiera wieś,
można by uznać z jednej strony za działanie nieco wyrachowane, zważywszy na fakt, że środowisko wiejskie tradycyjnie bywa uważane za najbardziej
zachowawcze, za najmniej podatne na zmiany. Z drugiej strony natomiast
znaczącą rolę w tych wyborach mogła odgrywać uwarunkowana tradycją
kulturową, mniej lub bardziej uświadomiona tendencja do idealizacji wsi jako
przestrzeni będącej częścią natury, czystej, nieskażonej, w pozytywnym sensie pierwotnej. Stąd też obserwowane w utworach Svobodovej rzutowanie na
wieś osobistych pragnień i oczekiwań oraz nadzieja na odnalezienie innego,
lepszego świata. Zachowując swoją specyﬁkę, miałby on jednocześnie nadążać
za procesami dokonującymi się w „centrum”, nie tylko nie wypadając z nurtu
ogólnych przemian społeczno-kulturowych, lecz także, wzorem mijającego półwiecza, wzbogacając ów nurt o „stare, dobre” jakości i wartości. Ten kontekst,
towarzyszący modernistycznej „krytyczno-deziluzyjnej” postawie, wydaje
się dopełniać chęć wpisania się przez Svobodovą w obszar literackich badań
wiejskich społeczności, zapoczątkowany jeszcze w okresie romantyczno-odrodzeniowym i kontynuowany przez następne półwiecze. O ile Viková-Kunětická, pragnąc odnaleźć się w gronie pisarzy aﬁrmujących bądź przynajmniej doceniających wieś, poszukuje dla siebie bliższych czasowo odniesień,
o tyle literackie tęsknoty Svobodovej, mimo zdecydowanie ostrego tonu jej
narracji, przynajmniej częściowo łączą jej osobę z prekursorkami o wiejsko-etnograﬁcznych preferencjach.

5. W stronę idylli... Kobieca genealogia i próby jej prze-pisania
W klasycznej już pracy feministycznej Wariatka na strychu (The Madwoman in
the Attic), wydanej w 1979 roku, jej autorki, Susan Gubar i Sandra Gilbert, zainteresowane istnieniem i ciągłością kobiecej tradycji artystycznej, odwołały się
do tak zwanej teorii wpływu Harolda Blooma. Teoria ta specyﬁcznie porządkuje relacje między kolejnymi generacjami wielkich twórców (przede wszystkim
poetów) z ich równie wielkimi prekursorami (Bloom posługuje się określeniem
„silny poeta”). Przedstawiając rzecz najzwięźlej, w koncepcji Blooma literacki
„syn” rywalizuje z „ojcem”, dążąc do uwolnienia się od jego wpływu za pomocą
tak zwanych misreading i misprision, pojmowanych jako „nietrafne”, „omyłkowe” odczytanie, „błędna lektura”, na podstawie której następuje prze-pisanie
(re-writing) dzieła prekursora. Pojmowanej nieco ezoterycznie (Bloom odwołuje
się między innymi do koncepcji reinkarnacji), ale przede wszystkim rywalizacyjnie (bo w relacjach między poetami chodzi o jednoczesne podleganie wpływowi antenata i o walkę z nim, zatem o władzę i dominację75) męskiej formule
75
Konﬂikt ten bywał określany jako edypalny, przed czym Bloom broni się w przedmowie do
drugiego wydania pracy Lęk przed wpływem z 1997 roku. „Pod pojęciem »lęku przed wpływem«”
− pisze − „nie rozumiałem nigdy freudowskiej rywalizacji edypalnej, choć jest w mojej książce kilka
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kontynuacji „artystycznego ducha”, Gubar i Gilbert, a za nimi inne badaczki
tak zwanej drugiej fali feminizmu, przeciwstawiły „genealogię kobiecą” opartą
na innego rodzaju związkach, w których, jak to ujmuje Eva Kalivodová, „córka” swoją twórczością odnawia miłosną więź z symboliczną matką (a przy tym
więź między kolejnymi generacjami tworzących kobiet może przybierać postać
siostrzanej76). Jak przypomina Monika Świerkosz, koncepcja Gubar i Gilbert
była odpowiedzią na deﬁcyt artystycznej tradycji kobiecej, wyczuwany przez
feministki drugiej fali, jednakże wprowadzony przez nie paradygmat „siostrzanego” porozumienia, a wraz z nim specyﬁcznie ujętej łączności i kontynuacji
tradycji pisarskiej, wyeliminował, jak podkreśla Świerkosz, elementy rywalizacyjne i konﬂiktowe w kobiecym twórczym doświadczeniu generacyjnym. „Stąd
była już prosta droga ku idealizacji i mitologizacji kobiecych więzi. Dogmatem
feminizmu drugiej fali wydaje się pojęcie kobiecego kontinuum zrodzonego
»ciało-w-ciało-z-matką«, a tendencja, by nawiązywać wyłącznie do pozytywnych aspektów tej relacji, zdecydowanie zdominowała język mówienia o kobiecych interakcjach”77. Opór temu stawiły feministki trzeciej fali, zwracając
uwagę na to, co za Ericą Duncan Świerkosz określa jako „totalną nieobecność
rywalizujących córek w literaturze”, oraz rozpoczynając „międzypokoleniowy
dialog z metaforycznymi matkami”, który w rezultacie okazał się „nie tyle (...)
zerwaniem z przeszłością, ile próbą krytycznego spojrzenia na nią”78.
Tworzenie kobiecej genealogii miało zasadnicze znaczenie dla kwestii tożsamościowych, zwłaszcza tych dotyczących autorstwa kobiet. „Odzyskanie”
przez feministki drugiej fali związków między literackimi „matkami” i „córkami” oraz idąca z tym w parze idea siostrzanej wspólnoty, owa „tradycja,
zbudowana na międzypokoleniowym porozumieniu, staje się” – jak twierdzi
Świerkosz − „dla piszących kobiet ostoją, fundamentem ich artystycznej tożsamości, gwarancją autentyczności, enklawą wolności, przestrzenią oswojoną, własną i w pewnym też sensie ziemią świętą – no man’s land – ziemią
niczyją, ziemią bez mężczyzn”79. W późniejszych dyskusjach i towarzyszących
im próbach przewartościowania paradygmatu bezkolizyjnego kobiecego kontinuum nie mniej istotne okazało się jednak założenie o istnieniu bardziej
zróżnicowanych więzi, składających się na kobiecą genealogię, w tym również
strategii konﬂiktowych oraz sposobów ich przepracowania. Relacje między
kolejnymi pokoleniami kobiet, zarówno w obrębie ruchu feministycznego, jak
i w konkretnych działaniach artystycznych, zostały w ten sposób wzbogacone
retorycznych popisów, które mogłyby to sugerować”. Por. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria
poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002, s. 20.
76
E. Kalivodová, Cesta k matkám v sestrách (a sestrám v matkách) w rané ženské tvorbě
[w:] V bludném kruhu..., s. 75−78.
77
M. Świerkosz, Nie jestem siostrą mojej matki. Międzypokoleniowe dylematy feminizmu III fali,
„uniGENDER” 2010, nr 1, za: http://www.unigender.org/?page=biezacy&issue=04&article=03 [dostęp:
1.12.2011]
78
Ibidem.
79
Ibidem.
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o nowe, dotąd pomijane bądź wypierane aspekty, takie na przykład jak opór,
napięcie czy bunt. Wydobyte zostały zjawiska i procesy mówiące o zmaganiu
się z niekiedy trudnym, „negatywnym” wpływem prekursorek80.
Jeśli chodzi o tradycję pisarstwa kobiet, w Czechach jej niekwestionowaną
pramatką była i pozostaje Božena Němcová. Dla pisarek modernistycznych
stanowiła ona szczególnie ważny punkt odniesienia jako niedościgniony wzór
i najwyższy autorytet. Deklarowanie atencji dla Němcovej, admirowanie jej
osoby i twórczości było wówczas powszechne, a wręcz wydawało się obowiązkowe. Drugą taką postacią była Karolina Světlá, z tym że z jej „wpływem”
autorki z przełomu XIX i XX wieku radziły sobie dużo swobodniej, stosując
otwarcie różne, zarówno aﬁrmacyjne, jak i krytyczne strategie nawiązań bądź
odwołań81. Němcová natomiast pozostawała postacią „nietykalną”, na swój
sposób pomnikową82. Koncepcja o literackiej rywalizacji z nią mogła – i nadal może − być odbierana wyłącznie jako rodzaj apostazji, a kwestia odbioru
wielkiej pisarki w tej perspektywie raczej nie jest brana pod uwagę. Jeśli jednak wzorem feministek trzeciej fali odstąpimy od wizji bezkonﬂiktowych więzi
konstytuujących tradycję twórczości artystycznej kobiet, istnienie „podskórnej”, w różny sposób kodowanej, a może nawet nieuświadamianej rywaliza80
Wspomniana próba krytycznego spojrzenia na tradycję pisarstwa kobiet, dokonana przez
trzecią falę feminizmu, problematyzuje, jak pisze Świerkosz, „relacje między samymi kobietami,
a nie, jak to było wcześniej, między kobietą a patriarchalną kulturą męską”. Figura matki pozostała
w centrum feministycznej debaty, ale, zdaniem polskiej badaczki, uczyniono z niej „punkt wyjścia
do zbudowania i określenia własnej feministycznej tożsamości. „20 lat później (...) [genealogiczna]
wspólnota traktowana była już raczej w kategorii mitu, zaś nowa generacja nie stawiała na żadne
formy kolektywnej tożsamości. Feminizm aktywizował się jako ruch zbuntowanych wobec matek
córek, ale przede wszystkim jako manifestacja siły indywidualizmu przeciwstawionego przymusowi
zbiorowości”. Przepracowaniu „opresyjnego, dualistycznego i deterministycznego” modelu relacji
między „przeszłością a tożsamością” towarzyszyła, jak podkreśla Świerkosz, zmiana metaforyki
dyskursu, możliwa dzięki odwołaniu się do ponowowczesych „nomadycznych” koncepcji podmiotowości. Por. ibidem.
81
Na przykład w jednym z opowiadań Růžena Svobodová, opisując okres dojrzewania bohaterki, w sposób wyraźnie ironiczny komentuje kultową powieść Karoliny Světlej Kříž u potoka: „Wiktoria czytała Světlą, a jej duszę zaczynało przenikać gorączkowe pragnienie złożenia z siebie oﬁary,
doznania cierpienia, osiągnięcia nadludzkiej mocy. Nie miała ochoty na tańce, czym zasmucała
matkę. Chciała być odkupicielką, pragnęła uwolnić ród od rzuconej nań klątwy i wygnać mrok z duszy mężczyzny, nie opuszczając go nawet wtedy, gdy stałby się mordercą. Matka zaś życzyła sobie,
aby tańczyła z praskimi dandysami!”. Por. R. Svobodová, Přišel den [w:] eadem, Po svatební hostin.
Povídky o manželství, Praha 1916, s. 235.
82
Tezę o tym, że Božena Němcová i Karolina Světlá stanowiły wzory dla pisarek z przełomu
XIX i XX wieku, potwierdza Hana Voisine-Jechova, zaznaczając, że twórczość Světlej była bliższa
modernistkom i częściej do niej nawiązywały. „Němcová” − pisze Voisine-Jechova − „była postacią
emblematyczną, pozostającą ponad krytyką i sporami”. Według czeskiej badaczki Němcová „miała
więcej czcicieli i czcicielek, podczas gdy Karolina Světlá prawdopodobnie więcej naśladowniczek”,
stosunek do obu pisarek był „oparty z jednej strony na kanonizacji życia i twórczości postaci wyjątkowej, jaką była Božena Němcová, z drugiej zaś na kontynuacji pisarstwa autorki mniej efektownej,
lecz wyrażającej określone postawy, które łatwiej mogły się stać wzorem, choćby i nieosiągalnym
czy odrzucanym, w życiu każdego człowieka”. Za: H. Voisine-Jechova, Hledaní identity. Motiv odpovědnosti, viny a pokání v dílech R. Svobodové, B. Benešové a A.M. Tilschové, „Literární archiv”
2003−2004, sv. 35/36, s. 157, 156.
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cji z Němcovą oraz próby „przełamania” jej pisarskiego monopolu nie muszą
jawić się jako nieprawdopodobne. Dotyczy to zwłaszcza pisarki, która często
bywała porównywana z Němcovą, a nawet uznawana za jej następczynię83 −
a tak było w przypadku Růženy Svobodovej. Zatem teza o swoistym zmaganiu
się Svobodovej z „wpływem” Němcovej wydaje się możliwa, tym bardziej że dowody możemy odnaleźć bezpośrednio w twórczości modernistycznej autorki,
zwłaszcza w jej tekstach o tematyce letniskowo-etnograﬁcznej.
Jakim jednak modelem teoretycznym można się posłużyć w opisie relacji
opartej na konﬂikcie czy oporze wobec wpływu „matki” w odniesieniu do
Czech z przełomu minionych wieków? (Pomijam fakt, że pisarki z tego okresu, nie tylko w Czechach, nie miały podstaw teoretycznych wypracowanych
w XX wieku przez kolejne fale feminizmu, a tym samym nie dysponowały
„genealogiczną” świadomością i odpowiadającemu jej dyskursowi. Nie mogły
zatem oznajmić, wzorem feministek trzeciej fali, że „nie chcą być siostrami
swoich matek”84, ani też otwarcie konkurować z poprzedniczkami, tym bardziej, że dotykał je analizowany przez współczesne badaczki feministyczne
„kompleks autorstwa”85, z którym radziły sobie – nierzadko na poły intuicyjnie − poprzez budowanie zdecydowanie pozytywnej więzi z piszącymi
poprzedniczkami). Otóż dla przedstawienia konﬂiktowo-rywalizacyjnego charakteru związków między wybranymi utworami Růženy Svobodovej i Boženy
Němcovej; związków porządkowanych temporalnie, a nie, jak to się dzieje obecnie w przypadku artystek trzeciej fali, przestrzennie na podstawie wspomnianego już konceptu podmiotowości/tożsamości nomadycznej, dogodne wydaje
mi się luźne odwołanie się do teorii Harolda Blooma.
W koncepcji Blooma dla kolejnych pokoleń artystów istotne jest nie tyle
pozostawanie w konﬂikcie z wielkim prekursorem, ile uporanie się z jego destrukcyjnym wpływem, ustanawiające nowego „silnego poetę”; w ujęciu amerykańskiego badacza młody twórca odczuwa lęk przed wpływem poprzednika,
bojąc się o własny status jako autentycznego i oryginalnego artysty. Proponowane przez Blooma strategie „walki”, to znaczy prze-czytanie i prze-pisanie
dzieła poprzednika, polegać mają na wchłonięciu wybranych elementów poetyki i warstwy ideowej dzieła ojca-mistrza oraz na takim ich przepracowaniu,
które czyni z syna-adepta oryginalnego i w pełni niezależnego twórcę, równie
wielkiego lub nawet przerastającego wielkością swoje „poprzednie wcielenie”.
W rywalizacyjnie pojętej relacji Svobodovej z Němcovą natomiast chodziłoby
o rodzaj napięcia, o ciche zmaganie się z „wielką matką”, w którym stawką jest
raczej dorównanie jej (paralele czynione w tym zakresie przez krytyków mogły tu mieć niebagatelne znaczenie) niż jej „pokonanie”. W założonej tu kon83

O czym szerzej piszę w rozdziale Eros i liminalność.
Nawiązuję tu do tytułu artykułu Moniki Świerkosz, Nie jestem siostrą mojej matki…
85
W Polsce problem ten interesująco omawiała Krystyna Kłosińska w pracy Ciało, pożądanie,
ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999, w rozdziale zatytułowanym
Kobieta autorka, publikowanym również w „Tekstach Drugich” 1995, nr 3/4, s. 87−112.
84
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frontacji ponadto Svobodová z pewnością nie pretenduje jawnie do roli „silnej
pisarki”. Propozycję Blooma – która, co należy zaznaczyć, nie jest zgodna z duchem feminizmu, i była krytykowana przez męskie grono literaturoznawców86
− trzeba więc traktować jako swego rodzaju impuls, umożliwiający wydobycie
elementów rywalizacyjnych także w relacjach między artystkami. Istotne jest
tu zwłaszcza wykorzystanie idei re-writingu jako formy „przepracowania” konﬂiktu, jednak bez odwoływania się do podawanego przez Blooma zbioru, jak
to nazywa sam badacz, „sześciu zabiegów rewizyjnych w cyklu życiowym silnego poety”87, mających doprowadzić do uwolnienia się od wpływu wielkiego
poprzednika oraz będących sposobem czerpania z niego inspiracji.
Wraz z założeniem, że Svobodová podlega „wpływowi” wielkiej poprzedniczki, trzeba mieć na uwadze, że ślady tego w utworach modernistycznej pisarki mają charakter dyskretny (stąd też użyte przeze mnie dotychczas określenia „podskórna”, „kodowana”, „nieuświadamiana” rywalizacja). Pojawiają
się one w płaszczyźnie poetologicznej, ewentualnie w sferze treści, przybierając nierzadko postać aluzji, dających się usytuować w obszarze nawiązań
intertekstualnych, które w dodatku łatwo mogą umknąć uwadze w funkcji
„rywalizacyjnych” łączników z twórczością Němcovej.
W dwóch analizowanych wcześniej utworach Růženy Svobodovej, Smutek
życia oraz W odległej wsi, są to głównie aluzje o charakterze topograﬁcznym.
W obu tekstach przewija się mianowicie motyw doliny, dominujący w Smutku
życia, ale obecny również w opowiadaniu W odległej wsi. Z jednej strony chodzi
oczywiście o typowe dla górskiego krajobrazu ukształtowanie terenu, z drugiej
wszak może się ono kojarzyć z „rozkoszną doliną” (rozkošné údolíčko), osławionym miejscem akcji Babuni Boženy Němcovej. U Svobodovej ten element (motyw) przestrzenny zawsze kontrastuje z utworem Němcovej, głównie wskutek
przedstawienia krańcowo odmiennych niż w Babuni warunków życia i stanu
świadomości mieszkańców leżących w tych wklęsłych formach terenu wsi. Na
przykład w Smutku życia dolina, przypomnijmy, obserwowana z góry przez
bohaterkę-narratorkę, zachowuje początkowo cechy „miejsca rozkosznego”
dzięki nałożeniu na nią „dziecięcej” perspektywy (widziane z dużej odległości
wiejskie chałupy wyglądają niczym zabawki). Dopiero bezpośrednia konfrontacja z życiem mieszkańców wioski burzy pierwsze idylliczne wrażenie. Innym
86
Na przykład znany anglista, Tadeusz Rachwał, pisze ironicznie, że „Teoria Blooma jest w pewnym sensie teorią nawiedzenia przez demony nielicznej grupy, czy też stowarzyszenia umarłych
poetów, do którego żywi dołączają za życia, nie mając przy tym (co zgodne jest chyba z naturą
nawiedzania) żadnego wyboru. (...) Teoria Blooma wydaje się próbą zachowania czystości siły ducha
poezji przekazywanego sobie z pokolenia na pokolenie przez mężczyzn. (...) Owo przekonanie co do
męskości sztuki poetyckiej nie jest chyba niczym nowym i, najprawdopodobniej bez specjalnego
przekonania do teorii Harolda Blooma, dał mu wyraz na przykład Henryk Markiewicz, stwierdzając,
iż do Wisławy Szymborskiej bardziej przystaje miano poety niż poetki”. Za: T. Rachwał, Teoria wpływu Harolda Blooma [w:] Szkolny słownik wiedzy o literaturze, Katowice 2000, s. 497−498.
87
Opatrzonych nazwami: Clinamen, Tessera, Kenosis, Demonizacja, Askesis i Apophrades. Por.
H. Bloom, Lęk przed wpływem..., s. 57−59.
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sposobem kontrastowego nawiązania do twórczości Němcovej są wydobyte
przez Svobodovą na plan pierwszy w utworze W odległej wsi postaci wiejskich
staruszek, mogące stanowić aluzję do głównej bohaterki Babuni. U Svobodovej napotykane przez bohaterkę-narratorkę stare wieśniaczki, osamotnione,
skazane na materialną nędzę, przywykłe do cierpienia, a zarazem nieustannie
uskarżające się na swoją niedolę, są społecznie zmarginalizowane, wykluczone. W takim ujęciu stanowią one wyraźną opozycję wobec tytułowej postaci
z utworu Němcovej: pogodnej, wewnętrznie zharmonizowanej, nawiązującej
wyłącznie pozytywne relacje z ludźmi, żyjącej w otoczeniu kochającej ją i darzącej szacunkiem społeczności, umieszczonej w centrum życia. Oto przykładowa charakterystyka jednej z wiejskich staruszek w ujęciu Svobodovej:
Była osobliwa, jak wszystkie staruszki tu we wsi. Zaharowane, poobijane, kalekie, po
prostu żywe trupy, narzekające jedynie na to, że już nie mogą pracować. Ich ciała są
bardziej zniszczone niż u konia pociągowego. Naharowały się bardziej, napracowały
ciężej, nadźwigały ciężarów większych niż najbardziej zamęczane zwierzę (...) (V odlehlé
dědině, s. 34).

Svobodová wprowadza również do swego utworu motyw „babcinych narracji”, które u bohaterki Němcovej były, po pierwsze, jej naturalną dyspozycją, sygnalizującą talent fabulacyjno-narracyjny, po drugie, stanowiły formę
pozytywnie wartościowanego aktywnego uczestnictwa powieściowej postaci
w życiu rodzinnym i społecznym. Bohaterka-narratorka Svobodovej natomiast,
oczekując i domagając się od napotkanych starych kobiet bajek czy gawęd,
konsekwentnie spotyka się z odmową, potwierdzającą, że umiejętność snucia
opowieści, ów niekwestionowany walor głównej bohaterki Němcovej (oraz samego utworu), w żaden sposób nie może być uznany za charakterystyczny dla
wiejskich staruszek z przełomu XIX i XX wieku:
Babunia odstawiła krzesło i poprosiła, żebym usiadła. Zauważyłam, że się chwiała, że
rozpaczliwie mrugała oczyma, nie rozumiejąc, dlaczego do niej przyszłam. „Umie pani
opowiadać bajki?” − zapytałam ją. „A nie umiem!” − odpowiedziała wręcz nieuprzejmie, sepleniąc. Nie miała najmniejszego nawet zęba. „Powiedziano mi, że umie pani
opowiadać”. „Nie umiem”, powiedziała ostro. „Dzieciom pani nigdy nie opowiadała?”
„Nieee, tylko się modliłam” (V odelhlé dědině, s. 30−31).
I babcia Simka (...) uderzyła w lament (...). „Mój Boże, jakie to nędzne życie”, pomyślałam. (…) „Bajki pani nie opowie?” „Nie!”. „Proszę opowiedzieć”. „Nie umiem!”. „Nie
chce pani!”. „Nie umiem!” (V odlehlé dědině, s. 35).

Svobodová nie sygnalizuje przy tym, że chodzi jej przede wszystkim o krytyczną diagnozę sytuacji aktualnej. Pisarka wydaje się raczej podważać wytworzony przez Němcovą model „babuni” jako wzorcowej starej czeskiej wieśniaczki, bardzo silnie zakorzeniony w czeskiej świadomości kulturowej, wręcz
traktowany jako uniwersalny.
Istotne różnice pojawiają się również przy porównaniu fragmentów inicjujących Obrazy z okolic Domażlic Němcovej i utwór W odległej wsi Svobodovej,
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kiedy to bohaterki-narratorki w zasadniczo odmienny sposób odnoszą się zarówno do miejsca przez nie opuszczanego (miasta), jak i docelowego (wsi).
Němcová pisze:
Mogłabym rozpocząć od tego, jak z ciężkim sercem opuszczałam Pragę, ale to wiadoma
piosnka, którą zna każdy, kto się z tą drogą matką rozstawał. (...) Kiedy dojeżdżaliśmy
do Pilzna, szosa była już pełna ludzi ze wsi w przepięknych, bogatych strojach. Dziewczęta były jak maliny. (...) Serce mi rozgorzało, kiedy po przyjeździe na miejsce gospodyni pozdrowiła mnie (...) (Obrazy z okolí domažlického..., s. 16).

Introdukcja Svobodovej natomiast pod względem ideowym wydaje się
wręcz ostentacyjnie polemizować z wersją Němcovej:
Zatęskniłam za samotnością, za wolnością, za bezpośrednim, otwartym kontaktem
z ludźmi, których nie wyobrażałam sobie jako ludzi, lecz jako coś rozkosznie, niemęcząco bezkształtnego.
Wyruszyłam na Morawy, do wsi, do nieznanej krainy. (...) Kiedy jednak zbliżałam się
ku nieznanemu celowi, uświadomiłam sobie, że tam, gdzie jadę, nie oczekuje mnie nikt
inny jak tylko nieustępliwy nieprzyjaciel: ludzka nieufność. Moja radość opadła i ani
myśl, z którą przybywałam – schować się u podnóża gór – nie była już miła.
Wyobrażałam sobie poszczególnych ludzi i to mnie zmroziło (V odlehlé dědině, s. 7).

Przede wszystkim jednak za przejaw „konkurencyjnego” zmagania się Svobodovej z literacką pramatką trzeba uznać sam sposób wykorzystywania przez
modernistyczną pisarkę materiału etnograﬁcznego oraz przeważający u niej
negatywny, deziluzyjny obraz wsi i życia jej mieszkańców, tak silnie kontrastujący z rzeczywistością przedstawioną we wszystkich utworach Němcovej, od
Obrazów z okolic Domažlic począwszy. Oczywiście, można argumentować, że
u każdej z pisarek chodzi o inne miejsce, inny czas, zatem że różnica między
oboma świadectwami odzwierciedla zarówno przemiany w życiu czeskiej wsi,
jak i skorelowane z epoką zmiany świadomości twórczej. Nie sposób jednak
zaprzeczyć, iż w każdym z przypadków ważna jest niezależna, indywidualna
perspektywa w odbiorze rzeczywistości (dowodem tego mogą być nader pozytywne ujęcia wsi w przywoływanych kilkakrotnie tekstach Terézy Novákovej),
która u Svobodovej wydawać się może rodzajem kontry, polemicznego dialogu
prowadzonego z wielką poprzedniczką. Byłoby to spojrzenie na kwestie tożsamościowe wyłaniające się z letniskowo-etnograﬁcznych tekstów modernistycznej pisarki z jeszcze innej perspektywy, której podstawą i stawką byłaby właśnie tradycja pisarstwa kobiecego. Sądzę przy tym, że w działaniach Svobodovej
dostrzec można zarówno kontekst „rywalizacyjny” (ku któremu się skłaniam),
jak i rodzaj tradycyjnego nawiązania. Obie strategie są tu możliwe do przyjęcia,
a może nawet wzajemnie się przenikają, nadając łączności między twórczością
Svobodovej (przy czym mam na myśli głównie jej utwory o tematyce letniskowo-etnograﬁcznej) i Němcovej charakter niejednoznaczny i otwarty zarazem.
O ile jednak opisane nawiązania można potraktować jako formę nieco
uszczypliwych aluzji do charakterystycznej dla Němcovej prezentacji wiejskiej
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rzeczywistości, o tyle w przypadku wydanego w 1917 roku utworu Růženy
Svobodovej Pokojný dům (Dom pełen pokoju) można mówić o wariancie „ponownej lektury” i próbie prze-pisania ducha i poetyki najważniejszego dzieła
Němcovej, czyli Babuni.
Jak wynika z metatekstowej informacji zawartej pod tekstem głównym,
Dom pełen pokoju powstał w 1908 roku w miejscowości Skalka. Miejscowość
tę można łatwo zlokalizować na mapie geograﬁcznej dawniejszych Czech jako
Skalkę nad Mníškem, gdzie, jak wynika z relacji badaczy regionu, w malowniczym otoczeniu znajdowała się leśniczówka oferująca pobyty wypoczynkowe
gościom z miasta. Na przełomie wieków i później bywało w niej wielu artystów
i ludzi ze świata kultury, przybywających z pobliskiej Pragi88 i traktujących to
miejsce ze szczególnym upodobaniem; można powiedzieć, że było ono dla nich
rodzajem azylu. Autorka monograﬁi poświęconej Růženie Svobodovej, Jarmila
Mourková, potwierdza pobyt Svobodovej na Skalce w 1907 roku, zatem w utworze Dom pełen pokoju mielibyśmy do czynienia z faktem biograﬁcznym.
Dla twórczości Boženy Němcovej, w dużej części inspirowanej tematami ludowymi i obejmującej kontekst etnograﬁczny, bez względu na uprawiane przez
pisarkę gatunki, charakterystyczne jest konstruowanie harmonijnej, pełnej
ładu rzeczywistości. Było to, jak stwierdza Eva Kalivodová, wyrazem skupienia
się pisarki na idei dobra, co w prozie ﬁkcjonalnej wiodło często w stronę poetyki „baśniowego śnienia” (pohádkového snění)89. Inna czeska badaczka, Lenka
Kusáková, występuje wprawdzie z tezą, że pojawiające się w prozie o tematyce wiejskiej w pierwszej połowie XIX wieku gatunki, ukazujące życie na wsi
w sposób krytyczny, bez idealizującej przesłony, miały stanowić dla Němcovej
źródło inspiracji90, jednakże, co potwierdza większość badaczy, w utworach
czeskiej pisarki przeważają ujęcia idealizujące rzeczywistość, a najbliższym jej
gatunkiem okazała się idylla, znajdująca najpełniejszy wyraz w uznanej za arcydzieło literatury czeskiej Babuni. „Całą kompozycję Babuni – pisze Vladimír
Macura − Němcová oparła na topograﬁi czeskiej Arkadii (...). Proza ta jest rozszerzeniem klasycznej pastoralnej idylli Gessnera w idyllę o charakterze socjalnym, wprowadzającą do harmonijnej przestrzeni (...) także inne warstwy
społeczne, a nie tylko tę pastoralną, rolniczą. (...) Babunia, główna bohaterka
utworu, reprezentuje typ stricte czeski, symbolizując wrodzoną mądrość ludu/
88
Wymienia się między innymi Františka Xaverego Svobodę, Jaroslava Vrchlickiego, Ignáta Herrmanna, Františka Xaverego Šaldę, Antonína Klášterskiego, Antonína Sovę, Jaroslava i Hanę Kvapilowych, Rudolfa Frimla i inne, znane wówczas osoby ze świata artystycznego.
89
E. Kalivodová, Sestry: rodové přepsání české romantické povídky [w:] Božena Němcová a její
Babička. Sborník příspěvků z III. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky, sv. 3, Praha 2006,
s. 57−58; wersja elektroniczna udostępniona przez Ústav pro českou literaturu AV ČR w Pradze
http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/sborniky/kongres/tretiIII [dostęp: 1.12.2011].
90
L. Kusáková, Babička Boženy Němcové v kontextu dobové české prózy s venkovskou tematikou [w:] Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky, sv. 3, Praha 2006. Wersja elektroniczna udostępniona przez Ústav pro českou literaturu
AV ČR w Pradze, http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/sborniky/kongres/tretiIII [dostęp: 1.12.2011].
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narodu i jego równie wrodzony szlif kulturowy. (...) Harmonijne uporządkowanie rzeczywistości wiedzie ku powstaniu równie harmonijnej, wyważonej
całości; wszelkie konﬂikty: tragiczny los Viktorki (...), nieszczęśliwa miłość Hortensji, rozstanie wiejskich kochanków, pycha dworskich urzędników, wreszcie
śmierć tytułowej bohaterki – wszystko to jest wchłonięte przez idyllę jako jej
czysto epizodyczne elementy, nienaruszające idyllicznego „szczęścia w ograniczonej przestrzeni”91.
Po tę bliską Němcovej formułę sięga Svobodová w Domu pełnym pokoju.
Widoczne są przy tym liczne nawiązania do Babuni, a modyﬁkacje elementów
konstytutywnych dla sławnego pierwowzoru można traktować jako próbę jego
twórczego prze-pisania, powodowanego chęcią stworzenia nowej, oryginalnej
i autorskiej wersji. Svobodová zatem w Bloomowskim dialogu z poprzedniczką
odwołuje się nie tylko do jej największego dzieła, lecz także czyni to w utworze wieńczącym jej zainteresowania tematyką letniskowo-etnograﬁczną. Aby
prześledzić rodzaj nawiązań i zabiegów wprowadzonych przez Svobodovą,
odniosę się najpierw do ustaleń Danieli Hodrovej, która w pracy Místa s tajemstvím przedstawiła wyczerpującą charakterystykę idylli w literaturze czeskiej, koncentrując się na cechach charakterystycznych dla jej chronotopowej
konstrukcji. Teoretycznym uzupełnieniem będą koncepcje najmłodszej pokoleniowo badaczki twórczości Němcovej, Hany Šmahelovej.
Według Hodrovej typowym miejscem akcji w idylli jest zaciszne miejsce
o zdecydowanie antymiejskim, najczęściej wiejsko-leśnym charakterze. W Babuni Boženy Němcovej, na podstawie której Hodrová charakteryzuje chronotop idylli, jest nim wspominana już „rozkoszna dolina” (rozkošné údolíčko) −
jako była część terenów należących do zamku nieoﬁcjalnie odgrywa ona rolę
parku92. Parkowość miejsca akcji w utworze Němcovej, implikująca specyﬁczny, „spacerowy” sposób poruszania się postaci w przestrzeni, idzie w parze
z cechą, którą Hodrová określa jako orlojovost, rozumiejąc przez to wywołanie
wrażenia ruchu ﬁgurek w zegarze typu orloj. Ruch ten pełni w utworze dwojaką funkcję. Po pierwsze, pozostaje on w koincydencji z łagodną, a zarazem naturalną i nieustającą zmianą pór roku − jest to, jak podkreśla czeska badaczka,
główny sposób objawiania się czasu w idyllicznym utworze; „wszystkie inne
przejawy czasu oznaczają kres idylli”93. Po drugie, rodzi wrażenie teatralnej
sztuczności, sygnalizującej, że w utworach idyllicznych mamy do czynienia
ze swego rodzaju grą w rzeczywistość. Kolejnym miejscem akcji w Babuni jest
wiejski dom, chałupa (chaloupka) − według Vladimíra Macury utwór Němco91
V. Macura, Chaloupka – projekt idyly [w:] Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie,
ed. D. Hodrová, Z. Hrbata, M. Kubínová, V. Macura, Praha 1997, s. 58.
92
Ten zaś, jak pisze za Dmitrijem Lichačevem Vladimír Macura, „jest wytworem o charakterze
znakowym, informującym o ludzkich marzeniach, pragnieniach i iluzjach, wytyczonych (i ograniczonych) przestrzennie i czasowo; jest ono jakąś odwieczną, a zarazem wiecznie się zmieniającą formą
dawnych mitów o raju”. Por. V. Macura, Šťastné to údolí [w:] idem, Masarykovy boty a jiné semi(o)
fejetony, Praha 1993, s. 82.
93
D. Hodrová, Místa s tajemstvím. (Kapitoly z literární typologie), Praha 1994, s. 29.
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vej to de facto początek chronotopu „czeskiej chałupy” (českě chaloupky) jako
literackiego projektu idylli94. Harmonijnym dopełnieniem domu-chałupy jest
pobliski zamek, owa harmonijność zaś wyraża się w tym, że zamek jest zarówno integralną częścią doliny-parku, jak i miejscem przyjacielskich kontaktów
jego właścicieli z mieszkańcami chałupy. W idylli Němcovej dochodzi zatem do
sytuacji, jak to określa Hodrová, „całkowitego otwarcia i dostępności różnych
pod względem społecznym przestrzeni”95. Adekwatnie do tej zasady wśród
wymienianych przez Hodrovą bohaterów idylli w Babuni Němcovej znajdują
się ludzie reprezentujący różne stany: „szlachetni wieśniacy”, „wzorowi gospodarze” i „łaskawi arystokraci”96. Zasadnicza dla idylli „zasada współżycia
z przyrodą” (princip soužití s přírodou) natomiast realizuje się w Babuni poprzez wprowadzenie do fabuły postaci odmieńców, osób żyjących na pograniczu świata ludzkiego i naturalnego, kojarzących się z istotami rodem z ludowych opowieści − w utworze Němcovej najdobitniejszym tego przykładem
jest zamieszkująca leśną jaskinię Viktorka. Zasadę szczególnego związku ludzi z naturą potwierdza w Babuni również jeden z bardziej znanych wątków,
przedstawiający wyjątkową więź łączącą główną bohaterkę utworu z drzewem. Jabłoń, bo o niej tu mowa, pełni funkcję symboliczną, nadaną jej przez
samą babunię, przepowiadającą własną śmierć jako zdarzenie równoczesne
z kresem żywotności ukochanego drzewa. Tak też się w utworze Němcovej
staje: jabłoń usycha, a procesowi temu towarzyszy spokojna, przypominająca
zapadanie w sen agonia babuni. Dla Hodrovej ta koincydencja jest sygnałem
harmonijnej więzi bohaterki z przyrodą: babunia, jak stwierdza badaczka, jest
w pewnym sensie również postacią pograniczną, „dzikuską” (divá žena), która
poprzez kontakt z drzewem wykazuje podobieństwo do postaci z ludowych
ballad, podań i legend97. W idyllach wreszcie, podkreśla Hodrová, „(...) akcentowana jest narracja, a nawet sam akt opowiadania. To właśnie w narracji idylliczna rzeczywistość nie tylko jest konstytuowana, ale za jej pośrednictwem
przedstawiony świat oraz postaci (a ponad nimi sam ich twórca) separuje się
od realnego »złego« świata”98.
„Przedstawienie życia w raciborskiej dolinie w konwencji idyllicznej” − pisze Hana Šmahelová − „jest uznawane za najbardziej charakterystyczny rys
otwierający drogę do zrozumienia dzieła [Němcovej]”99. Dalej jednak Šmahelová stwierdza, że ujmowanie idylli w Babuni wyłącznie na podstawie jej wyznaczników „chronotopowych” oraz utożsamianie tej konstrukcji z główną
intencją dzieła, a w rezultacie z jego interpretacją, uwzględnia jedynie wybrane elementy i zewnętrzne atrybuty utworu Němcovej. Poszerzając rozumie94

V. Macura, Chaloupka – projekt idyly..., s. 43−71.
D. Hodrová, Místa s tajemstvím..., s. 31.
96
Ibidem, s. 31.
97
Ibidem, s. 30.
98
Ibidem, s. 33.
99
H. Šmahelová, Autor a subject…, s. 161.
95
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nie idylli, Šmahelová przypomina znany fakt z biograﬁi pisarki, ściśle łączony
z powstaniem Babuni, a mianowicie, że dzieło to powstawało, jak to określa
badaczka „w wirze rodzinnych tragedii”100, z których największą była śmierć
syna Němcovej. Babunia była więc swego rodzaju terapią, i to nie tylko jako
sam akt pisania, lecz także poprzez specyﬁczne rozwiązania i strategie twórcze. Powrót do czasów i krainy dzieciństwa mianowicie miał dla Němcovej
charakter ucieczki we wspomnienia, te zaś wykazywały podobieństwo z dającym wytchnienie marzeniem sennym, czego świadectwem są wyznania pisarki czynione w listach do przyjaciół. „Wspomnienie przeplatające się ze snem
jest tematyczną podstawą Babuni”101, konstatuje Šmahelová.
Zdaniem tej badaczki, istotną funkcję kompozycyjno-semantyczną w utworze Němcovej pełni przyjęcie dziecięcej perspektywy odbioru rzeczywistości,
a wraz z nią wprowadzenie „atmosfery zachwytu i radości wypływającej z faktu wciąż na nowo odkrywanego świata, zaskakującego, a przy tym stabilnie
umocowanego dzięki niezmiennym stosunkom międzyludzkim oraz trwałemu porządkowi codziennego życia”102. Dziecięca perspektywa ulega następnie
rozszerzeniu o wartościujące spojrzenie dorosłego; komentujące i oceniające
partie narratora, jak również narracje innych powieściowych postaci oraz samej babuni, otwierają w dziele kolejny wymiar tematu wspomnieniowego103.
„Idylliczność” − twierdzi Šmahelová − „jest więc cechą świata wewnętrznego podmiotu, który struktura procesu twórczego zmienia w symbol tęsknoty
za odnowieniem harmonii, mogącej stanowić oczywistość w rzeczywistości
postrzeganej przez dziecko, w reﬂeksji dorosłego natomiast będącej już tylko
snem o raju na ziemi”104.

***
Żyję samotnie, w domu stojącym w głębokim lesie, pośród szczęśliwych ludzi, w duszy
mam spokój i do nikogo nie czuję nienawiści. Tak, ludzie wokół mnie są szczęśliwi, ponieważ są bez winy, a nigdzie nie ma szczęścia bardziej niż tam, gdzie nie ma też winy,
lub gdzie jest ona odkupiona. Życie duchowe jest tu takie, jak na skraju wieków. Stare
umiera w pięknie, nowe pięknym się rodzi, a gdyby zabłądził tu Platon, uradowałby się
widząc, że swoich czystych, wyzwalających idei nie wymyślił nadaremnie105.

Tak rozpoczyna swój utwór Růžena Svobodová, zachowując aktualną dla
niej opozycję między przestrzenią miejską a wiejsko-przyrodniczą. Miasto,
pojawiające się w utworze poprzez odwołania do Pragi, jawi się jako źródło
100

Ibidem, s. 155.
Ibidem, s. 157.
102
Ibidem, s. 159.
103
Ibidem, s. 169−172.
104
Ibidem, s. 162.
105
R. Svobodová, Pokojný dům, Praha 1918, s. 7. Dalej w tekście jako Pokojný dům.
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rozczarowań oraz główna przyczyna złego samopoczucia bohaterki-narratorki
(wspomniana w przywołanym już fragmencie nienawiść byłaby jednym z jego
elementów), a tym samym jako bezpośredni powód schronienia się w opisywanym w Domu pełnym pokoju otoczeniu. Miasto zatem, jako miejsce przykrych
doświadczeń, jest w utworze Svobodovej nie tyle przestrzenią urbanistyczną,
ile egzystencjalną, dającą się zdeﬁniować jako „świat pełen ludzi”. „Powracam znów do świata, do obcych ludzi” − oświadcza w zakończeniu utworu
narratorka-bohaterka (Pokojný dům, s. 61), w innym fragmencie zaś wyznaje:
„Wspominam wszystkich ludzi, którzy mnie skrzywdzili, i pojmuję, że czynili
tak tylko dlatego, iż sami cierpieli” (Pokojný dům, s. 43).
Zarysowana w utworze Svobodovej sytuacja ucieczki na wieś jest, zdaniem
Hodrovej, jednym z ważniejszych czynników (raczej skromnego106) ugruntowywania się gatunku idylli w literaturze czeskiej na przełomie XIX i XX wieku. Jak
pisze Hodrová, w przeciwieństwie do wspominanych już, powstających w tym
okresie utworów, których osią fabularną była utrata iluzji dokonująca się na
skutek porzucenia wsi lub małego miasteczka na rzecz wielkomiejskiej egzystencji, dla idylli, z założenia opartej na budowaniu lub podtrzymywaniu iluzji,
„typowy jest kierunek (...) z miasta, w którym bohater utracił iluzje, na wieś”107.
Hodrová wymienia w związku z tym dwa utwory z końca XIX wieku: Zapadlí
vlastenci (1894) Karla Václava Raisa oraz Pohádka máje (1897) Viléma Mrštíka.
Trzeba przy tym podkreślić, że mimo cech wspólnych w opisywanej przez Hodrovą konstrukcji „miejsca idyllicznego” (idylické místo) żaden z nich nie wykazuje takiej łączności z Babunią Němcovej jak utwór Svobodovej.
Podobnie jak w przypadku Babuni, w Domu pełnym pokoju mamy do czynienia z wyprawą i pobytem o funkcji terapeutycznej. U Svobodovej wszak
funkcji tej nie musimy, jak to się dzieje w przypadku utworu Němcovej, rekonstruować przez odwołanie się do biograﬁi pisarki: zamiast domniemanego
wspomnieniowego eskapizmu w obszar procesu twórczego i literacko konstruowanej rzeczywistości Svobodová wprowadza wątek letniskowy, jawnie
informujący o tym, że odbywana jest tu kuracja w „topoﬁlijnie” ujmowanym
miejscu, a także implikujący obecność w fabule samej autorki, która za pośrednictwem pierwszoosobowej bohaterki-narratorki występuje – jak można
założyć − w roli letniczki-kuracjuszki.
Obie autorki w celach terapeutycznych dokonują wyboru przestrzeni rustykalnej, blisko związanej z naturą108. Kolejnym sygnałem związku między
106
Jak twierdzi Hana Voisine-Jechova, na przełomie XIX i XX wieku w czeskiej literaturze nastąpił wyraźny odwrót od idylliczności, „przeważającej w dziełach Němcovej”. Por. H. Voisine-Jechova,
Hledání identity..., s. 158.
107
D. Hodrová, Místa s tajemstvím..., s. 29. Jak twierdzi Elżbieta Rybicka, idylla jest gatunkiem,
w którym „antyteza miasto vs. wieś jest niejako wpisana w genologiczną tradycję”. Por. E. Rybicka,
Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej,
Kraków 2003, s. 45.
108
Zdaniem Lenki Kusákovej, Babunia Němcovej jest przykładem prozy o tematyce wiejskiej. Już
sam podtytuł Obrazy venkovského života, pisze Kusáková, „w pełni odnosi się do tematyki wiejskiej
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bohaterką Domu pełnego pokoju a sytuacją życiową Němcovej, poszukującej
w literaturze pocieszenia po trudnych przeżyciach osobistych, jest pojawiający
się w utworze Svobodovej wątek żałoby po śmierci bliskiej osoby. Bohaterka-narratorka wyznaje w pewnym momencie:
O tej, która jest martwa, myślę bez ustanku. Tutaj, w samotności, zapominam o dystansie, który nas dzieli, o czasie, który upłynął. (...) Niekiedy nie wiem, czy jest ona jeszcze
wśród nas, czy też naprawdę (...) nie żyje. Wydaje mi się, że jest tu ze mną i niekiedy nie
wiem, gdzie jest dalej: do Pragi czy do wieczności (Pokojný dům, s. 23−24).

W Domu pełnym pokoju w pierwszoosobowej relacji z pobytu w leśniczówce
można wyróżnić dwie płaszczyzny narracyjno-fabularne. Pierwsza, o charakterze autonarracyjnym, dotyczy samej bohaterki-narratorki. Dominują w niej opisy stanu psychicznego i procesu odzyskiwania równowagi emocjonalnej w kontakcie z naturą, w czym ważną rolę odgrywają spacery odbywane w pobliskim
lesie oraz w przydomowym sadzie i ogrodzie. Zatem, zamiast idyllicznego
„efektu parkowego”, opisywanego przez Hodrovą, w utworze Svobodovej mamy
do czynienia z otoczeniem przyrodniczym o rzeczywistej funkcji spacerowo-parkowej. Poszczególne faktory przyrodnicze: niebo, las, wzgórza, ogród, kwiaty, drzewa, wpływając kojąco na samopoczucie bohaterki-narratorki, przyczyniają się jednocześnie do poetyckiej kreatywności na poziomie nominalnym.
Przejawia się to w postaci stylizujących porównań i nazw: ogród zwany jest
„ogrodem zaświatów” (zahrada podsvětní) i „łąką złotogłową” (louka asfodelová). Las jako miejsce spacerów otrzymuje miano Lasu Ardeńskiego:
Las pełen jest łagodnych cieni i odblasków stłumionego światła, jego podściółkę tworzą
gęste iglaki jałowców, brzozy w nim szepcą, sosny delikatnie budzą się ze snu. Las ten
nazywam Lasem Ardeńskim (Pokojný dům, s. 23).

Na skutek ostatniego porównania przestrzeń przyrodnicza, budząc skojarzenia z malowniczym krajobrazem Ardenów, oferującym, jak wiadomo, luksusowe warunki wypoczynkowe, podlega pewnemu uszlachetnieniu w stosunku
do rodzimej, swojskiej przyrody. Nadawane nazwy natomiast intensyﬁkują
idyllizację miejsca i samego pobytu w nim. Wskazują również na stan zadumy, na zanurzenie się w świat wewnętrzny, który wchłania i podporządkuje
sobie otoczenie, na sposób poetycki przekształcając je w myśli i języku. Stanem tym dzieli się Svobodová z wieloletnim przyjacielem, sławnym czeskim
krytykiem Františkiem Xaverym Šaldą, umieszczając metaforyczną nazwę
lasu w dedykacji utworu: „Drogiemu Przyjacielowi, F.X. Šaldzie, na pamiątkę
Lasu Ardeńskiego”. Użyta w tym kontekście nazwa może wprawdzie oznaczać
stylizacyjną emfazę, lecz równie dobrze może być sygnałem drogiego obojgu
stanowiąc deklarację, iż materiał ten będzie pełnił w utworze rolę zasadniczą”. Por. L. Kusáková,
Babička Boženy Němcové..., s. 210. W swoim artykule Kusáková, odwołując się między innymi do
korespondencji Němcovej, przytacza jeszcze wiele argumentów na to, że Babunia była pomyślana
przede wszystkim jako dzieło o tematyce wiejskiej.

76

wspomnienia. Jednocześnie dla bohaterki-narratorki bez wątpienia istotne jest
przepracowanie problemów wewnętrznych, idące w parze z zadumą nad kwestiami metaﬁzycznymi jako jedną z form terapii, co dokonuje się w określonej,
koincydującej ze stanem ducha stylistyce. Wyznaje ona w pewnym momencie:
Przechadzam się po Lesie Ardeńskim i wyliczam wszystko, co mnie spotkało, a co było
piękne, czym mnie ludzie obdarzyli, czego się od kogo nauczyłam, od czego mnie wyzwolili. Gdybym miała napisać swój życiorys, podałabym tam kilka nazwisk. Nie więcej.
Tych, którzy ukształtowali moje życie duchowe (Pokojný dům, s. 24).

Drugą płaszczyzną przekazu, ściśle zespoloną z „autonarracyjną”, są
w utworze Svobodovej informacje o życiu zamieszkującej leśniczówkę wielopokoleniowej rodziny, składającej się z dziadków, rodziców, dwóch synów oraz
ciotki-rezydentki. Przekaz ten również ma wymiar terapeutyczny, co wyraża
się w spotkaniu z rzeczywistością pełną ładu i harmonii, charakteryzującą życie domowe i rodzinne, oraz z jej kojącą percepcją. Jednym z ważniejszych
wyznaczników tak budowanej przez Svobodovą idylli jest harmonijne pożycie
małżeńskie. Na tej płaszczyźnie opisu fakt, że przeprowadzone rozróżnienie
między miastem a wsią, między „tam” a „tutaj”, dokonuje się z korzyścią dla
pierwszego z członów opozycji, jest w większym stopniu zasługą szczególnego
charakteru przedstawianych w utworze stosunków międzyludzkich w ich najbardziej pozytywnym wymiarze niż przyrodniczo-wiejskiej „esencji” miejsca
pobytu (aczkolwiek obie te sfery przenikają się i dopełniają).
W opisach dotyczących życia rodziny w centrum uwagi, poza niektórymi
codziennymi zajęciami i rytmami, znajdują się więc przede wszystkim idealne
więzi łączące członków rodziny, ich harmonijne związki z przyrodą, a także
pełne mądrości poglądy i postawy poszczególnych osób wobec zasadniczych
kwestii egzystencjalnych i relacji interpersonalnych. Tytułowy dom, zwany
również leśniczówką (myslivna), wraz z przyrodniczym otoczeniem pełni funkcję opisanego przez Hodrovą idyllicznego zacisza. Jest on właściwie miejscem
odciętym od świata, swego rodzaju enklawą; nie odnajdziemy tu bowiem wielu informacji o jego bliższym i dalszym „cywilizowanym” otoczeniu. Wiadomo
jedynie, że młody gospodarz gdzieś podróżuje, że młoda gospodyni planuje
zakupy w mieście, synowie zaś uczęszczają do szkoły, znajdującej się najprawdopodobniej niedaleko. Svobodová w swoim utworze sporo miejsca poświęca
właśnie dzieciom, co, jak się zdaje, skłoniło Jarmilę Mourkovą do nietrafnego
potraktowania Domu pełnego pokoju jako przykładu literatury o tematyce
dziecięcej109. Tymczasem chodziłoby tu raczej o wprowadzenie tradycyjnego
dla idylli, zdaniem Hodrovej, motywu dziecięcej zabawy, ludus puerorum110,
odgrywającego istotną rolę w Babuni Němcovej. U Svobodovej sprowadza się
to do poznawania przez obu chłopców najbliższego otoczenia, zadawania py109
110

J. Mourková, Růžena Svobodová, Praha 1975, s. 175.
D. Hodrová, Místa s tajemstvím..., s. 33.

77

tań dotyczących natury świata i życia, ewentualnie wyciągania wniosków drogą własnych obserwacji, a wszystko to z uwzględnieniem specyﬁcznej dziecięcej logiki i nakładającej się na nią ﬁglarności. W związku z dziećmi w utworze
Svobodovej pojawia się nawet z lekka ludycznie potraktowany wątek dotyczący Bożeny Němcovej: „Dzwoneczek111” − czytamy − „swego nauczyciela kocha
i nie wie, jak ma go chwalić, co ma o nim wspaniałego powiedzieć. (...) usiłował
wszystkim wmówić, że nauczyciel jest synem Boženy Němcovej. Tak, aby było
wiadomo, że jest z najbardziej szlachetnego rodu!” (Pokojný dům, s. 15).
W Domu pełnym pokoju na płaszczyźnie opisu domu i życia jego mieszkańców odnajdziemy wiele tropów przedstawionych przez Hodrovą jako charakterystycznych dla toposu idylli, stanowiących nawiązania do Babuni. Dochodzi
przy tym jednak do pewnych modyﬁkacji konstrukcji „miejsca idyllicznego”
w ujęciu Němcovej. Przede wszystkim sam dom wydaje się przestrzenią łączącą to, co proste i rustykalne, z tym, co bardziej wyraﬁnowane. Po pierwsze, jest
on usytuowany na przyrodniczym pograniczu: mamy tu zarówno przyrodę
dziką (lasy, wzgórza), jak i wiejską oraz przydomową (łąki, pola, sad, ogród).
Informacja o lokalizacji domu w głębi lasu oraz pojawiająca się nazwa „leśniczówka” sugerują prosty, bliski wiejskiemu charakter budowli. Jako przestrzeń
mieszkalna natomiast dom jawi się jako bardziej wyszukany, wręcz luksusowy. Świadczą o tym opisy jego części zajmowanej przez dziadków, wykwintnie
umeblowanej i pełnej cennych pamiątek. Część tę poznajemy przy okazji prezentacji starszej gospodyni, zwanej w utworze starszą panią (stará paní) bądź
babcią czy babunią (babička)112:
Babcia dużo czyta. Zna się na ﬁlozoﬁi i architekturze, posiada również sporą wiedzę
w zakresie historii sztuki. Zgromadzona przez nią kolekcja zabytkowych, cennych
przedmiotów jest sławna w całej okolicy. Jej pokoje są pełne starych szkatułek, serwantek i bieliźniarek, mahoniowych krzesełek ze zdobieniami z brązu, skrzynek inkrustowanych srebrem i miedzią. Wszystkie zabytkowe szafki pełne są przedmiotów
z porcelany i pięknych, połyskujących, jakby były polane wodą, ﬁgurek. (...) Lecz jeszcze
większym bogactwem niż cenna porcelana są będące w posiadaniu starszej pani klejnoty. (...) W jej sypialni stoi inkrustowany sekretarzyk wypełniony tymi pamiątkami
(Pokojný dům, s. 12−15).

Chociaż funkcja babci w utworze Svobodovej jest ograniczona do jednej tylko prezentacji, można ją uznać za nawiązanie do tytułowej bohaterki Němcovej – którą również charakteryzowały zgromadzone w szuﬂadzie oraz w przywiezionej pamiątkowej skrzyni przedmioty, jakkolwiek nie tak luksusowe jak
w przypadku bohaterki w Domu pełnym pokoju113.
111

W oryginale jest to Zvoneček − tak brzmi imię jednego z chłopców.
W oryginale tytuł utworu Němcovej brzmi Babička. Słowo to można tłumaczyć zarówno jako
„babcia”, jak i − uwzględniając polski przekład − jako „babunia”.
113
Na ten aspekt w kreacji babuni zwracali uwagę wszyscy badacze utworu Němcovej, w tym
również Daniela Hodrová i Hana Šmahelová. Por. D. Hodrová, Místa s tajemstvím..., s. 30, i H. Šmahelová, Autor a subjekt..., s. 158.
112
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Tytułowy dom w utworze Svobodovej można więc potraktować jako syntezę wiejskiego domu (chałupy) i zamku, owych dwóch reprezentujących różne
statusy społeczne, ale wzajemnie się komunikujących przestrzeni w Babuni
Němcovej (aczkolwiek Staré bělidlo, jak u Němcovej nazywana jest chata zamieszkiwana przez rodzinę babuni: jej córkę, zięcia oraz wnuki, umeblowana
jest, jak czytamy na pierwszych stronach utworu, nowocześnie, wyściełanymi krzesłami, kanapami, lakierowanymi stolikami i szafami; nie przypomina
zatem tradycyjnego wnętrza wiejskiej chałupy − w utworze Němcovej jest to
jednak rezultat „wielkopańskiej” maniery pani domu, starającej się odróżnić
od mieszkańców wsi ze względu na pozycję męża, zatrudnionego w arystokratycznej rezydencji). Podobna sytuacja dotyczy mieszkańców leśniczówki,
którzy zdają się stanowić połączenie wymienianych przez Hodrovą głównych
bohaterów idylli Němcovej, wspominanych już „szlachetnych wieśniaków”,
„wzorowych gospodarzy” i „łaskawych arystokratów” − przy czym ostatnia
z wymienionych tożsamości znajduje wyraz zarówno w wytworniejszym obyciu członków rodziny, ich intelektualnym wyraﬁnowaniu, jak i bezpośrednio,
w szlacheckim pochodzeniu, które zostaje wyjawione przy okazji prezentacji
babci, matki młodej gospodyni (szlachectwo bowiem w utworze Svobodovej
przypisane jest generacji kobiet). Przyjacielskie, znoszące różnice społeczne
związki z zamkiem, tak istotne w Babuni, w utworze Svobodovej zaznaczone
są jednak nie tylko w sposób symboliczny, poprzez urządzenie wnętrza domu
oraz przymioty jego mieszkańców; spotykamy się tu z bezpośrednim świadectwem o niegdysiejszych bliskich kontaktach babci z właścicielką pobliskiego zamku oraz sympatii okazywanej przez arystokratkę jej osobie: „Księżna
odwiedzała ją po przyjacielsku i rozmawiały, z mniejszym lub większym skupieniem o losach rodów i rzeczy, wspominając lata minione, szlachetniejsze
i godniejsze” (Pokojný dům, s. 13−14). W utworze Svobodovej jest to już jednak raczej ślad odległej przeszłości, przejaw nostalgii, a zarazem dość czytelna aluzja do charakterystycznej dla idylii Němcovej sytuacji wspomninanego
już „całkowitego otwarcia i dostępności różnych pod względem społecznym
przestrzeni”114. W opisie mieszkańców leśniczówki została też odzwierciedlona, wymieniona przez Hodrovą, najistotniejsza dla idylli „zasada współżycia
z przyrodą”, decydująca o ich odmienności i wyjątkowości wobec mieszkańców miasta. O ile jednak u Němcovej zasada ta wyrażała się implicytnie w konstrukcjach postaci i konkretnych sytuacjach, o tyle w utworze Svobodovej zostaje wyartykułowana przez młodą gospodynię:
My, mieszkańcy wsi i ludzie lasu, umiemy słuchać uważniej niż zagonieni ludzie z miasta. (...) My, ludzie żyjący pośród natury, żywimy się mlekiem i rozumiemy język, którym porozumiewają się wszelkie stworzenia, ptaki, drzewa, motyle i kwiaty (Pokojný
dům, s. 58).

114

D. Hodrová, Místa s tajemstvím..., s. 31.
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Poza tą autocharakterystyką w Domu pełnym pokoju pojawiają się jeszcze
dwa aluzyjne względem utworu Němcovej wątki. Pierwszy dotyczy postaci
Viktorki, najpełniej – ale też w sposób najbardziej tragiczny − symbolizującej
zespolenie człowieka z naturą. Przypomnieniem pokrzywdzonej w miłości,
dziko żyjącej dziewczyny z Babuni wydaje się mianowicie napotkana przez
bohaterkę-narratorkę Domu pełnego pokoju podczas spaceru młoda kobieta,
zwracająca uwagę zarówno zaniedbanym wyglądem, jak i dziwnym zachowaniem:
W Lesie Ardeńskim spotkałam bladą, młodą kobietę, W prawej ręce niosła grzyb o połysku aksamitu. Miała na sobie spłowiałą suknię a usta zakrywała chusteczką. Brudny
pies-przybłęda, towarzyszący każdemu, kto chodzi po tych górach, posłusznie i pełen
oddania biegł obok niej. Kobieta szła smętnie przez borówkowy zagajnik. Wlokła się jak
ktoś, kto będąc wśród ludzi, doznał tam największego rozczarowania, najstraszniejszego zawodu, kto pozbył się wszelkich pozytywnych wyobrażeń i nie ma dokąd iść, a nawet nigdzie już iść nie chce. Wyglądała, jakby jej wnętrze zostało spustoszone, dusza
spłonęła, a jej zmęczone serce niczego już nie pragnęło poza tym jedynie, by dotrzeć do
śmierci. Kiedy zbliżyła się do mnie, ręka, w której trzymała chusteczkę, opadła, a ona
powiedziała: „Wróciłam tak upokorzona, jakbym podążała za nim niczym jakaś ulicznica”. „Skąd pani wróciła, od kogo?”, zapytałam. Ale nic nie odpowiedziała, przyłożyła
chusteczkę do ust i oddaliła się przez wysokie krzewy, odprowadzana jedynie przez
współczującego psa-przybłędę (Pokojný dům, s. 24−25).

W opisie kobiety, poza informacją o przeżytym zawodzie miłosnym, doświadczonym upokorzeniu oraz wynikającym z tego zaburzeniu równowagi
psychicznej, uwagę zwracają ponadto „przyrodnicze” atrybuty: niesiony przez
kobietę leśny grzyb oraz towarzyszący jej bezpański, dziko żyjący pies jako
jedyny towarzysz. Stosowane przez Svobodovą nawiązanie jest tu więc dość
czytelne.
Drugim wątkiem ilustrującym charakterystyczną dla idylli zasadę szczególnej łączności ludzi z przyrodą jest historia więzi wytworzonej między młodą
gospodynią a samotnie rosnącą w polu brzozą. Mowa jest tu o żywionym wobec drzewa uczuciu, ujmowanym wielopoziomowo, w kategoriach siostrzanego związku, przyjaźni oraz relacji matki z córką:
Młoda gospodyni darzy to drzewo siostrzaną miłością, (...) odwiedza wielką, spękaną
brzozę o dumnej, rozkołysanej koronie, nasłuchując z oddaniem jej boskich, melodyjnie
przekazywanych snów. Kiedy mąż wiosną idzie zapolować na cietrzewie, odprowadza
go młoda gospodyni aż na zbocze. W drodze powrotnej, gdy świt błękitnieje, zawsze odwiedza brzozę-przyjaciółkę. (...) w tych chwilach (...) brzoza jest spokojna, powstrzymuje
oddech, nawet najmniejszą gałązką nie poruszy (...). A młoda gospodyni kładzie głowę
na jej macierzyńskim pniu, czerpiąc z niej doskonałą mądrość i ożywczą siłę do swego
dobrego i jasnego życia (Pokojný dům, s. 11).

Ten sugestywny przekaz Svobodovej o związku istoty ludzkiej z wytworem
natury dość łatwo daje się zidentyﬁkować jako odwołanie do wspomnianego
motywu z utworu Němcovej, wykazujące ponadto połowiczne podobieństwo,
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jeśli chodzi o zakończenie historii: brzoza ulega zniszczeniu w wyniku uderzenia pioruna. W opisanej przez Svobodovą relacji między kobietą a drzewem wyczuwa się jednak pewną sztuczność, brakuje tu magii, która stała
u podstaw łączności bohaterki utworu Němcovej z jabłonią, sprawiającej, że
babunia mogła być uznana za istotę „pograniczną”, silnie związaną z tajemniczym, nieoswojonym wymiarem natury. Bohaterka Svobodovej ponadto jedynie przez chwilę przeżywa żal i ból po utracie drzewa, demonstrując racjonalne, pełne opanowania podejście do przykrych aspektów egzystencji.
W drugiej z wyróżnionych płaszczyzn narracyjno-fabularnych zwraca uwagę pozycja, jaką bohaterka-narratorka zajmuje wobec relacjonowanych przez
nią stosunków rodzinnych, osób, miejsc i zdarzeń. Chodzi głównie o zakres
przekazywanej wiedzy oraz sposoby jej zdobywania. Poza prezentacją wyglądu zewnętrznego postaci, która zdaje się naturalną konsekwencją percepcji
wzrokowej, nieuniknionej w sytuacji przebywania wśród ludzi, oraz opisu
miejsc, o odwiedzaniu których jesteśmy w tekście informowani, nie wiemy,
czy bohaterka-narratorka jest jawną obserwatorką, cichym świadkiem, ewentualnie bezpośrednią uczestniczką tego, o czym opowiada. W rezultacie wielu
przytaczanym informacjom nie towarzyszy bezpośrednie wskazanie źródła
ich pochodzenia, a charakter kontaktów kobiety z mieszkańcami leśniczówki
pozostaje niedookreślony. Można, owszem, założyć, że korzysta ona ze sprawozdań uczestników niektórych wydarzeń, ma to jednak wyłącznie charakter
domyślny. Tak dzieje się w przypadku prezentacji starszej pani, która najprawdopodobniej opowiada letniczce o swoim życiu, pokazując przy tym zgromadzone przedmioty oraz wyjaśniając ich pochodzenie. Również opis wyprawy
obu chłopców do pobliskiego lasu w towarzystwie dziadka może być wynikiem ich relacji, podobnie przedstawiony w utworze powrót pana domu z miasta i zdawanie żonie sprawy z przebiegu pobytu mogłyby być hipotetycznie
związane z rolą bohaterki-narratorki jako świadka rozmowy małżonków. Przeważnie jednak jej wiedza na temat zdarzeń składających się na życie rodziny
rzadko zostaje potwierdzona własnym uczestnictwem, a jednocześnie wiedza
ta jest dość rozległa, zarówno jeśli chodzi o przebieg tych zdarzeń, jak i towarzyszące im przeżycia uczestników. Dodatkowo bywa czasem zaskakująca,
z czym spotykamy się zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczy ona myśli bądź wrażeń,
których treścią staje się symboliczny odbiór rzeczywistości, słabo „przystający” do bohaterów, ponieważ wykraczający poza ich możliwości interpretacyjne. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w relacji z samodzielnie odbytej
przez obu chłopców wyprawy do odległego lasu; czytamy w pewnym momencie, że las, który przemierzają (opowieść prowadzona jest w czasie teraźniejszym), przypomina im kościół św. Szczepana w Wiedniu (Pokojný dům, s. 40).
W opisach i relacjach bohaterka-narratorka posługuje się sprawozdawczo-opisową narracją trzecioosobową, tylko niekiedy stosując mowę zależną,
sugerującą, że słyszy to, co mówią jej bohaterowie. Jednocześnie wiadomo,
iż w przeciwieństwie do utworu Němcovej, gdzie narracji trzecioosobowej to81

warzyszyły liczne opowieści poszczególnych osób, narracja w Domu pełnym
pokoju, mimo przejść między formą pierwszosobową a trzecioosobową, pozostaje w gestii bohaterki-narratorki. Wiele wskazuje więc na to, że jej wiedza
pochodzi od niej samej, że jest „wyprojektowana”, domniemana czy wręcz wymyślona. Świat przez nią przedstawiony wydaje się jedynie łudzić prawdopodobieństwem, a w istocie może on mieć postać życzeniową, „wyśnioną”. Wiąże
się to z ewentualnością, że jest konstruktem czysto tekstowym. Do postawienia takiej tezy może upoważniać wyjawiona, czy też precyzyjniej: sugerowana
w utworze wewnętrzna sytuacja pisania: „Na zamkowym stole, tym, na którym
piszę, w zielonym ﬂakonie stoją melancholijne, jesienne, bladoróżowe róże”
(Pokojný dům, s. 42). Nie jest to, rzecz jasna, jednoznaczny sygnał tekstowości,
jednakże wykluczyć jej nie można. Powtórzmy jednak: status świata przedstawionego w utworze trudno jednoznacznie określić. Obecność bohaterki-narratorki w fabule utworu każe sądzić, że prowadzona jest tu gra pomiędzy dwoma wymiarami rzeczywistości: jednej traktowanej jako „prawda”, drugiej jako
„pragnienie” bądź „projekcja”. Tym razem zatem chodziłoby, być może, o to,
aby zaprezentowana harmonijna i doskonała rzeczywistość spełniała potrzeby samej bohaterki-narratorki, aby oszczędziła jej doświadczeń pojawiających
się jako skutek zaangażowanego uczestnictwa i odpowiadającym temu wręcz
dziennikarsko wiernych relacji, oraz by zapewniła − nie zapominajmy bowiem
o pragmatycznym aspekcie pobytu jako swego rodzaju terapii − faktyczny wypoczynek, ﬁzyczny i duchowy. Zwróćmy bowiem uwagę, że w Domu pełnym
pokoju Svobodová po raz pierwszy rezygnuje z „dziennikarsko-społecznego”
zaangażowania charakterystycznego dla utworów Smutek życia i W odległej
wsi, wyrażającego się w czynnym poznawaniu wiejskiej rzeczywistości. Więcej
nawet: jej bohaterka-narratorka tym razem nie opuszcza przestrzeni letniskowej na rzecz przestrzeni stricte wiejskiej, a tę czyni polem swych obserwacji.
Letniskowy pobyt staje sie bastionem chroniącym ją przed rzeczywistością
przynoszącą dotąd w wyniku czynnej eksploracji wyłącznie rozczarowania i frustracje. Tak jak Němcová zdecydowała się na wyprawę w gwarantujący komfort
obszar snu i wspomnień, umożliwiający dziecięcy odbiór świata (według zaprezentowanych przez Šmahelovą uzasadnień idylli u Němcovej), tak Svobodová
postanowiła pozostać w miejscu, które nie zagrażało utratą iluzji i ponownym
doświadczeniem bólu. Nie ma tu więc już reportażowego, realistycznego relacjonowania warunków życia i jakości egzystencjalno-światopoglądowych z towarzyszącą temu próbą odkrycia czy też potwierdzenia istnienia lepszego wariantu rzeczywistości, lecz po prostu jej doskonały, pozbawiony rys i wgnieceń
obraz. Nieobecność takiego właśnie świata można by, jak się zdaje, uznać za
przyczynę swoistego weltschmerzu Svobodovej, niejako immanentnego dla jej
osobowości twórczej, niezależnego od epokowych trendów i prądów.
Jeśli założymy, że rzeczywistość opisywana w utworze jest wytwarzana
w akcie pisania, że ma ona stricte literacki charakter, wówczas w taki właśnie sposób objawiałyby się wymienione przez Hodrovą jako cechy idylli: „efekt
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parkowy” − ujmowany symbolicznie, jako gra w rzeczywistość, oraz łącząca
się z nim orlojovost, konotująca sztuczność i wywołująca wrażenie reżyserowania zdarzeń. O ile więc w Babuni Němcovej świat przedstawiony powstawał
w narracjach, które, poza „odautorską” trzecioosobową narracją stanowiły domenę tytułowej bohaterki i okolicznych ludzi, o tyle u Svobodovej główną rolę
odgrywałby sam akt pisania, w którym do „pełnego” autorstwa przedstawianej rzeczywistości przyznawałaby się bohaterka-narratorka, zyskując w ten
sposób tożsamość kreatorki. Wspomniane przez Hodrovą, charakterystyczne
dla idylli separowanie się twórcy od realnego „złego” świata dokonywałoby
się w Domu pełnym pokoju nie tylko w akcie narracji, lecz także poprzez fakt
czysto tekstowej kreacji. Być może dlatego we wstępie utworu bohaterka-narratorka informuje, że „żyje samotnie wśród ludzi”, samotny bowiem jest
proces twórczy, polegający na kreowaniu rzeczywistości w tekście.
Jedynym przykładem przejęcia narracji przez osobę z kręgu mieszkańców
leśniczówki są umieszczone w drugiej części utworu niekiedy dość obszerne wypowiedzi młodej gospodyni, z którą, jak wyznaje bohaterka-narratorka Domu
pełnego pokoju, w pewnym momencie połączyła ją przyjaźń, a obie kobiety
wspólnie odbywają spacery. Narracje młodej kobiety mają, można powiedzieć,
charakter programowy: wyrażają jej poglądy na temat świata, opisują zasady,
które sama stosuje w życiu i które jej zdaniem winny być powszechne, przedstawiają charakter relacji panujących w jej domu, w tym zwłaszcza w małżeństwie oraz między rodzicami a dziećmi. Młoda gospodyni opowiada o tym, jak
pojmuje, zgodnie z tradycją wypracowaną przez kobiety w jej rodzinie, swoją
rolę jako kobiety, żony i matki, charakteryzuje swoje postawy wobec takich
aspektów życia jak praca czy doznania smutku i samotności, analizuje na własnym przykładzie stosunek człowieka do przyrody, snuje reﬂeksje nad sensem
istnienia i regułami współżycia w ludzkim świecie. Bohaterka-narratorka zwie
ją „istotą słoneczną” (slunečná bytost) i „istotą pełną powabu” (libězná bytost),
przeprowadzając w ten sposób dyskretną paralelę między własną bohaterką
a postacią babuni z utworu Němcovej, która dzięki wypowiedzianemu przez
księżną Hortensję zdaniu zapamiętana została przez potomnych jako „szczęśliwa kobieta”; Šťastná to žena − tak brzmiała słynna wypowiedź arystokratki
w utworze Němcovej. Gospodyni z utworu Svobodovej również jawi się jako
kobieta szczęśliwa. Pozostaje pytanie: z jakiego powodu?
Podobnie jak babunia u Němcovej, młoda kobieta z Domu pełnego pokoju
jest wyrazicielką i symbolem życiowej mądrości, wzorem do naśladowania. Cechy te posiadła przy tym niejako immanentnie, bez uzasadnienia. Oszczędzone zostały jej przede wszystkim dramatyczne, a niekiedy tragiczne doświadczenia, będące udziałem bohaterki Němcovej, czyniące z niej, według Hany
Šmahelovej, „osobę, która doświadczyła realnego życia” (postavu se zazemím
skutečného života)115, ale zarazem osobę zdolną do wewnętrznej przemiany,
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opartej na umiejętnym przepracowaniu owych doświadczeń, na scaleniu ich
antynomicznego charakteru drogą chrześcijańskiej pokory i miłości. „W zgodzie z pozycją babuni jako »wzoru«” − stwierdza Šmahelová − „prawie wszystkie jej objaśnienia, komentarze czy też zwięzłe odpowiedzi na przemowy
innych postaci zawierają mniej lub bardziej jawne potwierdzenie akceptacji
boskiego porządku opartego na wierze w miłość Boga”116. Dzięki temu, kontynuuje badaczka, babunia stała się „żywym przykładem możliwości zaistnienia ładu moralnego, stanowiącego odpowiednik ładu boskiego”117. Według
Šmahelovej również dla Němcovej idea ładu i harmonii wynikała z dyspozycji
Boga. W opinii pisarki Bóg stworzył świat w jego różnorodności, wraz ze złem
i wszelkimi antynomiami, zaś porządek tego świata zależeć miał od boskiej
woli i miłości; był on dany przez Boga, Němcovą zaś zajmowała, jak stwierdza
dalej Šmahelová, „tematyzacja postawy człowieka wobec tego porządku”118.
Tak oto zasada harmonijności obecna w Babuni, której głównym nosicielem
jest tytułowa bohaterka, poza wspomnianą perspektywą dziecięcą, powstała
na podstawie zjednoczenia antynomii obecnych w życiu starej kobiety, stając
się bezpośrednim wyrazem boskiego ładu, spełnieniem jego idei.
O ile jednak babunia jako wzór objawia się w bezpośrednich działaniach
i relacjach z ludźmi, o tyle przymioty młodej gospodyni ujawniane są w jej
narracjach, mają więc postać teoretyczną i deklaratywną. Babunia ponadto,
poza „czystym” aktem wiary w boski akces, czerpie swoją wiedzę z życia i ludowej mądrości, w wypowiedziach bohaterki Svobodovej natomiast widoczne
są bardziej wyszukane źródła oraz poddane intelektualnej obróbce podłoże
transcendentalne, jak na przykład ﬁlozoﬁa buddyjska (zwłaszcza koncepcja
współczucia i akceptacji życia jako serii momentów teraźniejszych) czy ﬁlozoﬁa starożytna. Jej wypowiedzi można również traktować jako zapowiedź
późniejszych konceptów psychologicznych, przywołujących ﬁlozoﬁę życia
opartego na wewnętrznej równowadze i umiejętnym zarządzaniu emocjami.
Wiele tych treści było bliskich Svobodovej119. Niewykluczone więc, że postać
młodej kobiety jest projekcją samej autorki; w tej perspektywie światopoglądowa niezależność gospodyni jest pozorna, w rzeczywistości bowiem byłaby ona
tubą bohaterki-narratorki uwiarygodniającą idylliczną wersję rzeczywistości
wykreowanej w utworze. Podobnie zresztą dzieje się w Babuni, gdzie − jak
twierdzi Šmahelová − istotnym wyznacznikiem idylliczności jest konstrukcja
głównej bohaterki − bohaterki umieszczonej w centrum powieściowego świata; idylliczność dzieła Němcovej w dużym stopniu opiera się na powieścio116
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wym obrazie babuni, pełniącej funkcję osobowościowego wzoru. Svobodová
zatem rezygnuje w pewnym momencie z centralnego ustawienia „siebie samej” w utworze. Niewiele uwagi poświęca też postaci babci, która z jednej
strony nader łatwo kojarzy się z bohaterką Němcovej, z drugiej natomiast
zachowuje względem sławnego pierwowzoru znaczące różnice, przejawiające się w intelektualnej sprawności, oczytaniu oraz w zakresie i charakterze
wiedzy – a różnice między rzeczywistością przedstawioną w utworze Němcovej a wizją świata Svobodovej mają w Domu pełnym pokoju charakter istotny,
konstytutywny. Odwołując się do chwytu zastosowanego przez Němcovą, modernistyczna pisarka wysuwa na plan pierwszy młodą, inteligentną i oczytaną, ale też obdarzoną życiową mądrością, wewnętrznie wyważoną, tradycyjną
i nowoczesną zarazem, z łatwością mogącą odgrywać rolę wzoru osobowościowego i życiowego kobietę. W ten sposób Svobodová dokonuje nawiązania
do sławnej z utworu Němcovej postaci, a zarazem w znaczący sposób ją modyﬁkuje; prze-pisuje. W swoim projekcie ponadto, zamiast wyłonionego przez
Šmahelovą w Babuni kontekstu chrześcijańskiego, Svobodová zwraca się −
jeśli będziemy szukać jakiejś scalającej transcendującej wykładni − w stronę
platońskiego idealizmu. Droga ta została zresztą naszkicowana już w pierwszym i drugim utworze z cyklu „letniskowo-etnograﬁcznego”. W Smutku życia
przywoływany już widok wsi „infantylizowanej” z odległej perspektywy niósł
między innymi nadzieję na spotkanie z jakąś lepszą wersją rzeczywistości. Widok ten okazał się jednak złudzeniem; w zmysłowym doświadczeniu okazał
się niczym innym niż „realną rzeczywistością”, owym platońskim cieniem na
ścianie jaskini. Na początku opowiadania W odległej wsi bohaterka-narratorka
z niecierpliwością oczekuje spotkania z ludźmi, którzy jawią jej się jako „coś
rozkosznie, niemęcząco bezkształtnego” (V odlehlé dědině, s. 7), zatem mają
w sobie pewnien potencjał kojarzony z poznaniem o charakterze przyjemnym
i radosnym, po czym ponownie zmysłowa percepcja nadaje rzeczywistości
brutalną, „realistyczną” formę. W Domu pełnym pokoju natomiast, pod osłoną idylli, na skutek (domniemanej) rezygnacji z bezpośredniego, zmysłowego
doświadczania „rzeczywistego” świata (z towarzyszącym temu kamuﬂażem,
wprowadzającym niejednoznaczność w typie odbioru i sugerującym, że jest to
wiedza typu doxa) na rzecz „twórczego rozumu” jako narzędzia poznania, pojawia się świat idealny w znaczeniu platońskiego realnego świata idei. Tajemnica noẽsis zawiera się więc w akcie pisania-kreowania, w którym nie chodzi
wyłącznie o grę iluzji z antyiluzją, mającą chronić przed doświadczeniem deziluzji, ale, jak to ujmował Platon, o przywołanie świata „wyższego” w znaczeniu najbardziej rzeczywistego. W tym kontekście Dom pełen pokoju wykracza
poza idyllę, natomiast w odwołaniu do Platona we wstępie utworu chodziłoby
nie tyle o domniemaną radość ulubionego ﬁlozofa Svobodovej, ile o jej własne
pragnienie i przyjemność.
W Domu pełnym pokoju, rozpatrywanym w perspektywie tradycji pisarstwa kobiecego, Růžena Svobodová podejmuje się twórczego prze-pisania
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formuły idylli wypracowanej przez Boženę Němcovą. W wersji Svobodovej widoczne są liczne nawiązania do utworu Němcovej z towarzyszącymi im modyﬁkacjami, dzięki którym wizja rzeczywistości w wydaniu modernistycznej autorki staje się bardziej wyszukana, wyraﬁnowana, włączając w to płaszczyznę
transcendentalną. Utwór Svobodovej pozostał w zasadzie niezauważony, trudno więc mówić o wypełnieniu założeń Harolda Blooma, niewykluczone jednak, że dla samej autorki mógł on mieć znaczenie wyjątkowe jako zwieńczenie
niekoniecznie harmonijnego i poddańczego dialogu z wielką poprzedniczką.

6. Konteksty genderowe
Irena Štěpánová w artykule poświęconym zagadnieniom etnograﬁcznym
w utworach Boženy Němcovej (głównie dotyczyło to Obrazów z okolic Domažlic oraz kilku innych pokrewnych gatunkowo tekstów przybliżających okolice Chodska), zwraca uwagę na pewien znaczący rys w postawie badawczej
pisarki, a mianowicie, że jej kontakty z wsią dokonywały się za pośrednictwem
kobiet; że to właśnie kobiety umożliwiały Němcovej dostęp do lokalnych społeczności i były jej pierwszymi informatorkami120. Zdaniem czeskiej badaczki
szło to w parze z zainteresowaniem Němcovej tymi przejawami życia na wsi
oraz kultury ludowej, które dotyczyły kobiet, zaś dokonane przez nią obserwacje wpisują się, jak postuluje Štěpánová, w pomijany dotąd kontekst badań nad rodziną121. Przejawiając wyraźną skłonność do idealizacji czeskiej wsi,
o przyczynach której była już mowa, Němcová, zwykle powstrzymująca się
od bezpośrednich krytycznych komentarzy na temat wiejskiej rzeczywistości,
implicytnie umieszczała w swoich tekstach informacje o typowych, uwarunkowanych tradycją i warunkami codziennej egzystencji sytuacjach, postawach i rolach charakteryzujących kondycję wieśniaczek. Podkreślała przede
wszystkim pasywność wiejskich kobiet, wyrażającą się w bezreﬂeksyjnej aprobacie dominacji mężczyzn oraz w podporządkowaniu się surowym regułom
rządzącym życiem osobistym i rodzinnym. Pisarka szczególną uwagę zwracała na „przymus małżeństwa”, ową nienegocjowalną kwestię w scenariuszach
życia tych kobiet, w dodatku często aranżowaną przez rodzinę, z pominięciem
czynnika uczuciowego. W opinii Štěpánovej wrażliwość pisarki na ten właśnie
problem była uwarunkowana jej własnymi doświadczeniami. Nieszczęśliwa
we własnym małżeństwie, niepogodzona, jak to określa Štěpánová, z wynikającym z niego statusem oraz „wąską, wiążącą i ograniczającą” (úzká, svazující
a omezující) rolą żony, pozbawiającą kobietę podmiotowości, a także wyma120
I. Štěpánová, Božena Němcová − Svatba jako osud, svatba jako obřad, „Česká literatura”
2003, nr 1, s. 78.
121
Ibidem, s. 77. Zainteresowanie Němcovej kwestiami dotyczącymi życia i kondycji kobiet wywołało między innymi krytykę Jakuba Malégo, który wytknął pisarce zbyt wyraźne tendencje emancypacyjne. Por. V. Tille, Božena Němcová…, s. 99.
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gającą uznania autorytetu męża i podporządkowania się rodzinie − Němcová
zwraca się ku kobietom, których sytuacja kojarzy jej się z własnym losem, „wyobrażając sobie być może, że jeśli uda się jej przeniknąć do tego specyﬁcznego
świata, w większym stopniu pojmie własny problem egzystencjalny”122.
Idąc tym tropem, Štěpánová pokazuje, że za przewijającymi się w „etnograﬁcznych” tekstach Němcovej opisami uroczystości ślubnych z towarzyszącymi
im obrzędami i rytuałami skrywa się krytyczny przekaz o charakterze feministyczno-genderowym, mający źródło w życiu prywatnym autorki. Badaczka
zauważa przy tym, że Němcová wydaje się biernie akceptować dostrzegane
przez nią u mieszkanek wsi podporządkowanie się „kobiecemu losowi”, przesuwając w zamian punkt ciężkości na elementy powiązane z tym kontekstem, ale zarazem w pewien sposób z niego wyłączone poprzez usytuowanie
ich w obszarze zwyczajowo kojarzonym jako stricte etnograﬁczny, to znaczy
na stroje, zwyczaje, obrzędy czy przedmioty symboliczne. Štěpánová pisze:
„Opowiada ona (Němcová – przyp. A.C.) wprawdzie o jeszcze niewyschniętych
łzach młodej gospodyni wspominającej niespełnioną miłość, ale to jej przęślica, niezwykle piękny przedmiot, podarunek od byłego narzeczonego, staje się
w utworze (...) kluczowym rekwizytem”123. U pisarki następuje więc przesunięcie z tego, co przeżyciowe, mające wydźwięk pesymistyczny i czego w jej
odczuciu nie można zmienić, na to, co materialne, a zarazem rodzące wrażenie piękna i użyteczności. Problem pozostaje nierozwiązany, lecz wytworzony
w wyniku owego przesunięcia punktu ciężkości dystans pozwala na jego emocjonalne oswojenie i złagodzenie życiowych doświadczeń.
Brytyjska badaczka Katherine Hall natomiast, w klasycznym już tekście
Missionary Stories: Gender and Ethnicity in the 1830s and 1840s, z perspektywy culture studies bada działalność brytyjskich misjonarzy na Jamajce w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku. Na podstawie pisemnych relacji:
dzienników, listów, notatek oraz zapisków o ambicjach literackich, Hall wyłania z owych narracji treści dotyczące sposobu, w jaki kwestie genderowe wpływały na strukturowanie wspólnoty nawracanych na nową wiarę Jamajczyków,
a tym samym również na to, jak kwestie te przejawiały się i oddziaływały w obrębie samej społeczności misjonarskiej. Badaczka zwraca między innymi uwagę na pochodzenie narodowe i społeczne misjonarzy, upatrując w nim źródła
zasad porządkujących relacje genderowe w obrębie rodzin macierzystych oraz
tych zakładanych samodzielnie. Owe zasady ponadto pozostawały w ścisłym
związku z genderowym wymiarem tożsamości etnicznej w aspekcie narodowym, konstruowanym głównie przez męską reprezentację klasy rządzącej124.
Zjawiskiem interesującym dla Hall jest przeszczepianie „macierzystych” stosunków genderowych na grunt wspólnoty nowej wyznaniowej (zwanej rów122

I. Štěpánová, Božena Němcová…, s. 77.
Ibidem, s. 79.
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K. Hall, Missionary Stories: Gender and Ethnicity in the 1830s and 1840s [w:] Cultural Studies,
ed. by L. Grossberg, C. Nelson, P. Treichler, New York 1992, s. 241.
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nież rodziną). Jak twierdzi badaczka, na podstawie przyjętych bądź wchłoniętych zasad tworzone były reprezentacje tych stosunków w społecznościach
tubylczych, zarówno przed, jak i po zmianie wyznania. Na przykład w procesie
narracyjnego konstruowania podmiotowości i tożsamości tubylców, zgodnie
z duchem kolonizacyjnym podkreślano i pozytywnie wartościowano obecność
„męskich mężczyzn” (manly men) oraz „udomowionych, cnotliwych kobiet”
(domesticated and virtuous women). W ten sposób misjonarze wyposażali tubylców we właściwości, które pozostawały bliskie ich własnej genderowo sproﬁlowanej tożsamości społecznej i narodowej125. Poza granicami kraju rodziny
misjonarzy również funkcjonowały na zasadach obowiązujących w ojczyźnie:
wiodącą rolę w religijnej wspólnocie odgrywali mężczyźni, kobiety pełniły zaś
funkcje przypisane im przez biologię oraz funkcje pokrewne, głównie o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i gospodarskim. Żony misjonarzy angażowały się w działalność mężów w zakresie wyznaczonym przez wspólnotę,
co oznaczało, że brały udział przede wszystkim w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z tubylczymi kobietami oraz w różnego rodzaju pracach
pomocniczych przy budowaniu „nowego kościoła”. W podobnych kategoriach
misjonarze mężczyźni, wspierani przez swe żony, ujmowali tożsamość emancypacyjną jamajskich kobiet, na pierwszym miejscu stawiając ich uwolnienie
się od statusu niewolnicy, by następnie promować, jak stwierdza Hall, podporządkowanie się mężczyźnie w związku małżeńskim, bowiem to właśnie małżeństwo i dom miały określać status wolnej kobiety126.
Z rozważań obu badaczek, Ireny Štěpánovej i Katherine Hall, wypływają
pewne istotne wnioski. Przede wszystkim przyjęta perspektywa genderowa
może mieć związek z płcią badacza czy obserwatora. Przekaz o wydźwięku
genderowym nie musi być zatem rezultatem obiektywnego, niezaangażowanego oglądu, a przejawiana wrażliwość na zjawiska tego typu często miewa
źródło w prywatnych przeżyciach powiązanych z doświadczeniem własnej
płci w jej wymiarze kulturowym. Dalej, stosunki genderowe mogą być ustanawiane w powiązaniu z miejscem zajmowanym przez obserwatora czy badacza w strukturze społecznej i narodowej, nierzadko pozostając w ścisłym
związku ze sposobem pojmowania odgórnie konstruowanej tożsamości etnicznej. Wówczas to istotne staje się rozróżnienie na „centrum” i „peryferie”.
W przypadku kontaktów o charakterze kolonizacyjnym (terytorialnych i religijnych), relacje genderowe są, jak pokazuje Hall, porządkowane na podstawie standardów obowiązujących w „centrum”, pojmowanym jako kraj i naród
o tendencjach kolonizacyjnych. W sytuacjach, w których chodzi o obserwację
peryferyjnej struktury etnicznej w ramach jednego narodu, kontekst genderowy może mieć charakter „neutralny”; może wynikać z norm wyprowadzonych
z indywidualnego doświadczenia oraz ze standardów wypracowanych i obo125
126
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wiązujących w kulturowym centrum (przy czym ewentualna rozłączność tego,
co prywatne, i tego, co ogólnokulturowe, nigdy nie będzie jednoznaczna).
Czy i w jaki sposób w analizowanych dotąd utworach Růženy Svobodovej
i Boženy Vikovej-Kunětickiej pojawiają się konteksty genderowe oraz przejawia
się wrażliwość na zjawiska tego typu? U Svobodovej, podobnie jak u Boženy
Němcovej, zwraca uwagę koncentracja na kobietach, na ich problemach życiowych i kondycji społeczno-kulturowej. Można przy tym powiedzieć, że poza
ustanawianiem wspólnej płaszczyzny doświadczenia obie pisarki przełamują
stereotyp ufundowany na kulturowym przeświadczeniu o słabym wzajemnym
zainteresowaniu kobiet ich przeżyciami i problemami − choć zarazem koncentrację na kobiecym losie, uczynienie z niego centrum problemowego utworów
literackich trzeba uznać za jeden z wyróżników twórczości kobiecej w ogóle.
Zwłaszcza w przypadku utworów Svobodovej, to znaczy Smutku życia, W odległej wsi oraz Domu pełnego pokoju postaci kobiet dominują, a w ostatnim z wymienionych tekstów mocno wyeksponowany został kontekst życia rodzinnego.
Pisarkę szczególnie zajmują kwestie związane z małżeństwem, z wynikającymi zeń perspektywami życiowymi oraz jakością egzystencji w jego obrębie.
Dotyczą tego narracje mieszkanek wsi występujących w Smutku życia i W odległej wsi oraz obserwacje samej bohaterki-narratorki w ostatnim z wymienionych utworów. W prywatnym życiu małżeństwo było dla Svobodovej stanem
wymuszonym, pozbawionym satysfakcji. Przed zamążpójściem zapisała ona
w swoich notatkach:
Zostałam źle wychowana. Nie wiedziałam, że jestem kobietą i że kobieta jest sługą,
kucharką swego męża oraz niańką jego dzieci. Nie przywykłam do tego stanu rzeczy
i byłabym złą żoną, a jeszcze gorszą matką. Svoboda myśli, że jest mądry, wszystko
gani, ale jest też zarozumiały (...). Jest leniwy, lubi kobiety i chętnie z nimi przebywa.
Jeśli zostanie moim mężem, będziemy bardzo nieszczęśliwi127.

I rzeczywiście, małżeństwo przyniosło pisarce wyłącznie rozczarowania. Zatem widoczne w omawianych tu utworach wyczulenie pisarki na ten aspekt życia
wiejskich kobiet wydaje się, podobnie jak u Němcovej, podyktowane własnym
doświadczeniem, a jego negatywny wymiar mógł zadecydować o wyeksponowaniu tych narracji i sytuacji, w których małżeństwo jest dla wieśniaczek wydarzeniem frustrującym czy wręcz dramatycznym. Pamiętajmy, że bohaterkę-narratorkę opowiadania Smutek życia szczególnie interesuje opowieść żony
wiejskiego starosty, ukazująca stan małżeński jako porażkę życiową, zaś w opowiadaniu W odległej wsi wrażliwość bohaterki-narratorki poruszają zespolone
z tym kontekstem historie: dzieje dziewczyny wydawanej za mąż wbrew jej
woli, los kobiety, która w proteście wobec małżeństwa decyduje się na milczenie czy wreszcie zwierzenia wieśniaczki borykającej się z trudami pożycia małżeńskiego i brakiem odpowiedzialności współpartnera za rodzinę. Ważne miej127
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sce w tym utworze zajmuje również opis obrzędu ślubnego, w którym kobiety
dzielą się wzajemnie niewesołą prawdą o naturze małżeństwa i o swoich w nim
losach. Svobodová zbywa przy tym milczeniem konteksty etnograﬁczne interesujące Němcovą, czyli sam przebieg uroczystości weselnej oraz towarzyszące
temu obrzędy. Nie łagodzi też przedstawianej w obu utworach rzeczywistości;
nie wprowadza elementów neutralizujących ją czy odwracających uwagę od
jej dramatycznego wymiaru, jak to czyniła Němcová. W przypadku, gdy bohaterka-narratorka styka się z pozytywnymi oczekiwaniami wobec małżeństwa,
jak ma to miejsce w narracji wiejskiej nauczycielki w opowiadaniu Smutek
życia, Svobodová-autorka każe jej dystansować się wobec zajmowanej przez
dziewczynę postawy, sygnalizując brak chęci − czy też brak dyspozycji − w jej
aﬁrmowaniu. W utworze W odległej wsi pojawia się również epizod wskazujący, że bohaterka-narratorka odznacza się wyższym stanem świadomości genderowej. W spotkaniu z chłopem, reprezentującym wiejską elitę, piśmiennym
i zarabiającym na utrzymanie budowaniem domów, rozmowa kierowana jest
przez mężczyznę na kwestie związane z pogodą oraz na uroki natury. Budzi
to zdumienie kobiety, pragnącej skierować uwagę na charakter pracy wykonywanej przez mężczyznę. Sytuacja uporczywego podtrzymywania narzuconego tematu konwersacji przez epizodycznego bohatera zostaje wyjaśniona,
gdy mężczyzna pokazuje bohaterce-narratorce czytany przez siebie podręcznik savoir-vivre’u, informujący między innymi o tym, że w towarzystwie kobiet nie należy rozmawiać o „sprawach politycznych, religijnych i naukowych”
(V odlehlé dědině, s. 58). W utworze czytamy: „To dlatego, pomyślałam, mówił
mi, iż las jest zielony, po czym odeszłam” (V odlehlé dědině, s. 58). Ta scena ilustruje dwa różne podejścia porządkujące relacje między kobietami i mężczyznami, a przy tym oba są wzorcami kulturowymi wywodzącymi się z „centrum”.
Poradnik, być może starej daty, ale niewątpliwie jako tekst stanowiący przejaw
wyższej kultury, ogranicza te relacje do kontaktów towarzyskich, dyscyplinując
je ponadto tak, by dotyczyły ściśle określonych tematów, i podtrzymując wizję
kobiet jako niezdolnych do prowadzenia rozmów o większym stopniu intelektualnego skomplikowania. Bohaterka-narratorka natomiast, jako reprezentantka miejskiej inteligencji stosująca się do panujących w jej środowisku norm,
chęć rozmowy z mężczyzną na tematy dotyczące jego pracy wydaje się traktować jako oczywistość; jako przynależne jej prawo. Konﬂikt powstaje tu zatem
na skutek odwołania się do różnych źródeł wiedzy i świadomości, pochodzących wszak z jednego miejsca, jakim jest tworzona w centrum kultura wysoka,
a przy tym traktowanych w odmienny sposób.
W Domu pełnym pokoju natomiast Svobodová prezentuje życie rodzinne
z pełną aﬁrmacją. Mamy tu do czynienia z rodziną wielopokoleniową, choć
w istocie uwaga skupiona jest na rodzinie nuklearnej, to znaczy na parze małżeńskiej z dwojgiem dzieci128. U Svobodovej ośrodkiem tej wspólnoty jest kobie128
Pomijając fakt, że rodzina od początku ruchów emancypacyjno-feministycznych była obiektem negatywnej oceny jako miejsce narodzin i umacniania się tzw. patriarchatu prywatnego, do-

90

ta, a role genderowe wydają się tu przydzielone tradycyjnie: domeną kobiety
jako gospodyni i matki pozostają dom, jego otoczenie oraz wychowanie dzieci.
Svobodová przedstawia swoją bohaterkę głównie w tej drugiej funkcji, pomijając kontekst wykonywania przez nią prac domowych − wyjątek może stanowić uprawianie ogrodu kwiatowego, przy czym w tym aspekcie wydobywane
są raczej walory estetyczne jej starań, sama aktywność natomiast ukazana jest
nie jako praca, lecz przede wszystkim jako sprawiająca radość pasja. Svobodová w konstrukcji swej bohaterki przekracza zatem granicę wyznaczoną kobiecości przez jej uwikłanie w „prozę życia”. Kobieta ukazywana jest ponadto
głównie w towarzystwie dzieci: w trakcie wspólnej pracy w ogrodzie, podczas
spacerów, wypraw nad staw i wspólnych kąpieli, przy czytaniu synom książek i prowadzeniu z nimi rozmów. Stosunki te są pełne ciepła, poza tym nie
zostaje tu wydobyta typowa matczyna funkcja, przejawiająca się w karmieniu
dzieci, ich ubieraniu i dbaniu o materialne aspekty. Pojawiają się za to chwile,
w których ukazywane są zarówno czułość, pieszczoty, ﬁzyczna bliskość (jeden
z synów ma prawo do ogrzewania łóżka matki przed jej snem, a przy tym często zasypia w trakcie tej czynności, po czym bywa przenoszony przez matkę
do własnego łóżka), jak również wyznawane są uczucia: „Mamusiu, kocham
cię − ogromnie!”, wyznaje jeden z chłopców.
W relacji matki z dziećmi na plan pierwszy wysuwa się również aspekt dydaktyczny, aktywizowany w ścisłym powiązaniu z tym, co konkretne i praktyczne, co łączy pracę i zabawę, a przede wszystkim z tym, co przynależy do
świata przyrody. Obserwujemy to na przykładzie wspólnej pracy matki i chłopców w ogrodzie. A przy tym w wiedzy przekazywanej synom, odnoszącej się
do duchowego wymiaru świata materialnego − w tym przypadku do świata
roślin − pobrzmiewają echa ﬁlozoﬁi platońskiej i tez Arystotelesa wyłożonych
w Metaﬁzyce czy w traktacie O duszy. Jednocześnie przekaz matki w wydaniu
Svobodovej jest żywy, prosty, obrazowy:
Kwiaty radują się słońcem, powietrzem, ciepłym wiatrem i księżycową poświatą, mówi
dzieciom. Prowadzi ich (...) między kwitnące anemony, tulipany, hiacynty, narcyzy, irysy i prymulki i wykłada im, że te piękne stworzenia czują! O wewnętrznym życiu roślin
też im opowiada. Każda roślinka ma własną biograﬁę, każda jest małym chemicznym
zakładem, tak jak my ludzie, a także każda ma duszę niczym najbardziej wrażliwy człowiek (Pokojný dům, s. 10).

W systemie wychowawczym stosowanym przez młodą kobietę widoczne
jest zatem pewne wyraﬁnowanie, wskazujące na szersze zainteresowania
datkowo w latach siedemdziesiątych XX wieku rodzina nuklearna została skrytykowana przez
feministki jako główna przestrzeń patriarchalnej opresji kobiet. Por. H. Bradley, Płeć, przeł. E. Chomicka, Warszawa 2008, s. 91. Przez patriarchat prywatny odkrywczyni tego zjawiska, Sylvia Walby,
rozumiała kontrolę pojedynczych kobiet przez mężczyzn wewnątrz rodziny. Patriarchat prywatny
wiązał się między innymi z ograniczeniem roli kobiet do funkcji rozrodczo-opiekuńczych oraz wypracowywania przez nie takich cech osobowości i charakteru, które utrzymywały prymat męskości.
Por. ibidem, s. 61.
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oraz duchowo-intelektualny szlif. Mimo przydzielenia jej tradycyjnej funkcji
rodzinnej, matka w utworze Svobodovej wymyka się tradycyjnym genderowym schematom. Nie jest ona matką karmiącą i pielęgnującą ciało, czyli, jak
chciał Lacan, nakładającą na dziecko sankcję „natury” wraz z jej głównym wyznacznikiem, jakim jest Lacanowskie Realne, zatem wszystko to, co cielesne
(a zarazem śmiertelne). Przeciwnie − jej domeną jest kształtowanie wrażliwości i duchowości: werbalnie uczula ona dzieci na świat natury, wprowadzając
jednocześnie w świat kultury. Matka w ujęciu Svobodovej wpływa również na
postawy genderowe synów, czego jesteśmy świadkami w sytuacji, gdy łagodnie poucza jednego z chłopców, pragnącego w przyszłości mieć szczupłą żonę:
„A dlaczego nie może być gruba?”, pyta mama.
„Gdyby była gruba, wstydziłbym sie z nią chodzić (...)”.
„Tego nie możesz sobie zagwarantować. Weźmiesz sobie na przykład szczuplutką
dziewczynę, a ona potem przytyje” (Pokojný dům, s. 56).

Postać matki u Svobodovej wydaje się pozostawać w koincydencji z projektem Luce Irigaray, budowanym w opozycji do tradycyjnego freudowsko-lacanowskiego pojmowania matczynych kompetencji: „niemoty” wynikającej
z niemożliwości dysponowania „językiem kultury”, skupionych na cielesności,
na jej roli i funkcjach. „Potrzebne jest więc − pisze w związku z tym Irigaray
− abyśmy mówiły w miłosnej wymianie. Dobrze jest także mówić do dziecka
podczas karmienia, aby nie przeżywało ono karmienia jako tuczenia pełnego gwałtu, jako gwałtu. Równie ważne, by pieszcząc inne ciało, mówić. Cisza
jest tym bardziej żywa, im bardziej istnieje słowo. Nie dopuśćmy, abyśmy były
strażniczkami niemoty, niemoty śmierci”129.
Jeśli chodzi o ojca, wszystko wskazuje na to, że jest on przeważnie nieobecny, pełniąc, jak się zdaje, tradycyjną funkcję żywiciela rodziny. O narosłych wokół tej funkcji dyskursywnych znaczeniach brytyjska badaczka Harriet Bradley
pisze: „Przez ostatnie dwa stulecia dyskurs ten stanowił podwaliny dla płciowego podziału przestrzeni pracy w domu i w pracy zarobkowej. Zgodnie z tym
podejściem obowiązkiem dojrzałego, dorosłego mężczyzny jest zapewnienie
ﬁnansowego utrzymania swojej żonie i rodzinie. Ponieważ jest to rola wymagająca i wyczerpująca, konieczne jest wsparcie ze strony żony, która bierze na
siebie pełną odpowiedzialność za prace domowe i opiekę nad dziećmi”130.
Paul Willis natomiast, podkreślając, że pozycja żywiciela rodziny była i jest
„jedną z podstaw ciągle nierównej władzy, statusu i stosunków kulturowych
pomiędzy kobietami i mężczyznami, zarówno w domu, jak i poza nim”131,
zwraca również uwagę na role „wewnętrzne” pełnione przez mężczyznę w tej
funkcji: „To on przynosi do domu tajemnicze okruchy rzeczy z „dalekiego świata”, by oczarować dzieci, zwłaszcza chłopców; to on zawsze „zna kogoś”, kto
129
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potraﬁ to czy tamto załatwić; on też wprowadza w rodzinną, bezpieczną atmosferę (...) egzotyczny powiew opowieści z niebezpiecznego, a zarazem podniecającego świata (...)”132.
Z takim właśnie ujęciem mamy do czynienia w utworze Pokojný dům: jedna z nielicznych sytuacji wiążących się z obecnością ojca w domu i jego kontaktem z rodziną dotyczy powrotu mężczyzny z wyprawy do Pragi i snucia
opowieści o swoim pobycie. Przy tej okazji ojciec, rzadko pojawiający się w fabule, zostaje przedstawiony jedyny raz szerzej w zgodnym z wymową dzieła,
nader pozytywnym opisie, sugerującym przyjęcie perspektywy oglądu synów:
Tata przyjeżdża! A jaki to jest tata! Gniew nigdy nie zagościł w jego duszy! Oczy ma błękitne, bystre i dobre, i nie ma człowieka, który wymknąłby się jego spojrzeniu. Jak wesołym człowiekiem jest tata! Ile pięknych opowieści potraﬁ przywieźć swoim chłopcom
z każdej podróży, a jak potraﬁ ich rozbawić i rozradować. Gdziekolwiek idzie, wszędzie
dla nich w swej duszy gromadzi coś doniosłego i pięknego, wszędzie o nich myśli (...)
(Pokojný dům, s. 28).

Tradycyjny podział ról w rodzinie opisywanej przez Svobodovą w żadnym
wypadku nie wydaje się źródłem problemów sygnalizowanych przez Bradley
i Willisa, a odzwierciedlających niepokoje będące domeną reﬂeksji feministyczno-genderowej. Przeciwnie, podział ten jest źródłem harmonijnego pożycia małżeńskiego i rodzinnego. To również niemała zasługa młodej gospodyni,
która przedstawiana jest tak, iż trudno sobie wyobrazić, aby w jakikolwiek
sposób przyczyniała się do naruszania domowo-rodzinnej harmonii:
Pani z leśniczówki jest młoda i zawsze uśmiechnięta. Ma różowe policzki, a całe jej
ciało lśni niczym jasny jedwab. (...) z każdym wesoło rozmawia; do męża wciąż się tylko
uśmiecha ukazując mu rząd białych ząbków. Rankami chodzi do ogrodu ubrana w suknię ze szwajcarskiego perkalu, czerwonego niczym wielkanocna pisanka (...), zawsze
śpiewając jakąś wesołą piosenkę (Pokojný dům, s. 9−10).

Dziadkowie nie biorą aktywnego udziału w życiu rodziny, z wyjątkiem sytuacji, gdy senior rodu zabiera chłopców na wyprawę w głąb lasu, zatem spełnia
się w roli tradycyjnie pojmowanej jako „męska”, polegającej na zapoznawaniu
młodszego pokolenia ze „światem” na swój sposób obcym i niebezpiecznym.
Jest on więc w opisanym epizodzie kimś w rodzaju mistrza inicjacji, wprowadzającego wnuków w pierwszy wymiar męskości; w jej doroślejszy wariant.
W leśniczówce − czytamy w Domu pełnym pokoju − mieszkają też starszy pan i starsza
pani. Są to rodzice młodej pani. Ich wiek przynosi im radość i pociechę. Przeżyli swoje
życie pracowicie, lecz bez wysiłku. Córkę mają piękną, zdrową, o duszy pełnej światła
niczym letni dzień, ze wszystkiego się radującą, za wszystko wdzięczną, niczego niepokojącego od losu nieoczekującą. Zięcia mają gorliwego, dobrotliwego, wnuków też się
doczekali (Pokojný dům, s. 12).

132

Ibidem.

93

Jeśli do tego opisu dodamy wzajemną troskę starszych członków rodziny
oraz ich celebrację małżeństwa, której dowodem jest opisana w poprzednim
rozdziale kolekcja biżuterii będąca w posiadaniu starszej pani − składają się
na nią podarunki męża oﬁarowywane żonie przy różnych okazjach − związek
dziadków objawi się jako zwieńczenie opisywanej przez Zygmunta Baumanna
w pracy Ponowoczesność jako źródło cierpień „wzorcowej” modernistycznej
(w rozumieniu formacji kulturowej poprzedzającej ponowoczesność) wędrówki dwojga ludzi przez życie o „kumulacyjnym” charakterze, wiodącej do jasno
określonego celu i znajdującej spełnienie w zgromadzonych dobrach oraz kontynuacji rodu. Ponownie więc spotykamy się u Svobodovej z odwołaniem do
tradycyjnych wartości i modeli życia jako źródła szczęścia i powodzenia.
Przywołane w utworze postacie dziadków − jako uzupełnienie obrazu rodziny o jej wymiar wielopokoleniowy nie pełnią oni raczej w sposób bezpośredni opisywanej przez Harriet Bradley funkcji integrującej i umacniającej
więzi między mężczyznami i kobietami z kolejnych generacji133 − okazują się
odgrywać istotną rolę w tworzeniu i podtrzymywaniu tradycji rodzinnej. Tradycja ta dotyczy zwłaszcza kobiet, a wyraża się w umiejętnym i przemyślanym
doborze partnera życiowego jako gwarancji satysfakcjonującego życia. Svobodová zatem ﬁlarem idealnej rzeczywistości w Domu pełnym pokoju czyni nie
tylko rodzinę, lecz także związek małżeński, uzależniając jego powodzenie od
postawy i charakteru kobiet. Z narracji młodej gospodyni wynika mianowicie,
że szczęśliwe pożycie małżeńskie warunkowane jest strategią wypracowaną
przez pokolenie kobiet, zapoczątkowane przez babkę młodej gospodyni:
Mężów zawsze wybierały z uwagą. Nie wystarczało im, że znały mężczyznę i szanowały go, nie wystarczało, że był on gentlemanem, który nigdy kobiety nie uraził czy
zranił. Musiał on mieć również matkę o szlachetnym duchu. Jego rodzina musiała być
nieskazitelna, tak jak była ich własna. Tak wyszła za mąż jej matka, tak wychodziła za
mąż ona sama, tak też chce ożenić swoich synów. Na grobie babci wyryty jest napis:
„Tu spoczywa silna kobieta, z tych, o których mówi się, że duch jej duchowi mężczyzny
może być równy. Zawsze była łaskawą żoną i matką, lepszej od niej świat nie znał (...)”.
Ten zwięzły życiorys stał sie mottem rodzinnym (Pokojný dům, s. 45).

Proklamowanymi przez młodą kobietę warunkami udanego małżeństwa
są ponadto: wybór partnera i partnerki na podstawie cech wewnętrznych,
duchowych, co ma iść w parze z nadawaniem znikomego znaczenia wyglądowi zewnętrznemu i wynikającej z tego powierzchownej fascynacji erotycznej. Szczególną uwagę zwraca konkluzja bohaterki, sprowadzająca się do tezy
o pożyciu małżeńskim na zasadach siostrzano-braterskich, co ma stanowić
gwarancję bliskości wypracowywanej od lat dziecięcych:
I dlatego, aby oszczędzić sobie oszustw, uniknąć kłamstw, w imię piękna i prostych
prawd, konieczne jest, aby partnerzy znali się od dzieciństwa, konieczne jest, aby wzrastali razem w siostrzano-braterskiej dumie i szlachetności (Pokojný dům, s. 59).
133

94

H. Bradley, Płeć..., s. 91.

Nie wolno przy tym zapominać, że w przypadku kreacji młodej gospodyni
ważne jest rzutowanie światopoglądu samej bohaterki-narratorki na jej postać, przez co w utworze pośrednio dyskretnie ujawnia się również rzeczywista autorka, zdystansowana wobec namiętności i seksualności jako podwalin
życia małżeńskiego i poszukująca nowych, alternatywnych rozwiązań w tej
kwestii. Podobnie jak kreacja młodej kobiety, tak i jej wizja pożycia małżeńsko-rodzinnego to bez wątpienia projekcje samej Svobodovej.
Idealne życie rodzinne w wydaniu czeskiej pisarki przywodzi na myśl rodzinę de Lancey z utworu Frankenstein Mary Shelley. Kazimiera Szczuka, odwołując się do koncepcji amerykańskiej badaczki Anne K. Mellor, stawia tezę,
że poprzez konstrukcję tej rodziny w powieści Shelley pojawia się idylliczno-utopijny aspekt natury, stanowiący przeciwwagę dla jej – jak to określa polska
badaczka - „»zgwałconej«, opanowanej przez naukę postaci”. Szczuka kontynuuje: „Fragment powieści w którym autorka przedstawia życie zubożałej,
lecz kochającej się i szlachetnej rodziny de Lacey, stanowi zapis utopijnego
projektu społecznego, wzorowanego na harmonijnym życiu przyrody. Skromni, pracowici, kochający wiedzę i poezję mieszkańcy chatki w lesie tworzą mikrospołeczność przeciwstawioną wzorom kultury obowiązującym w znanej
pisarce dziewiętnastowiecznej Europie. W tym świecie panują nierówności
społeczne, nieuczciwość i niesprawiedliwy podział ról gender, gdzie kobiety
przywiązane zostają do sfery domowej i odgrywają rolę aniołów samopoświęcenia i wyrzeczenia, a mężczyźni w imię fantasmagorii nauki albo podróży
„zapominają o rodzinie” i dążą do samozniszczenia. Leśna enklawa pojawia
się na kartach Frankensteina przelotnie, jako świat (...) wolny od przemocy,
zabijania i niesprawiedliwości”134.
W wydaniu Svobodovej ów podział, jak się wydaje, również w dużym stopniu opiera się na opozycji genderowej, która tym razem wynika z przeciwstawienia warunków życia w rzeczywistości miejskiej oraz przyrodniczo-wiejskiej,
oraz z przypisywanych im odmiennych wzorców ludzkiego pożycia. Wywodząca się z miasta bohaterka-narratorka Domu pełnego pokoju w żadnym razie nie jest jego ideową reprezentantką czy apologetką, przeciwnie, wydaje
się, że „miejskie” wzorce małżeństwa i rodziny, dające się wyłonić implicytnie
z negatywnego obrazu miasta i panujących w nim stosunków, są jej niemiłe,
obce. W zamian w Domu pełnym pokoju wprowadza konstrukcje kobiecości
i męskości oraz oparte na nich tradycyjne role genderowe jako dopełniające
się wzajemnie i tworzące harmonijną całość, a w rezultacie stanowiące jeden
z warunków idealnie funkcjonującej rzeczywistości rodzinnej i międzyludzkiej.
W Odwiedzinach w innej wsi Boženy Vikovej-Kunětickiej kontekst genderowy zostaje wprowadzony dyskretnie już na początku utworu. Jego obrazem
jest kobiecość ukazana w procesie zdobywania dojrzałości, wyrażającej się
w doświadczeniach będących udziałem żony i matki. W wyniku niesprecyzo134
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wanych, ale dających się zinterpretować bolesnych przeżyć, bohaterka obserwuje u siebie wzrost wrażliwości na konteksty, które jako młoda dziewczyna
ignorowała bądź traktowała powierzchownie. Wieloletnie doświadczenie małżeństwa i macierzyństwa zmienia perspektywę oglądu obserwowanej niegdyś
rzeczywistości, w której istotną rolę odgrywało skupienie się na uwikłaniu
mieszkańców wsi w codzienność wypełnioną pracą. Uwadze młodej dziewczyny nie umykały wprawdzie zjawiska związane z płciowym podziałem pracy,
zgodnie z którym, jak twierdzi Harriet Bradley, „pewne rodzaje prac postrzegano jako odpowiednie dla mężczyzn, a inne dla kobiet (...). Ciężka, ﬁzyczna
praca, wykonywana na zewnątrz i brudna, należała zwykle do mężczyzn −
kobiety postrzegano jako niewystarczająco silne ﬁzycznie i niedostatecznie
krzepkie, by miały ryzykować choroby, urazy i uszkodzenia ciała”135. W przedstawionych przez Kuněticką warunkach wiejskich natomiast ów podział dotyczył czynności gospodarskich związanych z przygotowywaniem posiłków
i innymi pracami domowymi w przypadku kobiet [„(...) jak obce mi były naprędce zaściełane łóżka, posiłki, które gospodyni pół godziny przed dwunastą
stawiała na ogień, a które o dwunastej były już gotowe (...)” (Návštěva, s. 109)]
oraz zajęć w obejściu, wykonywanych głównie przez mężczyzn:
Młody gospodarz (...) był niezwykle pracowity, pracował całymi dniami do upadłego,
sam naprawiał budynki, stawiał szopy, robił przejścia, sam wyrabiał naczynia potrzebne w gospodarstwie, naprawiał stare obuwie, rąbał drwa, czyścił studnię, stawiał schody (...) (Návštěva, s. 115).

Wszyscy jednak, bez względu na płeć, a nawet na wiek, brali udział w uciążliwych pracach w polu i pracach gospodarskich, co skutkowało postrzeganiem
zarówno kobiet, jak i mężczyzn jako jednakowo zajętych i uwikłanych w codzienny mozół, czyniący ich egzystencję szorstką i wyczerpującą. Przyjęta
przez bohaterkę-narratorkę opowiadania Odwiedziny w innej wsi perspektywa „obcości”, wynikająca z odmiennej tożsamości kulturowej młodej, uprawiającej wolny zawód dziewczyny z miasta, nie tylko proﬁluje obserwowaną
rzeczywistość, lecz także zmienia punkt widzenia dotyczący, mówiąc słowami
Paula Willisa, „sentymentalnych i seksualnych stosunków między płciami”136.
Więcej nawet: stwarza ona przesłonę uniemożliwiającą ich dostrzeżenie bądź
też blokującą wyobrażenia na ich temat.
Powrót na wieś po latach pozwala bohaterce-narratorce na odkrycie innych form bliskości, których jako młoda osoba nie dostrzegała lub zaledwie je
rejestrowała, nie nadając im istotnego znaczenia. W rozmowie z gospodynią
odkrywa ona mianowicie szczególnie bliską więź łączącą kobietę z zamieszkującą niegdyś w jej domu wiejską nauczycielką; więź, którą sama wieśniaczka
nazywa miłością, nie ukrywając przy tym bólu po jej utracie:
135
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Młoda gospodyni (...) bez ustanku płakała (...). Przerywanym głosem, wstydząc się swego płaczu, opowiedziała mi o nauczycielce, o tym, że ich opuściła i że nie pisze. (...)
„Tak ją kochaliśmy!”, mówiła (...). „Ona była takim dobrym człowiekiem i musiała nas
opuścić. Myślałam, że stracę rozum; kiedy się wyprowadziła, było tak, jakbym straciła
duszę! Nie potraﬁę opisać, jak mi było smutno! (...) Może sobie pani wyobrazić, jak wygląda życie bez niej. Niechętnie zachodzę do jej izby. Dopiero teraz czuję się samotna
niczym to drzewo w polu” (Návštěva, s. 145).

W ten sposób Viková-Kunětická wprowadza do utworu wątek intensywnej
więzi między dwiema kobietami, więzi stanowiącej dopełnienie życia emocjonalnego wiejskich kobiet w tradycyjnych związkach heteroseksualnych, bądź
też po prostu będącej ich rekompensatą, a w rezultacie niezwykle pomocnej
w radzeniu sobie z trudną egzystencją i jej problemami. W reﬂeksji feministycznej takie przyjaźnie traktowane są jako znaczące przekształcenie tradycyjnych układów genderowych. W tym duchu o bliskich przyjaźniach między
kobietami, będących alternatywą małżeństwa, w tym zarówno o związkach
lesbijskich, jak i o „wieloletnich kobiecych przyjaźniach dających pomoc
i wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach życiowych”137, pisze Sławomira Walczewska w pracy Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny
w Polsce. Przy tym, o ile przyjaźnie tego typu były raczej domeną mieszkających w większych miastach kobiet-intelektualistek i artystek, o tyle w Odwiedzinach w innej wsi ich przykład odnajdujemy na kulturowych peryferiach,
w jednej z najniższych warstw społecznych. W utworze Vikovej-Kunětickiej
zatem wieś nieoczekiwanie objawia swoje mniej znane pod względem genderowym oblicze.

7. Nauczycielki
Mężczyzno, mój przyjacielu, chętnie żartujesz sobie z książek, pisanych przez kobiety, noszących zawsze, co nieuniknione, charakter autobiograﬁczny. Na kogóż więc liczysz, że
odmaluje ci kobietę, że ci o niej naopowiada aż do przesytu, że ją przed tobą obgada,
że cię nią wreszcie znuży? Na siebie samego?138

Tak z właściwą sobie kokieterią pisała Colette w przywoływanych już Narodzinach dnia, niejako uprzedzając prowadzone obecnie dyskusje na temat
gatunkowych preferencji w pisarstwie kobiet. W perspektywie feministyczno-genderowej autobiograﬁzm pozostaje niezmiennie jedną z najważniejszych
strategii, zarówno artystycznych, jak i interpretacyjno-krytycznych (przy czym
w drugim przypadku poprzeczka ustawiana jest coraz wyżej, co uzmysławia
polemika Ingi Iwasiów z autobiograﬁcznymi odczytaniami twórczości Sarah

137
S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków
2000, s. 146.
138
Colette, Narodziny dnia, przeł. K. Dolatowska, Poznań 1993, s. 58.

97

Kane spoza kręgu teorii gender139). Ten genologiczno-metodologiczny kontekst nie omija również polskiej slawistyki (z której, zgodnie z tradycją, wyłączam polonistykę). Dowodem jest obszerna praca wrocławskiej badaczki
Magdaleny Koch, poświęcona autobiograﬁcznym gatunkom intymistycznym
w twórczości pisarek serbskich z początku XX wieku. Magdalena Koch stawia
interesującą tezę o „pakcie genologicznym”, czyli o dokonywanym przez piszące kobiety wyborze „niszy gatunkowej”, w której, jako „wznioślejsze” pochodne dziewiętnastowiecznych sentymentalno-romantycznych form intymistycznych znalazły się „(...) list, powieść epistolarna, dziennik intymny lub
list z podróży, autobiograﬁa, wyznanie, liryka”140. Następnie, uwzględniając
perspektywę genderową, Koch śledzi formy, dynamikę i znaczenie tych gatunków w rozwoju literatury serbskiej. W analizowanej dotąd twórczości czeskich
modernistek natomiast autobiograﬁzm przejawia się dyskretniej. Omówione
dotąd „letniskowo-etnograﬁczne” utwory Růženy Svobodovej i Boženy Vikovej-Kunětickiej reprezentują swoiste „pogranicze” gatunkowe; dla obu autorek
ważna jest raczej gra pomiędzy autobiograﬁzmem i dokumentaryzmem a konwencją ﬁkcyjnego opowiadania.
Motyw letniska i kontekst wiejsko-etnograﬁczny nie są wszak wyłącznie
domeną tego typu form gatunkowych. Problematyka ta pojawia się również
w ﬁkcji literackiej, w powieściach i opowiadaniach pisanych przez kobiety
(w których również, jak to zobaczymy na przykładzie Boženy Benešovej, wprowadzany jest autobiograﬁzm). Spotykamy się z nią u Růženy Svobodovej czy
u debiutującej na początku XX wieku Anny Marii Tilschovej141. Akcja powieści
Svobodovej Zamotaná vlákna (Splątane włókna) z 1899 roku, wydanej następnie pod tytułem Přítelkyně (Przyjaciółka), w dużej części rozgrywa się na letnisku, w przyrodniczym otoczeniu, które pełni jednakże wyłącznie funkcję tła
zdarzeń, a kwestia spotkania kultur i ich wpływu na tożsamość bohaterek nie
zostaje tu podjęta. U Tilschovej w powieści Vykoupení (Odkupienie) z 1923 roku
wieś, obecna dzięki wprowadzeniu do fabuły wątków letniskowych, służy krytyce środowiska miejskich artystów. W tym momencie istotne jest jednak to,
że w kobiecej prozie ﬁkcyjnej przełomu minionych wieków tematem są pobyty na wsi o charakterze innym niż letniskowo-etnograﬁczny: przybliżają one
i specyﬁkują relacje między wsią a miastem, między społecznością chłopską
a inteligencją miejską reprezentowaną przez bohaterki należące do określonego kręgu społeczno-kulturowego. Treści tych utworów powiązane są ponadto z aktualnymi wówczas kwestiami emancypacyjnymi dotyczącymi pracy
139
Por. I. Iwasiów, O niemożliwości czytania poza kategorią »gender« (recepcja Sarah Kane
w Polsce) [w:] eadem, Gender dla średniozaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa 2004,
s. 196−223.
140
M. Koch, ...kiedy dojrzejemy jako kultura... Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku, Wrocław 2007, s. 123.
141
Na łamach czasopisma Tilschová zadebiutowała w 1902 roku, publikując opowiadanie Těžká
nálada, w 1904 roku natomiast wydała pierwszy zbiór opowiadań zatytułowany Sedmnáct povídek
(Siedemnaście opowiadań).
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kobiet i zdeterminowanymi przez to wyborami dróg życiowych. Do utworów
tych zaliczyć można powieść Boženy Vikovej-Kunětickiej Medřická (tytuł jest
nazwiskiem głównej bohaterki), opowiadanie Přesazené štěpy (Przesadzone
szczepy) Amalii Vrbovej, piszącej pod pseudonimem Jiří Sumín, oraz opowiadanie Myšky (Myszki) Boženy Benešovej.
Powieść Medřická Boženy Vikovej-Kunětickiej została wydana w 1897 roku.
Jest to pierwsza część wolnego cyklu powieściowego zatytułowanego K světlu
(Ku światłu), na który składają się ponadto powieści Vzpoura (Bunt; 1901) oraz
Pán (Pan, 1905), a przy tym, jak przypomina Libuše Heczková, odautorska,
jednocząca utwory nazwa K světlu pojawiła się dopiero w 1910 roku142. Opowiadanie Jiřego Šumína (Amalii Vrbovej) Przesadzone szczepy zostało opublikowane w 1902 roku na łamach czasopisma „Lumír”, a następnie włączone
do zbioru zatytułowanego V samotách duší (W samotności duszy), wydanego
w 1903 roku. Myszki Boženy Benešovej ukazały się w 1916 roku w zbiorze opowiadań pod tym samym tytułem, jakkolwiek z danych zebranych przez badaczkę twórczości Benešovej Dobravę Moldanovą wynika, że po raz pierwszy
utwór ten został opublikowany w czasopiśmie „Novina” na przełomie 1910
i 1911 roku143.
Problematykę ideową Medřickiej najpełniej można określić w odniesieniu
do cyklu, który Libuše Heczková, za innymi badacz(k)ami twórczości Vikovej-Kunětickiej144, deﬁniuje jako „utopię wyzwolonej kobiecości na tle kryzysu
dotykającego człowieka-mężczyznę”145, a w szerszym kontekście − jako literacką transpozycję ideologii matriarchalnej. Przy rozważaniu podejmowanych
w utworze, niegdyś aktualnych zagadnień społeczno-środowiskowych, w badaniach konsekwentnie uwzględniana jest ta właśnie perspektywa; kontrowersyjny, lecz śmiały i bezkompromisowy projekt feministyczny autorstwa Vikovej-Kunětickiej. Poruszane przez pisarkę zagadnienia (na przykład wymuszony
celibat kobiet) przestają być wówczas jedynie zjawiskami socjologicznymi bądź
obyczajowymi i stają się głosem w „kwestii kobiecej”, tak jak cała powieść (czyli
Medřická) jest jej diagnozą i projektem. Jiří Sumín to pisarka, która zdecydowanie zdystansowała się wobec mocno zakorzenionego w czeskiej świadomości
artystycznej pozytywnego, nierzadko idealizowanego obrazu morawskiej wsi,
podejmując się jej mocno krytycznego opisu. Zwracała ona uwagę zarówno na
relacje rodzinne czy społeczne, jak i na kontekst religijny (krytykowała między innymi bigoterię katolickich Moraw, czego najdobitniejszym przykładem
jest wydana w 1908 roku powieść Spása – Zbawienie, przedstawiająca historię
142

Por. L. Heczková, Cesta světla? Matriarchát Boženy Vikové-Kunětické [w:] Bludném kruhu...,
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Podobnie wiele innych opowiadań Boženy Benešovej zamieszczonych w zbiorach wymienionych w dalszej części tekstu, drukowanych było na łamach czasopism dużo wcześniej (w latach
1905−1911). Por. D. Moldanová, Rané povídky Boženy Benešové, „Česká literatura” 1970, nr 2, s. 115.
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W tym głównie czeskiej pisarki i krytyczki Pavli Buzkovej, żyjącej w latach 1885−1949.
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D. Moldanová, Rané povídky Boženy Benešové..., s. 43.
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zgwałconej dziewczyny, której halucynacyjno-wiktymologiczne projekcje dotyczące obrazu Matki Boskiej decydują o uznaniu jej za świętą, a przy tym społeczno-kulturowym rezultatem tego stanu rzeczy jest w utworze Sumín rozwój
handlu dewocjonaliami). W przedstawianiu warunków życia na morawskiej
wsi pisarkę cechowała deziluzja. Opowiadanie Przesadzone szczepy natomiast
jest pod względem tematyki − lecz nie sposobu ujęcia wiejskiej rzeczywistości
− wyjątkiem w twórczości Sumín/Vrbovej, u której akcja utworów rozgrywa się
najczęściej bezpośrednio w środowisku wiejskim. Jeśli chodzi o tło problemowe i ideowe opowiadania Myszki Boženy Benešovej, to Dobrava Moldanová
zarysowuje je, biorąc pod uwagę cztery pierwsze zbiory opowiadań pisarki:
Myszki, Nedobytá vitězství (Nieosiągnięte zwycięstwa; 1910), Kruté mládí (Okrutna młodość; 1917) oraz Tiché dívky (Ciche dziewczęta; 1922). Zdaniem Moldanovej tworzą one całość w tym sensie, że inspiracją dla nich była młodość
autorki, jej własne przeżycia i doświadczenia umiejętnie przetransponowane
i przepracowane na grunt literatury, aczkolwiek, jak pisze czeska badaczka:
„Dystans między opowiadaniem a przeżyciem nieustannie się zwiększa: motyw autobiograﬁczny coraz bardziej skrywa się za opowieścią, jest przez nią
maskowany i tłumiony”146. Według Moldanovej autobiograﬁzm objawia się
u Benešovej w każdym prawie aspekcie świata przedstawionego: w usytuowaniu akcji utworów w środowisku małych miasteczek (zatem w przestrzeni
specyﬁcznej pod względem społecznym, mentalnym i obyczajowym), w dominującym typie bohaterek, w podejmowaniu podobnych tematów i motywów.
W płaszczyźnie tematycznej na plan pierwszy wysuwa się konﬂikt z otoczeniem (wewnętrzny i zewnętrzny) oraz poczucie życiowej przegranej, będące
udziałem bardzo młodej, inteligentnej, poszukującej swego miejsca w świecie
bohaterki, a także deziluzje dotykające sfery miłosnej, rodzinnej i zawodowej
(wraz z przewijającym się motywem samobójstwa lub próby samobójczej)147.
Procesowi utraty złudzeń nierzadko towarzyszy samopoznanie (o czym również wspomina Moldanová), przedstawiane w charakterystycznej dla Benešovej gorzko-ironicznej tonacji. Opowiadania czeskiej pisarki często też odwołują
się do wzorca fabuły rozwojowej.
W interesujących nas utworach: w Medřickiej, Przesadzonych szczepach
i Myszkach, pojawia się charakterystyczna główna bohaterka, którą jest wiejska nauczycielka. W powieści Vikovej-Kunětickiej zawód kobiety wydaje się
w większym stopniu rezultatem świadomego wyboru (choć w istocie do jego
nauki i podjęcia pracy zmuszają bohaterkę pochodzenie społeczne oraz warunki materialne), a związana z nim tożsamość społeczna pozostaje konstytutywna dla każdego aspektu jej życia. W opowiadaniach Sumín i Benešovej
chodzi natomiast o sytuacje wymuszone i wybory konieczne. W Myszkach
mamy w zasadzie do czynienia z epizodem nauczycielskim: młoda dziewczy146
147
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na po ukończeniu szkoły zostaje zmuszona przez ojca, zaaferowanego nowym
małżeństwem i młodą żoną, do podjęcia takiej właśnie pracy. Adekwatnie do
stopnia, w jakim profesja i praca określają tożsamość bohaterek, w utworze
Vikovej-Kunětickiej nauczycielstwu zostaje podporządkowana cała fabuła, natomiast u Benešovej sprowadza się to do rozbudowanego wątku (zajmującego
wszakże, jako ważny etap w przebiegu życia dziewczyny i rozwoju jej osobowości, sporą część opowiadania). W każdym przypadku istotną rolę odgrywa
środowisko wiejskie, w spotkaniu z którym rodzą się najbardziej dramatyczne
sytuacje i przeżycia, uwypuklające istotne doświadczenie wykluczenia i samotności. W rezultacie obrazy wsi − zarówno jej topograﬁa, mieszkańcy i warunki
życia, jak i relacje bohaterek z tym środowiskiem − są ukazane jako przygnębiające, wręcz depresyjne.
Fabuła utworu Sumín osadzona została w porządku podróży. Dwoje bohaterów, brat i siostra, wywodzących się z miejskiej, średnio zamożnej rodziny,
po śmierci rodziców udaje się na morawską wieś, gdzie dziewczyna ma podjąć pracę nauczycielki, brat zaś towarzyszy jej w tej wyprawie. Decyzja Jeny
– bo tak ma na imię bohaterka opowiadania − nie jest wolnym wyborem, lecz
wynika ze złożonej sytuacji rodzinnej: po śmierci obojga rodziców i podziale
majątku między posiadających rodziny braci, niezamężna Jena, wobec alternatywy życia w domu jednego z braci z wynikającą z tego zależnością ﬁnansową, wybiera posadę nauczycielki w odległej wsi. We wstępnej części opowiadania narracja koncentruje się na przeżyciach bohaterki, które oscylują
między radosnym oczekiwaniem na zmianę losu oraz nadzieją na niezależną
egzystencję a obawami, czy wręcz przerażeniem potęgowanym realistycznymi wyobrażeniami o przyszłych warunkach życia. Radości i nadziei, obawom
i lękom Jeny towarzyszy żal, skrycie żywiony wobec rodziców i braci, zrodzony
z faktu pozbawienia jej zarówno możliwości zdobycia lepszego wykształcenia,
jak i, wskutek zachłanności rodzeństwa ogarniętego egoistyczno-egotycznym
impetem, z położenia kresu nadziejom na samodzielne życie w mieście. Obraz
przyszłości dziewczyny budowany jest jednak nie tylko przez przybliżenie jej
stanów psychologicznych, lecz także poprzez inne, dyskretne sygnały objawiania się rzeczywistości, takie na przykład jak ponury krajobraz miejsca, do
którego przybyli brat z siostrą, jego peryferyjność, wyludnienie czy rzucające
się w oczy zaniedbanie. Przygnębiający nastrój wywołany przez te widokowe
realia, z całą mocą ogarniający bohaterów (a zarazem oddziałujący na czytelnika), potęguje wieczorna pora z zalegającymi powoli ciemnościami i coraz
silniejsze poczucie osamotnienia obojga młodych ludzi. Postacią aktywną
w opowiadaniu jest brat, który, odbierając negatywne sygnały z otoczenia ze
świadomością, że są one prognozą przyszłego losu siostry, w swojej ostatniej
braterskiej misji podejmuje się funkcji opiekuńczej, energicznie organizując
dalszą podróż. W drodze do wsi, odbywanej początkowo pieszo, rodzeństwo
napotyka wieśniaka jadącego wozem. Na prośbę brata zgadza się on zawieźć
wędrowców do miejscowości niezbyt odległej od celu ich podróży. Sumín wy101

raźnie kładzie nacisk na duże odległości między poszczególnymi punktami
zasiedlenia regionu oraz brak połączeń między nimi, a w rezultacie również
na charakter społecznej komunikacji. Owe punkty, czyli wsie, stanowią rodzaj
wysp, nie tylko znacznie od siebie oddalonych, lecz także niechętnie nawiązujących jakiekolwiek kontakty, komunikujących się głównie poprzez rywalizację − czyli niechętnych sobie, wręcz wrogich. W ten sposób wprowadzani
jesteśmy wraz z bohaterami w realia życia wiejskiego na Morawach. Tę pośrednią charakterystykę uzupełnia monolog wewnętrzny brata, który nie dzieli się
z siostrą swoimi obawami, przemyśleniami i wiedzą o regionie. A według jego
wiedzy Morawy, postrzegane w perspektywie relacji międzyludzkich oraz stosunku wieśniaków do przybyszy z miasta, zwłaszcza tych z okolic praskich,
traktowanych jako obcy i wrodzy, jawią się jako miejsce szczególnie nieprzyjazne i trudne.
Poznał w Czechach – czytamy w opowiadaniu − biedne, ale postępowe regiony, których
mieszkańcy są uprzejmi wobec ludzi z miasta (...). Ale Hanacy to lud dumny i grubiański! Hanak nie uznaje autorytetów poza kapralem w wojsku, w przekonaniu, że dobrobyt wynosi go ponad wszystkich innych. Na człowieka z miasta spoglądają z uśmieszkiem i ledwie odwdzięczają się powitaniem148.

Sumín zatem jedną z najsurowszych krytyk regionu morawskiego wkłada
w usta osoby z zewnątrz, obcej, a zarazem świadomej swojej obcości dzięki
praktycznie zdobywanej w czasie licznych podróży wiedzy. W tym właśnie
miejscu zarysowany zostaje również dramat rozgrywający się między rodzeństwem, w którym jedna osoba wie, że wydaje drugą, bliską sobie, na pastwę
losu pełnego trudów i przykrości, a przy tym pozostaje bierna. Tym samym
stosunki rodzinne ukazane są w opowiadaniu Sumín deziluzyjnie i z brutalną
wręcz otwartością.
Kolejnym wtajemniczeniem w charakter regionu morawskiego, a tym samym w związaną z nim przyszłość młodej dziewczyny jest opowieść przygodnego woźnicy, występującego w roli wewnętrznego narratora. Podczas jazdy,
zachęcony pytaniami brata, beznamiętnie przybliża on rodzeństwu dramatyczne losy jednej z wiejskich nauczycielek, która stała się oﬁarą walk między
dwiema wsiami o status lepszej i bogatszej, oraz rozgrywek personelu nauczycielskiego, w tym również rodzin nauczycielskich wypowiadających wojnę
młodości i radości życia reprezentowanych przez kobietę wraz z towarzyszącym temu erotyzmem. Sięgnięcie po formułę narracyjną, którą kilka lat po
wydaniu opowiadania Sumín będzie można włączyć do poetyki skazu, pełni
w utworze niebagatelną funkcję krytyczną: z opowieści woźnicy wyłania się
bowiem obraz stosunków panujących na wsi jako pełnych okrucieństwa, bezwzględnie unicestwiających wszystko, co blokuje wiejskie ambicje i co narusza społeczno-kulturowe status quo, dla którego umiłowanie piękna, młodość,
148
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uroda, pasja, zaangażowanie i radość życia stanowią istotne zagrożenie. Dzięki tej zapośredniczonej narracji oraz wspomnianej beznamiętności przekazu,
wskazującej, że okrucieństwo wieśniaków nie jest przez nich samych uświadamiane, Sumín w misterny sposób przekazuje wiedzę na temat przyszłego
życia Jeny w nowym środowisku. Zwieńczeniem opowiadania jest przybycie
rodzeństwa do wsi, w której dziewczyna ma podjąć pracę, oraz zapoznanie
się z przerażającymi warunkami bytowymi: Jena ma zamieszkać w izbie sąsiadującej z oborą, pełniącej do tej pory funkcję składziku na uprzęże i siano.
Te warunki wydają się przypieczętowywać niski status Jeny jako nauczycielki
w wiejskiej społeczności; status niemający nic wspólnego z jej wykształceniem,
zawodem i − jak można by zakładać − z wynikającą z nich rolą społeczną.
Wszystkie trzy wymienione na wstępie utwory dostarczają nam wiedzy na
temat warunków pracy i życia wiejskich nauczycielek. W utworach Vikovej-Kunětickiej i Benešovej służy temu również specyﬁcznie ujęta topograﬁa
miejsc pobytu bohaterek: w skali kraju wsie, w których kobiety podejmują
pracę (do których zostają oddelegowane), charakteryzuje znacząca izolacja
geograﬁczna i kulturowa. Leżą one na gdzieś na „rubieżach” cywilizacji, są
pozbawione kontaktu nawet z najbliższymi wsiami i miasteczkami. Viková-Kunětická umieszcza akcję swojej powieści w miejscowości położonej wysoko w górach, w czasie zimy w sposób dosłowny odciętej od świata, do której
także w innych porach roku dostęp jest utrudniony. Separację geograﬁczną
i społeczną potęguje ograniczona przestrzeń życiowa głównej bohaterki powieści Medřická, zamieszkującej maleńką izbę w jednej z wiejskich chałup
i zmuszonej do poruszania się wyłącznie między domem a pobliską szkołą.
Nie odnajdziemy tu również zwyczajowych atrakcji przyrodniczych: otoczona
niedostępnymi górami i nieprzyjaznymi lasami wieś jest w istocie zamkniętym w kotlinie skupiskiem nędznych chałup i błotnistych ścieżek. Nieufność
i jawnie okazywana niechęć mieszkańców wobec przybyszki z zewnątrz −
w ich stosunku do nauczycielki trudno dostrzec ślady akceptacji czy respektu
− stawiają tamę kontaktom towarzyskim, a próby ich nawiązania, podejmowane przez kobietę, okazują się niefortunne. Pejzaż zarysowany przez Benešovą
w Myszkach jest równie przykry w odbiorze. Wieś ukazana jest tu niejako
szkicowo, jej topograﬁa sprowadza się do kilku wybranych punktów: pokoju
nauczycielki, w którym spędza ona większość czasu, usytuowanego naprzeciw niegościnnego domu kierownika szkoły, oraz wiejskiej gospody o niegustownym, przygnębiającym wnętrzu. Dodatkowo, w wyniku ograniczonych
kontaktów dziewczyny z mieszkańcami, wieś sprawia wrażenie wyludnionej.
Izolacja „zewnętrzna” zostaje więc skorelowana z „wewnętrzną”, wyrażającą
się w poczuciu osamotnienia i środowiskowym ostracyzmie, na jaki bohaterki
Vikovej-Kuňetickiej i Benešovej są narażone („Za jedyne towarzystwo będziesz
miała myszy”, ostrzega dziewczynę w opowiadaniu Myszki młody, odchodzący z pracy nauczyciel). Jeśli weźmiemy pod uwagę oschłe, czasem wręcz wrogie kontakty z przełożonymi (a są to przeważnie nauczyciele-mężczyźni) i ich
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rodzinami, oraz wątłą, jakby nieco wymuszoną więź z uczniami, wrażenia muszą być przygnębiające. W ujęciach Vikovej-Kunětickiej, Sumín i Benešovej nie
odnajdziemy również śladu „etosu inteligenckiego”, zatem tropu, który w prozie polskiej z przełomu XIX i XX wieku Jadwiga Zacharska wskazuje jako jeden
z najważniejszych w literackich konstrukcjach nauczycielek ludowych149. Bohaterki w utworach czeskich pisarek w żadnym wypadku nie traktują swojej
pracy jako powołania wymagającego od nich szczególnego poświęcenia, które
w pewnym sensie „sakralizowałoby” ich los zawodowy i wypełniało smutną
egzystencję uwznioślonym sensem. W przypadku Jenički Parmovej, bohaterki Myszek, beznamiętność w stosunku do wykonywanej pracy można tłumaczyć stojącym u jej podstaw przymusem (dla kontrastu, młodziutkiej macosze
dziewczyny, uwięzionej w małżeństwie zawartym najprawdopodobniej z wyrachowania, możliwość podjęcia pracy przez pasierbicę wzbudza zazdrość).
Medřická natomiast, wywodząca się z biednego mieszczaństwa, zdecydowana pracować zarobkowo, do swego zawodu podchodzi pragmatycznie, pragnąc samodzielnie utrzymywać się dzięki nauczycielskiemu wynagrodzeniu
(dodajmy, że jej zarobki są niskie, a egzystencja skromna, wręcz nędzna)150.
W podobnej sytuacji znajduje się bohaterka opowiadania Sumín.
Poczucie wyobcowania i osamotnienie sprawiają, że dla bohaterek Vikovej-Kunětickiej i Benešovej istotna staje się bliższa więź z drugim człowiekiem.
W Medřickiej potrzeba ta zostaje powiązana z reﬂeksją nad wykonywanym
zawodem, a dokładniej − nad wynikającymi z niego ograniczeniami w sferze
życia osobistego. Tym samym w powieści pojawia się kontekst przymusowego
celibatu kobiet zatrudnionych w szkolnictwie, zatem prawa obowiązującego
od końca XIX wieku.
O zakazie zawierania małżeństw przez nauczycielki i towarzyszącym temu
„embargu” na aktywność seksualną (zakaz wprawdzie jej nie dotyczył, w istocie jednak ryzyko ciąży było zbyt duże) wiele się niegdyś dyskutowało, nie
tylko w środowiskach emancypacyjnych. Harriet Bradley, odwołując się do badań Sylvii Valby, umieszcza to zjawisko w szerszym kontekście tak zwanego
reżimu płci obowiązującego od przełomu XIX i XX wieku, a polegającego na
socjalizowaniu i instytucjonalnemu „przygotowywaniu” kobiet do wypełnia149
„Przedstawiając obrazy pracy nauczycielek” − konkluduje Zacharska − „literatura [polska]
przełomu XIX i XX w. propaguje i utrwala kobiecą odmianę etosu inteligenckiego. Przypisuje dumnym ze swej misji bohaterkom etykę wyrzeczenia (...). Tylko nieliczne protagonistki utworów Niedźwiedzkiej i Nałkowskiej buntują się przeciwko traktowaniu zawodu w kategoriach powołania (...)”.
Por. J. Zacharska, Nauczycielka w liteaturze przełomu XIX wieku i XX wieku [w:] Kobieta i praca:
wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000, s. 290. Zacharska stosuje określoną typologię zawodu nauczycielskiego wykonywanego przez kobiety, wyróżniając nauczycielki
prywatne, nauczycielki ludowe oraz nauczycielki na pensjach i w gimnazjach. Ja stosuję potoczne
określenie „nauczycielka wiejska”, przy czym typ ten mieściłby się w obrębie wprowadzonej przez
Zacharską kategorii „nauczycielka ludowa”.
150
Podobnie nad wyraz skromnie żyje nauczycielka w opowiadaniu Vikovej-Kunětickiej Odwiedziny w innej wsi, jej stosunki z miejscową ludnością są jednakże dużo lepsze, a nawet pełne ciepła
i przyjaźni.
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nia obowiązków domowych. Jak pisze Bradley, główną przestrzenią ich aktywności miała być rola żony i matki, co wiązało się z wprowadzeniem tak zwanej
małżeńskiej bariery, czyli wymogu porzucenia przez kobietę pracy po zawarciu związku małżeńskiego i urodzeniu dzieci151. Celibat obowiązujący nauczycielki był wstępem do tych działań.
Ożywione zainteresowanie celibatem kobiet zatrudnionych w szkolnictwie
potwierdza kanadyjska historyczka Elizabeth Abbot w pracy Historia celibatu. Sytuację nauczycielek Abbot omawia na przykładzie Rosji z przełomu XIX
i XX wieku (celibat zniesiono tam w 1913 roku, a związane z jego wprowadzeniem i utrzymaniem problemy były podobne w wielu krajach). Przedstawia
ona również stan dyskusji oraz stanowiska (określane na podstawie przeprowadzanych wówczas ankiet), jakie w tej kwestii zajmowały same zainteresowane. „Większość nauczycielek − twierdzi Abbot − przestrzegała go (celibatu
– przyp. A.C.) niechętnie, a nawet z przykrością, tylko po to, aby zachować posady. Ryzyko zawodowe i ekonomiczne było zbyt silne, a przypadki wyrzuconych
z pracy oszustek podtrzymywały atmosferę strachu. Nie widząc bynajmniej
żadnych pozytywnych stron swojej wstrzemięźliwości, nauczycielki przypisywały jej wywoływanie wielu dolegliwości. Natomiast te nieliczne kobiety, które
same wybrały celibat, szanowały go jako środek do uzyskania niezależnego
i poważanego zawodu oraz jako pożądany i satysfakcjonujący tryb życia”152.
W Czechach, w czasie niezbyt odległym od wydania Medřickiej, do kwestii tej powróciła zaangażowana w działalność emancypacyjną pisarka Teréza
Nováková. W pracy Ze ženskěho hnutí (O ruchu kobiet) pisała ona: „Nie sposób
zaprzeczyć, iż jeśli dziewczyna wyjdzie za mąż, musi ona zgodnie z ustawowym celibatem (…) porzucić zawód, do którego przez wiele lat się przygotowywała, a dalej, kojarząc jedno z drugim, domyśla się, że wraz ze stratą zawodu
(w tym głównie wynikającego zeń wynagrodzenia), utracona jest i wiedza, jaką
w czasie swej edukacji zdobyła. »Szkoda tych lat!« wzdycha cierpko (...)”153.
W przypadku bohaterki powieści Vikovej-Kunětickiej rezultatem namysłu
nad sytuacją życiową i zawodową oraz towarzyszącemu temu wglądowi we
151

H. Bradley, Płeć…, s. 61−62.
E. Abbot, Historia celibatu, przeł. M. Pacewicz, Wrocław 2003, s. 308−309.
153
T. Nováková, Všeobecné vzdělání a odborné školství [w:] eadem, Ze ženského hnutí, Praha,
b.r.w., s. 216−217. Wersja elektroniczna udostępniona przez Library of the University of Toronto, by
Alex S. Havrlant, http://www.archive.org/stream/zeenskhohnut00novuoft/zeenskhohnut00novuoft_
djvu.txt Książka Novákovej została wydana pośmiertnie i zawierała teksty z różnych lat, publikowane przez autorkę w czasopismach: „Domácí hospodyně” (gdzie pracowała jako redaktorka), a przede
wszystkim „Ženský svět”, które przez wiele lat redagowała. Z uwag zamieszczonych bezpośrednio
w przywołanym tu tekście Novákovej wynika, że powstawał on około 1898 roku, a przynajmniej
interesująca nas część, poświęcona zagadnieniom wykształcenia i szkolnictwa, autorka odnotowuje
bowiem fakt wydania rozporządzenia o równym dostępie kobiet i mężczyzn do studiów wyższych
w Monarchii Austro-Węgierskiej, co uchwalono w 1897 roku. „Jednakże minionej wiosny” − pisze
Nováková − „rozradował się cały austriacki świat kobiecy, na pierwszym miejscu, rzecz jasna, ten
czeski, rozporządzeniem ministra kultury i oświaty przyznającym studentkom na wydziałach ﬁlologicznych takie same prawa jak studentom”. Por. T. Nováková, Ze ženského hnutí…, s. 199.
152
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własną psychikę jest bunt. Wyraża się on w zwróceniu się przeciwko instytucjonalnym ograniczeniom własnej wolności i nadawaniu odgórnie kształtu tożsamości, w wewnętrznej rewolcie, której towarzyszy coraz mniejsze zaangażowanie w pracę oraz sceptycyzm wobec użyteczności wykonywanego zawodu,
obejmujący również krytykę (aż po deprecjację) okresu edukacji zawodowej
i samego systemu szkolnictwa. Przybierający na sile sprzeciw, wobec niemożności zamążpójścia i założenia rodziny, wobec konieczności rezygnacji z pracy
zawodowej w przypadku, gdy naruszony zostanie zakaz, następuje po okresie
zimowego „uśpienia”, kiedy to u powieściowej bohaterki można dostrzec ślady
ciężkiej depresji. Viková-Kunětická, uwzględniając cykl roczny, wyposażyła go
w tradycyjną symbolikę: wiosna oznacza tu przypływ energii, ożywia i wpływa
pobudzająco na nastrój, umożliwia lepszy kontakt z przyrodą, oraz − co szczególnie istotne − z otoczeniem, zwłaszcza że zmiana pory roku wiąże się z nieoczekiwanym wzbogaceniem życia towarzyskiego Medřickiej. Przybycie do wsi
wykształconego, mieszkającego w mieście syna gospodarzy, z zawodu również
nauczyciela, skutkuje romansem dwojga młodych ludzi. Wejście w ten porządek doświadczenia jest dla nauczycielki równoznaczne zarówno ze złamaniem
instytucjonalnego zakazu, jak i z naruszeniem praw i norm społecznych. Okazuje się przy tym, że są one przestrzegane ze szczególną surowością przez
mieszkańców wsi − zatem środowisko zwyczajowo traktowane jako bardziej
tolerancyjne wobec przejawów rozluźnienia obyczajów, zwłaszcza gdy dotyczą
one erosa. Społeczność wiejska, reprezentowana przez rodzinę mężczyzny, dopiero po zbliżeniu się dwojga młodych ludzi szczególnie ostro i zdecydowanie
zwraca się przeciwko dziewczynie, separując ją i powiększając środowiskową
izolację. W ten sposób budowany jest mur między nauczycielką a resztą wiejskiej społeczności. Młody mężczyzna natomiast pokonuje tę przeszkodę, a przy
tym, rozdarty między starym a nowym środowiskiem, między dawnym a obecnym statusem społeczno-kulturowym (aktualne w jego przypadku pozostają
bowiem obciążenia wynikające z chłopskiego pochodzenia), wchodząc w relację intymną z Medřicką, psychologicznie z jeszcze większą mocą sytuuje się
w swego rodzaju streﬁe pogranicznej. Nieumiejętność podjęcia decyzji i niezdolność samookreślenia prowadzą do samobójstwa: skupiony na relacjach
ze światem zewnętrznym, określający się w odniesieniu do tego świata i jego
praw, mężczyzna okazuje się słaby i przegrywa. Medřička natomiast dokonuje
radykalnego zerwania ze światem, poszukując oparcia wyłącznie w sobie samej: początkowo za pomocą odważnej autoanalizy, następnie poprzez wejście
w kulturowo naganny miłosny związek, aby ostatecznie ugruntować się we
własnym ciele, w jego doświadczaniu i pełnej aprobacie dla jego naturalnych
praw i funkcji. Dzięki temu możliwe staje się dla niej przekroczenie ograniczeń,
zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a rezultatem tych działań jest
z gruntu nowa tożsamość, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
Proces jej konstytuowania się możemy zresztą obserwować już od momentu
wejścia w związek z mężczyzną w jego najbardziej intymnej sferze. Oto wie106

lokrotnie cytowany przez badaczy twórczości Vikovej-Kunětickiej, ilustrujący
umacnianie nowej tożsamości powieściowej bohaterki fragment:
Była zmęczona, zaskakująco zmęczona. Zmęczona jego pocałunkami, jego szeptem, dymem z jego papierosów, jego obecnością i oddechem. A przecież wszystko to wydawało
jej się tak dobre, tak niezbędne! Zarazem jej własna osoba jakby się od niego odłączyła.
Stanowiła całość, była sama dla siebie światem, którego nie chciała utożsamiać ani
z jego, ani ze swoimi żądzami. Działo się w niej coś nazbyt istotnego, by mogła zadowolić się jego pocałunkami i wybuchami jego namiętności. To zdawało się jej teraz wyłącznie środkiem do osiągnięcia celu, który w zasadzie został już osiągnięty, tak, że ów
środek utracił swoją funkcję i znaczenie. Ona osiągnęła cel. Czyż on tego nie rozumiał?
Jej cel polegał na tym, aby odłączyć się od całego społeczeństwa, aby stworzyć swój
świat, aby stać się podstawą nowych czasów, nowych pokoleń, nowych istnień. Czuła
się ważna, odpowiedzialna, silna (...). Ich miłość zatem nie była wyłącznie zespoleniem
dwóch osób. Była środkiem wiodącym ku temu, aby ona mogła pojąć swoją wartość
i znaczenie (Medřická, s. 182).

Kochanek umiera. Medřická, stwierdziwszy, że oczekuje dziecka, podejmuje decyzję o jego urodzeniu i wychowaniu, po czym opuszcza wieś, a wraz
z nią najprawdopodobniej także zawód − kwestię tę Viková-Kunětická pozostawia otwartą, kładąc nacisk na gotowość bohaterki, by decydować o sobie
i by walczyć o swoje nowe „ja”, ugruntowane − podkreślmy − w kobiecym
doświadczeniu cielesności. To kobieta, która, jak pokazał Böhme w jednym
z cytatów, w sferycznie zarysowanym porządku relacji człowieka z przyrodą,
umieszczona degradująco na jego krańcach, znajduje oparcie, a przede wszystkim wolność, nie w łączności z naturą jako synonimem nieucywilizowania
i społecznością pozostającą w komitywie ze środowiskiem naturalnym, lecz
we własnym ciele i jego funkcjach, będących tejże natury bezpośrednią emanacją. Tym samym przekracza ona obcość i surowość środowisk naturalnych
objawiającą się w konwencjonalnych spotkaniach z nimi, odzyskując swoją pozytywną – w tym również na swój sposób transcendentną − tożsamość.
Powiązany z kwestią macierzyństwa, kluczową również dla feminizmu
przełomu XIX i XX wieku, problem instytucjonalnie narzuconego celibatu był
w Czechach przedmiotem debaty reprezentowanej nie tylko przez Novákovą.
„W jeszcze innym świetle problem macierzyństwa − pisze Libuše Heczková −
ukazywała dyskusja nad celibatem kobiet (głównie kobiet działających w sferze publicznej). Pojawiały się nowe idee mówiące o tym, iż macierzyństwo nie
powinno być (jak się to faktycznie działo na początku XX wieku w wyniku
zaostrzenia prawa o celibacie kobiet zatrudnionych w sferze publicznej) przeszkodą i restrykcją w podejmowaniu pracy przez kobiety; nie powinno ono stawiać kobiety przed wyborem: albo będę działać w sferze publicznej, pracować,
kłaść nacisk na własną karierę, albo pozostaje mi rodzina (...)”154.
154
L. Heczková, Píšící Minervy..., s. 20. Mówiąc o zaostrzeniu celibatu, Heczková ma na myśli
konsekwencje konﬂiktu, jaki rozgorzał na przełomie XIX i XX wieku, przejawiając się wprowadzeniem w 1903 roku nowej, surowszej ustawy. Ibidem, s. 156.
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A jednak po ukazaniu się powieści Vikovej-Kunětickiej rozwiązania zaproponowane przez autorkę wywołały niemałą konsternację w środowisku kobiecym, zwłaszcza wśród kobiet, które świadomie wybrały model życia poza
związkiem, rezygnując z funkcji macierzyńskich. Podobnie jak w Rosji, protestowały też same nauczycielki, traktujące celibat jako gwarancję ich wolności i swobody, kontrapunktujące biologiczne macierzyństwo z jego innym,
edukacyjno-duchowym wymiarem155. Trudno się tym reakcjom dziwić, zważywszy na fakt, że dominującą tendencją emancypacyjną był wówczas sprzeciw wobec instytucji małżeństwa ujmowanego jako kulturowy przymus, jako
sankcja nałożona na kobiece ciało i pełnione przez nie role społeczne156. Małżeństwo, będące jedynym prawomocnym scenariuszem życiowym, posiadające pełną legitymizację społeczną i kulturową, oznaczało ograniczenie wyborów
kobiet, a w konsekwencji również ich wolności. Podkreślmy jednak, że w Czechach w okresie ﬁn de siécle’u w kwestii tej ścierały się przeciwstawne poglądy. Wyrażało się to nie tylko w opozycji tradycjonalistów wobec nurtu emancypacyjnego, lecz było także widoczne w samym nurcie; ówczesne feministki
nie były w tej kwestii jednomyślne i dawały temu wyraz zarówno w twórczości
artystycznej, jak i w wypowiedziach programowych i teoretycznych (co zresztą
obowiązuje do dziś w dyskusjach feministycznych na całym świecie). Z jednej
strony bowiem rezygnacja z funkcji macierzyńskiej (równoznaczna z pozostawaniem w stanie wolnym) oznaczała pozbawienie istotnego wyróżnika płci,
stanowiącego, przynajmniej w ujęciu niektórych feministek, o sile kobiet czy
nawet podważającego ich drugorzędność wobec mężczyzn157. Nie sposób było
też zignorować fakty społeczne, stwierdzające, że pragnieniem dużej części kobiet było życie małżeńskie i rodzinne. Niemożliwa była jednak również akceptacja obowiązującego stanu rzeczy, a mianowicie zgodne z wielowiekową tradycją traktowanie małżeństwa i macierzyństwa jako najważniejszego, a nawet
jedynego powołania kobiety. Dylemat ten widoczny jest również w cytowanej
już pracy Novákovej, jakkolwiek najwyraźniej przeważa w nim druga opcja, pisarka bowiem jedynie napomyka o zakazach dotyczących kobiet pragnących
kształcić się i pracować zawodowo, większą uwagę poświęcając ograniczeniom wynikającym ze stanu małżeńskiego, stanowiącego przeszkodę w zdobywaniu edukacji i w wewnętrznym rozwoju kobiety. Wypowiedź Novákovej
na temat celibatu i obowiązku rezygnacji z pracy zawodowej w przypadku
zamążpójścia należy traktować jako wyraz sprzeciwu wobec wszelkich ograniczeń nakładanych na kobiety i podtrzymujących nierówności płciowe, bez
względu na to, czy wynikają one z odwiecznych norm kulturowych, czy też
z aktualnych nakazów instytucjonalnych. W przypadku Medřickiej najbardziej
155
Ibidem, s. 22. O reakcjach na powieść Vikovej-Kunětickiej Heczková pisze także w artykule
Cesta světla?..., s. 45.
156
Szerzej to uniwersalne wówczas zjawisko omawia Sławomira Walczewska w pracy Damy, rycerze, feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 2000.
157
Podkreśla to również Heczková. Por. Píšící Minervy..., s. 20.
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problematyczna okazała się zarysowana w niej wizja kobiecości realizującej
się w funkcji macierzyńskiej poza związkiem, a zarazem wywyższonej przez tę
funkcję wskutek idącego z tym w parze, niejako automatycznie zagwarantowanego pełnego wyzwolenia. Koncept ten nie tylko wprowadzał perspektywę
swoiście pojętego matriarchatu, lecz także, jak komentuje Heczková, w pewien
sposób „monstrualizował niezamężne kobiety”158, które w rzeczywistości niekoniecznie widziały siebie w takiej funkcji i roli.
Nauczycielski los bohaterki opowiadania Sumín pozostaje nieznany, choć
jego ﬁgurą bez wątpienia są dzieje nauczycielki z opowieści przygodnego woźnicy. Proces przemiany tożsamości natomiast, który staje się udziałem bohaterki opowiadania Boženy Benešovej, nie ma już tak rozległej perspektywy
jak u Vikovej-Kunětickiej, trudno się tu w ogóle doszukiwać kontekstu feministycznego par excellence. Także w tym przypadku istotną rolę odgrywa spotkanie z mężczyzną, jednakże jest on tu jedynym motorem procesu przeobrażenia osobowości, a nie tylko jednym z jego czynników, Benešová bowiem nie
uwzględnia tak istotnych w Medřickiej zawodowych i społeczno-kulturowych
aspektów tożsamości. W Myszkach mężczyzną tym jest miejscowy wójt, który
jako jedyny okazuje nowo przybyłej nauczycielce sympatię i zainteresowanie,
oraz, co istotne, zapewnia jej upragnione towarzystwo. Dziewczyna zakochuje
się w mężczyźnie, a następnie, boleśnie uświadomiona przez jego żonę, podejmuje nieudaną próbę samobójczą. Wydźwięk tego aktu jest głęboko ironiczny,
albowiem spożyta trucizna okazuje się niegroźna w działaniu (zastosowane tu
rozwiązanie nieuchronnie przywodzi na myśl sytuację z Żartu Kundery, z tą
różnicą, że u Benešovej nie spotykamy się z rezultatem komicznym, zagwarantowanym przez Kunderę przez uruchomienie kontekstu ﬁzjologicznego;
w Żarcie, przypomnijmy, bohaterka omyłkowo zażywa środki przeczyszczające − z podobną sytuacją mamy do czynienia w powieści Niewiedza Kundery).
W oczekiwaniu na śmierć bohaterka Myszek doświadcza deziluzji, to zaś wiedzie ją ku samopoznaniu: rozpoznaje ona sytuację miłosną oraz swój w niej
udział jako doświadczenie żałosne, śmieszne, wręcz groteskowe. W tym samym momencie epizod nauczycielski w jej życiu dobiega końca.
W opowiadaniu Benešovej uwagę zwraca symboliczna konstrukcja miejsca
zdarzeń. Wieś jawi się tu jako przestrzeń pierwotna, wręcz prehistoryczna,
podporządkowana samczej seksualno-prokreacyjnej mocy, reprezentowanej
przez wójta. Ulegają jej bez mała wszystkie okoliczne kobiety. „Cywilizacyjny”
rys obecny w kreacji męskiej postaci, jakim jest posiadanie żony, także podlega
upierwotnieniu, kobieta bowiem jest całkowicie podporządkowana mężowi,
pełniąc dodatkowo funkcję akuszerki przy porodach jego kochanek oraz opiekunki pozamałżeńskiego potomstwa. Intencje jej spotkania z nauczycielką,
w trakcie którego ujawnia ona dziewczynie prawdę o mężu, nie są przejrzyste.
Można je potraktować jako samoobronę, mającą na celu dyskwaliﬁkację groź158

L. Heczková, Cesta světla?..., s. 45.
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nej rywalki, bardziej prawdopodobne wydaje się jednak podyktowane współczuciem pragnienie zapewnienia ochrony młodej, niedoświadczonej kobiecie.
Zarówno zachowanie mężczyzny, jak i postawa żony oraz okolicznych kobiet,
jak gdyby bezwolnych wobec praw seksualnie nadaktywnego mężczyzny, bez
protestu poddających się temu, co jakoby ma stanowić o losie kobiety, składają
się na jakiś sięgający najgłębszych warstw kulturowych wyobrażeń archetypowy obraz ludzkiej społeczności, reprezentowany tutaj przez zbiorowość wiejską. Wydaje się, że Benešová obchodzi się z wiejską przestrzenią bezlitośnie,
ukazując ją w najbardziej prymitywnym aspekcie, sięgając tym samym do sedna kobiecej inicjacji − społecznej i kulturowej – w której to spotkanie z męskim
agresywnym i bezkarnym erosem okazuje się jednym z zasadniczych doświadczeń. Bohaterkę jej opowiadania cechuje postawa konstruktywna, udaje się jej
bowiem te prymitywne w istocie warunki wykorzystać do przemiany i rozwoju
własnej osobowości zapoczątkowujących konstytucję bardziej zwartej i ugruntowanej tożsamości. Nie musi to być wszak doświadczenie powszechne.
W analizowanych w tym podrozdziale utworach wieś jest przestrzenią
nacechowaną negatywnie, co przejawia się głównie w relacjach środowiska
i krajobrazu wiejskiego z pracującymi zawodowo kobietami – wiejskimi nauczycielkami. Tym samym do czeskiej literatury modernistycznej wkracza
jedna z ważniejszych wówczas kwestii emancypacyjnych. Wykonywany przez
bohaterki zawód zawsze jest w pewien sposób wymuszony. W dwóch przypadkach – w opowiadaniach Amalii Vrbovej oraz Boženy Benešovej − można mówić o jego wyborze jako wyniku pojawienia się trajektorii w rozumieniu Fritza
Schützego i Gerharda Riemanna, czyli wydarzeń o wydźwięku tragicznym lub
wręcz dramatycznym, wywołujących chaos i wymuszających radykalne zmiany postaw życiowych (bohaterce Vrbovej umierają rodzice, u Benešovej wymóg pracy pojawia się w związku z odrzuceniem córki przez ojca). W każdym
z trzech omówionych przypadków obecny jest jednak rodzaj przymusu i inercji, wyrażających się w odgórnie wybranym miejscu pracy czy też instytucjonalnych bądź sytuacyjnych ograniczeniach, takich na przykład jak obowiązkowy celibat, samotność czy obyczajowa kontrola młodej kobiety sprawowana
przez otoczenie. Tożsamość społeczno-kulturowa jest tu więc zawsze w istotny
sposób narzucana i limitowana. W dwóch przypadkach – w powieści Vikovej-Kunětickiej i opowiadaniu Benešovej – pojawiają się sytuacje, w których trajektorie tożsamości bohaterek podlegają zmianie o podłożu autoreﬂeksyjnym
i mają szansę na autonomiczne modelowanie. U Vikovej-Kunětickiej ma to wydźwięk zdecydowanie feministyczny, a przy tym autorka nie łączy feminizmu
z emancypacją, lecz sytuuje go w obrębie cielesności i mocy reprodukcyjnych
kobiety, zatem w obszarze tego, co „esencjonalne”.
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ROZDZIAŁ DRUGI

EROS I LIMINALNOŚĆ

1. Tanecznice, południce, panny wodne... Černí myslivci
Růženy Svobodovej
W 1908 roku ukazała się w Czechach książka Černí myslivci (Czarni myśliwi) autorstwa znanej już wówczas pisarki Růženy Svobodovej. Ten zbiór opowiadań
inspirowany był, o czym autorka informowała w dedykacji skierowanej do przyjaciela, poety i pisarza Josefa Svatopluka Machara1, opowieściami wywodzącymi się z okolic czeskich Beskidów. Badaczka twórczości Růženy Svobodovej
Jarmila Mourková, powołując się na materiały biograﬁczne, poświadcza liczne
pobyty pisarki w rejonie beskidzkim oraz jej fascynację tym obszarem, a także
precyzuje źródła, z których czerpała: „Czarni myśliwi” – pisze Mourková – „to
zbiór opowiadań z gór beskidzkich, zrodzonych z opowieści frensztadzkich
przyjaciół: Bohušky Křenkovej, nadleśniczego Navratila z Luhačovic, lek. med.
Cmunta (syna rewirowego z włości Schwarzenbergów) oraz pogawędek z prostymi ludźmi, mieszkańcami wsi”2. I chociaż współcześni literaturoznawcy są
sceptyczni co do wskazanych w dedykacji źródeł oraz sugerowanego przez nie
charakteru opowiadań („Czy faktycznie mamy do czynienia ze zbiorem »opowieści wysłuchanych u górskich źródeł«, jak mówi autorka we wstępie, czy też
czytamy przede wszystkim utwór literacki, ﬁkcyjny?”3 – powątpiewa Petr Bílek
w wydanej w 2010 roku pracy Dějiny nové moderny), to trzeba podkreślić, że
przedstawiona przez Svobodovą genealogia utworu była jednym z czynników
kształtujących jego pozytywny odbiór w Czechach w początkach XX wieku.
Kierowała ona uwagę w stronę odrodzeniowej „etnograﬁcznej” wersji romantyzmu, wyłaniającego się z utworów Františka Ladislava Čelakovskiego (wspominana już tak zwana ohlasová poezie, zaliczana do zjawisk preromantycznych),
1
„Jestem Ci winna dziękczynienie za Twoją nieocenioną przyjaźń i wiele cennych darów duchowych: proszę, przyjmij jako odpłatę księgę mych opowieści, wysłuchanych u górskich strumieni
(…)” – pisze Svobodová we wstępie do Czarnych myśliwych, zatytułowanym Poecie i przyjacielowi
J.S. Macharowi (Básníku a příteli J.S. Macharovi), za: R. Svobodová, Černí myslivci, Praha 1916, s. 9
(dalej w tekście jako ČM).
2
J. Mourková, Růžena Svobodová, Praha 1975, s. 158.
3
P. Bílek, Mezi uzavřenými binárně opozičními světy a světy smývajícími své hranice [w:] Dějiny
nové moderny. Česká literatura v letech 1905−1923, Vladimír Papoušek a kolektiv, Praha 2010, s. 139.
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Karla Jaromíra Erbena (zbiór ballad Kytice, wydany pod tytułem Kytice z pověstí
národních, 1853) czy Boženy Němcovej. Jako pierwszy łączność zbioru z tradycją romantyczną podkreślał krytyk Czeskiej Moderny, a także wieloletni bliski
przyjaciel Svobodovej4, również już wspomniany František Xaver Šalda. Šalda,
którego notabene do dziś posądza się o faworyzowanie pisarki. Porównania
te jednak Šalda przeprowadzał umiejętnie, wydobywając najcenniejsze, jego
zdaniem, elementy poetyki Czarnych myśliwych, przypominające rozwiązania
i chwyty znane z literatury romantycznej, nie tylko rodzimej. Odważnie porównywał on utwór Svobodovej do osiągnięć Boženy Němcovej (w której twórczości trend realistyczny przeplatał się z wątkami i motywami romantycznymi5).
Zwłaszcza ostatnie odniesienie było, o czym Šalda wiedział, szalenie istotne
w Czechach: Němcová miała mocną pozycję literacką, zaś znikoma obecność
rodzimej tradycji romantycznej, a zarazem prestiż romantyzmu w Europie6,
czyniły z nich wyróżnik artystyczny najwyższego rzędu. Trzeba też wiedzieć,
że Svobodová wywoływała w Czechach sprzeczne emocje. „Růžena Svobo4
Intymny charakter związku Šaldy i Svobodovej nie został rozstrzygnięty. Jak konkluduje badacz życia i twórczości F.X. Šaldy Bohumír Lifka, „(...) rówieśnicy Šaldy i R. Svobodovej nie pomogli
przyszłym biografom w zrozumieniu ich wzajemnego stosunku. Stali oni, prawie bez wyjątku, po
stronie jednej ze stron tej pary, istniała ponadto silna grupa zaciętych przeciwników oraz ironistów
obojga”, por. B. Lifka, Rozporné přátelství F.X. Šaldy. Zprávy České besedy 3, Liberec 1968, s. 18−23.
Cyt. za: D. Moldanová, Ztěžklá křídla snů. (Literární stylizace a autostylizace spisovatelek na přelomu 19. a 20. století), „Literární archiv” 2003−2004, sv. 35/36, s. 179.
5
Pisze o tym m.in. Eva Kalivodová, zwracając uwagę na, jak to określa, szczytowe przejawy
„zmodyﬁkowanej postaci czeskiego romantyzmu” pojawiające się u Erbena (Kytice) i Němcovej
(motyw Viktorki w Babičce), czerpiące inspirację z folkloru głównie przez wprowadzenie motywu
tragicznego związku milosnego lub rodzinnego. Por. E. Kalivodová, Sestry: rodové přepsání české
romantické povídky [w:] Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. Kongresu světové
literárněvědné bohemistiky, sv. 3, Praha 2006, s. 57−58; za: http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/
sborniky/kongres/tretiIII [dostęp: 1.12.2011].
6
W Czechach, pomijając negatywne reakcje na dzieło Máchy, zaniechane przez pokolenie twórców i krytyków z lat pięćdziesiątych XIX wieku, a następnie zastąpione powszechnym uznaniem
geniuszu artysty, romantyzm nie zawsze był dobrze odbierany. Przykładem może być wartościujące rozróżnienie wprowadzone przez Eliškę Krásnohorską na początku lat dziewięćdziesiątych XIX
wieku między Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza (Krásnohorská przełożyła ten utwór na język
czeski), odznaczającym się wprawdzie, jak pisze krytyczka, „zagadkowym półmrokiem poezji romantycznej”, jednak w rezultacie przekształconym w dobrze pojęty realizm „ze wszystkimi rysami
prawdziwego dzieła artystycznego”, a „nieracjonalnymi i mistycznymi” jej zdaniem Dziadami. Wymowna jest również krytyka naturalizmu przeprowadzona przez Josefa Durdíka, deﬁniująca nowy
kierunek jako „wulgarny romantyzm, pod względem estetycznym stanowiący cel sam w sobie”. Por.
L. Heczková, Píšící Minervy. Kapitoly z dějin české literární kritiky, Praha 2009, s. 104 i 115. Trzeba
przy tym zaznaczyć, że oboje krytycy traktowani byli przez kolejne generacje sceptycznie. Krásnohorská ponadto newralgicznie reagowała na, w jej opinii, przeważający w kreacjach kobiet w czeskiej literaturze drugiej połowy XIX wieku, „burżuazyjny erotyzm”, którego, jak pisze Heczková, nie
znosiła, widząc w nim również produkt romantyzmu. Stąd też jej sympatia dla rewizjonistycznej
pod tym względem modernistycznej twórczości Josefa Svatopluka Machara, walczącego, zdaniem
Krásnohorskiej, z „romantycznie przyozdobionym ideałem kobiety”, słodkiej, pasywnej i przede
wszystkim powabnej; sympatia ta pomogła przezwyciężyć konﬂikt Krásnohorskiej z Macharem,
który wybuchł w ramach sporów pokoleniowych na temat sztuki i literatury w Czechach w drugiej
połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Por. L. Heczková, Píšící Minervy..., s. 127.
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dová” – jak twierdziła Dobrava Moldanová – „jako osobowość i jako autorka
budziła sympatię, wręcz podziw, ale też sprzeciw graniczący z nienawiścią”7.
Pomijając fakt – absurdalny, ale też nie tak znowu zaskakujący w androcentrycznie zorientowanym literaturoznawstwie – przypisywania autorstwa jej
utworów mężowi, poecie i pisarzowi Františkowi Xaverovi Svobodzie, ewentualnie samemu Šaldzie8, po wydaniu Czarnych myśliwych postawiono jej zarzut
o stylistyczne pokrewieństwo zbioru z utworami Selmy Lagerlöf9. Šalda zatem,
poza niewątpliwie szczerym zainteresowaniem recenzenckim oraz uznaniem
dla najnowszego utworu Svobodovej, swoimi paralelami walczył o nobilitację
i rehabilitację bliskiej mu pisarki. Spoglądając z nieco innej perspektywy, Svobodová, mimo dobrze rozumianej popularności oraz niedającej się zignorować obecności na scenie literackiej Czech na przełomie XIX i XX wieku, nawet
po wydaniu wysoko ocenionego opowiadania Přetížený klas (Przejrzały kłos;
1896), równie dobrze odebranej powieści Milenky (Kochanki; 1902) oraz zbioru opowiadań Marné lásky (Daremne miłości; 1906), wciąż miała niewielkie
szanse na poważne zaistnienie w oﬁcjalnym dyskursie historycznoliterackim
oraz na stabilną pozycję w kanonie literatury czeskiej. Pojawienie się Czarnych myśliwych, utworu dobrze napisanego, a na dodatek z „romantycznymi
aﬁliacjami”, wydawało się tę sytuację zmieniać, co przychylni pisarce krytycy
starali się wykorzystać – a Šalda, prawdziwy guru ówczesnego życia literackiego, zdecydowanie należał do najprzychylniejszych10. Pozytywną ocenę Šaldy,
obejmującą zarówno Czarnych myśliwych, jak i pisarstwo Svobodovej w ogóle,
można ponadto uzasadnić jawnym zainteresowaniem krytyka twórczością kobiet oraz nowatorskimi poglądami na temat ich miejsca i roli w literaturze11.
7

D. Moldanová, Ztěžklá křídla snů..., s. 179.
A przy tym wciąż mało znane są przypadki zawłaszczania autorstwa przez mężczyzn. Mąż Colette, Henri Gauthier-Villars, przez lata podawał się za autora sławnej serii o Klaudynie, pisanej przez
żonę. Por. S. Benstock, Kobiety z lewego brzegu. Paryż 1900−1940, przeł. E. Krasińska, P. Mielcarek,
Warszawa 2004, s. 115−120, 128.
9
Według Mourkovej zarzuty takie stawiali głównie Antonín Procházka i Jiří Karásek ze Lvovic.
Por. J. Mourková, Růžena Svobodová..., s. 159.
10
Obok – jeśli pozostaniemy w kręgu mężczyzn – Arne Nováka oraz przedwcześnie zmarłego
profeministycznego krytyka morawskiego Artuša Drtila. Wśród kobiet życzliwymi recenzentkami
Svobodovej były Božena Benešová oraz Žoﬁe Pohorecká.
11
Šalda sformułował je w wykładzie Žena v umění, wygłoszonym w 1902 roku dla kobiecego
koła Slavie, opublikowanym następnie pod tytułem Žena v poezii a literatuře w znanym zbiorze
Boje o zitřek w 1905 roku. Stawiając tezę o wkładzie pisarek w budowanie „kultury serca”, odwoływał się on do kobiecego „geniuszu uczucia” (génius citu), postulował również przeciwstawienie
twórczej tożsamości kobiet męskim wzorcom oraz proponował nowe usytuowanie pomiędzy rolami
wynikającymi z tradycyjnych kobiecych funkcji a hasłami walczącego feminizmu (którego czołową
przedstawicielką w Czechach, nieakceptowaną przez krytyka, miała być Božena Viková-Kunětická;
Šalda niechętny był również Elišce Krásnohorskiej jako działaczce emancypacyjnej). Por. L. Heczková, Ornamenty revoluce [w:] Dějiny nové moderny…, s. 84−85. Heczková przypomina, że poza
wsparciem udzielonym mu przez Svobodovą, Šalda czerpał z poglądów szwedzkiej feministki Ellen Key (znanej również w Polsce w początkach XX wieku, por. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia
o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996, s. 225). Na koncepcję Šaldy powołuje się również Dobrava Moldanová w artykule Ztěžklá křídla snů..., s. 178−179, pomijając jednak przywołany przez
8
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W jednym ze swoich szkiców, noszącym tytuł Tvůrčí osobnost Růženy Svobodové (Indywidualność twórcza Růženy Svobodovej), Šalda pisał: „Mistrz
opowiadania i fabuły zbliża się do życia na dużo mniejszą odległość niż ktokolwiek inny, ujmuje to, co w nim czarowne; wpada w jego żar, żyje w nim
niczym salamandra ze starych legend. Ujmuje życie w jego nielogicznościach,
a właśnie nielogiczności są tym, czego nie da się policzyć, nie można zbadać
umysłem; są tym, co wymyka się naszemu rozumowi i naszym logicznym
osądom. Mistrz fabuły, epicki poeta, jest dla mnie następnie tym, kto potraﬁ
wcielić się w istoty najbardziej mu odległe, całkowicie obce właściwemu mu
poziomowi kulturalnemu, w istoty prymitywne, które zdają się raczej duchami niż ludźmi: w pasterzy, cyganów, żebraków, włóczęgów, zbójników, rusałki,
wiły, dziwożony; jest tym, który potraﬁ odkryć i pojąć ich dusze, ich krainy
dzikie i zapadłe, prawie nietknięte dotąd przez naszą uniﬁkującą miejską cywilizację. U nas osiągnęły to Božena Němcová oraz pani Růžena Svobodová.
(…) Potraﬁła ona, jak nikt z jej generacji, wcielić się w istoty żywiołowe, słodkie, mamiące, prymitywne, w dzieci, pasterzy, łowców, pielgrzymów, wielkich
kochanków, uwodzicieli, gwałtowników, w namiętne kobiety-kochanki, w tanecznice opętane tańcem niczym demonem, w istoty lunatyczne, poświęcone
nocy i umierające niczym od tajemnej rany, gdy padnie na nie spojrzenie mężczyzny, w Meluzyny żyjące na poły w innym, bardziej mrocznym świecie, niż
ten pełen dziennego światła… Potraﬁła ona w Czarnych myśliwych powołać
do życia zapadłą górską krainę wschodnich Moraw, wskrzesić jej legendarne
piękno i blask dziś już wygasły, skropić ją żywą wodą, pozwolić jej drgnąć zgasłym życiem przeszłości, która płonie już tylko w starych pieśniach ludowych,
balladach, legendach”12.
Zwróćmy uwagę na pojawiającą się w wypowiedzi krytyka galerię postaci.
Wiele z nich wydaje się przejętych wprost z repertuaru romantycznego. Można powiedzieć, że mamy tu wszystko, co romantyzm szczególnie sobie upodobał, co można potraktować jako jego signum distinctivum: bez mała całą
Libušę Heczkovą fakt wpływu Svobodovej na jej powstanie, por. L. Heczková, Ornamenty revoluce...,
s. 84−85. Zainteresowanie Šaldy twórczością kobiet mogło mieć zatem również swoje „prywatne”
oblicze, zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, że to Růžena Svobodová ucieleśniała głoszone przez niego idee. Jak jednak podkreśla Petra Štěpánková, dla ruchu kobiecego w Czechach na przełomie XIX
i XX wieku od początku charakterystyczna była współpraca kobiet i mężczyzn. Badaczka uznaje
to za specyﬁkę rozwoju czeskiej myśli feministycznej. Por. P. Štěpánková, »Když jdu, tak jdu«. Nezadržitelná Božena Viková-Kunětická [w:] V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy
modernity, red. P. Hanáková, L. Heczková, E. Kalivodová, Praha 2006, s. 31−32. Współpraca ta oraz
wzajemna inspiracja mogły przebiegać na różnych płaszczyznach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych (obok pary Šalda-Svobodová przykładem może być również małżeństwo Masaryków czy
typ relacji oparty na pokrewieństwie matka-syn, jak to było w przypadku Terézy Novákovej i Arne
Nováka).
12
F.X. Šalda, Tvůrčí osobnost Růženy Svobodové [w:] Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 19, Kritické projevy 10 (1917−1918), Praha 1957, s. 403−404. Wersja elektroniczna udostępniona przez Ústav pro
českou literaturu AV ČR w Pradze, http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/soubory/FXS/KP10/79.pdf [dostęp: 1.12.2011].
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„demonologię ludową”, poświadczającą zainteresowanie sferą, która, zgodnie z tezą Marii Janion, sprzyjała nobilitacji kontrkultury, uosabianej właśnie
przez kulturę „ludową, pogańską, antylatyńską, słowiańską, północną”, a więc
„(…) wszystkie odłamy kultury, które dotąd – od czasu renesansu – znajdowały się na obrzeżach europejskiego procesu kulturotwórczego”13. Dalej w prezentacji Šaldy to, co osobliwe, nadnaturalne i demoniczne, odnosi się głównie
do kobiet. Trzeba przy tym wiedzieć, że w Czarnych myśliwych nie chodzi o,
jak pisze w innym miejscu Janion, „(…) czarownice, prawdziwe bohaterki romantycznego demonizmu”14. Pojawiają się tu istoty na wskroś ludzkie, żyjące
i funkcjonujące w społeczeństwie, a przy tym ich stan i status Šalda opisuje za
pomocą takich pojęć i sformułowań jak opętanie, lunatyzm czy życie na granicy światów; są to, powtórzmy „(...) tanecznice opętane tańcem niczym demonem, istoty lunatyczne, poświęcone nocy i umierające niczym od tajemnej
rany, gdy padnie na nich spojrzenie mężczyzny, Meluzyny, żyjące na poły w innym, bardziej mrocznym świecie, niż ten pełen dziennego światła…”15. Określenia te bez wątpienia traﬁają w sedno ontologii postaci kobiecych z opowiadań
Svobodovej, wiele z nich bowiem znajduje się w swoistej streﬁe pogranicznej.
W perspektywie tożsamościowej głównym problemem nie jest tu jednak romantyczna sceneria i proweniencja. Chodzi raczej o to, że konkretne sytuacje
społeczno-kulturowe wymuszają na bohaterkach niekiedy dość osobliwe postawy i zachowania. Svobodová sięga po znany romantyzmowi koncept pograniczności, o którym Maria Janion pisze następująco: „Głos kobiety w kulturze
romantycznej często lokował się w okolicy bytów pogranicznych. Ona sama
stawała się medium niekiedy harmonii natury, a niekiedy – demonicznych
sił nadnaturalnych. Zapowiadając pojawienie się modernistycznej histeryczki,
romantyczna kobieta nawiedzona ukazywała w kulturze inne bytowanie ciała – nie przypisanego społecznej roli, zrewoltowanego pod wpływem jakiegoś
innego, obcego języka, pochodzącego spoza logosu. Bohaterki ballad grozy, ﬁgury przestrzeni gotyckiej powieści, wariatki magnetyzmu, dzisiaj odczytywane są jako ślady, które w tekście kultury androcentrycznej zostawiał wyparty
i odsunięty od symboliki głos kobiecego ciała”16.
Czeska pisarka natomiast oryginalnie ten koncept wykorzystuje i przekształca, czyniąc zeń narzędzie rewolty kobiet, skierowanej przeciw oﬁcjalnej
kulturze i jej normom. Jeśli zatem nawet tym razem pragnieniem Svobodovej
było zbliżenie się ku tradycji romantycznej, to przede wszystkim pozostawała ona wierna swemu pisarskiemu credo, wyrażającemu się w zainteresowa13

M. Janion, Gorączka romantyczna. Prace wybrane, t. 1, Kraków 2000, s. 26.
Ibidem, s. 27.
15
F.X. Šalda, Tvůrčí osobnost Růženy Svobodové [w:] Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 19, Kritické projevy 10 (1917−1918), Praha 1957, s. 403−404. Wersja elektroniczna udostępniona przez Ústav pro
českou literaturu AV ČR w Pradze, http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/soubory/FXS/KP10/79.pdf [dostęp: 1.12.2011].
16
Eadem, Nieamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2006, s. 67.
14
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niu kulturową sytuacją kobiety, jej kondycją i dylematom tożsamościowym.
Tradycja ludowa natomiast, jako rzeczywisty czy też imaginacyjny materiał
źródłowy, była dla niej ważnym składnikiem literackiego kodu, za którym skryła się sama autorka, pojawiając się w roli medium między ustną opowieścią
a jej tekstowym zapisem; kodu, dzięki któremu możliwe jest, na co zwraca
uwagę Petr Bílek, balansowanie między rzeczywistością ujmowaną jako realna i konkretna a jej bardziej uniwersalnym odpowiednikiem, porządkowanym
symbolicznie na podstawie zasad wyprowadzonych z podstawowych wyobrażeń o świecie i człowieku, których kultura ludowa jest bez wątpienia głównym
nośnikiem).
Ta „dwoistość” zdaniem Bílka jest jednym z głównych czynników prowadzących do archetypizacji świata przedstawionego w utworze Svobodovej.
Hana Voisine-Jechova dostrzega ją również w płaszczyźnie konﬂiktów fabularnych, wskazując zarazem na dynamikę gatunkową utworu. Badaczka, która
tropi pierwiastki romantyczne w Czarnych myśliwych przez odwołanie się do
gatunku ballady, analizując wybrane motywy: winy, kary, odkupienia, niespełnionej miłości, stawia tezę o wzorowaniu się Svobodovej na balladach Bürgera, nie podważając wszak innej tradycji literackiej, a mianowicie wpływu
zachodnich i rosyjskich pisarzy realistów. Jej zdaniem, na skutek połączenia
obu trendów, u Svobodovej następuje „(...) przesunięcie motywu balladowego
od romantycznej wertykalności ku postromantycznej horyzontalności (lub od
dramatycznego konﬂiktu kończącego się szaleństwem i śmiercią ku epickiemu odmalowaniu powolnej rezygnacji z towarzyszącą temu często deziluzją
lub też stopniowym pozbywaniem się wyrzutów sumienia, a niekiedy także
odnalezieniem nowej drogi)”17. To zatem, o czym w romantyzmie rozstrzygał
los, w Czarnych myśliwych ustępuje, zdaniem Voisine-Jechovej, miejsca realistycznemu rozwiązaniu. Wizja ponadczasowości ludzkiego losu przeplata się
tu z obrazem konkretnej rzeczywistości, która może mieć różne podstawy egzystencjalne i światopoglądowe, w tym również deziluzję nawiązującą do sposobu pojmowania rzeczywistości przez samą pisarkę oraz rozpowszechnioną
w literaturze zachodniej przez Ibsena czy Flauberta, a nawet konsekwentnie
przez Svobodovą krytykowany, ale czasowo wówczas aktualny dekadentyzm18.
Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy kwestiach genologicznych. Otóż
zbiór Czarni myśliwi opatrzony jest podtytułem: Horské romány, co w dosłownym tłumaczeniu ma język polski oznaczałoby „górskie powieści”, ewentualnie „powieści z gór”. Gatunkowa kwaliﬁkacja utworu Svobodovej przez długie
lata nie budziła wątpliwości badaczy, którzy traktowali go jako zbiór opowiadań. Dopiero współcześnie Petr Bílek, współautor wspomnianej już pracy
Dějiny nové moderny, połączył reﬂeksję nad gatunkiem z podtytułem. Pod17
Por. H. Voisine-Jechova, Hledaní identity. Motiv odpovědnosti, viny a pokání v dílech R. Svobodové, B. Benešové a A.M. Tilschové, „Literární archiv” 2003−2004, sv. 35/36, s. 159.
18
Ibidem, s. 157, 160−161.
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kreślając, że użyta przez Svobodovą nazwa román posiada licencję autorską,
Bílek wyjaśnia kwestię genologiczną niestandardowo, stosując opisowe określenie: malé »romány«, čili románky19 (co można przetłumaczyć jako „małe
»powieści«”; użyte przez Bílka dookreślenie románek trudno wyrazić w języku
polskim, jest ono bowiem deminutywną formą nazwy román oznaczającej powieść, a nasuwająca się w tym konteście nazwa „powieściątko” byłaby raczej
nie do przyjęcia).
Wydaje się, że znaczenia nazwy román w użyciu Svobodovej trzeba poszukiwać na innej niż czysto poetologiczna płaszczyźnie. Takie sytuacje nie są
wyjątkiem. Dobrava Moldanová proponuje na przykład, aby umieszczonego
w tytule opowiadania Boženy Benešovej Povídka o věrném srdci określenia
povídka (opowiadanie) nie traktować jako wyznacznika gatunkowego, lecz pojmować je jako „opowieść” bądź „historię” (příběh, historie)20. Przypomnijmy,
że w chwili ukazania się zbioru Czarni myśliwi Svobodová miała w dorobku kilka powieści, nie była więc nowicjuszką, jeśli chodzi o większe formy literackie,
nie ma też podstaw, aby posądzać ją o skłonność do indyferencji gatunkowej.
Określenie román pojawia się natomiast kilkakrotnie w tomie Czarni myśliwi,
podobnie zresztą jak w innych utworach Svobodovej oraz innych czeskich pisarek i pisarzy, nie tylko tych z początku XX wieku. Spotkamy się z nim u Boženy
Benešovej i Anny Marii Tilschovej, ale również u Egona Hostovskiego tworzącego w latach międzywojennych i po drugiej wojnie światowej, czy u współczesnego pisarza Jiřego Kratochvila. Używane bywa ono wówczas w znaczeniu
zgoła niegenologicznym, leksykalnie pozostając prawomocne. Słowo to mianowicie w języku czeskim oznacza opowieść, zmyśloną, nieprawdopodobną historię, w tym głównie historię z życia, przeważnie natury miłosnej, zaś zdrobnienie románek, ewentualnie románeček, to w sensie dosłownym przygoda
miłosna, romans pozamałżeński. Taki źródłosłów wydaje się korespondować
z treścią opowiadań z tomu Czarni myśliwi, w których motywem przewodnim
są właśnie historie i konﬂikty natury miłosnej i erotycznej (ponieważ ukazanej
gamy znaczeń, wyłaniających się z użytej przez Svobodovą nazwy, nie sposób zawrzeć w jednym, równie zgrabnym słowie, najodpowiedniejszym ekwiwaletnem w języku polskim wydaje się termin „opowieść”, którego użyłam
w przytoczonym wcześniej tłumaczeniu dedykacji do Czarnych myśliwych).
Jeśli przywołamy nieco już wyeksploatowane metaforyczne stwierdzenie Germana Ritza, że „gender tkwi w fałdach gatunku”, możemy równie metaforycznie założyć, iż czeska pisarka swoim określeniem román „ubrała” swój gatunek w kobiecą szatę, konotującą przywołane znaczenia słowa román spoza
obszaru oﬁcjalnej genologii.

19
20

P. Bílek, Mezi uzavřenými binárně opozičními světy a světy smývajícími své hranice..., s. 139.
D. Moldanová, Rané povídky Boženy Benešové, „Česká literatura” 1970, č. 2, s. 119.
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***
Miejscem wydarzeń w większości opowiadań z tomu Czarni myśliwi jest leśniczówka (myslivna), zatem „przestrzeń graniczna”, łącząca, a zarazem oddzielająca strefę cywilizacji (wsie, miasteczka) od środowiska naturalnego (las,
przyroda), kulturę agrarną od dzikiej przyrody. W utworze nie odnajdziemy
bliższych informacji o czasie wydarzeń, czas historyczny również nie jest sprecyzowany. Ukazana tu rzeczywistość społeczna ma poniekąd cechy archaiczne, sięgające korzeniami porządku feudalnego, a jednocześnie w poszczególnych opowiadaniach pojawiają się nieliczne, dyskretne (takie na przykład jak
marka wina popularna na przełomie XIX i XX wieku) informacje o charakterze
aktualizującym, odsyłające do końca XIX lub do przełomu wieków. W inicjującym zbiór opowiadaniu O knížeti (O księciu) Svobodová opisuje losy rodu
szlacheckiego − tu poza przesunięciem in plus w konstrukcji osobowościowej
centralnych postaci męskich, kolejnych potomków miejscowej dynastii, zachowane zostają najważniejsze wyznaczniki ich relacji z otoczeniem: władza i wyniosłość, posiadanie i panowanie. Głównym bohaterem opowiadań pozostaje
osobliwa zbiorowość, jaką stanowi drużyna starannie wyselekcjonowanych
tytułowych „czarnych myśliwych” („Swoich dwunastu myśliwych, kawalerów,
wybierał [książę – przyp. A.C.] wyłącznie pod kątem okazałej urody i młodzieńczej dzielności, ubierał ich też w czarne stroje” [ČM, s. 10−11]). Stanowi ona rodzaj orszaku księcia, a zarazem jest jego znakiem rozpoznawczym, symbolem
sprawowanej, nieograniczonej na odziedziczonym terenie władzy. Mężczyźni
ci pełnią w utworze role złożone. Mimo obecnej w poszczególnych opowiadaniach różnicującej indywidualizacji bohaterów, posiadają jako zbiorowość
cechy wspólne. Wszechobecni w okolicy tyleż ﬁzycznie, ile psychologicznie,
reprezentują męskość – nieprzewidywalną i groźną, budzącą silne, choć
sprzeczne emocje. Wyposażeni w cechę „demoniczności”, różnie ujmowaną,
rozciągającą się między hulaszczością a agresją seksualną, są swego rodzaju
dziką hordą, usytuowaną poniekąd poza porządkiem społecznym. Ich „kulturowe złoczyństwo” przejawia się w relacjach z okolicznymi dziewczętami, nieustannie narażonymi na porwanie, zniewolenie, zniesławienie czy uwiedzenie. Uczucia żywione przez mężczyzn są gwałtowne, a namiętności mroczne
(ową mroczność zdaje się symbolizować barwa ich stroju), obsesyjne i zaborcze, oparte na pragnieniu zdobywania i podporządkowywania. Tak oto męski
eros, bo o niego tu chodzi, pojawia się w opowiadaniach Svobodovej w postaci
opisywanej przez Josefa Breuera jako „straszliwa potęga”, sprawująca władzę
nad młodymi kobietami, w pewnym sensie decydująca o ich losie i wprawiająca w stan lęku21. Dodajmy, że psychoanalityk wyobrażenie to wiązał z odbiorem męskości typowym dla dojrzewającej dziewczyny-dziewicy. W ten sposób
21
J. Breuer, Uwagi teoretyczne [w:] S. Freud, J. Breuer, Studia nad histerią, przeł. R. Reszke, Warszawa 2008, s. 210.
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w tworzonym przez Svobodovą obrazie świata ważne staje się istnienie dwóch
przeciwstawnych, choć zależnych od siebie, wzajemnie się stymulujących
postaw: mężczyzny w symbolicznej roli agresora i zdobywcy oraz pasywnej
kobiety-oﬁary. W rezultacie podstawowym problemem społecznym staje się
chronienie dziewczyny przed utratą dziewictwa poza oﬁcjalnym związkiem,
czemu towarzyszą sytucje strzeżenia i uwiedzenia (rolę strażników pełnią zazwyczaj ojcowie). Należy zaznaczyć, że Svobodová nie uzależnia swojej wizji
męskości i kobiecości od żadnej naukowej perspektywy, a wprowadzone modele nie są bezwzględnie stabilne. To dla autorki raczej podstawa, punkt wyjścia w opisie rzeczywistości, w której, dzięki odwołaniom do tradycji ludowej,
możliwe jest archetypizujące ujęcie obu kategorii, ale też, poprzez przywołanie
określonych sytuacji oraz wskazywanie na wynikające z nich wahania w tożsamości, pozwalające na traktowanie ich jako zróżnicowanych pod względem
rodzajowym (genderowym), to znaczy związanym z kulturową atrybucją cech
„kobiecych” i „męskich”. Nie chodzi oczywiście o świadomość genderową par
excellence, lecz raczej o rodzaj intuicji dotyczącej „konstrukcyjnego” charakteru płci (na przykład w opowiadaniu Nedotknutelná jeden z myśliwych pragnie
być „demoniczny”, upatrując w tym podstawową cechę męskości; wyrzuca on
sobie delikatność, uznawaną przez niego wzorem kolegów za atrybut kobiecości, podczas gdy dziewczyna widzi w nim ideał mężczyzny właśnie dzięki tej
właściwości; temu fabularnemu dialogowi „ról płciowych” towarzyszy ironiczny komentarz narratorski).
Z dwunastu opowiadań zawartych w tomie Czarni myśliwi dziewięć jest
poświęconych historiom miłosnym, a w siedmiu dominującą rolę odgrywają
kobiety, ich przeżycia i doświadczenia. Wszystkie te kobiety znajdują się w sytuacjach przełomowych, a jedną z wyrazistszych sytuacji jest proces wchodzenia w stan małżeński. Motyw ten łączy kilka utworów i w odniesieniu do niego
w większości obowiązuje koncepcja „rozwiązań horyzontalnych” zaproponowana przez Voisine-Jechovą: po intensywnych przeżyciach i pokonaniu przeszkód zawierany jest związek małżeński, następnie pojawia się rozczarowanie
wywołane życiową stabilizacją i uczuciową rutyną. W czterech opowiadaniach: Maryčka tanečnice (Maryśka tanecznica), Nedotknutelná (Niedotykalna), Dětský ráj (Dziecięcy raj) oraz Sveřepa Meluzina (Nieprzejednana Meluzyna) chodzi raczej o „przejście w kobiecość” nie tyle uwarunkowane formalnym
związkiem, ile wyrażające się w spotkaniu z męskością. Ma ono charakter
„próby tożsamości”, w tym zarówno tożsamości seksualnej, jak i społecznej.
Sam akt zawarcia małżeństwa, jako w istocie jedyny widoczny społecznie ceremoniał przejścia u kobiet, nie zajmuje uwagi pisarki; nie odnajdziemy u niej opisu ślubów, przyjęć weselnych czy uroczystości zaręczynowych.
Małżeństwo interesuje ją jako swoisty mandat, potwierdzający społeczno-kulturową dojrzałość kobiety, równoznaczną z jej umiejscowieniem w określonych rolach, oraz, co najistotniejsze, z ograniczeniem jej wolności i ekspresji.
W Czarnych myśliwych taki „limitujący” charakter ma zresztą każde spotkanie
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z męskością, zarówno tą agresywną, skłonną do podbojów, jak i łagodniejszą,
konwencjonalną, równoznaczną ze złożeniem oferty małżeństwa. To właśnie
w poszukiwaniu sposobów unikania konsekwencji tego spotkania Svobodová
penetruje obszary, w których ulokowane są rozwiązania alternatywne; pokazuje jednostki znajdujące schronienie w społeczno-kulturowych niszach, wykształcające tożsamości, w których zrozumieniu pomocne mogą być związane
z procesami przejścia kategorie liminalności i liminoidalności.
Koncepcja liminalności pojawiła się w pracach francuskiego etnologa Arnolda von Gennepa, rozwinął ją zaś i przekształcił współczesny amerykański
antropolog Victor Turner. Wywiedziona z łacińskiego słowa limen, oznaczającego próg, liminalność, stanowiła u van Gennepa jedną z wyróżnionych przez
niego trzech faz rytuałów przejścia (to one, jak pisał potem Turner, „towarzyszą każdej zmianie statusu lub pozycji społecznej lub niektórym zdarzeniom
związanym z wiekiem”22), usytuowaną pomiędzy preliminalnością (oddzieleniem, separacją) a postliminalnością (fazą włączenia, „wyniesienia”, powrotu
do społeczności i stania się jej pełnowartościowym członkiem). Z triadycznej
struktury rytuału van Gennepa Turner wydobył właśnie fazę środkową, liminalną. Ujmując rzecz najkrócej, chodzi w niej o to, że w niektórych sytuacjach życiowych, na wzór dawnych rytuałów, w oczekiwaniu na dokonanie
się przemiany umieszczamy się bądź jesteśmy umieszczani w jakimś miejscu
i czasie („miejscu, które nie jest miejscem i czasie, który nie jest czasem”23),
w którym nie mamy już dawnej tożsamości, a nowej jeszcze nie posiadamy.
Ten stan pograniczny określany jest właśnie jako liminalny. Turner twierdzi, że
„(…) podczas pośredniego okresu liminalnego status uczestnika obrzędu (pasażera) staje się wieloznaczny, zawieszony, znajduje się pomiędzy wszystkimi
możliwymi punktami klasyﬁkacji. Uczestnik przechodzi przez symboliczną
sferę, która ma tylko nieliczne własności jego wcześniejszego lub późniejszego
statusu lub nawet nie ma ich wcale”24.
Faza liminalna, odpowiadająca etapowi marginalizacji, w przebiegu większości rites de passage oznacza degradację, po której następuje włączenie równoznaczne ze społecznym wyniesieniem; „(...) neoﬁta” – pisze Turner – „powraca do struktury społecznej, często, choć nie zawsze, z wyższym statusem”25.
W fazie liminalnej istotne jest to, że osoba przechodząca inicjację, jest, zdaniem
Turnera, „(...) strukturalnie, jeśli nie ﬁzycznie, niewidzialna w świetle standardowych deﬁnicji i klasyﬁkacji danej kultury”26. Z tego też powodu z liminalnością powiązana jest kategoria communitas, społeczności czy też zbiorowości
przeciwstawionej pojęciu struktury społecznej, stanowiącej punkt odniesienia
22
V. Turner Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł.
W. Usakiewicz, Kraków 2005, s. 195.
23
Ibidem, s. 202.
24
Ibidem, s. 196.
25
Ibidem.
26
Ibidem.
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dla uczestnika obrzędu przejścia w fazie liminalnej. Charakterystycznymi cechami communitas są: spontaniczność, bezpośredniość, bezczasowość (zawieszenie w czasie), egalitarność, aż po zniesienie różnic płciowych27. Liminalność
charakterystyczna jest dla rytuałów obowiązkowych, normatywnych, związanych z „cyklami kalendarzowymi, rytmami biologicznymi, pogodą, strukturą
społeczną oraz katastrofami naturalnymi, wojnami”28. Turner zwrócił również
uwagę na rytuały dobrowolne, w których liminalność przybiera postać liminoidalności. Rytuały te, w kulturze nieustannie generowane, jak pisze Jacek
Sieradzan, „(…) sytuują się na marginesie głównego toku procesów społecznych. (...) Jeśli cechą zjawisk liminalnych jest czasowe odwrócenie świeckiej
rzeczywistości i struktury społecznej, to zjawiska liminoidalne charakteryzują
się radykalną krytyką struktur społecznych, prowadzą do buntu i tworzenia
utopijnych społeczności alternatywnych. Do rytuałów liminoidalnych Turner
zaliczył karnawały, duże zawody sportowe, przedstawienia teatralne, warsztaty teatru albo tańca o charakterze paraszamańskim, a także święta takie jak
Halloween”29.
Z liminalnością bywa kojarzona dzikość, boskość, stany hipnotyczne i transowe, jak również różne formy kontestacji społecznej struktury i porządku.
Dla Turnera podobny do liminalności pośredni stan reprezentują outsiderzy,
do których zalicza on szamanów, wróży, media, kapłanów, mnichów żyjących
w samotniach, hipisów, wędrownych robotników i włóczęgów. „Ludzi w stanie
liminalnym” (zwanych przez Turnera, jak podaje Jacek Sieradzan, „bytami liminalnymi”, „istotami przejściowymi”, „osobami liminalnymi”, „liminalami”30)
badacz odróżnia od „ludzi pogranicza”, „którzy przez przypisanie, wybór, samookreślenie bądź nabycie są jednocześnie członkami dwóch lub więcej grup
społecznych, których społeczne zdeﬁniowanie i normy kulturowe są różne,
a często nawet sprzeczne”, a do których zalicza „(...) podróżujących cudzoziemców, Amerykanów mających nieamerykańskich rodziców, osoby mieszanego pochodzenia etnicznego, parweniuszy (ludzi pogranicza nastawionych
na awans społeczny), zdeklasowanych (ludzi pogranicza doświadczających
degradacji społecznej), uczestników migracji ze wsi do miast oraz kobiety
w zmienionych, nietradycyjnych rolach”31.
Liminalność, niekoniecznie ujmowana w sposób ścisły, lecz traktowana
jako metodologiczna inspiracja i wsparcie, bywa obecnie chętnie wykorzysty27
„Podczas gdy struktura uwypukla, a nawet przerysowuje biologiczne różnice między płciami
przez ubiór, ozdoby i zachowanie, communitas dąży do zmniejszenia tych różnic. Dlatego w wielu
plemiennych ceremoniach inicjacji, gdzie wśród neoﬁtów są przedstawiciele obojga płci, kobiety
i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta, często są oni ubrani podobnie i podobnie się zachowują w sytuacji liminalnej. Potem, po powrocie do porządku struktury, obyczaje dzielą ich i podkreślają różnice
płci”, por. ibidem, s. 208.
28
J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata, Kraków 2005, s. 23.
29
Ibidem.
30
Ibidem, s. 22.
31
V. Turner Gry społeczne, pola i metafory..., s. 196−197.
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wana w badaniach z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Badacze, jak
to czyni na przykład Jacek Sieradzan, za pomocą symboliki liminalnej przyglądają się zjawisku szaleństwa i jego kulturowym regulacjom: „symbolizm liminalny jest znakomitym punktem odniesienia do badania sytuacji skrajnych
i granicznych, w których zagrożone są podstawy ludzkiej egzystencji lub uznaje się, że życie w społeczeństwie straciło sens”32 twierdzi Sieradzan. Badacz
ten wprowadza w związku z tym nowe terminy, takie jak trans- sub- i superliminalność czy liminalność zawieszona33. Amerykański religioznawca Gregory
Mobley w pracy Samson and the Liminal Hero in the Ancient Near East zajął
się udowadnianiem liminalnej ontologii bliblijnego bohatera, Pamela Bettis
i Natalie G. Adams w książce Geographies of Girlhood: Identities In-between
ujmują wiek dziewczęcy i naukę w szkole jako liminalną fazę życia społecznego,
wreszcie w ramach studiów genderowych prowadzone są seminaria poświęcone liminalności, rozumianej jako sytuacje progowe w życiu kobiety, takie na
przykład jak narzeczeństwo, utrata dziewictwa, poród.
Liminalność, ów „pośredni punkt w przejściu między dwiema pozycjami
w sekwencji statusów”34, ma jak widać silny związek z tożsamością, a przy tym
określa ją głównie jej zawieszenie, swoisty brak; jest to w istocie oczekiwanie na
tożsamość, odniesione do osoby znajdującej się w tożsamościowej „wyrwie”,
strukturalnie nigdzie nie przynależnej, usytuowanej pomiędzy „pozycjami wyznaczonymi przez prawo, obyczaje, konwencje”35. O ile ludzi pogranicza opisuje sytuacja bycia „i tu, i tam”, o tyle liminalność wyraża się w stanie opisanym
przez Turnera jako betwixt and between, co bywa tłumaczone jako „ani jedno,
ani drugie”, „ani tu, ani tam”. Tym, co zasadniczo różni „pograniczników” od
osób liminalnych, jest fakt, że ci drudzy „często są symbolicznie wynoszeni
do wyższego statusu, a ich czasowe pozbawienie statusu jest jedynie udawanym, pozornym odzieraniem, dyktowanym przez wymogi kultury”36. A bohaterki niektórych opowiadań Svobodovej z tomu Czarni myśliwi wydają się
taki właśnie status reprezentować. Mimo pewnych skojarzeń z wyróżnionymi
przez Turnera „ludźmi pogranicza” („kobiety w zmienionych, nietradycyjnych
rolach”) nie należą one do tej kategorii. Perspektywa dojrzewania płciowego
i społecznego implikująca konfrontację z męskością umieszcza je w sytuacji
przejścia, w wyniku którego mogą one doświadczyć ponownego społecznego „włączenia”, zatem procesu, który zdaniem Turnera odróżnia liminalność
od pograniczności i od wielu innych form społecznego wykluczenia. Można
jednak powiedzieć, że dzięki pewnym cechom i zachowaniom, zatem „wykluczeniom” o charakterze wewnętrznych decyzji, niekoniecznie wynikającym
z zewnętrznych aktów społecznych, jak to się dzieje w normatywnych rytu32

J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata..., s. 26.
Ibidem, s. 24−25.
34
V. Turner Gry społeczne, pola i metafory..., s. 200.
35
Ibidem, s. 269, także: J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata..., s. 22.
36
V. Turner Gry społeczne, pola i metafory..., s. 197.
33
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ałach przejścia, bohaterki Svobodovej wybierają stan przypominający zawieszoną liminalność, o której mówi Jacek Sieradzan, to znaczy taki, w którym
unikają fazy włączenia, lub, jeśli bywa ona obecna, pojawia się szczątkowo
i pełni swoją funkcję w sposób częściowy37. Sam limen, czyli stan progowy,
objawia się w ich przypadku również w zapowiedzi istnienia swoiście pojętej
„linii ujścia”38, rozumianej nie jako ponowne włączenie w strukturę społeczną
o charakterze „wyniesienia”, lecz jako projekt indywidualny stanowiący rodzaj
„wyzwolenia” o niezsocjalizowanej formie, sugerując, że mogłoby się w tym
miejscu rozpocząć konstruowanie jakiejś nowej tożsamości.
Zilustrujmy to obszerniej na przykładzie opowiadania Maryśka tanecznica,
w którym w interesujący sposób dziewczęcość została połączona ze stanem
małżeńskim (nawiązując przy tym do kilku innych pokrewnych tematycznie
opowiadań z tomu Czarni myśliwi: Niedotykalnej, Nieprzejednanej Meluzyny,
Dziecięcego raju, jak również Dianki oraz ...i codziennie będzie grała muzyka
pod waszymi oknami!).
Bohaterka Maryśki tanecznicy w wieku 15 lat wychodzi za mąż za o wiele
starszego od siebie mężczyznę, byłego myśliwego z drużyny księcia. Przejście
to ma jednak charakter formalny, nie wiąże się bowiem z żadną konkretną,
społecznie oczekiwaną czy wręcz wymaganą zmianą stylu życia, zachowania
bądź osobowości. Pasją dziewczyny pozostają zabawa i taniec:
Nie mogła żyć bez tańca i chociaż kochała lasy, opuszczała je zawsze, kiedy tylko usłyszała, że w którymś z sąsiednich miast szykuje się zabawa. Kazała wówczas zaprzęgać,
myśliwi siodłali konie i z radością, uroczyście opuszczali Wysokie Góry, aby przetańczyć noc w mieście. (...) Tańczyła do białego rana, przespała się, po czym jechała do
37
Jak pisze Agnieszka Kościańska, odwołując się do koncepcji Bruce’a Lincolna: „(...) model obrzędów przejścia proponowany przez Arnolda van Gennepa, rozwinięty przez Victora Turnera (2004)
nie jest uniwersalny – nie obejmuje bowiem doświadczenia kobiet. Dziewczynki przechodzą inicjację
po pierwsze samotnie (nie ma communitas), często w domu, a po drugie system inicjacyjny nie jest
dla nich źródłem wiedzy – to wszystko, co muszą umieć jako żony, poznały już wcześniej, nauczyły
się od matki. W trakcie inicjacji uczą się raczej odpowiedniej postawy czy też określonego stosunku
do tych czynności – od tego czasu będą wykonywać je chętniej. Zgodnie z tym założeniem, kobieca
inicjacja byłaby rytualnym potwierdzeniem roli kobiety. Lincoln proponuje, żeby w przypadku kobiecych obrzędów przejścia, zamiast o wyłączeniu, fazie progowej, związanej z communitas i przyswajaniem nowej wiedzy, i ponownym przyłączeniu już do nowego stanu, mówić o zamknięciu, przemianie, wyłonieniu się/przeobrażeniu”. Badacz stwierdza ponadto, że kobiety są inicjowane przez całą
społeczność. Por. A. Kościańska, Konwersja a rekonstrukcja tożsamości płciowej, http://www.gender.uni.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=teksty_online&p=koscianska_agnieszka_
konwersja_a_rekonstrukcja_tozsamosci_plciowej [dostęp: 1.12.2001]
„Zawieszoną liminalność“ bohaterek Svobodovej można zatem odnieść do wyróżnionej przez
Lincolna fazy przemiany. Koncepcja przemiany zakłada jednak ewolucyjność, rozciągniętą w czasie,
począwszy od pojawienia się pierwszych ﬁzycznych oznak dojrzewania, na osiągnięciu dojrzałości
płciowej i społecznej skończywszy. U Svobodovej natomiast, którą szczegóły dojrzewania biologicznego nie zajmują, istotne są sytuacje zawieszenia, zatrzymania w procesie społecznego dojrzewania
dziewcząt, a także specyﬁczna perspektywa i potencjalność fazy „włączenia”; liminalność ponadto
pozwala na wydobycie elementów oporu i kontestacji w relacjach społeczno-kulturowych.
38
Termin „linia ujścia” pojawia się w pracach Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego, ja jednak
stosuję go w znaczeniu metaforycznym.
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kolejnego miasta, gdzie w jakiejś wsi przetańczyła drugą noc, a w innej także i trzecią
(ČM, s. 125).
Maryśka zaś tańczyła, gdzie się dało, na przykład przy dźwiękach arystonu, a zanim ziemianie, kupcy i panowie z miasta upili się, tańczyli z nią w dużej izbie walca za
walcem, a wszystkie do lewa.
Dom wciąż był pełen gości, pięciu z nich odjechało, sześciu przybyło, tak że i w domu
Maryśka wytańczyła się do woli (ČM, s. 126).

Zainteresowania te, mimo że stanowią przedłużenie okresu dziewczęcego,
dopiero w uwypuklonym w utworze momencie przejścia w stan małżeński,
stwierdzającym co najwyżej dojrzałość biologiczną dziewczyny, wydają się ulegać intensyﬁkacji i zwracają uwagę jako specyﬁczne zachowania społeczne.
Pytaniem pozostaje, do kogo skierowany jest ten przekaz w obrębie świata
przedstawionego?
W opowiadaniu Svobodovej zabawa ma, rzec można, charakter permanentny. Złamana zostaje tym samym, zgodnie z tezą Johana Huizingi, jej podstawowa zasada, czyli tymczasowość: „Zabawa nie jest »zwykłym«, czy też »właściwym« życiem. Jest to raczej wykraczanie z takiego życia w sferę tymczasowej
aktywności o swoistych tendencjach”39, pisze Huizinga. Uprawiana w czasie
wolnym, znajduje się ona, kontynuuje badacz, „poza procesem bezpośredniego zaspokajania konieczności i żądz, a nawet proces ten przerywa. Wsuwa się
w ciągłość owego procesu jako czynność tymczasowa”40. Ewie Kuryluk, analizującej dramaty Arthura Schnitzlera, teza ta posłużyła do wydobycia zawartej
w utworach austriackiego twórcy krytyki stylu życia oraz kondycji egzystencjalnej określonego środowiska społecznego41. Svobodovej natomiast nie chodzi o analizę zachowań grupowych. Fakt, że w zasadzie wszyscy bohaterowie
z otoczenia Maryśki bawią się, ma tu znaczenie drugorzędne, jest on też akceptowany przez okoliczną społeczność. Pojawiają się wprawdzie dyskretne
oceniające komentarze („»Tam jest jak w Monaco!«, mówiło się o leśniczówce
w Białej Studni”; ČM, s. 126), nie mają one jednak przełożenia na społeczne
działania wykluczające, w odniesieniu do zbiorowości myśliwych obowiązują
bowiem łagodniejsze normy. Ta wyjściowa regulacja umożliwia mimikrę zachowań bohaterki; dziewczyna zostaje wchłonięta przez grupę rodzinną, podlega
społecznej indywidualizacji wyłącznie w roli żony, jako kobieta pozostająca
pod kuratelą męża. On sam natomiast w ujęciu Svobodovej zrzeka się funkcji
egzekutora małżeńskich praw i obowiązków: „Mąż przez lata cierpliwie towarzyszył jej we wszystkich balach, jakie odbywały się w okolicznych miastach,
nie pilnując jej, sam przy piwie do kart zasiadał, wierząc jej i radując z tego, że
Maryśka cieszy się młodością, dla niego już utraconą” (ČM, s. 126) – czytamy
39
J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kubecka i W. Wirpsza, Warszawa 1967, s. 21 (fragmenty zapisane kursywą pochodzą od autora – przyp. A.C.).
40
Ibidem, s. 22.
41
E. Kuryluk, Wiedeńska apokalipsa. Eseje o sztuce i literaturze wiedeńskiej około 1900, Kraków
1974, s. 94−95.

124

w opowiadaniu. Widać więc, że mąż odgrywa tu raczej rolę ojca niezamężnej
córki42, dodatkowo, poprzez kontemplację młodości żony, kompensuje utratę własnej. Jego akceptująca obecność niweluje potencjalne napięcia między
mikro- a makrostrukturą; między rodziną, w obrębie której możliwe są indywidulane wewnętrzne regulacje, a społeczeństwem. Tak zaprojektowane środowisko rodzinne jest rodzajem kamuﬂażu, formą alibi dla stylu i trybu życia
bohaterki, które zawieszają jej społeczną tożsamość, trudno bowiem powiedzieć, czy jest ona dziewczyną, czy już kobietą, panną czy mężatką, a nawet
żoną czy córką − choć równie dobrze można ten porządek ująć „liminalnie”,
stwierdzając, że Maryśka nie jest, oczywiście według pewnych preskrypcji, ani
dziewczyną, ani kobietą, ani panną, ani mężatką, ani żoną, ani córką. Wprowadzony do utworu kontekst tanecznych zabaw umożliwia podkreślenie owej
płynności i niedookreśloności: wydobywane w opisach tańczącej dziewczyny
sytuacje, takie jak ruch, krążenie, wirowanie, znikanie w tłumie tańczących,
akcentują nieuchwytność i nieostrość w rysunku postaci, przy czym mimetyczność tę można odnieść również do roli, statusu i funkcji społecznych bohaterki. Dopiero gdy mąż z upływem lat opada z sił i przekazuje opiekę nad żoną
jednemu z młodych myśliwych, położenie bohaterki ulega zmianie, uzmysławiając tym samym, że nie było one zgodne z normą. Młody mężczyzna, scharakteryzowany jako „mroczny, władczy, gniewny junak o pięknych oczach,
zazdrosny i gwałtownie pragnący Maryśki” (ČM, s. 126); „milczący, chmurny,
rozmowny tylko wówczas, gdy był czymś rozdrażniony, mściwy i stawiający
wszystkiemu opór” (ČM, s. 128−129), znany również jako uwodziciel młodych,
niedoświadczonych dziewcząt, odbiera zachowanie Maryśki jako naruszenie
ładu, którego wydaje się jedynym strażnikiem. Wykorzystując przyznaną mu
rolę, pragnie on „ujarzmić” dziewczynę, najpierw poprzez łagodne próby pozyskania jej uczuć, następnie agresywniej, poprzez coraz ostrzejsze sprzeciwy, kontrolę oraz inne radykalne formy podporządkowania. Kiedy metody te
zawodzą, myśliwy wymusza na mężu Maryśki wydanie żonie zakazu: „Tego
wieczoru mąż zakazał jej tańca i wszelkich zabaw. (…) Dosyć się natańczyłaś,
koniec z tym!” (ČM, s. 140−141). I choć dyscyplinującego wtargnięcia w życie
dziewczyny dokonują obaj mężczyźni, zasadnicza okazuje się ingerencja młodego myśliwego; mężczyzna ten, obdarzony „mocą erosa”, której mąż wydaje
pozbawiony, okazuje się strażnikiem porządku, wyrażającego się poprzez wyraziste, nienegocjowalne formy społecznej tożsamości wywiedzionej z przynależności płciowej.
42
A dokładnie występuje w jednej z ról pełnionej niegdyś w zastępstwie matki: „Konwenanse
(...)” − jak pisze Agnieszka Lisiak − „nie pozwalały młodej, niezamężnej pannie samej pojawić się
balu. Jak wspomina Karol Estreicher, był on zmuszony przesiadywać na balach do rana, ponieważ
żona pojechała do Wiednia, a w domu były panny na wydaniu. W podobnym tonie opisywał te
zwyczaje Ferdynand Hoesick, wspominając Jana Matejkę: »Stary Matejko, biedak, przypatrując się
córkom, jak bawiły się doskonale, jak w tańcu przechodziły z rąk do rąk, bo miały ogromne powodzenie, musiał siedzieć do 7-ej rano zamiast spać smacznie, odpoczywając po całodziennej pracy
artystycznej«”. Por. A. Lisiak, Kobieta, miłość i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009, s. 80.
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Johan Huizinga ujmuje zabawę szeroko, stosując ten termin wymiennie
z grą oraz włączając w jego obręb także „zapasy i wyścigi, pokazy i przedstawienia, tańce i muzykę, maskarady i turnieje”43. W opowiadaniu Svobodovej
zabawa przejawia się przede wszystkim poprzez taniec.
W płaszczyźnie społeczno-kulturowej taniec pełni kilka funkcji. Jak pisze
francuski kulturoznawca Jean-Paul Roux, w mitach i podaniach, poza motywem kapłanek-dziewic, składających w tańcu hołd bogini, tańczące kobiety
przeważnie konotowały sytuację uwodzenia, kuszenia, w czym ważny udział
nierzadko przypadał „istotom marginalnym”: nimfom, syrenom, czarodziejkom44. W kulturze starożytnej występuje rytualny taniec „transowy”, związany, jak pokazuje Jacek Sieradzan, z kultem Dionizosa i motywem bachantek,
tyjad oraz menad. Zwłaszcza okresowy taniec ekstatyczny bywa traktowany
przez badaczy jako forma uwalniania nadmiaru energii, która nie może być
skanalizowana w sposób „prospołeczny”. W ujęciu psychologicznym deﬁniuje
się go jako energię erotyczną, socjolodzy kładą nacisk na energię agresji i oporu, „wrogości i frustracji (kobiet – przyp. A.C.) w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn”45. Religioznawcy, tacy jak Sieradzan, traktują go jako
„energię szaleństwa”, rozumianego jako forma objawiania się boskości46.
W bliższych czasowo wariantach skonwencjonalizowany przez odmiany towarzyskie oraz bliski im kontekst zabaw tanecznych czy bali taniec odgrywał
dwojaką rolę. Po pierwsze, był powszechnie akceptowanym, nierzadko jedynym dozwolonym sposobem kontaktu ﬁzycznego mężczyzn i kobiet na forum
towarzyskim. W Europie i Ameryce do końca XIX wieku, a w niektórych sferach dłużej, był on ponadto ważnym elementem społecznych praktyk matrymonialnych. Stanowił zatem domenę dziewcząt, dla których udział w balach
i zabawach był obowiązkowy, oznaczał bowiem istotny ruch w tyleż poważnej,
ile wyrachowanej grze prowadzonej przez rodziców47. Tymczasowość tak ujmowanego tańca wyrażałaby się zatem w tym, że sfunkcjonalizowane, związa-

43

J. Huizinga, Homo ludens…, s. 20.
J.-P. Roux, Kobieta w historii i micie, przeł. B. Szczepańska, Warszawa 2010, s. 184−186.
45
J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata..., s. 172.
46
Ibidem, s. 170−183.
47
Agnieszka Lisiak nazywa bale i zabawy taneczne „jarmarkiem matrymonialnym”, por. A. Lisak, Kobieta, miłość i małżeństwo w XIX wieku..., s. 103. Angela Carter natomiast, wydobywająca
ten obszar (i moment) opisanym w bajce o Kopciuszku społecznym procesie dorastania dziewcząt,
pisze ironicznie: „Nadszedł czas osobliwego targu, jaki niegdyś odbywał się w owym kraju, kiedy
to wszystkie zamieszkałe w nim dziewice szły tańczyć przed królewskim synem, by mógł on sobie wybrać dziewczynę, którą zechce pojąć za żonę”, za: A. Carter, Popielucha, czyli duch matki
[w:] eadem, Czarna Wenus, wybrała, przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła A. Ambros, Warszawa 2000, s. 354−355. Simone de Beauvoir do kulturowej „matrymonialnej procedury” włączała
również inne formy towarzyskiej zabawy: „W Panteonie, w Operze, na balu, na plaży, na przyjęciu –
wszędzie kandydatka do małżeństwa o świeżo zaondulowanych włosach, w nowej sukni, nieśmiało
odsłania swe wdzięki i popisuje się skromną konwersacją. Rodzice przynaglają: »Tyle już nas kosztowały te spotkania, zdecyduj się wreszcie. Na przyszły raz przyjdzie kolej na twoją siostrę«”, za: S. de
Beauvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2009, s. 463.
44

126

ne nie tyle z przyjemnością, ile z osiągnięciem określonego celu uczestnictwo
w zabawach tanecznych osiągało kres w zamążpójściu.
Svobodová w Czarnych myśliwych pozostaje obojętna na te konwencjonalne konteksty tanecznej zabawy, w czym wspomaga ją osadzenie akcji opowiadań w środowisku, którego nie można zakwaliﬁkować ani jako stricte ludowe,
ani jako mieszczańskie (a w tym „matrymonialna” funkcja tańca przejawiała
się najwyraźniej). W jednym tylko utworze, zatytułowanym ...a denně bude
hrávat hudba pod vašimi okny! (...i codziennie będzie grała muzyka pod waszymi oknami!) pojawia się wątek tańca i zabawy tanecznej połączony z problematyką małżeńskich planów i konkurów. W pierwszej części opowiadania
bohaterka, młoda i darzona silnym afektem przez jednego z myśliwych, w naturalnej konsekwencji przeznaczona do zamążpójścia, wspomagana przez
matkę oddaje się zabawie:
Matka pragnęła, aby córka bawiła się, nie zmuszała jej do zamążpójścia, woziła ją na
zabawy, umilając ostatnie chwile wolności przed ślubem, którym miała rozpocząć się
długa hazardowa gra o sztucznie podtrzymywaną stałość wciąż więdnących uczuć
(ČM, s. 248).
Anka tańczyła w sali z dobrymi tancerzami i wesołymi chłopcami; spędziła tak całe
popołudnie, nie myśląc o niczym innym, jak tylko o walcach. (...) Anka tańczyła, uśmiechała się, włosy jej wolno spływały, upajała się rytmem walca (...) (ČM, s. 248−249).

Stan ten przerywa pojawienie się ogarniętego zazdrością myśliwego, roszczącego sobie prawo do wyłączności dziewczyny, tak w tańcu, jak i w życiu
(„Nie, nie pozostawi jej w objęciach obcych mężczyzn. Musi z tym skończyć”;
ČM, s. 250). Po nieśmiałym proteście Anka ulega zalotnikowi: wybiera go na
partnera w tańcu, po czym pozwala mu się uprowadzić, by wreszcie przyrzec
mu swoją rękę. Jak czytamy w zakończeniu sceny:
To nie ze strachu Anka powiedziała myśliwemu, że kocha tylko jego. Nie, od dawna
naprawdę go kochała i nie mogła doczekać się chwili, gdy on też zapragnie jej miłości,
nie mogła doczekać się jego namiętnych i słodkich pocałunków (...). Przywarła do jego
piersi, w której biło krnąbrne i nieustępliwe serce, i w rozkoszy oddania mu się, w rozkoszy wielkich nadziei, przyrzekła mu wszystko, czego od niej żądał, o miłości wiecznej
i niezmiennej. Przyrzekła mu to, nie uświadamiając sobie, co właściwie przyrzeka, nie
mając już nigdy spojrzeć w oczy innemu, zamykając się na świat, na walce, piosenki,
zalotników, na wszystko i na wszystkich (ČM, s. 251).

W opowiadaniu ...i codziennie będzie grała muzyka pod waszymi oknami!
wątek tanecznej zabawy stanowi preludium do opowieści o monotonii i rozczarowaniach życiem małżeńskim, jakie, o czym wie doświadczona, podporządkowująca się regułom społeczno-kulturowym, ale też empatyczna matka,
stają się udziałem zamężnej kobiety. Pojawiające się w obrazie tańczącej Anki
wyróżniki: uśmiech, rozpuszczone, wolno spływające włosy, upojenie ruchem,
zmiana tancerzy, skoncentrowanie się na płynącej z tańca przyjemności, zdają
się kontrastować z przyszłymi ograniczeniami, ze skrępowaniem ducha i cia-
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ła (w tym kontekście wymowna staje się znana weselna ceremonia oczepin).
W opowiadaniu ...i codziennie będzie grała muzyka pod waszymi oknami! zabawa jest więc obszarem wolności, taniec umożliwia indywidualną ekspresję
oraz, co istotne, swobodny wybór wielu partnerów, stojący w opozycji do małżeńskiej wyłączności. Umożliwiająca córce, wręcz przedłużająca okres korzystania z tych dóbr matka jest tu nie tyle mistrzynią inicjacji, ile przewodniczką
w fazie liminalno-liminoidalnej.
W Maryśce tanecznicy funkcje tańca są złożone. Jest on, po pierwsze, podstawowym obszarem tożsamości bohaterki, ustanowionej wszakże, już na
poziomie tytułu, na podstawie semiotycznego „paktu” z czytelnikiem. Jeśli
„dezaktywujemy” imaginarium kultury ludowej (na co pozwala nam relatywizująca charakter świata przedstawionego poetyka Czarnych myśliwych), signiﬁant „tanecznica”/„tancerka” (słowo tanečnice w języku czeskim odpowiada
obu znaczeniom) nie będzie, mówiąc językiem psychoanalityków lacanowskich, społecznie „zapikowane”, to znaczy w zaprezentowanym w utworze
kontekście społecznym nie będzie ono posiadać prawomocnego odniesienia
i nie będzie deﬁniować tożsamości dziewczyny. Określenie to zawiera element
wykluczającej odmienności, inności, sygnalizuje tożsamościową „deterytorializację”, nie uściślając jej jednakże; można powiedzieć, że wytycza ono obszar
otwarty, niesprecyzowany, w którym znaczące, tak jak Maryśka w tańcu, jedynie „wirują” w oczekiwaniu na zespolenie się ze znaczonym. Towarzyszy temu
również wrażenie „tańca w transie”, nieprzerwanego i niezwykle intensywnego, co potwierdzają opisy tańczącej bohaterki; wrażenie odsyłające do opozycji między człowieczeństwem a boskością, zdrowiem a szaleństwem, zatem
między sacrum a profanum. Skonfrontowany ze społeczną rzeczywistością
taniec konotuje proces nieustannego przemieszczania się z obszaru codzienności w stan świętowania, ze sfery prywatnej, domowej – w publiczną. Jako
jedyna wydobyta w opowiadaniu forma aktywności bohaterki, taniec ukazuje
ją w działaniu przeciwstawiającym się wzorcowi kobiecej pasywności (która
w opowiadaniu wyraża się w konieczności podporządkowania się mężczyźnie). Kontrast aktywność–pasywność, interesująco odwrócony, występuje też
przy atrybucji rodzajów preferowanej zabawy: taniec i ruch dzięki Maryśce
wydają się domeną kobiet, mężczyźni zaś wolą bardziej „osiadłe” rozrywki:
biesiadowanie połączone z grą w karty, ewentualnie przyglądanie się tańczącym. Sfera zabawy i tańca zatem symbolicznie modeluje rzeczywistość, przekształcając jednocześnie tradycyjne ujęcia męskości i kobiecości.
Taniec to przede wszystkim dyspozycja ciała; jest to ruch będący przejawem
jego naturalnej ekspresji oraz forma komunikacji z innymi48. Pierwszy wymiar
48
Kiedy Edward T. Hall w pracy Poza kulturą omawia zjawisko „pozostawania w synchronie”,
zwane również „synchronowaniem”, mając na myśli „hierarchię rytmów stanowiących specyﬁkę
kulturową, wyrażaną za pośrednictwem języka i ruchów ciała” – zob. E.T. Hall, Rytm i ruch ciała
[w:] idem, Poza kulturą, przeł. E. Goździak, Warszawa 2001, s. 113 − porównuje on tę właściwość do
„tańca bez podkładu muzycznego czy też świadomej instrumentacji” (ibidem, s. 110). Hallowi chodzi
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tańca Svobodová interesująco przedstawiła w opowiadaniu Dianka z tomu
Czarni myśliwi. Jego bohaterką jest kilkuletnia dziewczynka, ukazana przez
pryzmat szczególnego daru, niejako podwójnie naturalnego, bo wrodzonego
oraz stanowiącego właściwość ciała. Jest nim umiejętność tańca. W utworze
pojawiają się opisy tańczącej bohaterki, ale też wszystkie wykonywane przez
nią czynności, charakteryzujące się płynnością, harmonijnością i naturalnością ruchów, określane są jako taniec (dokonujący się tu proces zespolenia obu
wymiarów ma podkreślać przywołana w narracji postać Isadory Duncan z jej
szkołą „tańca naturalnego”). Opowiadanie ma wyraźne przesłanie społeczne
(co w Czarnych myśliwych stanowi wyjątek), dar zostaje bowiem skonfrontowany z ograniczonymi perspektywami życiowymi dziecka, w przyszłości
skazanego na ciężką pracę, która zniweczy talent – taka jest w każdym razie
pesymistyczna prognoza. W pamięci pozostaje jednak sugestywność przedstawienia „ciała w tańcu życia”, obrazująca wrażliwość pisarki nie tylko na
kwestie społeczne. Motyw tańczącej kobiety obecny jest również w trzytomowej (niedokończonej) powieści Svobodovej Zahrada irémská (tytuł utworu jest
trudny do przełożenia; słowo zahrada to ogród, określenie irémska natomiast
nic nie oznacza w języku czeskim, jedynym tropem wydaje się hiszpańskie
słowo iremos, oznaczające odejście, odchodzenie). Jedna z bohaterek utworu, wydana za mąż wbrew swojej woli, przez długi czas ﬁzycznie izoluje się
od męża, znajdując w zamian upodobanie w samotnym tańcu. Taniec ma dla
niej charakter przeżycia o charakterze erotycznym, przeciwstawionego wyobrażeniom o szorstkim, odpychającym zbliżeniu z mężczyzną, a także jest
sposobem obcowania z sobą radosną, czerpiącą przyjemność z ruchu ciała.
W motywie tym chodzi najwyraźniej o sublimację, której kres kładzie podjęcie
współżycia seksualnego z mężem i urodzenie dziecka.
W Maryśce tanecznicy taniec pełni dwie funkcje: po pierwsze, jest przejawem ekspresji ciała, stanowiąc źródło naturalnej przyjemności, a po drugie
− formą komunikacji z innymi, zawierającą potencjał erotyczny. Wyraża się
to w nieograniczonej swobodzie w wyborze partnerów, w ich nieustającej wymianie:
Tańczyła namiętnie i żarliwie, przechodząc z jednych objęć w drugie, nie będąc świadomą, z których do których przechodzi, znajdując się pod magnetycznym wpływem
muzyki, rozgrzewającej krew i burzącej serce (ČM, s. 123).
Kochali ją wszyscy, ponieważ do nikogo nie należała, upojona i tańcem, i życiem
(ČM, s. 125).

o uprzednią wobec tradycyjnie pojmowanego tańca (albowiem „synchronowanie” też jest swego
rodzaju tańcem) funkcję o znaczeniu komunikacyjnym (stymulującą komunikację na poziomie pozawerbalnym, a nawet przedwerbalnym), a jednocześnie poprzez przytoczone porównanie badacz
uzmysławia, jak silnie taniec zespolony jest z ciałem. I to nie tylko taniec artystyczny, wyraﬁnowany,
lecz taniec w każdej postaci, jako swoisty, rytmiczny i płynny zarazem, zewnętrzny i wewnętrzny,
najbardziej naturalny przejaw naszej cielesności.
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Rozbiegane oczy Maryśki nigdy na nim z upodobaniem nie spoczęły, wydawało się,
że unoszona płomienną mocą, nie była świadoma jego obecności. Jeśli z nim tańczyła,
była upojona wyłącznie muzyką i było jej absolutnie obojętne, z kim tańczy. Leciała, leciała, a gdyby otworzyło się piekło, ukazując szklane dno, a muzyka by w nim zniknęła,
Maryśka pośpieszyłaby tam, a zanim by się bramy zamknęły, porwałaby także swego
ostatniego, przypadkowego tancerza, wymieniając go zaraz na diabła, który jako pierwszy przyszedłby poprosić ją o taniec (ČM, s. 132).

Podobnie jak w opowiadaniu ...i codziennie będzie grała muzyka pod waszymi oknami! chodzi tu o doświadczenie autonomii, o odkrywanie sfery wolności i przyjemności, czy to na płaszczyźnie prywatnej, intymnej, czy społecznej.
Także w przypadku Maryśki tanecznicy można postawić tezę, że angażując
w szczególny sposób ciało oraz zmieniając w tańcu partnerów, bohaterka sublimuje erosa. Zgodnie z ustaleniami psychoanalitycznymi jest to, jak wiadomo, zastępcza forma wydatkowania energii erotycznej, przysługująca raczej
mężczyznom, którzy dzięki temu działają i realizują się na płaszczyźnie kulturotwórczej. Kobiety, według Freuda, posiadają nie tylko „mniejszą zdolność
sublimacji swoich instynktów niż mężczyźni”49 (a zatem nie są one zdolne do
twórczości), lecz także odwracają one w ten sposób swoją energię od funkcji rozrodczych, a tym samym od tradycyjnych ról społecznych żony i matki.
W koincydencji z tymi poglądami pozostaje ogólniejsze, niejako „ochronne”
wobec zadań prokreacyjnych i wynikających z nich powinności społecznych
przekonanie, że sublimacja, zwłaszcza w przypadku kobiet, jest podrzędniejsza wobec seksu (rozumianego jako heteroseksualny stosunek płciowy), który
tym samym zyskuje status najwyższej przyjemności (oraz użyteczności, jeśli
weźmiemy pod uwagę funkcje rozrodcze). Tymczasem w opowiadaniu Svobodovej mamy potwierdzenie, że przyjemność może być czerpana przez kobietę
nie tylko z aktu seksualnego, lecz także z innych sposobów angażowania ciała.
Jak twierdzi Simone de Beauvoir, nie tylko mężczyzna pobudza zmysły kobiety, nie tylko on jest dowodem istnienia w niej namiętności50. Tak pojęty kobiecy eros – zarówno ten „promiskuityczny”, objawiający się w tańcu w zmianie
partnerów, jak i „ksobny”, stanowiący „samowolną” autoekspresję ciała – jako
przejawiający się poza obszarem trwale uspołecznionych relacji interpersonalnych, zwłaszcza między obiema płciami, nie jest, rzecz jasna, aprobowany
społecznie i kulturowo. Opowieść Svobodovej wydaje się ten fakt ignorować,
a oddanie się zabawie i tańcowi uwalnia bohaterkę od konieczności samookreślenia się w ramach społecznych oraz zapewnia jej wolność przeciwstawioną tradycyjnej seksualności oraz monogamicznej wierności i przynależności.
49
S. Freud, Wykłady ze wstępu do psychoanalizy: Nowy cykl. Wykład XXXIII Kobiecość, przeł.
P. Dybel, Warszawa 1995, cyt. za: S. Lipsitz Bem, Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających
z płci, przeł. S. Pikiel, Gdańsk 2000, s. 65.
50
Podobną tezę stawiają Kazimiera Szczuka i Agata Araszkiewicz w artykule Jak być kochanym,
„Res Publica Nowa” 1999, nr 7−8, oraz Ellen Kay Trimbergen w pracy Nowa singielka, przeł. A. Grzybek, Warszawa 2008, przede wszystkim w rozdziale Singielka i seks, s. 55−95.
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Maryśka, która w tańcu raczej wymyka się mężczyznom, niż się im oddaje,
w małżeństwie wolna, jak to ujmował Battaille, od poddawania przyjemności
dyscyplinie rozmnażania i produkcji (brakuje potwierdzeń współżycia seksualnego małżonków), bawiąc się, poszerza zakres swojej swobody.
Na ten właśnie aspekt uczulony jest młody myśliwy. „Nie należała pani do
nikogo, ale do wszystkich tak samo, do mnie, jak i do innych. (...) Nikt nie skłoni
Pani do przemiany. (...) Pani nie jest człowiekiem, nie jest kobietą, czarownicą
jest pani, złą i nieochrzczoną” (ČM, s. 137), wyrzuca jej wzburzony, ogarnięty
pragnieniem posiadania mężczyzna. Lecz to właśnie taniec umożliwia dziewczynie decydowanie o sposobie i zakresie doświadczania przyjemności, o formie i naturze rozkoszy, zapewniając zarazem przynależność do oryginalnej „liminoidalnej” wspólnoty, owej swoistej communitas, jaką tworzy społeczność
tańczących. To społeczność tymczasowa, spontaniczna, nieshierarchizowana
nawet w obrębie jednej pary, połączona wspólną namiętnością, jaką jest poszukiwanie przyjemności oraz jej nieskrępowane doświadczanie. Tak oto bohaterka Svobodovej wprowadza alternatywne rozwiązanie wobec „normalnego” życia kobiety z jego zwyczajowymi obowiązkami i ograniczeniami.
Jeśli przyjrzymy się opowiadaniom Svobodovej, w których dziewczęta pragną uniknąć przejścia w dorosłość oraz przemiany w kobietę, w ich ucieczkowych formułach dostrzeżemy elementy, które Simone de Beauvoir w Drugiej
płci ujmuje racjonalnie jako typowe zachowania mieszczące się w schemacie
dojrzewania. Ich opisy odnajdziemy w rozdziałach pracy de Beauvoir zatytułowanych Dzieciństwo oraz Młoda dziewczyna. Dziewczęta w okresie dojrzewania, pisze de Beauvoir, cechuje „samotny kult własnej osoby”51, zamykają
się one „(...) w dzikiej samotności (...). Bawią się bądź w tancerkę, bądź w świętą (...)”52, zwracają się ku własnej płci, poszukując tam doznań zmysłowych,
które „(…) nie grożą deﬂoracją ani penetracją”53, szczególnie chętnie obcują
z przyrodą, gdzie „pośród roślin i zwierząt (dziewczyna – przyp. A.C.) jest już
człowiekiem; uniezależniona zarazem od rodziny i mężczyzn jest podmiotem,
wolnością. (...) W chybotaniu wody, w migotaniu świata wyczuwa nieznane
jeszcze radości, łzy, uniesienia”54. Spotkamy się też, kontynuuje de Beauvoir,
z najdziwniejszymi pasjami, z utożsamianiem się z kobietami-bohaterkami,
bądź to walczącymi bronią czy piórem, bądź męczennicami, wojowniczkami
wielkiej sprawy. Charakterystyczny dla dziewcząt bywa kult religijny, czasem
nawet z elementami fanatyzmu. Są to więc, jak widać, różnego rodzaju „dziwactwa”, stanowiące reakcję na zmiany zachodzące w ciele oraz przeczuwane,
a następnie doświadczane spotkanie z normami społecznymi i kulturowymi,
regulującymi tożsamość płciową. Dziwactwa owe są zarówno wyrazem buntu wobec tych zmian, jak i wobec najistotniejszego poznania, jakie następu51

S. de Beauvoir, Druga płeć..., s. 372.
Ibidem, s. 369.
53
Ibidem, s. 375.
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Ibidem, s. 393−394.
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je w chwili uświadomienia sobie najważniejszej, niegdyś jedynej kobiecej roli
jako żony i matki. W trakcie dorastania, konkluduje de Beauvoir, buntując się
przeciw swemu losowi, dziewczyna „odrzucając naturę i społeczeństwo (...),
prowokuje i wyzywa mnóstwem ekscentryczności”55.
Tak też można odczytać zachowania bohaterek Svobodovej, zarówno oddanej tańcu Maryśki, jak i dziewcząt w trzech innych opowiadaniach: skupionej
na wartościach duchowych, wręcz obsesyjnie unikającej kontaktu ﬁzycznego
z ludźmi Hanki z Niedotykalnej, miłującej żywioł wodny i wszystko, co związane z przyrodą Lizy z Nieprzejednanej Meluzyny, czy wreszcie piętnastoletniej
Pindulinki z Dziecięcego raju, która darzy miłością zwierzęta, przedkładając to
nad relacje z mężczyzną.
W uparcie podtrzymywanych przez bohaterki Svobodovej tożsamościach
można zatem dostrzec „typowe” zaburzenia okresu dojrzewania. W ich próbie
oporu przed dojrzałością, przed jej konsekwencjami społecznymi i seksualnymi, odnajdujemy jednak coś więcej niż tylko przejściową dziewczęcą irracjonalność wyrażającą się behawioralnie. Niektóre z nich włączane są w porządek
nadnaturalny, co dokonuje się w różny sposób, przykładowo wtedy, gdy na
skutek zakazu męża następuje przejście Maryśki w dorosłość, a dziewczyna,
zwana odtąd panią Maryśką, zostaje włączona do społeczności kobiet zamężnych, nie rezygnuje ona z ze swych upodobań. Zmianie ulegają jedynie
proporcje: Maryśka tańczy sama, wieczorami, na leśnej polanie, w tajemnicy
przed mężczyznami, zaś podpatrujący dziewczynę myśliwy nazwie ją wówczas ponownie czarownicą i rusałką. Mężczyzna w ten sposób demonizuje
dziewczynę, odwołując się do ostracyzująco-dyscyplinujących kwaliﬁkacji kobiecości, która pragnie wymknąć się porządkowi społecznemu56. Taki odbiór
to przejaw lęku wobec tego, co nie poddaje się ograniczeniom, a także kara za
nieposłuszeństwo i manifestację niezależności, którą u Svobodovej jest taniec.
Zwieńczeniem tego będzie zresztą zamordowanie dziewczyny. Inna bohaterka, Liza z opowiadania Nieprzejednana Meluzyna, sama nazywa siebie panną
wodną, wodnicą, meluzyną, leśną panną. Irracjonalny kod wierzeń ludowych
służy zatem racjonalnemu deﬁniowaniu lub autodeﬁnowaniu tożsamości, które przywołują ideę społecznego „bytowania liminalnego” jako uwalniającego
od klarownej tożsamości społeczno-płciowej i wynikających z niej jasno określonych ról.
Kwestię tę rozwija amerykańska badaczka Gillian Alban, która zajmuje się
marginalną ontologią kobiecości i jej transcendentnym potencjałem. Punktem
wyjścia jest dla niej postać Meluzyny, jeden z ważniejszych tropów w femi55

Ibidem, s. 383.
Jak twierdzi amerykańska antropolożka Augusta Molnar, w wierzeniach niektórych plemion
opozycja między czarownicą a żoną odpowiada opozycji między kobietą niebezpieczną i niekontrolowaną a kobietą poddaną społecznej kontroli; opozycja ta ma charakter dyscyplinujący. Por.
A. Molnar, Female Ambiguity and Liminality in Kham Magar Belief, digitalcommons.macalester.edu/
cgi/viewcontent.cgi?article=1076 [dostęp: 1.12.2011].
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nistycznej mitologii kobiecej. Wspomagając się teoriami Josepha Campbella,
Jamesa Frazera i Johanna Jakoba Bachofena57, oraz nawiązując do wielu współczesnych propozycji feministycznych, Alban powraca w swej interpretacji do
źródeł matriarchalnych, orzekając, że „Bóg był Kobietą. Była ona postrzegana
jako żywioł wodny wynurzający się z pierwotnego chaosu lub z głębin stanowiących źródło życia. Była więc też chtoniczna, zależna od ziemi, jak to wyraża
uniwersalny mityczny koncept Matki Ziemi. Poza tym była ona również napowietrzna; ukazywano ją ze skrzydłami, czasem w skojarzeniu z towarzyszącym
jej ptakiem, lub też bezpośrednio jako ptaka. Jej skrzydlatą formę postrzegano
również jako wężową, głównie za pośrednictwem falujących skrzydeł, ewentualnie jako gadzią, smoczą”58. W tradycji chrześcijańskiej Meluzyna o „wężowej”
formie asocjuje, zdaniem Alban, spotkanie Ewy z wężem, a w rezultacie − spotkanie z grzechem oraz swoiste wykluczenie kobiecości. Z czasem więc, kontynuuje badaczka, w rozwoju historycznym równoznacznym z umacnianiem
się porządku patriarchalnego starożytne ujęcie boskiej kobiecości uległo eliminacji poprzez jego wrogie, wspomagane demonizacją nacechowanie, w czym
znaczny udział miała jednowymiarowa interpretacja „gadzich” atrybutów:
„Z dala od źródła życia, ona i jej wąż przekształcają się w monstra, zatrważające i zagrażające życiu. W miejscu, w którym może ona przetrwać, zajmując
przeważnie pozycję podległą, gdzie męski punkt widzenia czyni ją nieprzerwanie kochanką i matką, płodność nadal jest jej przypisywana, lecz zostaje ona
przyporządkowana w pierwszej kolejności mężczyźnie, występującym w roli
męża bądź syna, a dopiero w drugim rzędzie jej samej”59.
Alban podąża tropem Meluzyny, analizując powieść postmodernistycznej pisarki brytyjskiej A.S. Byatt Opętanie (Possession)60. Postać Meluzyny,
pisze Alban, wspomagając się ustaleniami feministycznych badaczek Hélène
Cixous i Luce Irigaray, sprawia, że opowiedziana przez Byatt historia (a raczej
jedna z historii, w Opętaniu mamy bowiem do czynienia z fabułą spiętrzoną,
wielowarstwową) jest „rzutem na płaszczyznę tradycyjnych mitów i legend”,
a zarazem jest ona „wytrącana” z tego kontekstu, kierując się w stronę przewartościowującej genderowo-feministycznej kulturowej mitologii kobiecości61.
Paradygmat Meluzyny okazuje się formą ucieczki od ograniczeń nakładanych
na kobiecą seksualność, na ich twórczość oraz pragnienie twórczości, stając
się w rezultacie ucieczką od obowiązujących ról kobiecych (teza ta pojawia się
zresztą bezpośrednio w powieści Byatt, a wyrażona zostaje przez jedną z boha57
Jego praca Das Mutterrecht (w polskim przekładzie z 2007 roku Matriarchat. Studium na
temat ginajkokracji świata starożytnego podług natury religijnej i prawnej) z 1861 roku stanowiła
inspirację również dla czeskich pisarek przełomu XIX i XX wieku.
58
G. Alban, Melusine. The Serpent Goddess in A.S. Byatt’s Possession and in Mythology, Lanham
2003, s. 4.
59
Ibidem, s. 6.
60
Wydana w 1990 roku powieść Byatt ukazała się w Polsce w 1994 roku nakładem Wydawnictwa Prószyński i S-ka.
61
G. Alban, Melusine…, s. 11.

133

terek, feministyczną badaczkę twórczości swojej ciotki, dziewiętnastowiecznej
poetki Christabel LaMotte, autorki poematu o Meluzynie). Alban przypomina,
że jedną z najbardziej elitarnych form tej ucieczki jest dziewictwo. Może ono,
rzecz jasna, dotyczyć wyborów w życiu rzeczywistym, w opowieści o Meluzynie
jednak, której antycypacją jest partogeneza bogini-matki oraz gynocentryczna
społeczność, zawarta jest koncepcja samowystarczalności (self-sufﬁciency)
dziewictwa, a wraz z nią gwarancja autonomii kobiety. „Kiedy boginie” – jak
twierdzi Gillian – „były niezależnymi, a przy tym seksualnie w pełni aktywnymi kobietami, ich dziewictwo nie było abstynencją, lecz raczej przejawem niezależności od mężczyzn”62. Podsumowując, w zachowaniu dziewictwa może
wyrażać się zarówno niezależność kobiety, jak i jej „boskość”, pragnienie jego
zachowania natomiast odzwierciedlałoby dążność do uzyskania obu wartości.
Być może, jak podkreślają feministki, jest to również jedyny sposób na pozytywne doświadczanie dziewictwa, na doświadczanie jego istnienia, a nie tylko,
jak ma to miejsce w kulturze, wyłącznie faktu utraty.
Z jednej strony ograniczenia nakładane na Maryśkę poprzez marginalizujące „magiczne” nazwy, takie jak „czarownica” i „rusałka”, to tylko jeden z „zewnętrznych” wymiarów tożsamości bohaterki. Podobną funkcję, choć o łagodniejszym wydźwięku, pełniły określenia „dzika” i „dzikuska”, używane przez
okolicznych ludzi w odniesieniu do dziewczyny jeszcze przed zawarciem przez
nią małżeństwa. Był to okres dziewczęcej dyspensy, obowiązującej na granicy
dziecięcości i wczesnej młodości, przypisywane atrybuty nie miały zatem charakteru restrykcyjnego, lecz były przez otoczenie traktowane jako naturalne.
Z drugiej strony jednak dziewczyna sama pragnie czegoś, co jawi się jako nadnaturalne i odmienne zarazem. Nie tylko znajduje ona formę ucieczki od obowiązujących zasad w zachowaniu, które sytuuje ją na granicy tego, co społeczne i kulturowe (a więc ludzkie), a tego, co poza ten obszar wykracza, lecz także
przechowuje w wyobraźni wizje o innej formie rzeczywistości i o odmiennym
sposobie bytowania. Maryśka wyznaje w pewnym momencie:
Wierzę, że gdzieś znajduje się lud, który wciąż tańczy. Żony siadają na gałęziach wielkich drzew, ich suknie iskrzą się tak, że blasku tego żadne oko znieść nie może; biegają
po łąkach, śpiewają, kąpią się w przejrzystej wodzie i splatają wieńce z białych kwiatów
(ČM, s. 137−138).

W opisie tym łatwo dostrzec elementy charakterystyczne dla „rzeczywistości drugiego stopnia”, pojawiającej się w baśniach, mitach i legendach.
A przy tym symbolika wyprojektowanego przez bohaterkę świata wyraźnie
informuje o pragnieniach ewazyjno-wyzwoleńczych: dominują tu jasne barwy,
kojarzące się z czystością, niewinnością, dziewictwem, oślepiające na kształt
słonecznego blasku iskrzenie się to rodzaj ochrony przed czyjąś ingerencją lub
wzrokiem. Formy spędzania czasu przywodzą na myśl zarówno beztroskę,
62
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jak i pełną swobodę, a pojawiające się w tej życzeniowej wizji postaci kobiece
nazywane żonami, sygnalizujące istnienie stanu małżeńskiego jako społecznie obowiązującego, wskazują zarazem na jego formalny charakter, bez bliżej
określonych funkcji i konsekwencji. Dodatkowo, co interesujące, mimo że wizja
ta ma dotyczyć zbiorowości oddającej się tańcu, nikt w tym opisie nie tańczy,
mamy za to społeczność kobiet swobodnych i radosnych niczym boginki. Można powiedzieć, że taniec, pozostając wielką namiętnością Maryśki w rzeczywistym świecie, jest dostępną formą zastępczą jej własnego „raju”, krainy wolnej
zarówno od obowiązków, jak i od mężczyzn, w której dziewczyna pragnęłaby
żyć. Pokrewne marzenia o „odmiennej rzeczywistości” wydają się snuć kolejne
bohaterki: Liza z Nieprzejednanej Meluzyny oraz Hanka z Niedotykalnej.
Boże, jak ta woda śpieszy! (...) A dokąd, dokąd? Czego ona pragnie? Spoglądam na nią,
obserwuję, jak wzbiera, jak łączy wszystko i pędzi spragniona jakiejś wyższej formy,
pędzi co najszybciej ku swej wieczności, ku nieogarnionemu morzu, chcąc się zatracić, zatonąć w bycie wyższym, lepszym, chcąc się narodzić ponownie, by znowu lśnić
kroplami na płatkach astrów, by poznać wielką i mroczną tajemnicę wiecznej młodości
Meluzyny (ČM, s. 343).
Hanka wierzyła, że żyją gdzieś istoty, których dusze nie szarzeją, których życie nie powszednieje w codziennej trywialności; wierzyła, że rozwijają się oni i żyją jeden dla
drugiego wśród duchowych wartości (ČM, s. 177).

W tych wizjach objawia się idea „pogańskiej” boskości, ale też można w nich
dostrzec pragnienie odnalezienia jakichś innych niż te dostępne przestrzeni
wolności i samorealizacji, w których mogłyby znaleźć ujście ekscentryczne
w warunkach otaczającej rzeczywistości zachowania dziewcząt, przejawiające się w tańcu, w kontemplacji żywiołów, w fascynacji światem przyrody
czy w pielęgnowaniu wartości duchowych. W innym świecie mogłyby się one
przerodzić w prawdziwe pasje, w talenty w pełni zsocjalizowane, dające się
wykorzystać w aktywności zawodowej, zwłaszcza artystycznej, która wydaje
się obsesją samej Svobodovej. Jak pisze Hanna Jaxa-Rożen, powołując się na
znany esej Virginii Woolf Własny pokój oraz zaprojektowaną w nim hipotetyczną postać „siostry Szekspira”, brytyjska pisarka „uświadamia nam ogrom
zmarnowanych talentów, stwierdza, że wszędzie tam, gdzie w przekazach historycznych i literaturze pojawiają się czarownice, zielarki i kobiety opętane
przez diabła, mamy prawdopodobnie do czynienia ze zmarnowanym kobiecym talentem, ze zniszczonym życiem kobiet, usiłujących żyć samodzielnie
i w zgodzie ze swym powołaniem63. Zamiast tego u Svobodovej mamy zaledwie limen, sygnalizowany przez tożsamości nieposiadające społeczno-kulturowego zakorzenienia: „tanecznice”, „niedotykalne”, „meluzyny”, „narzeczone koziołka” (tak określa bohaterkę Dziecięcego raju myśliwy Bruno: „Och, ty
narzeczono koziołka!”; ČM, s. 238). Istnieje tylko to „progowe” miejsce, „znak
63
H. Jaxa-Rożen, Kobiety i literatura, Biuletyn „Ośki” 1991, nr 1, za: http://www.oska.org.pl/biuletyn/b4/jaxa.html [dostęp: 1.12.2011].
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bez desygnatu”. Nie prowadzi stąd żadna droga, którą można by podążyć ku
„innemu światu”. Być może dlatego bohaterki opowiadań, owe obdarzone
różnymi talentami i pasjami niekonwencjonalnie „dziewice z wyboru”, muszą
umrzeć.

2. Głuche w sypialni. Hluchavky Růženy Svobodovej
Z progowością szczególnego rodzaju, jako doświadczeniem stricte kobiecym,
spotykamy się w opowiadaniu Růženy Svobodovej zatytułowanym Hluchavky
(Głuche pokrzywy), umieszczonym w zbiorze Pěšinkami srdce (Ścieżkami serca) z 1902 roku. Na fabułę tego utworu składa się kilka wątków, z których nadrzędny można nazwać wątkiem pragnienia. Przedstawione są tu dzieje młodej
dziewczyny, Anežki. Po tym, jak narzeczony zrywa z nią zaręczyny, urażona
i powodowana ambicją pragnie ona ubiec mężczyznę w jego planach matrymonialnych i sama jak najszybciej wyjść za mąż. Wątki towarzyszące podporządkowane są temu właśnie zamiarowi, motorowi napędzającemu fabułę,
wspomagając go lub służąc bezpośrednio jego ﬁnalizacji. W utworze pojawiają
się ponadto: matka głównej bohaterki, jej brat i ojciec, bratowa Maria oraz
matka Marii. Plany Anežki realizują się dzięki pojawieniu się w jej życiu mężczyzny Antonína Zapletala. Z jego otoczenia wywodzą się jeszcze dwie postaci
o charakterze drugoplanowym.
Żyli sobie ludzie i nie wiadomo po co żyli.
Bóg w ich sercach nie był świętością, jasną bezprzyczynną radością, światłem i pięknem tego świata. Bóg był im kumem, wiejskim lichwiarzem, którego błagali, aby na
procent użyczał im nieco swego miłosierdzia.
Obojętne im były stulecia, a i one obojętnie ich mijały. Mogli żyć w wieku piątym lub
dwudziestym. Nigdy nie zakosztowali dobrodziejstw swoich czasów, żyli w największej
nędzy, nie znając ani wielkiego upojenia, ani podziwu czy pragnienia. Nigdy nie zaprowadzono ich do pałacu jak tego biedaka u Maeterlincka; ich życie toczyło się między
stołem a łóżkiem.
Żyli sobie ludzie i nie wiadomo, po co żyli, chyba tylko po to, aby umarli, chyba tylko
po to, aby śmierć sobą nakarmili.
1.
Żyła w Pradze zwyczajna rodzina. Uczciwie pracowano w niej na utrzymanie i bardzo
się kochano, nie tyle miłością wzajemną, co miłością żywioną do rodu i pochodzenia.
Rodzina składała się ze starych rodziców, syna i córki. Córka była panną, syn zaś
ożenił się.
Ożenił się dlatego, że był człowiekiem porządnym i spokojnym, takim, który wie,
że w wieku sześciu lat idzie się do szkoły, w wieku dwudziestu jeden lat do wojska,
a przed ukończeniem lat trzydziestu trzeba się ożenić. Taki bowiem jest porządek życia
uczciwych ludzi64.
64
R. Svobodová, Hluchavky [w:] eadem, Péšinkami srdce. Povídky, Praha 1918, s. 81−82. Dalej
w tekście jako Hluchavky.
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Tak rozpoczyna się opowiadanie Svobodovej. W zacytowanym fragmencie
bez trudu dostrzeżemy dwa wprowadzenia, których obecność, poza graﬁcznym wyodrębnieniem, sygnalizują dwie paralelne pod względem stylistyczno-składniowym formuły: „Żyli sobie ludzie...” oraz „Żyła w Pradze zwyczajna rodzina”. Podczas gdy część pierwsza zapowiada spotkanie z określonym typem
człowieczeństwa, wprowadzając społeczno-egzystencjalną makroperspektywę z przynależną jej sferą uniwersaliów, druga jest przejściem na grunt rodzinny (z towarzyszącą temu konkretyzacją przestrzenną); w tej mikroskali demonstrowany będzie brak zarysowanych wcześniej jakości i wartości oraz jego
konsekwencje. W obu częściach mamy do czynienia z pełną ironii krytyką,
która wyraża odautorski pogląd, postawę, sposób widzenia, ale też zaprasza
czytelnika do uczestnictwa w prowadzonej w utworze światopoglądowej grze,
z założeniem, że zdolny wychwycić najsubtelniejsze tony przekazu, stanie on
po stronie autora/narratora. W pierwszej części krytycyzm przejawia się bezpośrednio w budowaniu kontrastu (co ilustruje stosowana negacja) między danym a pożądanym stanem rzeczy. I chociaż wychwycona tak dysproporcja budzi raczej niepokój (bądź smutek) niż kąśliwość, to w rozwinięciach negacji nie
brakuje językowych sygnałów ironii, zatem wartościowania pośredniego wyrażającego się w napięciu „między tym, co jest dosłowne, a tym, co jest naprawdę powiedziane”65: ludzie żyją „nie wiadomo po co”, Bóg jest „lichwiarzem”
i „kumem”, życie toczy się „między stołem a łóżkiem”. Określenia te w tonie
krytyczno-ironicznym dookreślają nieobecność teleologii i metaﬁzyki w ludzkim bytowaniu. W części drugiej ironiczność objawia się w pełni w opisie egzystencji bohaterów, egzystencji podporządkowanej standardom, emocjonalnie
powierzchownej, zawężonej do doraźnych potrzeb i wyzwań.
Krytyka rzeczywistości zawarta jest również immanentnie w strukturze
opowiadania. Głuche pokrzywy to, mówiąc językiem współczesnej psychologii, historia przeciętnie dysfunkcyjnej rodziny. Model ten, wypracowywany
na bieżąco przez bohaterów, jest zarazem źródłem ich problemów, w nim
bowiem tkwią przyczyny schematyzacji w funkcjonowaniu rodziny, jej celach
i dążeniach; postępowanie według utartego schematu umożliwia zdeﬁniowanie tej grupy społecznej jako „zwyczajnej” (przeciętnej), a zarazem, przestając
być gwarantem stabilności i spokoju, cecha ta zadecyduje o dramatycznych
losach jej członków. Aby zaakcentować obecność tych mechanizmów, ich siłę
oddziaływania i konsekwencje, odnarratorski krytyczny komentarz (mniej
lub bardziej bezpośredni) Svobodová wzmacnia zabiegiem intertekstualnym,
wprowadzając do struktury utworu elementy i motywy baśniowe. Jest to widoczne już na poziomie językowym: narracyjne zwroty użyte we wstępie,
w obu wprowadzeniach: Žili lidé žili oraz Žila v Praze řádná rodina, przywo-

65
B. Allemann, O ironii jako o kategorii literackiej, przeł. M. Dramińska-Joczowa [w:] Ironia, pod
red. M. Głowińskiego, Gdańsk 2002, s. 24.
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dzą na myśl baśniowe formuły inicjalne66. Strukturalne ślady inkorporowania
gatunku baśniowego do opowiadania Głuche pokrzywy odnajdziemy jednak
przede wszystkim w fabule, przy czym będą to już odwołania do konkretnego
utworu: do baśni o Kopciuszku.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie rodziny, to w utworze Svobodovej na plan
pierwszy wysuwają się postaci kobiet: matki, córki oraz synowej/bratowej. Relacje w tym trójkącie są intensywne i dotyczy to zarówno emocji pozytywnych,
jak i negatywnych. Silna więź uczuciowa łączy matkę z córką, obie natomiast
z impetem zwracają się przeciwko żonie syna i brata. W rezultacie pozycja
Marii nasuwa skojarzenia właśnie z baśniowym Kopciuszkiem: wyposażona
w charakterystyczne cechy, wśród których przeważają pokora, dobroć, pasywność, oﬁarność, dziewczyna staje się obiektem oskarżeń i wymagań obu
kobiet.
Kolejnym fabularnym sygnałem baśniowym w opowiadaniu Svobodovej
jest swoista absencja mężczyzn. Semantyka tego chwytu w baśniowej konstrukcji świata przedstawionego została wydobyta przez badania feministycznie67. Angela Carter, jedna z czołowych angielskich pisarek i eseistek drugiej
połowy XX wieku, zajmująca się między innymi dekonstruowaniem fabuł baśniowych, w interesującym pod względem gatunkowym tekście poświęconym
Kopciuszkowi, zatytułowanym Popielucha, czyli duch matki (Ashputtle or the
Mother’s Ghost), pisze: „Zwróćcie uwagę na nieobecność męża/ojca. Chociaż
kobietę określa stosunek do niego („żona bogatego człowieka”), córka jest jednoznacznie jej, jak gdyby była tylko jej, a cały dramat dotyczy wyłącznie kobiet
i rozgrywa się niemal w całości między kobietami: w prawym narożniku Popielucha i jej matka, w lewym narożniku macocha i jej córki, o których ojcu nie
ma wzmianki, niemniej jego istnienie wynika zarówno z tekstowej, jak i biologicznej obecności”68.
W opowiadaniu Svobodovej, mimo że kontekst rodzinny zakłada uczestnictwo w wydarzeniach wszystkich członków grupy, mężczyźni są na swój
sposób nieobecni. Ojciec i syn, a czasem także teść, anonsowani są w fabule
głównie przez narratora, który informuje, iż przebywają oni najczęściej poza
domem, w pracy, w środowisku rodzinnym natomiast przedstawiani są jako
psychologicznie i emocjonalnie wyizolowani, w czym nierzadko pomagają im
„męskie” zajęcia o charakterze ucieczkowym (na przykład czytanie gazet).
66
Które w języku czeskim brzmią Žili byli/Žil byl(a). W języku polskim odpowiadałyby temu zwroty „Był/była, byli sobie raz”. Zarówno w przekładzie na język polski, jak i czeski pojawiają się one
często w bajkach Charles’a Perraulta (u braci Grimm występuje pod tym względem większe zróżnicowanie: od „Była pewnego razu” po „Dawno, dawno temu”. Zróżnicowanie to jest widoczne także
w przekładzie baśni Grimmów na język czeski).
67
W Polsce egzempliﬁkacjami tych badań są między innymi prace: Siostry i ich Kopciuszek, pod
red. E. Graczyk i M. Graban-Pomirskiej, Gdynia 2002; K. Szczuka, Kopciuszek, Frankenstein i inne.
Feminizm wobec mitu, Kraków 2001; K. Dunin, Karoca z dyni, Warszawa 2000.
68
A. Carter, Popielucha, czyli Duch Matki. Trzy wersje jednej opowieści [w:] eadem, Czarna Wenus, wybrała, przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła A. Ambros, Warszawa 2000, s. 349−350.
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Mężczyźni są ponadto przywoływani w wypowiedziach kobiet, przede wszystkim matki, stając się w nich obiektem zarzutów dotyczących braku zainteresowania życiem domowym i rodzinnym, stanowiąc główne źródło frustracji:
Mężczyźni, ojciec i syn, wychodzili rano do pracy i wyjąwszy porę obiadu, w domu
w ciągu dnia się nie pojawiali (Hluchavky, s. 82).
Przyszli mąż i teść.
Zastali ją we łzach, ale nie wzruszyło to ich. Przywykli. Usiedli w milczeniu, w milczeniu zjedli, po czym rozłożyli gazety (Hluchavky, s. 88).
Po chwili stary Blažek spojrzał znad gazety na grupę lamentujących, lecz wyraz
twarzy mu się nie zmienił; czytał dalej (Hluchavky, s. 88).
„Ten nasz ojciec sumienia nie ma, beze mnie nasze dzieci rosłyby niczym chwasty!”
powiedziała żona (Hluchavky, s. 89).

W artykule „Kopciuszek” czyli baśń o różnicy płci Agata Araszkiewicz polemizuje z Bruno Bettelheimem, zarzucając badaczowi, że w swojej psychoanalitycznej interpretacji baśni nie uwzględnia on znaczenia różnicy płciowej
i jej hierarchizującej funkcji69. Analizując przykłady zatarcia owego problemu
w poszczególnych płaszczyznach znaczeniowych baśni o Kopciuszku, Araszkiewicz odwołuje się do jej dwóch najbardziej znanych opracowań: zbioru
braci Grimm oraz bajek Charles’a Perraulta, nazywając obie wersje „elitarną
trawestacją pospolitych fabuł” o znamionach „mieszczańskiej dziewiętnastowiecznej ideologizacji panujących stosunków społecznych”70. Badaczkę zastanawia, dlaczego tylko niektóre z tych stosunków zdają się mieć charakter
historyczny (jako przykład Araszkiewicz podaje relacje władzy między królem
a poddanymi), a inne, głównie te dotyczące sfery prywatnej (na przykład relacja Kopciuszka z księciem) traktowane są jako „uniwersalne”. Rozwiązaniem
tego dylematu jest, zdaniem autorki, teza o różnicy płci; nieuwzględnienie
tego kryterium prowadzi do usytuowania relacji między kobietami i mężczyznami „poza historią”, zatem w przestrzeni uniwersalnej. Pominę tutaj interesujące przykłady demonstrowania się tego zjawiska w artykule Araszkiewicz,
skupiając się na wydobytym przez autorkę zabiegu historycznej aktualizacji
i odnosząc go do opowiadania Svobodovej.
Czeska autorka nie pisze baśni, lecz, jak to określa Anna Czabanowska-Wróbel, inkrustuje71 nią realistyczną fabułę swego utworu. Towarzyszą temu różne
aktualizacje, mają one jednak postać semantycznego sprzężenia między tym,
co baśniowe, a tym, co rozgrywa się w konkretnym czasie i przestrzeni. W wyniku nałożenia na model baśniowy stereotypów społeczno-obyczajowych epoki, obecnych w życiu ﬁkcyjnej rodziny i panujących w niej relacjach interpersonalnych, uzyskiwany jest efekt schematyzacji, służący krytycznemu opisowi
analizowanej grupy społecznej z uwzględnieniem różnic wynikających z płci.
69

A. Araszkiewicz, »Kopciuszek« czyli baśń o różnicy płci [w:] Siostry i ich Kopciuszek..., s. 249.
Ibidem, s. 250 i 251.
71
A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996, s. 46 et passim.
70
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I tak na przykład fakt prowadzenia przez mężczyzn własnego sklepu czy posiadanie przedsiębiorstwa, zatem położenie nacisku na sferę handlu jeśli chodzi o zajęcia męskie, kieruje uwagę na dziewiętnastowieczne średnie mieszczaństwo. Aktualizujący czynnik społeczny wskazuje tu na łączność z sytuacją
psychologiczną wywodzącą się z baśni: wydobytą przez Carter nieobecność
mężczyzn w baśni o Kopciuszku w opowiadaniu Svobodovej można odnieść
do aspektu dziewiętnastowiecznej rzeczywistości, opisywanej przez niemiecką badaczkę Ute Frevert, kiedy to: „(...) tempo i intensywność zaangażowania
zawodowego wzrosły, jak się wydaje, w ciągu XIX wieku nawet dość znacznie,
tak że praca albo, jak się wyraził Bismarck, »materializm«, nie tylko stanowił
dla mężczyzn ośrodek ich mieszczańskiego życia, lecz niemal całkowicie owo
życie wypełnił i zdominował”72.
Frevert podaje następnie udokumentowane przykłady całkowitego zaangażowania mężczyzn w życie zawodowe z towarzyszącym temu nikłym zainteresowaniem sprawami rodzinnymi i domowymi. Mamy tu więc sygnał podziału
na sferę domową i publiczną, odzwierciedlającego różnice płci; podziału, który
rozpoczął się pod koniec XVIII wieku73, a uwidocznił się w wieku XIX, by następnie powrócić we współczesnej reﬂeksji rodzajowej74. Również w wewnątrzrodzinnym układzie tworzonym przez kobiety w opowiadaniu Svobodovej
dochodzi do dochodzi do aktualizujących przesunięć względem baśniowego
wzorca. Psychologiczną rolę macochy przejmuje teściowa: pragnąc szczęścia
swej córki, jest ona bezwzględna wobec żony syna (która, zgodnie z obowiązującą niegdyś zasadą patrylokalności, zamieszkuje w domu męża). Sytuacja
prześladowania i dręczenia Marii wydaje się podyktowana kulturowym nawykiem, w podanej przez narratora informacji pobrzmiewa jednak ton ironiczny,
sugerując, że nie chodzi o wyjaśnienie obiektywne, lecz o jeden z akcentów
w krytycznym opisie środowiska:
Do rodziny weszła młoda kobieta i jak to bywa, nie spodobała się. (...) Kiedy dali jej do
zrozumienia, że nie są jej radzi, płakała, każdego dnia stawała się dla nich coraz bardziej odpychająca (Hluchavky, s. 82).

W relacjach między kobietami na położenie dziewczyny ma wpływ prozaiczny fakt posiadania przez nią męża. Traktowany jest on jako przywilej,
zwłaszcza w stosunku do wciąż niezamężnej i nieszczęśliwej z tego powodu
szwagierki: „To tobie, tobie niczego nie brakuje” – wyrzuca Marii teściowa –
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U. Frevert, Mąż i niewiasta, niewiasta i mąż. O różnicach płci w czasach nowoczesnych, przeł.
A. Kopacki, Warszawa 1997, s. 241.
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A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006, s. 57.
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Opisem tego zjawiska zajmuje się Henrietta L. Moore w artykule Płeć kulturowa i status wyjaśnienie sytuacji kobiet, przeł. A. Ostrowska [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej,
red. M. Kempny i E. Nowicka, Warszawa 2003, s. 318−322.
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„ciebie nic nie boli, ty nie uwierzysz, że drugi cierpi. Ty przecież masz męża!”
(Hluchavky, s. 87).
Jeśli opowieść o Kopciuszku umieścimy w kontekście dojrzewania psychologicznego, wprowadzonego przez Bruno Bettelheima, bez trudu dostrzeżemy w niej również odpowiedniki wyróżnionych przez van Gennepa faz rytuałów przejścia. Jak twierdzi Monika Żółkoś, „Bettelheim wylicza trzy stałe,
następujące po sobie składniki: we wszystkich wersjach (baśni – przyp. A.C.)
„bohaterka jest najpierw gorąco kochana i ceniona, a potem zupełnie nagle, spotyka ją degradacja, po której równie nagle następuje jej wyniesienie”75.
Mamy tu więc marginalizującą fazę liminalną (kiedy dziewczyna staje się Kopciuszkiem) oraz fazę włączenia (wyniesienia), następującą po zdobyciu miłości księcia i poślubieniu go. W przypadku Marii, aczkolwiek społeczny proces
przejścia przebiegł u niej prawidłowo, to znaczy w wyniku małżeństwa zyskała ona nową (społecznie wyższą) tożsamość z odpowiadającym jej statusem
kobiety zamężnej (można zatem powiedzieć, że los Kopciuszka wypełnił się),
u Svobodovej w obrębie nowej patrylokalnej rodzinnej społeczności dochodzi do ponownej degradacji dziewczyny i umieszczenia jej w fazie liminalnej.
Stanowi to rodzaj kary za to, co w wymiarze ogólnospołecznym przyczyniło
się do jej społecznego „wyniesienia”, czyli małżeństwa. Mamy tu do czynienia z sytuacją odwzorowującą niewspółbieżność konsekwencji społecznych
i wewnątrzrodzinnych les rites de passages, w rezultacie czego proces kształtowania tożsamości młodej kobiety można przyrównać do uwięzienia w „zaczarowanym kręgu”. Na mikroterytorium rodzinnym jego przerwanie może
nastąpić w wyniku urodzenia przez kobietę dziecka, w opowiadaniu Svobodovej natomiast szansą na „odkupienie” Marii ma być pomoc w realizacji planów małżeńskich szwagierki.
Tym jednak, co najsilniej łączy baśń z przedstawioną w utworze rzeczywistością historyczno-społeczną, jest kwestia małżeństwa Anežki. Ona sprawia,
że w opowiadaniu Svobodovej aktualne pozostaje stwierdzenie Jolanty Ziółek,
iż „Baśń o Kopciuszku nie poświęca wiele miejsca mężczyźnie. Jego rola jest
jednak kluczowa, w przełomowych momentach rozstrzygająca dla zawiązujących się i rozwiązujących wątków”76, oraz konstatacja Agaty Araszkiewicz,
że słabo zaznaczona w baśni obecność ojca (mężczyzny) „jest tu prawdziwym
»męskim« horyzontem dramatu, jak linia, której nie widać, ale która wytycza
przestrzeń”77. Wokół mężczyzn bowiem jako „wielkich nieobecnych”, czy to
psychologicznie i emocjonalnie, jak w przypadku ojca i syna, czy nieobecnych
w rzeczywistości, jak w przypadku utraconego przez Anežkę narzeczonego
75
M. Żółkoś, Iwona, księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza jako kopciuszek [w:] Siostry
i ich Kopciuszek..., s. 106. Jak przypomina Agata Araszkiewicz, baśń o Kopciuszku „można przecież
potraktować jako opowieść inicjacyjną, mit fundujący tożsamość”, por. A. Araszkiewicz, »Kopciuszek« czyli baśń o różnicy płci..., s. 253.
76
J. Ziółek, Kopciuszek czy Kopciuszki? [w:] Siostry i ich Kopciuszek..., s. 302.
77
A. Araszkiewicz, »Kopciuszek« czyli baśń o różnicy płci..., s. 252.
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czy wreszcie poszukiwanego przez nią kandydata na męża, w zbiorowości kobiet rozgrywa się w utworze konﬂikt.
Małżeństwo zachowuje tu funkcję najważniejszego życiowego celu − to,
jak określa Sławomira Walczewska, „przymus małżeństwa”, mający chronić
kobietę przed sankcją staropanieństwa, a w rezultacie przed społeczną marginalizacją78. Małżeństwo wydaje się również jedyną gwarancją materialnego
bezpieczeństwa. W Głuchych pokrzywach można bowiem dostrzec kolejny aktualizujący czynnik, który z baśni o Kopciuszku wydobyła Angela Carter. Jest
nim materialny aspekt małżeństwa. „W dramacie pomiędzy dwiema żeńskimi
rodzinami” – pisze Carter – „pozostającymi z sobą w konﬂikcie z powodu rywalizacji o mężczyzn (mąż/ojciec, mąż/syn), mężczyźni wydają się zaledwie biernymi oﬁarami kobiecych pragnień, ale ich znaczenie jest decydujące, bo ma
(...) charakter ekonomiczny”79. W opowiadaniu Svobodovej dotyczy to zresztą
obu stron: jedną z głównych przyczyn zerwania zaręczyn przez narzeczonego
Anežki były właśnie kwestie ﬁnansowe. Mężczyzna bowiem, jak czytamy:
(...) wzdychał: „Pieniądze to piękna rzecz (...). Niebawem poczuł jednak, że się przeliczył,
że Anežka pieniędzy nie dostanie, i po prostu poszedł sobie. Biedaczka mówiła z nim
o wspólnej pracy, dzięki której szybko dorobią się majątku, o szlachetnym wysiłku. Zaśmiał się, odszedł i zaręczył z inną, odkrywszy osiemdziesiąt tysięcy na przeznaczonym
na wiano koncie (Hluchavky, s. 84).

Aspekt ten nabiera w utworze wyrazistości wraz z rozwojem wypadków,
prowadząc do psychologicznego pogłębienia postaci głównej bohaterki. Postać
ta, osobowościowo nieco „usztywniona”, wskutek wyjawionej przez narratora,
a następnie często przypominanej jej czysto rewanżowej, ambicjonalnej motywacji w pragnieniu zdobycia męża, stopniowo, kiedy zmiana stanu cywilnego staje się realna (jawiąc się jednocześnie jako alternatywa przerażająca),
odsłania nieujawnione dotąd wewnętrzne dylematy, wśród których dominuje
obawa przed staropanieństwem i pozostawaniem na utrzymaniu innych:
Pomyślałam więc: „Co też mnie czeka?” Przecież nie zatrudnię się jako niańka. (...) Tak
więc (...) wszystko ścierpię, bylebym tylko miała własny kąt, bylebym nie znalazła się
byle gdzie. Maria i tak się boi się, że mnie będą mieli na utrzymaniu. To dlatego tak
szybko się mnie pozbyła (Hluchavky, s. 134).

Abstrahując od minionych stuleci i obowiązujących w nich praktyk niektórych warstw społecznych, kiedy to rodziny zawierały kontrakty małżeńskie przed osiągnięciem przez dzieci dorosłości, wiadomo, iż w gestii kobiet,
głównie matek, pozostawało wydanie dziewczyny za mąż. Miało to przełożenie na różne praktyki społeczne, począwszy od obowiązkowego „bywania
na salonach” panien z wyższych sfer, na mniej wyraﬁnowanych sposobach
78
S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków
2000, s. 126−127 i n.
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A. Carter, Popielucha, czyli Duch Matki…, s. 349−350.
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wyszukiwania i prezentacji przyszłych małżonek i małżonków skończywszy.
Małżeństwo, choć ściśle powiązane z mężczyzną, usytuowane względem niego niczym Ziemia krążąca wokół Słońca, jako problem pozostawało domeną
kobiet; należało do „spraw domowych” rozstrzyganych przez kobiety. Absorbując i aktywizując je, czy to w bezpośrednim dążeniu do celu, czy w funkcjach
wspomagających, małżeństwo stawało się również źródłem konﬂiktów w tej
zbiorowości. Jak pisała w latach czterdziestych XX wieku Simone de Beauvoir:
„Dla większości »dorosłych panien« – bez względu na to, czy prowadzą życie
pełne trudu, czy pełne uciech, czy są przykute do domowego ogniska, czy też
częściowo się zeń wymykają − zdobycie męża (...) staje się coraz bardziej palącą
potrzebą. Troska owa nie sprzyja przyjaźni między kobietami. »Przyjaciółka od
serca« traci swe uprzywilejowane miejsce. Dziewczyna widzi w towarzyszkach
raczej rywalki niż sojuszniczki”80. Była to też jedna z ważniejszych przyczyn,
które Jolantę Ziółek, badającą baśń o Kopciuszku, skłoniły do porównania relacji panujących między kobietami do zachowań typowych dla kobiet jako grupy
mniejszościowej; zachowań, dla których charakterystyczne są „autowiktymizacja, autorepresja, nienawiść i oskarżanie własnej płci”81. W tym świetle mechanizmy regulujące stosunki między kobietami w opowiadaniu Svobodovej stają
się bardziej przejrzyste. I podobnie jak w udokumentowanej praktyce społecznej, także tutaj w małżeńskim procederze szczególną rolę odgrywają matki.
Eva Kalivodová w artykule zatytułowanym Cesta k matkám v sestrách
(a sestrám v matkách) w rané ženské tvorbě [Droga ku matkom poprzez siostry (i ku siostrom poprzez matki) we wczesnej twórczości kobiet] nawiązuje do
zagadnienia podjętego przez badaczki tak zwanej drugiej fali feminizmu, Nancy Chodorow oraz Susan Gubar i Sandry M. Gilbert, autorek wymienianej już
pracy Wariatka na strychu. Czeska badaczka, podążając tropem wskazanym
przez Gubar i Gilbert, przypomina, że w literaturach europejskich zwraca uwagę absencja „silnych” matek, mogących stanowić pozytywny wzorzec zarówno
dla bohaterek-córek, jak i dla przyszłych pokoleń pisarek. Dotyczy to, kontynuuje Kalivodová, nie tylko autorów męskich, takich jak Samuel Richardson,
który w znanym utworze Pamela każe obojgu rodzicom biernie przyglądać
się rozwojowi wypadków prowadzących do niedoli ich córki. Również u Jane
Austin, przełamującej męską dominację w literaturze, matki (na co, o czym
przypomina Kalivodová, zwróciły uwagę Gubar i Gilbert) „są nieobecne (...),
bądź też są one zwariowanymi istotami, które córki z trudem mogą traktować
poważnie”82. Matki zatem, jako bohaterki literackie, są często postaciami bez
80

S. de Beauvoir, Druga płeć..., s. 398.
J. Ziółek, Kopciuszek czy Kopciuszki?..., s. 302. Polska badaczka powołuje się przy tym na tekst
Helen Maye Hacker, Kobiety jako grupa mniejszościowa [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, pod. red.
T. Hołówki, Warszawa 1982, s. 37−56. Tekst Hacker został napisany w 1951 roku, a dotyczy, najkrócej rzecz ujmując, analogii między rasizmem (i innymi wykluczeniami narodowościowymi) a seksizmem.
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pogłębionego rysunku psychologicznego, ewentualnie przedstawione zostają
jako osoby submisywne, podporządkowane normom środowiska, bezreﬂeksyjnie akceptujące tradycję i konwenanse. Przejawiają aktywność wobec losu
swych córek w określony sposób i w określonym zakresie, to znaczy angażując
się głównie w kwestię ich zamążpójścia. Zamartwiają się one i snują zrzędliwie
lamentacyjne narracje, bądź też, jak w baśni o Kopciuszku, skłonne są (jeśli nie
potraﬁą wyczarować „karocy z dyni”83) nawet „przyciąć stopy” swych córek,
byleby tylko mogły one wyjść za mąż. Sytuację tę komentuje Angela Carter:
„Wyobraźcie to sobie. Wywijając kuchennym nożem, kobieta rzuca się na swoje dziecko (...).– Nie! – drze się córka. – Mamo, nie! Nie nóż. Nie! – Ale nie ma
rady, palec zostaje ucięty i rzucony w popiół paleniska, gdzie znajduje go Popielucha, i zamyśla się nad nim, przepełniona podziwem i strachem wobec zjawiska matczynej miłości. Matczyna miłość, która spowije te córki jak całun”84.
Takie ujęcie matki w literaturze jest w równym stopniu surowe, co jednostronne. A jednak ma ono swoją tradycję, nie tylko w gatunku baśniowym, lecz
także w licznych utworach literatury osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej,
a także w czasach późniejszych. Również w Głuchych pokrzywach Svobodovej
w relacjach matek z córkami zwraca uwagę pasywność pierwszych, przybierająca formę swoistej obojętności na los dziewcząt. Kiedy Maria, pod naciskiem
podejmująca się roli swatki, prosi o pomoc swoją matkę, ta wydaje się w pełni
akceptować fakt zależności córki − w tym również zależności psychologicznej – od rodziny męża; od jej wewnętrznie ustanowionych praw. Pomagając
Marii matka, podobnie jak córka, zajmuje pozycję bierną, służebną, pragnąc
jedynie utrzymać rodzinne status quo. Związek matki z Anežką (wątek ten
jest w fabule rozbudowany) można określić, ponownie odwołując się do współczesnej terminologii psychologicznej, jako wysoce toksyczny. Matka Anežki,
występująca poza tą rolą jako symboliczna „macocha” dla swojej synowej oraz
jako żona, która w komunikacji z mężem przejawia swarliwość wypracowaną przez małżeńską rutynę, w istocie bezreﬂeksyjnie podąża za pragnieniem
córki, które wydaje się rezultatem zarówno indywidualnych ambicji, jak i wyrazem powszechnego dążenia i potrzeby opartej na instynkcie społecznego
przetrwania. Jej lamenty oraz niezdrowa empatia wobec cierpienia córki, jej
podatność na szantaż emocjonalny (nadopiekuńczość matki znajduje odpowiednik w agresywno-manipulacyjnych zachowaniach Anežki) to „strategie
bierne”, które kierują młodą dziewczynę na drogę stanowiącą w istocie powtórzenie losu matki, charakteryzującą się niesamodzielnością, inercyjnością,
materialną i emocjonalną zależnością od męża i rodziny. Obie kobiety, skazane na funkcjonowanie w porządku symbolicznym, z jasno wytyczonymi prze83
Cudzysłów odsyła do ironicznych interpretacji magicznych akcesoriów z baśni o Kopciuszku,
owych darów „dobrej matki”, służących wszakże temu samemu celowi, co macosza praktyka „przycinania stopy”, czyli małżeństwu. W tonie ironicznym piszą o tym Angela Carter w Popielusze, czyli
Duchu Matki, i Kinga Dunin w artykule Karoca z dyni [w:] Siostry i ich Kopciuszek..., s. 259−262.
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zeń „kobiecymi” rolami, życiowymi celami i cechami osobowości, w rezultacie
tworzą układ destrukcyjny.
Jedynym przejawem aktywności matki jest nacisk wywierany na synową,
on też okazuje się najskuteczniejszą metodą działania. Maria z pomocą swojej
matki aranżują spotkanie Anežki z ich krewnym. W krótkim czasie Anežka
poślubia dużo starszego od siebie mężczyznę, po czym, dwa dni po ślubie,
matka dziewczyny i Maria zostają wezwane do domu nowożeńców, do łoża
chorej Anežki. Dziewczyna umiera po trzech dniach. Opowiadanie kończy się
jej pogrzebem.
Przyczyny śmierci Anežki pozostają niewyjaśnione. Medyczny aspekt nie
został w opowiadaniu wyłoniony, a lekarz, choć obecny w scenie rodzinnego spotkania, pozostaje nieaktywny. Pojawia się krótki opis objawów podany
przez narratora:
Anežka leżała z półotwartymi ustami i półprzymkniętymi oczyma. Wyschłe zęby jakby
rozdzielały jej wargi, nie pozwalając im się zetknąć. Jej twarz była sina, lśniąca. Głowę
miała lekko odchyloną do tyłu, jakby przerzucona była ponad poduszką, i ciężko oddychała (Hluchavky, s. 144).
Rzucała się, wykrzykiwała niezrozumiałe słowa i imiona, płakała i prosiła, aby ją
obłożyć lodem (Hluchavky, s. 146).

Jeszcze oszczędniejszy opis odnajdujemy w relacji męża Anežki, który tak
mówi o stanie żony: „Woła, krzyczy, piszczy, no i gorąca jest jak piec” (Hluchavky, s. 144). W opowiadaniu zostaje zarysowany wątek dochodzenia innych, pozamedycznych przyczyn choroby dziewczyny. Dochodzenie to podejmuje Maria, próbująca uzyskać informacje na temat krótkiego pobytu Anežki
w domu swego stryja. Zamiar ten okazuje się daremny, mężczyzna bowiem
niczego nie chce wyjaśnić. Mamy więc w fabule miejsce niedookreślenia w typie, który Daniela Hodrová nazywa „miejscem tajemnym” tekstu: tajemnicze
wydarzenie, jakim jest śmierć młodej dziewczyny z niewyjaśnionych przyczyn,
w dziwnych okolicznościach. Rolę detektywa, odgrywaną tylko chwilowo
przez Marię, musi przejąć czytelnik.
Zdaniem Ewy Kraskowskiej motyw choroby w literaturze kobiecej ma doniosłe znaczenie. Zarówno zaburzeniom organicznym, jak i anoreksji, bulimii
oraz wszelkim odmianom histerii (charakterystycznych zwłaszcza dla utworów dawniejszych), zatem dolegliwościom na pograniczu somy i psyche, trzeba,
jak stwierdza badaczka, nadawać wymiar chorób-metafor, „które w twórczości kobiet (...) oznaczają kryzys osobowościowy, najczęściej zresztą szczęśliwie
przezwyciężany”85. Bohaterka Svobodovej nie mieści się w tym paradygmacie. Jej śmierć wydaje się rodzajem kary za żywione przez nią pragnienie, bez
względu na to, czy powodowane ono było nadmierną ambicją, czy też stanowiło ucieczkę przed niezależnością połączoną z potrzebą poszukiwania opieki
85
E. Kraskowska, Kilka uwag o powieści kobiecej [w:] Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. A. Nasiłowska, Warszawa 2001, s. 243.
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innych – rodziny, matki, męża (tendencja bohaterki do tkwienia w zaczarowanym kręgu zależności jest wyraźna, przejawia się ona na gruncie rodziny macierzystej oraz wyrażana jest przez usilne pragnienie zawarcia związku małżeńskiego; ten mechanizm, zapoczątkowany w symbiotycznej relacji z matką,
wydaje się dużo silniejszy niż urażona duma czy ambicja). Można powiedzieć,
że zgodnie z baśniową logiką, Svobodová wprowadza do opowiadania morał,
pouczenie; los Anežki ma być przestrogą, podobnie jak w przypadku „złych
sióstr” Kopciuszka, które bohaterka Głuchych pokrzyw przypomina86 w relacji
z żoną brata.
W istocie jednak kara wymierzona Anežce zaskakuje swoją surowością. Ale,
jak zdaje się mówić Svobodová, życie nie jest bajką; małżeństwo nie jest w nim
nagrodą i wywyższeniem, ani też pozytywnym rozwiązaniem. Pozostawanie
„głuchym” na ten przekaz prowadzi do życiowej katastrofy. Ten przewijający
się w twórczości Svobodovej motyw sprawił, że traktowana jest ona do tej pory
jako pisarka radykalnie zrywająca z zadomowionymi w dziewiętnastowiecznej
literaturze scenariuszami o miłosnych perypetiach zwieńczonych małżeńskim
happy endem.
Tytułowe hluchavky to w języku czeskim oﬁcjalna nazwa rośliny, jasnoty
białej, która w Polsce, ze względu na podobieństwo do pokrzywy zwyczajnej,
zwana jest również głuchą, białą lub martwą pokrzywą. W nazwie tej zawiera
się przymiotnik „głuchy” (hluchavky – hluchý; stosowane przeze mnie tłumaczenie tytułu utworu Svobodovej – Głuche pokrzywy – uwzględnia to znaczenie). Tropem „głuchoty” chętnie szły badaczki twórczości Svobodovej. Dobrava
Moldanová pokusiła się nawet o przygotowanie antologii opowiadań o przesłaniu nawiązującym do zawartego jej zdaniem w opowiadaniu Svobodovej.
Opatrzony krytycznym komentarzem zbiór Moldanovej, wydany w 1980 roku,
nosi tytuł Hluchavky. Povídky o dívkach z přelomu století (Głuche pokrzywy.
Opowiadania o dziewczętach z przełomu wieków), a prezentuje bohaterki, które, jak pisze w komentarzu Moldanová, podobnie jak Anežka z utworu Svobodovej pozostają „głuche, marnują swoje życie, czynią je pustym i jałowym”87.
Antologia Moldanovej nie jest jednak spójna, jeśli chodzi o wyeksplikowaną
przez jej autorkę nadrzędną koncepcję, mającą łączyć zamieszczone w niej
utwory (jest za to wartościowa jako zbiór tekstów obecnie słabo znanych pisarek z przełomu XIX i XX wieku). Wspólnym motywem siedmiu opowiadań
wydaje się raczej jakieś przełomowe, trudne doświadczenie życiowe, zmienia86
Oczywiście współcześnie, bogatsi o reﬂeksję badawczą, zwłaszcza feministyczną, pomocną
w interpretacji twórczości kobiet, możemy zdekonstruować także ten wzorzec i paralelę. Siostry
Kopciuszka doczekały się rehabiltacji; ich cechy, niegdyś krytykowane, określane jako krnąbrność,
egoizm, egocentryzm, traktowane są neutralnie, a nawet stają się zaletami. „Złe siostry to zwykłe
dziewczyny agresywne, seksualnie aktywne” stwierdza Kazimiera Szczuka w tekście Kopciuszek
i maskarada kobiecości [w:] Siostry i ich Kopciuszek..., s. 265. Ze współczesnej perspektywy Anežka
wydaje się po prostu osobą obdarzoną charakterem, której bliższe są działanie i zdobywanie niż
przypisywana dziewczęcemu ideałowi cnota pasywności.
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jące bieg życia bohaterek bądź wpływające na zmianę ich osobowości − takie
wydarzenie doprowadziło do tajemniczej śmierci bohaterki w opowiadaniu
Svobodovej.
W rozwiązaniu zagadki zakończenia Głuchych pokrzyw pierwszym pomocnym tropem może być to, że śmierć Anežki nastąpiła krótko po zawartym
z wyrachowania ślubie, w nowym, siłą rzeczy obcym domu męża. Rozbudowany w fabule utworu wątek Antonína Zapletala pozwala pojąć ową obcość
szerzej, jako nieprzyjazną, wręcz wrogą. Zamożny wskutek awansu społecznego mężczyzna żyje w warunkach prymitywnych. Pierwsze spotkanie młodej kobiety z przyszłym mężem, do którego dochodzi w domu mężczyzny,
ukazuje brzydotę i ogromne zaniedbanie tej przestrzeni, nieprzystające do
rangi społecznej właściciela, zamożnego fabrykanta. Można powiedzieć, że
dotyczy to również jego życia emocjonalnego i relacji intymnych, zdających
się wskazywać na dziwną dążność do autodegradacji. Mężczyzna, nieufny
wobec kobiet (czego przyczyny Svobodová każe upatrywać w jego dziecięcej
relacji z matką), żyje w związku ze swoją gospodynią Faną, prostą, wulgarną
kobietą. Wraz z nimi mieszka także mąż Fany, człowiek brutalny, o podejrzanej
reputacji. W momencie pojawienia się w życiu Zapletala Anežki Fana staje się
agresywna i wątku walki kobiety oraz jej męża, czerpiącego korzyści z pozycji
żony jako kochanki pana domu, z młodą rywalką bagatelizować nie można.
W gorączkowych majaczeniach Anežki pojawiają się zresztą krótkie, w miarę
spójne narracje, za pomocą których Svobodová „przemyca” nieco informacji
o wydarzeniach poprzedzających śmierć dziewczyny. W jednym z takich fragmentów przywołana zostaje właśnie postać Fany, przypominająca mityczną
boginię zemsty:
„Fana”, zaczęła z trudem, po czym umilkła. „Ta Fana z niebieskimi włosami, ona ma
głowę jak morgensztern! To jest bajka, nie prawda. I przyszłam, czekała tu wieczorem,
leżała na progu i wyła jak wilk (Hluchavky, s. 146).

Indagowany przez Marię mąż Anežki potwierdza udział (zwolnionej tymczasem z pracy) Fany w tajemniczych wydarzeniach, których rezultatem jest
choroba świeżo poślubionej żony:
„Czy była tu Fana?” – nalegała Maria (...).
„Była!” (...).
„Czy to ona przeraziła Anežkę?”.
„Ona też!”.

Widzimy jednak, że mężczyzna nie zdradza wszystkich okoliczności („Ona
też!” – podkr. A.C.).
Zarówno stan, jak i wypowiedzi dziewczyny wskazują na głęboki uraz psychiczny, wpisując się w kod traumy, której przyczyny pozostają niejasne. A przy
tym uwaga kierowana jest w stronę okoliczności wyraźnie zaznaczonych w fabule: zazdrości, walki o władzę i odpowiadających temu form przemocy. Pójdź-
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my jednak tropem odsuniętym na plan dalszy: tropem erosa. Nie sposób go
przecież pominąć w sytuacji, gdy zawierane jest małżeństwo, a zarazem, jeśli
weźmiemy pod uwagę czas powstania utworu, przemilczenie tej sfery staje się
zrozumiałe, a nawet, paradoksalnie, może być jej najwyrazistszym znakiem.
Svobodová nie należy do pisarek, które otwarcie poruszają kwestie erotyczne; żadna z analizowanych w tej pracy autorek tego nie czyni, jeśli otwartość
będziemy pojmować współcześnie. Božena Benešová, recenzentka utworów
Svobodovej, mówiła o transponowaniu erotyzmu w styl pisarski, uznając to
za wyraz prawdziwie kobiecej ekspresji twórczej88, a także, co interesujące,
antycypując tezy o tekstowych manifestacjach ciała i cielesności, jakie zdominowały krytykę feministyczną spod znaku écriture féminine, począwszy od
lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to język i jego estetyczne realizacje nie
są stawiane w opozycji do ciała, lecz stanowią wyraz jego doświadczania; ciało manifestujące się w metaforach zostaje zakorzenione w porządku mowy89.
W warstwie fabularnej treści erotycznych u Svobodovej można – również metaforycznie – poszukiwać wszędzie tam, gdzie pojawiają się wątki mistyczno-orientalne. Traktowane dosłownie były one dla badaczy w komunistycznej
Czechosłowacji dowodem radykalnego odejścia Svobodovej od poetyki realizmu (nad czym ubolewano). Pozostają wszakże jeszcze tradycyjne, dziewiętnastowieczne strategie unikania, zatajenia, przemilczania tematyki erotycznej
jako „znaki (nie)obecności”. Podążmy więc tą najprostszą drogą.
Scena śmierci Anežki rozgrywa się w sypialni. Jest to jeden z niewielu przykładów przekroczenia progu tego wnętrza w twórczości Svobodovej, a przy
tym pomieszczenie, w którym leży chora bohaterka nie zostaje w utworze nazwane. Opisane jest wyłącznie za pomocą rekwizytów, głównie łóżka, mamy
też informacje o jego wewnętrznym domowym charakterze: obecni wchodzą
tam z korytarza lub wychodzą. Może to być zatem sypialnia małżeńska (można powiedzieć, że przestrzeń ta jest równie tajemnicza jak rozgrywające się
w niej wydarzenia). Mąż znajduje się przy chorej, zachowując się nerwowo,
przeważnie milcząc, ożywiając się tylko wówczas, gdy pojawia się kontekst
winy Fany. Chętnie też opuszcza pomieszczenie, kiedy nadarza się okazja:
Córka przysunęła usta do jej ucha: „Powiedz mu, żeby sobie poszedł!” – powiedziała
półszeptem.
Zapletal usłyszał to i ucieszył się, że może wyjść (Hluchavky, s. 146).
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Od czego jednak mężczyzna ucieka? Co przypomina mu chora żona? Nawet najbardziej rozproszone znaczące pozwalają przywołać kilka ściśle z sobą
powiązanych i najwyraźniej stabuizowanych znaczonych: noc poślubna, seks,
deﬂoracja. Svobodová czyni wszystko, aby uniknąć tej prostej desygnacji,
a przy tym nie neguje jej możliwości; można powiedzieć, że krąży ona wokół
tych znaczeń, nie oddalając się od nich zanadto, ani też nie zbliżając się (na
przykład, spotkanie rodziny przy łóżku chorej ma miejsce rankiem trzeciego
dnia po ślubie, upłynęły zatem dwie noce, nie jedna). A przy tym, niesproblematyzowane, niewyłonione wyraźnie w fabule, jak ma to miejsce w przypadku
motywu zemsty w wątku Fany, zatem jakby dodatkowo zakodowane, sytuują
się one zdecydowanie „na dalszym planie”. I właśnie ze względu na nieliczne, niekiedy tylko poszlakowe dane, do rekonstrukcji wydarzeń opisywanych
przez te znaczenia potrzebne są jakieś ogólniejsze odwołania i teoretyczne
scenariusze.
Utrata dziewictwa, do niedawna kojarzona z nocą poślubną (nazwę tę należałoby ujmować w cudzysłów, jako że ﬁzyczne zbliżenie nie musiało mieć
miejsca w noc po zawarciu związku małżeńskiego), przez wieki traktowana
była jako jedno z najważniejszych misteriów przejścia, jako progowy (liminalny) moment przemiany w kobietę (choć, jak przypomina Jean-Paul Roux, była
ona zaledwie wprowadzeniem w fazę liminalną, albowiem „przeistaczała kobietę w istotę jeszcze nieokreśloną”90, która zaczynała czekać na „prawdziwą”
przemianę w matkę). Jeśli chodzi o narracje na temat tego przejścia, w literaturze jedną z ciekawszych stworzyła znana duńska pisarka Karen Blixen.
Pod pseudonimem Isak Dinesen opublikowała ona opowiadanie Czysta strona
(ang. The Blank Page, duń. Det ubeskrevne Blad; 1957). Jest to w istocie opowiadanie w opowiadaniu, historia snuta przez jedną z kobiet z przedstawionego w utworze kręgu wewnętrznych opowiadaczek; historia stara, znana, jak
się dowiadujemy, całemu gronu narratorek jako „narracja kobieca”; przekazywana kobietom z pokolenia na pokolenie. Usytuowana w odległych czasach,
osadzona w dwóch planach przestrzennych, w klasztorze i jego świeckiej okolicy, dotyczy dawnego rytuału polegającego na, jak to określa Jean-Paul Roux,
„publicznym okazywaniu po nocy poślubnej splamionej bielizny jako dowodu
cnoty młodej małżonki”91 (u Dinesen są to prześcieradła). Przekaz Dinesen jest
misternie skonstruowany, istotne w nim bowiem jest nie tylko opowiadane
wydarzenie, ale też wydarzenie jako szczególny rodzaj narracji, za pomocą
której opowieść staje się znana ogółowi i zachowuje się w jego pamięci: w pobliskim klasztorze znajduje się galeria, a na jej ścianach, w szklanych gablotach, umieszczane są splamione prześcieradła, pamiątki po licznych nocach
poślubnych. Widzimy, że do stworzenia tej opowieści wykorzystany został
90

J.-P. Roux, Kobieta w historii i micie..., s. 225.
Określenie Jeana-Paula Roux, por. ibidem. Roux patrzy na ten rytuał z męskiej perspektywy,
ujmując go prymarnie jako swego rodzaju „scedowanie odpowiedzialności” za dokonane rozdziewiczenie oraz minimalizowanie związanych z tym nakładanych na mężczyznę zagrożeń i obciążeń.
91

149

szczególny kod znakowy, będący zarazem kodem semiotycznym. Plamy to
znaki indeksalne upubliczniające intymne wydarzenie; to kod samego ciała,
ślad krwi, która w formie plamy na tkaninie staje się świadectwem „alchemii
ciała”, kiedy to materia (błona dziewicza) „przemienia się” w substancję płynną, krew. W kolejnym planie symbolicznym plamy są świadectwem przemiany dziewczyny w kobietę, która dokonała się w związku małżeńskim, zatem
w formule mającej legitymizację społeczną i kulturową.
W opowiadaniu Dinesen znakowy system narracji ulega w pewnym momencie załamaniu: w klasztornej galerii pojawia się czyste prześcieradło, bez
śladu krwi. Tym samym nie tylko zmienia się semantyka narracji, lecz także
następuje jej szczególne „otwarcie”. Zakrwawione prześcieradła opowiadały
o prawidłowym przebiegu nocy poślubnej, stając się zarówno początkiem,
jak i końcem narracji o kobiecym losie. Powtarzający się zapis sygnalizował
znajomy ciąg dalszy, nie wzbudzając zainteresowania innego niż to, jakie daje
uspokajające powtórzenie oraz świadomość utrzymania ładu. Niezaplamione
prześcieradło natomiast staje się niezapisaną kartką, nieznaną historią, albowiem wydarzeń z nocy poślubnej, której jest ono świadectwem, oraz kolei życia bohaterki tego wydarzenia nie można już dopasować do żadnego znanego
scenariusza; „Czysta strona” prowokuje do reﬂeksji zarówno nad przebiegiem
nocy poślubnej, jak i nad dalszymi losami kobiety, której droga życiowa i związane z nią tożsamości żony i matki, nie są już oczywiste. Podobnie też śmierć
bohaterki Svobodovej jest w fabule utworu niczym owo czyste prześcieradło
w opowiadaniu Dinesen; znakiem tajemnicy, znoszącym odniesienia do jakiegokolwiek oswojonego, choćby najbardziej niefortunnego małżeńskiego scenariusza. U Svobodovej zawęża się on do samego przebiegu „nocy poślubnej”,
skłaniając do reﬂeksji nad wydarzeniami, jakie rozegrały się nie tylko w domu
męża, lecz także w małżeńskiej sypialni.
Kolejną narracją o nocy poślubnej, tym razem mającą charakter reﬂeksji
kulturowej, jest Druga płeć Simone de Beauvoir, a zwłaszcza rozdział zatytułowany Wtajemniczenie płciowe. Odnajdziemy w nim pewien trop semantyczny spójny z przekazem zawartym w Głuchych pokrzywach. De Beauvoir
mianowicie podejmuje temat traumy stanowiącej konsekwencję nocy poślubnej. W swoich opisach i reﬂeksjach francuska pisarka odwołuje się do sytuacji
i przeżyć korespondujących ze stanem ducha oraz stanem ﬁzycznym bohaterki utworu Svobodovej, a niektóre z przywołanych przez nią określeń odnajdziemy w nim bezpośrednio: mówi ona o szoku, o lęku i przerażeniu wywołanych
pierwszym ﬁzycznym kontaktem z mężczyzną i męską seksualnością, podkreśla możliwość wystąpienia reakcji histerycznych, a nawet, jak pisze, zaistnienia tragicznych okoliczności, kiedy owo przejście „kończy się samobójstwem
lub szaleństwem”92. Analizując dramatyczny przebieg i fatalne skutki nocy poślubnej, de Beauvoir odwołuje się do wielu czynników wynikających z różnic
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biologicznych i kulturowych między kobietą i mężczyzną, wśród których jednym z ważniejszych pozostaje brak doświadczenia erotycznego kobiety, owa
niegdyś wręcz totemiczna „dziewicza czystość”. Badaczka porusza również
problem zmysłowości, wzajemnej ﬁzycznej atrakcyjności i przyciągania. Mówi
więc o pożądaniu obejmującym również sferę zmysłową i przypisanym obojgu
partnerom, a także o jego ewentualnym braku u kobiety oraz towarzyszącym
temu reakcjom, wśród których mogą dominować odczucia niechęci i odrazy.
U de Beauvoir mają one w pierwszym rzędzie związek z obcością w odbiorze
męskiej cielesności i seksualności, aczkolwiek pisarka nie wyklucza, że mogą
być stymulowane także czysto estetycznie.
Kwestia ﬁzycznej atrakcyjności mężczyzny jako stymulatora erotycznej
przyjemności kobiet rzadko bywa obecna w oﬁcjalnych dyskursach kulturowych. Jak twierdzi de Beauvoir, kobietom wpaja się inne niż estetyczne wartości w odbiorze mężczyzny: „»Mężczyzna nie musi być piękny« – słyszała
nieraz; (dziewczyna – przyp. A.C.) nie powinna w nim szukać biernych właściwości obiektu, lecz męskiej potęgi i siły”93. W percepcji kobiecości kategoria
piękna jest jednak decydująca, i co ważne, kształtuje ona i porządkuje relacje
podmiotowo-przedmiotowe: piękno przyporządkowane kobiecemu ciału czyni z kobiety przedmiot, a nie podmiot pożądania, ujawniona estetyczna reakcja kobiety na mężczyznę natomiast wciąż wywołuje konfuzję. Męskie ciało
rzadko bywa eksponowane w kontekście estetyczno-erotycznym i obowiązuje
to nawet w niezbyt liczącej się z regułami i normami współczesnej kulturze
konsumpcyjnej. Amerykańska badaczka z kręgu psychologii rodzaju, Sandra
Lipsitz Bem, pisze: „To nie przypadek, że w amerykańskiej kulturze nie istnieje podobna tradycja pokazywania nagiego czy półnagiego ciała mężczyzny.
Kultura do tego stopnia uczyniła kobiety (...) obiektem pożądania seksualnego
mężczyzn, że gdy Amerykanie widzą wyeksponowane nagie lub półnagie męskie ciało, nie widzą w nim heteroseksualnego obiektu kobiecego pożądania,
ale natychmiast kojarzą je z obiektem pożądania homoseksualistów”94.
Analogicznie, odwrotność piękna, a więc brzydota, szpetota oraz rodzące się w ich rezultacie wstręt i odraza, łączone bywają z kobietami. Badacz
kategorii wstrętu, Winfried Mennighaus, przywołuje w tym kontekście topos
„brzydkiej staruchy”, wspólną, jak twierdzi, fantazmę wszystkich dyskursów
o wstręcie, jednoczącą taediogenne strefy cielesności: „(...) fałdy, zmarszczki,
brodawki, otwór ust i otwory zlokalizowane w partiach podbrzusza, zapadłe »wklęsłości« (przeciwieństwo pięknych wypukłości), odstręczający zapach,
wstrętne praktyki, bliska śmierć i rozkład zwłok”95. Jak widać, w ﬁgurze tej,
ustanawiającej jedną z ważniejszych estetyczno-erotycznych perspektyw
wstrętu, kobiece ciało zostało ukazane w procesie przemijania. Ta leciwa ko93
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biecość „jako wstrętna w najwyższym stopniu ułomność”96 ma swoje literackie
egzempliﬁkacje w literaturze klasycznej, wśród których, jako jedną z ważniejszych, Menninghaus wymienia Horacjańską vetulę, staruchę wstrętną zarówno pod względem estetycznym, jak i etycznym, czyli w dwóch najważniejszych
wymiarach porządkujących rzeczywistość kulturową. Wstręt wydaje się tu jedyną reakcją uzasadniającą wizualny odbiór cielesności starej kobiety, poza tą
kategorią estetycznie i erotycznie „przezroczystej”, „niewidzialnej”. Konstruowanie wstrętu, ustalanie jego domen i stref wpływu może być więc traktowane jako odzwierciedlenie kulturowej różnicy płci i jej politycznych znaczeń,
z podtrzymywaniem męskiej supremacji jako nadrzędnej zasady (kontekst ten
uwzględnia Meinnnghaus). Kontemplacyjna skopiczność w odbiorze estetyki
ciała zostaje przy tym poddana swoistej pragmatyzacji: przypisany mężczyznom zmysł wzroku odgrywa u nich decydującą rolę bezpośrednio w sferze
kontaktów seksualnych, podczas gdy kobietami także tutaj ma rządzić z założenia raczej zmysł dotyku.
Te kulturowe dyrektywy uzasadniają milczenie wokół negatywnego odbioru męskiego ciała przez kobiety oraz jego budzącej wstręt lub niechęć brzydoty
(wiek mężczyzny nie wydaje się tu odgrywać większego znaczenia). Także w literaturze, zwłaszcza realistycznej, nieposługującej się chwytami groteski czy
satyry, nie odnajdziemy zbyt wielu przykładów stanowiących egzempliﬁkację
postaw odwrotnych, a kobiece artykulacje wstrętu, niechęci czy odrazy występują sporadycznie. Przedstawienie mężczyzny w takiej estetyczno-erotycznej
perspektywie, o ile w ogóle się ona pojawia, jest raczej strefą tabu, a wygląd
zewnętrzny bywa komentowany za pomocą neutralnego i pojemnego kodu
„przystojności”, w dodatku rzadko decydującego o niepowodzeniu miłosnym
czy erotycznym97. Pojawiają się oczywiście bohaterowie przeżywający dramat
ﬁzycznej nieatrakcyjności z konsekwencjami w sferze uczuciowej, z Cyranem
de Bergerac na czele, ich brzydota, nierzadko przejawiająca w wyglądzie twarzy, ujęta jako na swój sposób przerysowana, groteskowa, budzić ma jednak
raczej współczucie czytelników niż jawną odrazę oblubienic. Najbliższym czasom Svobodovej utworem z wyraziście zarysowanym wątkiem negatywnych
odczuć wobec męskiej ﬁzyczności jest wydana w 1905 roku powieść Doktor
Glas98 szwedzkiego pisarza Hjalmara Söderberga (1869−1941). Jej bohaterowi,
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przekłady, m.in. na język angielski, francuski i hiszpański. Interpretatorzy utworu Söderberga koncentrowali się przeważnie na zarysowanych w nim kwestiach etycznych, motyw wstrętu natomiast
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a zarazem narratorowi (w powieści zastosowano narrację pierwszoosobową),
z zawodu lekarzowi, jedna z pacjentek w ramach tajemnicy lekarskiej zwierza
się ze wstrętu, jaki budzi w niej cielesność męża (ta sytuacja staje się zawiązaniem konﬂiktu fabularnego). Inne wyrazistsze dyskwaliﬁkacje taediogenne zostają w literaturze przypisane specyﬁcznym bohaterkom, na przykład kurtyzanom, ewentualnie buntowniczkom ściśniętym gorsetem konwenansu, lecz
wewnętrznie skłóconym z rzeczywistością99.
Wydaje się jednak, że w Głuchych pokrzywach mężczyzna pojawiający się
w życiu głównej bohaterki ma przede wszystkim budzić odrazę. Jej śladów
możemy się doszukać w każdym bez mała aspekcie fabularnej obecności tej
postaci: w sferze bytowej (niechlujny, wręcz ohydnie ubogi dom), emocjonalnej (związek seksualny z wulgarną proletariuszką) oraz wizualnej. O ile jednak
w dwóch pierwszych sferach możliwe jest wprowadzenie ładu, a wraz z nim
oznak piękna (dom zostaje odnowiony i umeblowany, a kochanka zwolniona
z pracy), o tyle w wyglądzie ﬁzycznym mężczyzny żadne transformacje nie
są możliwe. Przy pierwszym spotkaniu z dziewczętami, Marią i Anežką, w reakcjach i zachowaniu starszego mężczyzny wydobyta zostaje cecha lubieżpodjęła współcześnie znana szwedzka pisarka Kerstin Ekman w intertekstualnej wobec Doktora
Glasa powieści Praktyka morderstwa (Mordets praktik) wydanej w 2009 roku (w przekładzie Anny
Węgleńskiej; ukazała się na początku 2011 roku w Wydawnictwie Znak).
99
Odrazą reaguje na przykład bohaterka powieści Chéri Colette: „Gdy raptem pułkownik chwycił
ją w ramiona, Léa nie opanowała straszliwego przeciągłego spojrzenia kobiety, która wie, w jakich
miejscach na ciele mężczyzny wiek odciska swoje piętno: popatrzyła na suche, wypielęgnowane dłonie, oplecione siatką ścięgien i żył, podniosła wzrok na obwisły podbródek, na poorane czoło, bezlitośnie powróciła do ust ujętych w cudzysłów zmarszczek. I cała wytworność »baronowej de Lonval«
rozpadła się w słowach »Hola! Wolnego!« tak obelżywych (...)”, za: Colette, Chéri, przeł. A. Topczewska,
Warszawa 2010, s. 165; podobnie, choć o wiele dosadniej pozwala przemówić kurtyzanie Gustav Flaubert w powieści Novembre: „(...) starcy brudzili mnie swą zgrzybiałą żądzą, abym po przebudzeniu
patrzyła na ich zapadłe piersi i wygasłe oczy”, cyt. za: M. Praz, Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze
romantycznej, przeł. K. Żaboklicki, słowo wstępne M. Brahmer, Warszawa 1974, s. 189. Także w spojrzeniu bohaterki powieści Edith Wharton Czas zabawy (House of Mirth) dostrzeżemy ślady ﬁzycznego odrzucenia: „Gorąco było tego popołudnia i z tak bliskiej odległości Lily lepiej niż kiedykolwiek
widziała, jaki był gruby i czerwony i że w kroplach potu kurz z pociągu przylepiał się do szerokich
płaszczyzn jego policzków i karku odwróconego w jej stronę; ale spojrzenie małych, mętnych oczu
zdradzało (...)”, por. E. Wharton, Czas zabawy, przekład i oprac. A. Demkowska-Bohdziewicz, Warszawa 1991, s. 115. O ile jednak wzrok mężczyzny ujmuje kobiecą cielesność niejako „ejdetycznie”, jako
ustanawiającą podmiotowość (kobieta-obiekt), jak i tożsamość sytuującą się w granicach wyznaczonych przez eros/aisthetikos (kobieta jako obiekt pożądania, zaakceptowana lub odrzucona), o tyle
spojrzenie kobiety rzadko posiada taką właściwość, w dodatku budzący ﬁzyczną niechęć mężczyzna umieszczany jest w jakimś szerszym łagodzącym jego odbiór kontekście. Bohaterka Wharton
na przykład, neutralizuje odrazę, albowiem od mężczyzny uzależniona jest jej kondycja ﬁnansowa;
wstręt kurtyzany u Flauberta natomiast zostaje zrelatywizowany z racji zawodu, jest ona ponadto
krytyczna wobec wszystkich mężczyzn, nie tylko brzydkich i starych. Z trzech przytoczonych przykładów literackich tylko Colette śmiało przełamuje tabu, traktując męską ﬁzyczność jako na swój
sposób istotową, a nawet idzie dalej, albowiem bohaterka Chéri darzy uczuciem młodego mężczyznę,
ceniąc w nim właśnie urok młodości i urody ciała (podczas gdy dla Beauvoir afekt dla „pięknego
młodzieńca” jest przejawem dziewczęcego infantylizmu, swoistym zastępczym idolizmem; mimo
krytycznego stosunku wobec „samczej dominacji”, de Beauvoir wyraźnie utożsamia „prawdziwą męskość” z jakąś niesprecyzowaną, ale zdecydowanie powiązaną z wiekiem dojrzałością).
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ności. Na ich widok, jak czytamy, jego oczy „lubieżnie rozbłysły” (Hluchavky,
s. 94; pojawiające się tu określenie mlsný oznacza lubieżność bądź obleśność),
„(...) stawy jego dwóch palców ścisnęły najpierw twarz Anežki, a potem Marii,
mlasnął” (Hluchavky, s. 95); „»Ale dziewczęta będę lubił aż do śmierci!« oznajmił, rechocząc i mlaskając; przysunął się do Marii i objął ją w talii” (Hluchavky,
s. 96). Wydaje się jednak, że negatywną reakcję estetyczną ma od początku
budzić opis wyglądu bohatera:
Po długiej chwili (...) pojawił się człowiek malutki i szeroki niczym arbuz, o nóżkach cienkich i krótkich, bez szyi, z głową wciśniętą w ramiona, i, poza oczyma, nosem i wąskim
paskiem nad brwiami, całą porośniętą włosami i wąsami. Tylko oczy wyzierały z tej
gęstwiny. Były ciemnobrązowe, ładne. Inną twarz by ozdobiły, tej jednak uratować nie
zdołały (Hluchavky, s. 93).

Użyte tu określenia deminutywne (malutki, nóżki) oraz porównania, ze
względu na ich na poły komiczny, na poły dobroduszny wydźwięk, łagodzą
nieco wrażenie ﬁzycznej brzydoty, jedynie twarz mężczyzny zostaje potraktowana bezwzględnie: nic, jak czytamy w zacytowanym fragmencie, nie może
jej „uratować”. Szczególną uwagę zwraca fakt, że jest ona w sposób nienaturalny owłosiona. W dalszej części utworu Zapletal jest opisywany (w narracji)
dosadniej, jako „tłuścioch” (měcháč) oraz „kudłaty stryj Marii” (huňatý Mariin
strýc); zastosowane w oryginale ekspresywne określenie huňatý wywodzi się
z rzeczownika huňáč – „kudłacz”, odnoszącego się zarówno do człowieka, jak
i zwierzęcia. Svobodová nie odsłania więc szpetoty męskiego ciała w sposób,
który łączyłby ją bezpośrednio z wymiarem erotycznym, lecz poprzez wprowadzenie dwóch parametrów − lubieżności oraz „kontaminacyjnej” cielesności
(mężczyzna-zwierzę) − odwołuje się do ﬁgury satyra. Nie jest ona umieszczona w obrębie estetyki wstrętu, obszarem jej kulturowego działania jest eros;
jak stwierdza Krystyna Kłosińska, „postać satyra konotuje erotyzm”100 usytuowany „po ciemnej stronie Dionizosa”, brutalny i nieokrzesany, wyrażający
się w „konsumpcji, opanowaniu i destrukcji101. „Satyrowe” cechy bohatera
Svobodovej mogą być zatem zapowiedzią charakteru erotycznego spotkania
z nim; grozy połączonej z odrazą, co zresztą znajduje potwierdzenie w opisach
reakcji Anežki jeszcze w okresie narzeczeństwa: „»Zwierzę!« myślała, spoglądając z przerażeniem na jego zarośniętą twarz. (...) Zdawało się jej, że jest dobrowolną oﬁarą tego niesłychanego monstrum, które ją pożre” (Hluchavky,
s. 124). Ale nawet bez symbolicznego odniesienia można stwierdzić, że to
sama ﬁzyczność mężczyzny budzi w bohaterce szczególny wstręt i że chodzi
o odbiór zmysłowy; wstręt od początku towarzyszy dziewczynie w każdym
bliższym, wzrokowym bądź dotykowym kontakcie z przyszłym mężem. Nie-

100
K. Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie: o wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków
1999, s. 163.
101
Ibidem, s. 162−163.
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trudno dostrzec też jego eskalację. Oto dwa przykłady, spinające klamrą wątek
narzeczeńskich spotkań obojga bohaterów:
Kiedy przechodziła, chwycił ją w talii, przyciągnął ku sobie i przycisnął do jej twarzy
swoje owłosione oblicze.
Anežka wzdrygnęła się, ale nie odepchnęła go. Stała cierpliwie, nie chcąc go rozgniewać (Hluchavky, s. 99).
„Groza!” mówiła do siebie, a wstręt przenikał wszystkie jej nerwy (Hluchavky,
s. 125).

Widzimy przy tym, że dziewczyna powstrzymuje się od ujawniania silnie
negatywnych odczuć estetycznych, bądź to, jak pokazuje pierwszy cytat, sprawując psychiczną kontrolę na odruchem ciała, bądź też odwołując się do uznawanej za kobiecą strategii „pożądania odbitego”, czyli zadowalania się aprobatą widoczną we wzroku mężczyzny. Przykładem jest cytat: „Wiedziała, że nie
spogląda na siebie swoimi oczyma, lecz jego, Zapletala, że widzi, jak mu się
podoba” (Hluchavky, s. 121). Próby te jednak kończą się porażką, bohaterka
Svobodovej bowiem, zamiast sycić się, jak nakazują normy, pożądaniem mężczyzny, pragnie je odwzajemniać; w relacji z nim pragnie ona znaleźć się na
równej pozycji, jako pożądający podmiot, a nie tylko jako pożądany obiekt. Zewnętrzna „moc falliczna” mężczyzny, mająca, zgodnie z kulturowym paradygmatem, zastąpić estetyczną rozkosz, okazuje się zawodna: „»Młodość i piękno!«
–westchnęła Anežka i coś nieznanego, nie zawiść, ale jakieś inne, gorzkie, bezsilne i tęskne uczucie niczym cień okryło jej zmysły” (Hluchavky, s. 123).
Dla młodej kobiety, złapanej w pułapkę ambicji, konwencji i braku samodzielności, cielesność okazuje się przeszkodą nie do przebycia; ona to
wywołuje cierpienie i śmiercionośną odrazę. To, co mogłoby być uznane za
powierzchowne czy mało istotne w relacjach między mężczyzną a kobietą,
w opowiadaniu Svobodovej odsłania swoje decydujące, tragiczne w skutkach
znaczenie: zbagatelizowany, narażony na kontakt z męskim „wstrętnym ciałem” oraz lubieżną pożądliwością eros mści się w sposób okrutny, nie pozwalając na przekroczenie „progu kobiecości”.

3. Kobieta i żona? Pán Boženy Vikovej-Kunětickiej
Droga Pani,
nie oddaję w Pani ręce, tak łagodne i pełne oddania, powieści feministycznej, lecz cierpienie przerażonej kobiecej duszy. Usiłowałam je tylko wcielić w słowo, tak by znane
było w przyszłości.
Wiem, że mnie Pani zrozumie.

Cytat ten jest fragmentem dedykacji zamieszczonej w powieści Pán (Pan)
Boženy Vikovej-Kunětickiej z 1905 roku, ostatniej w trzyczęściowym cyklu
Ku światłu. Pisarka kieruje te słowa do żyjącej w Wiedniu przyjaciółki Hedvy
Macharovej. Dedykacja wydaje się tu przekraczać funkcję wyznaczoną przez
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konwencję literacką; nie jest ona komunikatem zewnętrznym wobec treści
utworu, lecz anektuje ten obszar, wskazując kierunek interpretacji. Pisarka,
budując przestrzeń porozumienia i poufności z jedną tylko osobą (ewentualnie z przyszłymi pokoleniami), dystansuje się wobec współczesnego jej czytelnika, którego, jak można założyć, podejrzewa o umieszczony w ramach
konkretnej ideologii odbiór tekstu. Deklaracja Vikovej-Kunětickiej wydaje się
wynikać z dotychczasowych reakcji na jej twórczość102 (co wewnątrztekstowo
sugeruje również zarysowana sytuacja komunikacyjna z potencjalną, choć zarazem wyjątkową czytelniczką), aczkolwiek może ona również presuponować
świadomość feministyczną samej autorki: nie tylko wie ona, co oznacza słowo
„feministyczny” (Kunětická używa w dedykacji określenia román feministický),
ale też w zastosowanej przez nią negacji może zawierać się przypuszczenie
typu: „Sama wiem, że to, co napisałam, może być uznane za feministyczne”,
lub nawet: „Wiem, że napisałam powieść feministyczną (o wydźwięku feministycznym)”. Dla czytelnika nieobeznanego z kontekstem recepcji pisarstwa
Kunětickiej istotne może być samo przeczenie w funkcji nie tyle logicznej, ile
psychologicznej, jako rodzaj prowokacji skłaniającej do poszukiwania znaczeń
zanegowanych, zatem do interpretacji utworu „wbrew autorowi”.
Faktem jest jednak, że czeska pisarka nigdy nie określała siebie jako feministki i nie angażowała się w działalność emancypacyjną; ruch emancypacyjny wraz z towarzyszącym mu od lat siedemdziesiątych XIX wieku feministycznym zapleczem doktrynalno-ideologicznym nie interesowały jej, przeciwnie,
wyraźnie się od tych kwestii separowała, a także otwarcie je krytykowała.
W wydanym w 1919 roku zbiorze studiów z lat 1906−1915 zatytułowanym Vyznání (Wyznania) Viková-Kunětická pisze: „Na ścieżkach ku poznaniu odnalazłam wiele krzywd, które niczym pułapki zastawia na kobiety właśnie kwestia
kobieca; na ten szereg istot milczących, słabych i nazbyt kochających, zdezorientowanych i wystraszonych natłokiem słów i reguł. W postaci postulatów
kulturowych, społecznych i duchowych spadają one na nie niczym razy knuta, domagając się posłuszeństwa tak samo kategorycznie, jak domagał się go
stary porządek społeczny. Nie ma w istocie żadnej kwestii kobiecej. Jest tylko
prawo do życia i wolność odczuwania”103.
102
Czego dowodem mogą być reakcje na powieść Medřická, przedstawione w poprzednim rozdziale. Potwierdza to również Anna Zieglerosová, współzałożycielka (wraz z mężem) feministycznego czasopisma „Ženský obzor”. „Przywykliście, pisze ona w jednej z recenzji, spoglądać na panią
Kuněticką jako na pionierkę obrony praw kobiet, mścicielkę występującą w imieniu uciskanej płci
(...)”, cyt. za: L. Heczková, Píšící Minervy..., s. 242.
103
B. Viková-Kunětická, Žena v mých pracích [w:] eadem, Vyznání. Řeči a studie (1906−1818),
Praha 1919, s. 171. Jak dowiadujemy się z zamieszczonego w tekście przypisu, Žena v mých pracích
została napisana na zamówienie („W roku 1908 – pisze autorka w przypisie do tytułu szkicu –
w Taborze poproszono mnie o komentarz do mej twórczości; ibidem, s. 161). Przytoczony fragment
Wyznań bywa chętnie cytowany przez badaczy życia i twórczości Kunětickiej. Por. np. R.B. Pynsent, Neplodní »Staří mladenci« jako výplod feministické ideologie Boženy Vikové-Kunětické, „Slovo
a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia” 2004, č. 1, s. 67. W surowym osądzie Kunětickiej, o dziwo, odnajdziemy paralelę z sytuacją, jak zaistniała wiele lat później w środowisku femi-
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Dystans Vikovej-Kunětickiej wobec ruchu emancypacyjnego oznaczał jednak też, jak można wywnioskować z jej wypowiedzi, jednoczesną znajomość
samego zjawiska oraz związanych z nim programów i konceptów. Był on też
przyczyną konsternacji, jaką wywołało wytypowanie Vikovej-Kunětickiej przez
Komitet ds. Prawa Wyborczego Kobiet (Výbor pro volební právo žen) na kandydatkę w wyborach parlamentarnych. „Nie jest jasne, dlaczego (Komitet –
przyp. A.C.) wybrał właśnie Boženę Vikovą-Kuněticką, która nigdy przedtem
nie udzielała się w żadnej organizacji kobiecej. W ruchu kobiecym było wiele
aktywistek, o długim stażu i bardziej zasłużonych”104, pisze współcześnie Petra
Štěpánková. A jednak właśnie Kunětická w roku 1912, już jako pierwsza kobieta
w Europie (a także, wyłączając Skandynawię, jedna z pierwszych na świecie),
została posłanką w sejmie czeskim105 (istniejącym od 1861 roku jako część systemu parlamentarnego w Austrii, a od 1867 roku − Austro-Węgier). Jej mandat,
o czym przypomina Štěpánková, został wprawdzie zablokowany przez cesarskiego namiestnika księcia Františka Thuna, tak że w praktyce pierwsza czeska
posłanka zasiadła w parlamencie dopiero w roku 1918, obok siedmiu innych
kobiet (które jednak nie miały, jak ona, prawa głosu wyborczego), lecz od przełomowego 1912 roku Viková-Kunětická, znana ze swoich talentów oratorskich
i odznaczająca się wielkim zaangażowaniem politycznym, prowadziła ożywioną działalność, biorąc udział w konferencjach, debatach i spotkaniach w kraju
i za granicą106. Dopiero od tej pory można mówić o jej działalności na rzecz
kobiet, w ramach programu politycznego Kunětickiej pojawiły się bowiem również postulaty emancypacyjno-feministyczne. Nie oznaczało to jednak przymierza z ruchem kobiecym. Zarówno program, jak i dyskurs polityczny Vikovej-Kunětickiej miały wyraźne zabarwienie nacjonalistyczne (z tendencjami
panslawistycznymi). W ramach konstruowanej przez nią „kobiecej ideologii”
promowała ona macierzyństwo i rodzinę, przy czym z drugiej czyniła nie tylko
najwyższą wartość w życiu kobiety, ale też wartość narodową. W walce o prawa
kobiet szczególny nacisk kładła na stworzenie warunków materialnych umożlinistek amerykańskich. Jak pisze Monika Świerkosz: „Dla znacznej grupy młodych kobiet w latach
dziewięćdziesiątych największym wrogiem feminizmu nie był wcale narastający w Ameryce od lat
osiemdziesiątych konserwatyzm, ale sam feminizm. Sformułowanie to take back feminism (używane przez feministki III fali – przyp. A.C.) nawiązuje do słynnego drugofalowego hasła to take back
the night. Tym, komu wówczas, w latach siedemdziesiątych, chciano odebrać metaforyczną »władzę na nocą« byli mężczyźni, to oni bowiem, reprezentując społeczeństwo patriarchalne, stali na
przeszkodzie ku wyzwoleniu kobiety. Natomiast trzeciofalowe feministki problem upatrują już nie
w opresyjnej strukturze społecznej, lecz wewnątrz samego feminizmu, który stał się siłą reakcyjną,
regulującą i kontrolującą”. Por. M. Świerkosz, Nie jestem siostrą mojej matki. Międzypokoleniowe
dylematy feminizmu III fali, „uniGENDER” 2010, nr 1, za: http://www.unigender.org/?page=biezacy&
issue=04&article=03 [dostęp: 1.12.2011].
104
P. Štěpánková, Nezadržitelná Božena Viková-Kunětická..., s. 21.
105
Było to, jak pisze Štěpánková, wydarzenie odnotowane w prasie na całym świecie, Viková-Kunětická otrzymała gratulacje od znanych osób z wielu krajów, nie tylko europejskich. Por. ibidem,
s. 21−22.
106
Ibidem, s. 22−23.
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wiających samotnym matkom wychowanie dziecka (w ten sposób walczyła też
o prawo kobiet do pracy i wykształcenia bez ograniczeń). Postulaty polityczne
korespondowały z przekazem zawartym w jej utworach literackich, zwłaszcza
w trylogii Ku światłu, w której konsekwentnie przewija się motyw samotnego
macierzyństwa. Można więc powiedzieć, że zaangażowana w walkę emancypacyjną Viková-Kunětická jako polityczka pozostawała na wypracowanym przez
siebie gruncie ideowym; jak pisze Štěpánková, „bardziej niż o emancypację
kobiety w sensie zmiany jej sytuacji społecznej, Kunětickiej chodziło o emancypację duchową, o wolicjonalną wolność i samoświadomość kobiety”107. Ten
indywidualizm, ale przede wszystkim niestrawny dla ówczesnych feministek
nacjonalizm o akcentach szowinistycznych108, wzbudziły niechęć ruchu kobiecego wobec zaangażowanej politycznie Kunětickiej. „Także jako posłanka
nie służyła kobietom, lecz narodowi. W polityce była złą feministką, to znaczy
nie była feministką w ogóle”109, pisała feministyczna dziennikarka Vlasta Borovičková w roku 1919 na łamach czasopisma „Ženský svět”. W świetle tych
faktów uczynienie w 1927 roku Vikovej-Kunětickiej (jako pisarki) członkiem
Czeskiej Akademii Nauk (wówczas była to Česká akademie věd a umění) wraz
z jedną z najbardziej oddanych kwestii kobiecej Elišką Krásnohorską (były one
pierwszymi kobietami w Akademii) ma wydźwięk paradoksalny.
A jednak to właśnie feminizm jako program ideowy zawarty w utworach
literackich Vikovej-Kunětickiej do dziś budzi ciekawość badaczy, zapewniając
pisarce literacką nieśmiertelność. Štěpánková nazywa go „specyﬁcznym feminizmem”, nie można go bowiem umieścić w żadnym znanym programie
emancypacyjno-feministycznym. Jak pisze Libuše Heczková: „(...) feminizm,
jaki wyłania się z powieści (Vikovej-Kunětickiej – przyp. A.C.), jej współczesnym
wydawał się przekazem autentycznym, naturalnym, niekontrolowanym przez
ratio. Dotyczyło to zwłaszcza otwarcia się na kwestię kobiecej cielesności i seksualności (...). Jej feminizm można jednak również pojmować jako dość konserwatywny. Nie jest on bowiem feminizmem edukacyjno-emancypacyjnym
(...) reprezentowanym przez generację Karoliny Světlej i Eliški Krásnohorskiej,
ani też demokratycznym feminizmem masarykowskim, feminizmem postępowym czy społeczno-politycznym, ani tym związanym z anarchizmem; nie
mieści się on również w estetycznych schematach modernistycznych i ich reprezentacjach w twórczości kobiet”110.
Znawca twórczości Vikovej-Kunětickiej, brytyjski bohemista Robert B. Pynsent, feministyczne treści w utworach czeskiej pisarki traktuje z lekka ironicznie: „W dedykacji do powieści Pan”– pisze Pynsent – „(Viková-Kunětická
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– przyp. A.C.) ogłasza, że nie jest to dzieło feministyczne (...) co wszakże nie
przekona czytelnika, przed którym leży bodajże najbardziej melodramatyczny z feministycznych utworów Boženy Vikovej”111. Libuše Heczková, analizująca trylogię Ku światłu, określa ją mianem feministycznego eksperymentu.
Wydaje się, że nawet współcześnie, kiedy mamy za sobą burzliwy rozwój myśli feministycznej oraz wywołane nią liczne zmiany społeczno-obyczajowe,
koncept Kunětickiej wywołuje konfuzję, i to przede wszystkim w szeregach
badaczy z kręgu krytyki feministycznej. Przyczyn tego może być kilka. Historyczny punkt widzenia i wynikające z niego dylematy przedstawiła Heczková w jednym z zaprezentowanych niniejszym cytatów: problemem jest tu
pytanie o miejsce feminizmu Kunětickiej w obrębie myśli emancypacyjno-feministycznej z przełomu XIX i XX wieku. Niezwykle postępowy, wybiegający
daleko poza ramy epoki stosunek do samotnego macierzyństwa, a zatem do
zjawiska jeszcze do niedawna społecznie napiętnowanego (jak zauważa Heczková, Viková-Kunětická po prostu ignoruje fakt wykluczenia samotnej matki
z przestrzeni publicznej112), idzie w parze z przyznaniem mężczyźnie funkcji
reproduktora, a następnie z jego eliminacją z życia kobiety (choć w istocie
mężczyźni w powieściach Kunětickiej okazują się raczej zbyt słabi, „niegotowi”, niezdolni sprostać roli partnerów). Nie wiadomo jednak, co jest bardziej
kontrowersyjne: status przyznany przez pisarkę mężczyźnie i męskości, czy
też wizja życia bez niego, idąca w parze z założeniem o samospełnieniu się
poprzez niejako „ksobną”, samowystarczalną kobiecą cielesność (ukazaną już
w pierwszej części cyklu, w powieści Medřická) – aczkolwiek oba wymienione aspekty należałoby traktować raczej komplementarnie. Na przełomie XIX
i XX wieku kładziono akcent właśnie na znaczenia nadane przez Kuněticką
cielesności i macierzyństwu. Konceptowi „ciała macierzyńskiego” sprzeciwiał
się wspominany już feministyczny krytyk Artuš Drtil, atakując zarówno jego
ﬁzjologiczną jednowymiarowość, jak i gloryﬁkację zakładanego przez pisarkę
potencjału samorealizacji i samowystarczalności113. Zwracano też uwagę na
aspekty pragmatyczne, związane z zagrożeniami psychologicznymi i społecznymi, jakie niesie z sobą wychowanie dziecka tylko przez matkę114. Problemy
te wydają się obecnie przepracowane i mocno zakorzenione w praktyce kulturowej, a jednak Pynsent twierdzi, że feministyczny koncept Kunětickiej może
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być interesujący tylko dla historyka kultury115, Heczková natomiast w odniesieniu do niego używa określeń „eksperymentalny” i „utopijny”, wskazując na
jego nierealistyczny charakter. Ten dystans krytyki feministycznej (reprezentowanej przez Heczkovą, a częściowo także przez Pynsenta) wypływa chyba
z próby potraktowania dzieła literackiego jako programu teoretycznego par
excellence. W tej perspektywie może on sprawiać wrażenie propozycji radykalnej, słabo powiązanej z praktyką społeczno-kulturową, ponieważ wykluczającej zarówno aktywność erotyczną kobiet (w domniemaniu), jak i pełny udział
mężczyzn w satysfakcjonującej (samo)realizacji kobiet. Feminizm ukazuje tu
zarówno swój utylitarny, jak i „promaskulinistyczny” wymiar (o co chyba nieczęsto bywa podejrzewany), przypominając, że płeć męska istnieje i że nie
może być eliminowana z obszaru reﬂeksji, która ma być odbiciem rzeczywistości. Propozycja Kunětickiej, jeśli nawet znajduje potwierdzenie w praktyce
społecznej, w konkretnych wyborach kobiet, rodzi więc napięcia głównie na
gruncie samej teorii. Ponadto pozytywnych projektów samotności we współczesnej reﬂeksji feministycznej zbyt wielu nie odnajdziemy, a z pewnością nie
są one rozpowszechnione116.
Historia przedstawiona w powieści Pan ma charakter retrospektywny. Opowiadana przez bohaterkę-narratorkę, jest ona, po pierwsze, wielką konfesją,
tematycznie zaś krąży wokół doświadczenia cielesności i seksualności. Mamy
zatem do czynienia z dwiema spiętrzonymi przestrzeniami intymności. Koncentracja na przeżyciach rozgrywających się w świadomości bohaterki-narratorki jest w utworze silna, a rzeczywistość zewnętrzna wyraźnie schodzi na
plan dalszy. Przedstawieniowość w drugim obszarze jest oszczędna, obowiązuje tu również określona hierarchia: w fabule rozbudowanych jest zaledwie
kilka wydarzeń, istotnych z tego względu, że pobudzają one pracę aparatu
psychicznego. Jej zadaniem jest określenie własnej podmiotowości oraz tożsamości; odbywa się tu w istocie niezłomne, wytężone ich poszukiwanie. Płaszczyzną jednoczącą świat wewnętrzny i zewnętrzny jest spotkanie kobiecości
z męskością; poznawanie siebie idzie w parze z poznawaniem mężczyzny. Powieść podzielona jest na dwie części. Pierwsza obejmuje czasy dzieciństwa,
okres dojrzewania i wczesnej młodości bohaterki-narratorki, druga opowiada
historię jej małżeństwa.
W swojej relacji bohaterka-narratorka od początku wyraźnie różnicuje siebie względem otoczenia. Jest to zabieg indywidualizujący i wartościujący zarazem. Dokonuje się to poprzez wydobycie i pozytywne nacechowanie zdolności
do pogłębionej introspekcji oraz podkreślenie bogactwa przeżyć. Różnorodność i dynamika życia wewnętrznego wyróżnia bohaterkę od najwcześniej115
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szych lat dzieciństwa, kontrastując ją zarówno z innymi członkami rodziny,
jak i z samym modelem życia rodzinnego:
Mogłoby się wydawać, że w tych zwyczajnych, niczym niezmąconych stosunkach, które tak kiedyś, jak i dzisiaj niezmiennie charakteryzują egzystencję na poły proletariackich rodzin, bezbarwnych i niepozostawiających po sobie wyraźnych śladów; zatem
mogłoby się wydawać, że i moje życie wewnętrzne było mdłe i jednowymiarowe. Ale
to nieprawda. Były we mnie ostre stromizny i przepastne uskoki. Schodząc do głębin
mej duszy często musiałam poruszać się ostrożnie niczym kot, orientując się tylko za
pomocą uczuć, pełna lęku, że w którymś momencie natraﬁę na coś bezkształtnego
i nieznanego, albo że spadnę na sam dół bez możliwości powrotu117.

Wobec sióstr bohaterka-narratorka jawi się jako dziecko wyjątkowe już od
chwili narodzin:
Tak rodzi się drapieżnik w dżungli, w słońcu i upale, w zapachu, który tęskni za rosą.
Było we mnie zawsze coś drapieżnego, żądnego, niespokojnego (Pan, s. 4).

Podobnie jak z rówieśnicami:
Miałam w sobie tyle rzeczywistej siły, że potraﬁłam odgadnąć wszystko to, co innym
dziewczętom w moim wieku pozostało nieznane, bądź z czym spotkały się w sposób
tak ogólnikowy (...) (Pan, s. 7).
Nie pragnęłam żyć tym tylko, co da się praktycznie spożytkować. Widziałam to u innych dziewcząt, jak uparcie spoglądają wyłącznie przed siebie, a nigdy w głąb siebie
(Pan, s. 8).

Intensywne życie wewnętrzne to wreszcie, jak wyznaje po latach bohaterka-narratorka, niewykorzystany potencjał twórczy:
Wiem, że wówczas wszystko ubarwiałam z całą intensywnością moich kreacyjnych
mocy, wykorzystując do tego całą fantazję, która pragnęła śnić i tworzyć. I zmarnowałam swój największy dar, mogący przydać się nie tyle literaturze i wszechobecnemu
pięknu, co mnie samej, tak jak wygrywana na skrzypcach pieśń przynosi łzy i ulgę
w nieszczęściu (Pan, s. 28).

W okresie dojrzewania do przeżyć wewnętrznych wkrada się eros. Wspomagana wyrywkowymi informacjami, płynącymi z otoczenia, sfera ta staje
się treścią marzeń i wizji układających się w niezwykłe, barwne scenariusze.
Nie są to jednak scenariusze sentymentalne, chodzi raczej o aktywną pracę
wyobraźni, wspomagającą się czasem motywami baśniowymi (które ulegają
interesującym odwróceniom, wskazując na czynny udział bohaterki w kreowaniu wewnętrznego świata. Na przykład mężczyzna pojawia się w nich po raz
pierwszy w roli zarezerwowanej w baśni dla kobiety: pogrążony we śnie, ma
on być przebudzony przez bohaterkę-narratorkę pocałunkiem). „Dziewczęce
rojenia”, pełne symboli, metafor, niezwykłych miejsc i tajemniczych postaci,
u Vikovej-Kunětickiej są równoprawną, nieskrępowaną, niepoddawaną nega117
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tywnej ocenie wędrówką psyche, poruszającej się między znanym a nieznanym; wędrówka ta stanowi wartość samą w sobie jako przejaw życia duchowego, a także ma wymiar pragmatyczny, będąc jedną z dróg wiodących ku
poznaniu:
Wszystko, z czym się wówczas spotkałam w tej cudownej baśni-marzeniu, która nie
mogła mieć innego tytułu niż 17−18, było ważniejsze od realnych wydarzeń życiowych,
jakkolwiek także w ten sposób walczyłam o rzeczywistość – oraz z nią samą. Cokolwiek
tam uczyniłam, wydawało się to mieć wpływ na dalsze, nieokreślone pod względem
ilości lata mego życia, którymi, niczym nieznanymi ulicami w obcym mieście, miałam
dojść do celu (Pan, s. 17).

W pewnym momencie pojawi się w wewnętrznych peregrynacjach również
postać tytułowego Pana:
I kiedyś – Bóg wie kiedy – zjawił się ktoś, na kogo mówiłam Pan, albowiem wszystko
mógł i wszystko mu było wolno. Jego postać zmieniała się tylekroć, ilekroć na niego
spojrzałam, ale znaczenie pozostawało takie samo, podobnie jak przeznaczenie. I był
to z pewnością ten, którego oczekiwałam, nie jako wybawienia, ale jako czegoś koniecznego, jako konsekwencji wszystkiego, co jako kobieta zyskałam swoją młodością. Było
to tak naturalne, że zwyciężyły we mnie te właśnie instynkty, a nie inne, których także
miałam w nadmiarze (Pan, s. 32).

Z chwilą podjęcia przez bohaterkę-narratorkę nauki w szkole średniej akcja
powieści przenosi się z małego miasteczka do Pragi. Okres ten będzie bogaty
w wydarzenia życiowe o dużej randze. Pierwszym ważnym doświadczeniem
jest spotkanie z ciotką, z którą bohaterka zamieszkuje w mieście. Wywodząca
się ze średniozamożnego mieszczaństwa kobieta stanie się ważnym źródłem,
z którego młoda dziewczyna będzie czerpać wiedzę o małżeństwie oraz kształtować swoje wyobrażenie o związku z mężczyzną. Owdowiała ciotka od kilkudziesięciu lat żyje wspomnieniami o mężu, a celebracja jego pamięci nosi znamiona wciąż świeżej żałoby: mieszkanie kobiety jest przemienione w swoiste
mauzoleum z portretem męża w miejscu centralnym, obok licznych pamiątek
pojawia się tu całe funeralne dekorum; mamy płonące świece, świeże kwiaty
i żałobne szarfy. Dopełnieniem tej atmosfery jest nieustająca wspomnieniowa narracja ciotki, wdzięcznej losowi za dar w postaci nowej słuchaczki i nieznużenie powracającej pamięcią do przeszłości, która wydaje się wypełniona
wyłącznie niezwykłym, niemogącym się powtórzyć uczuciem oraz szczególną
więzią między dwojgiem ludzi. Tak też, mimo prób zachowania dystansu, niekiedy nawet ironicznego, zacznie pojmować związek małżeński Zdena (takie
bowiem imię nosi bohaterka powieści Pan): jako coś ponadprzeciętnego, co
łączy dwie ludzkie istoty, wyjątkowe dlatego, że zostały przez siebie wybrane
z wielkiego tłumu ludzi. Sygnalizowana tu zasada wyjątkowości (wyłoniona
już w cytowanych wyżej, różnicujących autodeﬁnicjach bohaterki-narratorki)
pozwala dostrzec w ukształtowanej na jej podstawie idei małżeństwa wpływy
romantyczne. O ile jednak w romantycznym modelu druga osoba stawała się
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wyjątkowa z przyczyn czysto uczuciowych, irracjonalnych, o tyle u Vikovej-Kunětickiej istotniejsze są bardziej skonkretyzowane kryteria wyboru; one też
staną się dla bohaterki-narratorki tajemnicą, którą będzie usiłowała zgłębić
we własnym małżeństwie. Ciotka Zdeny nieodparcie kojarzy się z królową Wiktorią, która, jak wiadomo, po owdowieniu codziennie rozkładała ubranie męża
na łóżku tuż pod jego pośmiertną fotograﬁą, zachęcając w ten sposób Anglików, jak pisze Tadeusz Cegielski, do kulturowej renegocjacji zjawiska samotności w epoce wiktoriańskiej118. W warunkach czeskich natomiast postmortalny
afekt wdowy okazuje się zachętą do poszukiwań istoty związku przez młodą
i niedoświadczoną dziewczynę.
Edukacja w szkole handlowej nie budzi jej entuzjazmu. Wybór proﬁlu kształcenia, podyktowany względami racjonalnymi, to raczej decyzja ogólnorodzinna niż indywidualna. Rozwinięty tu zostaje wątek poszerzania w środowisku
szkolnym świadomości emancypacyjno-feministycznej. Tę immanentnie zawartą w powieści informację o dostępie dziewcząt do edukacji o kierunku handlowo-przemysłowym (pierwsza szkoła dla dziewcząt o takim proﬁlu została
założona w Czechach w 1872 roku), można również potraktować jako uściślenie danych czasowych (dokładniejszych informacji na ten temat w powieści nie
odnajdziemy); żywe zainteresowanie procesami emancypacyjnymi i rozwojem
myśli feministycznej, z jakim spotyka się Zdena wśród uczennic, pojawiło się
w Czechach w środowisku szkolnym po roku 1890, kiedy to w Pradze założono
żeńskie gimnazjum Minerva119, nasiliło się zaś, obejmując wszystkie żeńskie
szkoły, pod koniec XIX wieku. „My, uczennice szkoły handlowej” – czytamy
w powieści – „byłyśmy naznaczone hasłem emancypacji. (...) Wiedziałyśmy, że
jest to jak dynamit” (Pan, s. 48). Bohaterka-naratorka u Vikovej-Kunětickiej z jednej strony ulega powszechnemu zapałowi i chłonie treści emancypacyjne,
z drugiej jednak stara się zachować wobec nich dystans, bywa nawet, że nowe
idee wywołują w niej bunt: „Zapoznawałam się ze wszystkimi hasłami, wsłuchiwałam się we wszystkie obietnice, a przy tym czułam, jak rośnie we mnie
szalona chęć: »Do ognia z tym«!” (Pan, s. 49). Zdecydowanie słabnie w niej
także skłonność do przekształcania zjawisk rzeczywistości w marzycielskie,
symboliczne i idealizujące formy:
A jednak w tym czasie jakbym gęstniała w swej istocie, jakbym podlegała jakiemuś
scaleniu, uspokajałam się, w tym sensie przynajmniej, że życie nie było już dla mnie
kolekcją hymnicznych marzeń (Pan, s. 50).
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faworyta, jakiego niewątpliwie miałaby każda królowa pół wieku wcześniej – zastąpiła wizerunkiem
trupa!”. Por. T. Cegielski, Tabu a samotność w kulturze wiktoriańskiej Anglii [w:] Kobieta i rewolucja
obyczajowa, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2006, s. 35.
119
O historii tej szkoły pisze Kamila Szymańska, I będą, będą się uczyć − praskie gimnazjum
Minerva jako realizacja marzeń o żeńskiej szkole średniej, „uniGender” 2009, nr 1, http://www.unigender.org/?page=biezacy&issue=03&article=02 [dostęp: 1.12.2011].
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Bolesnemu przewartościowaniu ulegają przy tym centralne ﬁgury i jakości
jej życia wewnętrznego :
Mężczyzna! Zatem nie był to już „Pan”, który siedział na tronie mej duszy i mógł wszystko, i wszystko mu było wolno. „Pan”, który w dziewczęcych latach był mężczyzną czekającym w mych ogrodach aż go zbudzę ze snu. Ach, nie!
Pan!
To był faktyczny pan, władca całej przeszłości, uzurpator w dziejach ludzkości, wykorzystujący kobiety i pozbawiający je sił, poskramiacz ich zdolności, nieprzyjaciel ich
rozwoju.
Szłyśmy z nim walczyć, szłyśmy powiedzieć mu nasze „Pereat!”.
Był to Pan wszystkich, nas wszystkich, byłych, obecnych i przyszłych, a jego męskość była jego przywilejem.
Pan – władca, a nie Pan – ideał! Ideały zgasły niczym świece po mszy (Pan, s. 51−52).

Zetknięcie się z hasłami emancypacyjnymi nie tyle kształtuje feministyczną świadomość bohaterki (choć poznawane prawdy mają na nią wpływ), ile
inicjuje proces utraty, bolesny dlatego, że porzucone być musi wszystko to,
co stanowiło rdzeń dziewczęcej postawy wobec rzeczywistości. Jest to więc
w istocie pożegnanie z niewinnością, po którym tylko przez chwilę pozostaje
pustka, wypełniona dość szybko spotkaniem z realnym mężczyzną. Na tym
też będzie się odtąd koncentrować psychika bohaterki, sam mężczyzna natomiast będzie przez nią ujmowany „feministycznie”, nie tyle podług wytycznych uzyskanych drogą społecznej edukacji, ile za pomocą własnych przemyśleń i doświadczeń.
Kolejnym przełomowym wydarzeniem w praskim życiu Zdeny jest list od
ojca (został przytoczony w powieści). Przesłaniem listu jest ostrzeżenie córki
przed mężczyznami, przed ich erotyczną pożądliwością i opartym na niej sposobem budowania relacji z kobietami. Ojciec pisze:
Mężczyzna to łakome, chciwe zwierzę. Dorosłaś, a twoje ciało jest świątynią niewinności i piękna. Pamiętaj, że łakome, chciwe zwierzę mogłoby tę świątynię spustoszyć. (...)
Niczego nie ceni mężczyzna tak bardzo, jak ciała kobiety. Uwierz mi, że gdyby istniały
targi, na których handlowano by kobiecym ciałem, nie brakło by na nich żadnego mężczyzny (Pan, s. 57).

„Kiedy skończyłam go czytać, odniosłam wrażenie, że ojca utraciłam” (Pan,
s. 56), wyznaje bohaterka. Transformacja ojca w mężczyznę, jaka dokonuje się
w świadomości Zdeny – sam ojciec przyznaje zresztą, że pisze nie jako rodzic,
lecz „jako doświadczony mężczyzna, który dużo wie, a jeszcze bardziej nad
wszystkim tym boleje” (Pan, s. 57) – idzie w parze z bolesnym doświadczeniem
dotyczącym jej podmiotowej tożsamości. Wyłonione w liście kryterium cielesności, jako rozstrzygające w męskim odbiorze kobiecości, powoduje redukcję
poczucia „ja” dziewczyny do bycia wyłącznie ciałem. Przesłanie ojca jest więc
nie tylko brutalną inicjacją w dorosłość, lecz także traumą, która nada kierunek reﬂeksjom i zaważy na dalszych przeżyciach; bohaterka-narratorka, opisując swoje wewnętrzne zmagania ze świeżo zdobytą wiedzą o sobie samej, uży164

wa pełnych ekspresji określeń: groza (hrůza), wielki ból (velká bolest), poczucie
niezmiernego/niespotykanego wstydu (pocit neskonalého/úžasného studu),
a wreszcie wyznaje, że „list ojca wywołał we mnie silną reakcję, coś w rodzaju
szalonego przerażenia” (Pan, s. 61).
Dla tak zawiązanego, a następnie rozwiązywanego w praktyce życia małżeńskiego konﬂiktu teoretycznym gruntem wydaje się zachodni dualizm ﬁlozoﬁczny. Model dualistyczny (przezwyciężany obecnie przez feminizm korporalny120) stał się krytycznym punktem wyjścia w dwudziestowiecznej reﬂeksji
feministycznej; przeciwstawiając umysł ciału, miał on, jak zauważyły feministki, decydujący wpływ na specyﬁczne uporządkowanie relacji między kobietami i mężczyznami (kobiecością i męskością), zarówno w wymiarze symbolicznym, jak i w praktyce kulturowej. Jak pisze Ewa Hyży (wychodząc od rozważań
australijskiej badaczki Elizabeth Grosz), wiąże się to z umieszczeniem ciała na
negatywnym biegunie opozycji tworzonej przez dwa wykluczające się i zhierarchizowane względem siebie porządki. „Filozoﬁczna dewaluacja ciała ma
poważne polityczne konsekwencje dla kobiet (...), gdyż wprawdzie wszystkie
ludzkie istoty są ucieleśnione, ale kobiety były i są deﬁniowane jako bardziej
korporalne niż mężczyźni. Przypisywanie hiperkorporalności kobietom, mocno zakorzenione w owym podstawowym dualizmie, łączy się z pokrewnymi
mu dualizmami formy/materii, aktywności/bierności, rozumu/uczucia i kultury/natury. W połączeniu z tymi pojęciowymi parami dualizm umysł/ciało umocnił hierarchiczność dychotomii męski/żeński i wpłynął na sytuacje,
w których kobiety, tylko z powodu swej kobiecości, są traktowane jako intelektualnie i społecznie (praktycznie) upośledzone, oczywiście według męskich
standardów”121.
Dualizm porządkuje więc relacje podmiotowe we wszystkich formach
kulturowych i społecznych interakcji między kobietami i mężczyznami.
Umieszczenie kobiecości w „przestrzeni korporalnej” skutkuje redukcją ich
podmiotowości do wymiaru cielesnego z przypisaniem im dwóch ról: „ciała
rodzącego” (dla Simone de Beauvoir ciało kobiety w swej prymarnej funkcji
biologicznej jako „ciało macierzyńskie” stanowiło podstawową przyczynę jej
kulturowego podporządkowania) oraz ciała przynoszącego rozkosz. W obu
przypadkach dokonuje się uprzedmiotowienie kobiety, przy czym w drugim
jej pozycja jako obiektu utrzymuje się wyraźnie w procesach patrzenia. Jak
pisze za Martinem Jayem Monika Bakke: „Ten, kto rzuca spojrzenie (...), jest
zawsze podmiotem, zaś ten, który jest jego celem, jest zawsze zmieniany
w przedmiot”122. Wzrokowa kontemplacja ﬁzyczności kobiet ma jednak od120
Piszą o tym Ewa Hyży w pracy Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w ﬁlozoﬁi feministycznej końca XX wieku, Kraków 2003, oraz Monika Świerkosz w artykule Feminizm korporalny
w badaniach literackich. Próba wyjścia poza metaforykę cielesności, „Teksty Drugie” 2008, nr 1−2,
s. 75−95.
121
E. Hyży, Kobieta, ciało, tożsamość…, s. 22.
122
M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoﬁczne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań
2000, s. 58.
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rębne miejsce w tej uniwersalnej zasadzie. Jako jeden z ważniejszych wektorów okulocentryzmu, kultury opartej na dominacji wzroku, ma ona ustalać
przewagę mężczyzny poprzez „władzę spojrzenia”: męskie oko, zwłaszcza
modernistyczne, wyodrębnia, ocenia i segreguje „pasywne kobiece ciało”,
niebędące aktywnym uczestnikiem procesu patrzenia; chodzi tu, zgodnie
z tezą Moniki Świerkosz, o tradycyjny voyerystyczny męski model percepcji,
zawsze implikujący „przyjęcie określonych rodzajem płciowym pozycji dominującego, aktywnego mężczyzny i podporządkowanej mu, biernej kobiety”123.
Jak twierdzi Anne Friedberg, do tego procesu feministki inkorporowały model panoptyczny Michela Foucaulta (wywiedziony z koncepcji Panoptikonu
Jeremy’ego Benthama, rozwiniętej w pracy Foucaulta Nadzorować i karać),
przedstawiający wkroczenie porządku władzy w obszar widzialności; przywołały one „panoptyczny” implant jako model zawsze obecnego męskiego
spojrzenia124, kontrolującego, sprawującego władzę. Panoptyczne spojrzenie
jest ponadto internalizowane przez kobietę, ustanawiając wewnętrznego obserwatora oceniającego według męskich kryteriów.
To właśnie „korporalność wyznaczana w obrębie dualistycznego, rozłącznego konceptu męskości lub kobiecości”125 generować będzie doświadczenia
bohaterki-narratorki w powieści Pan Vikovej-Kunětickiej − wraz z listem od
ojca, czyniącym z jej ciała, jak wyznaje dziewczyna, „majątek tłumu” (majetek davu). „Czułam się jakbym była naga między tysiącami ludzi” (Pan, s. 58).
Pojawia się „(...) przykra świadomość, że jestem profanowana, zanieczyszczana cudzymi myślami i spojrzeniami, które dawały pierwszeństwo mojej cielesnej egzystencji” (Pan, s. 62). Znajduje to zresztą społeczne potwierdzenie:
„A najstraszniejsze było to, że, skonfundowana, faktycznie poszukiwałam dowodów w spojrzeniach uparcie na mnie kierowanych, i że je odnajdywałam”
(Pan, s. 62). Pytania o istotę świeżo wygenerowanej, narzuconej tożsamości
(„Moja kobiecość! Co oznaczała dana mi kobiecość?”; Pan, s. 66) będą odtąd
towarzyszyć bohaterce-narratorce w różnych formach, zaś fakt wyłonienia
cielesności jako społecznej „substancjalności” zaowocuje obawą przed utratą
jednostkowej podmiotowości. Przejawem tego będzie powracający w myślach
motyw „kobiecej masy” (ženská massa) jako formy grożącej pochłonięciem jednostki, roztopieniem się w tłumie kobiet. Ideę tak pojętej kobiecej zbiorowości konotuje również inne metaforyczne określenie „kobiece mięso” (ženské
maso), problematyzujące kwestię podmiotowości w jej niepokojącej korelacji
z cielesnością126. Schronienia bohaterka poszukuje w swoim wnętrzu, gdzie,
123

M. Świerkosz, Feminizm korporalny..., s. 87.
A. Friedberg, Mobilne i wirtualne spojrzenie w nowoczesności: ﬂâneur/ﬂâneuse, tłum. M. Murawska, M. Pabiś, T. Sukiennik, N. Żurowska [w:] Rekonﬁguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, Warszawa 2009, s. 61.
125
M. Świerkosz, Feminizm korporalny...., s. 93.
126
Koncept „kobiecego mięsa“ był bliski również Elišce Krásnohorskiej jako publicystce-emancypantce, która pojęciem tym wyrażała zarówno obawę przed nowymi zjawiskami w kulturze (np.
124
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jak wyznaje, pozostaje sobą (Pan, s. 61), odnajdując tam źródło poczucia autentyczności i niesterowanej zewnętrznie prawdy o sobie samej. Psyche/dusza, ów niewiązany z kobiecością biegun opozycji w dualistycznej wizji świata,
u Vikovej-Kunětickiej staje się dla kobiety przeciwwagą dla przykrej „materii
istnienia”; życie wewnętrzne, którego treści w istocie wypełniają powieściową
fabułę, to potencjał i bogactwo Zdeny, jej jedyny atut jako kobiety zredukowanej do cielesnego wymiaru.
Robert B. Pynsent kładzie nacisk na fakt zaﬁksowania się bohaterki-narratorki Pana na problemie małżeńskiej wierności i życia seksualnego męża,
uznając kwestie etyczne za priorytetowe w powieści. W istocie od momentu
poznania przyszłego małżonka Zdena doświadcza w tym zakresie niepewności: bada przeszłość erotyczną mężczyzny, a następnie śledzi przejawy jego
pozamałżeńskiej aktywności seksualnej. W okresie narzeczeństwa zachodzą
dwa znaczące w związku z tym wydarzenia. Podczas wizyty w garsonierze narzeczonego Zdena specyﬁcznie reaguje na widok wiszącego nad łóżkiem aktu
kobiecego: naga kobieta pochłania jej uwagę, unieważniając wszystko inne
w pomieszczeniu, ponadto nadwrażliwa percepcja obrazu sprawia, że nie jest
on dla bohaterki-narratorki wizerunkiem kobiety, lecz po prostu kobietą, z którą przyszło jej się nieoczekiwanie spotkać: „I nagle z tego (wnętrza – przyp.
A.C.) (...) wyłoniła się postać nagiej kobiety. (...) Ona tu władała! (...) Oddychała.
Czułam się tak, jakbym miała jej podać płaszcz, aby mogła wstać” (Pan, s. 118).
W trakcie spaceru po mieście natomiast Zdenie nie umyka dyskretna komunikacja między narzeczonym a przechodzącą obok prostytutką. Indagowany
o to mężczyzna, najpierw jako narzeczony, a następnie jako mąż, bez oporów
przyznaje się do przedmałżeńskiej aktywności seksualnej, wpisując ją w akceptowany społecznie i kulturowo, choć nieoﬁcjalny model męskiego funkcjonowania w społeczeństwie. Już jako mężatka Zdena odkrywa, że mąż zdradza
ją z wiejską dziewczyną.
W rodzących się w związku z tymi wydarzeniami wątpliwościach i niepokojach bohaterki aspekt etyczny nie wydaje się najważniejszy, nie mamy na
to zresztą żadnego potwierdzenia w powieści. Źródeł przeżyć należy szukać
w problemach z podmiotowością i tożsamością, na które mają wpływ wszystkie przedstawione dotąd, w istocie mocno traumatyzujące przeżycia i doświadczenia. Bohaterka-narratorka Vikovej-Kunětickiej nieustannie poszukuje
dowodów na swoje odrębne, jednostkowe istnienie. Próbuje ustalić, że w relacji
z mężczyzną nie jest jedynie „bytem cielesnym”, wyłonionym z tłumu podobnych bytów podług jednego tylko kryterium, a także, ze względu na przypisane
jej jako obiektowi cielesnemu głównie funkcje erotyczne − takim, który można
łatwo zastąpić. Grozi to rozpłynięciem się, zniknięciem „ja” w owej „mięsnej
masie” kobiet. Kryterium małżeńskiej wierności ma być więc potwierdzeniem
prostytucją), jak i protestowała przeciwko seksualizacji i erotyzacji kobiety w literaturze modernistycznej. Por. L. Heczková, Píšící Minervy..., s . 132.
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jednostkowości i niezastępowalności, zaś dodatkowym wyróżnikiem, czyniącym z żony osobę, jest wyjątkowość, na podstawie której miał się dokonać jej
wybór na życiową partnerkę. I właśnie istoty owej wyjątkowości powieściowa
bohaterka usiłuje dociec w relacji z mężem, w jego decyzji uczynienia ją żoną
oraz w samym pojmowaniu małżeństwa. Ona sama, dokonując wyboru, już
od pierwszego spotkania traktowała to jako akt silnie indywidualizujący partnera: „Nagle, z tej nieprzebranej całości, która kojarzyła mi się z jakąś ogromną liczbą, taką na przykład jak 300 000, dostrzegłam jednostkę, która miała
swoją formę i swoje przeznaczenie” (Pan, s. 42). Małżeństwo natomiast jest
dla niej „porozumieniem dwóch dusz” (Pan, s. 266), „przymierzem duchowym
i płciowym” (Pan, s. 281). Dlatego zapyta ona w pewnym momencie z goryczą:
„Gdzie są dowody, że szukał pan duszy?” (Pan, s. 254).
W poszukiwaniach Zdeny nie chodzi o teoretyczne rozważania, lecz o wiedzę zdobywaną praktycznie, we własnym związku, dzięki któremu obok pytania: „Kim jestem jako kobieta?” pojawia się kolejne: „Kim jestem jako żona?”.
Bohaterki-narratorki nie interesuje „powierzchniowy”, społeczno-kulturowy
wymiar związku małżeńskiego; jakby na dowód tego zaręczyny i ceremonia
ślubna zostają w fabule pominięte. Sfera erotyczna, konotująca niebezpieczną, bo ujednolicającą cielesność, również nie wydaje się istotna. W powieści
nie odnajdziemy informacji o oznakach pozytywnego pobudzenia erotycznego, a noc poślubna jawi się jako przeżycie mało przyjemne: „Była to noc dzika
i straszna (...) ta jedyna noc, która nie była nocą, ale okropną regułą i prawem”
(Pan, s. 178). Grzęznące w rutynie codzienne pożycie małżonków, mimo że
wypełnia tygodnie i miesiące, podlega w narracji informacyjnej kondensacji
do oszczędnych konstatacji w formie zdań czy nawet pojedynczych słów: „Żyliśmy” (Pan, s. 252) – skomentuje w pewnym momencie swoje małżeństwo Zdena. Poszukując fundamentalnych dla niej znaczeń związku i określanej przez
niego tożsamości, bohaterka próbuje nawiązać głębszy psychiczny kontakt
z mężem. Okazuje się on jednak mężczyzną nieskomplikowanym, dla którego
przejawem głębokiego porozumienia z żoną będzie podzielenie się z nią własną historią rodzinną.
Ujawnienie zdrady męża zbiega się w czasie z odkryciem, że Zdena jest
w ciąży. Te dwa wydarzenia okażą się rozstrzygające dla dalszych losów bohaterki. Uświadamia ona sobie, iż jej małżeńska rola sprowadza się do reprodukcji, do której zdolna jest każda inna kobieta. Wywołuje to gorzko-ironiczne
komentarze:
A on jaśniał na myśl o tym, że zostanie ojcem małego tworka, którego wywiódł z niebytu! Nie dlatego jednak, że byłam tą wybraną, przeznaczoną, właściwą, ale dlatego, że
chciał mu dać swoje nazwisko i widzieć w nim przedłużenie siebie (Pan, s. 255).
No, ale mój panie – czy jest pan pewien, że nie ma gdzieś jakiegoś cherlawego dziecka
z wielką głową, które czeka na wyjaśnienia? Albo zdrowego, silnego dziecka, które rozumie więcej, niż pan przeczuwa? (Pan, s. 255).
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Nie znaczyłam dla niego nic więcej niż tylko: „Patrzcie, oto jest kobieta, która jest zarazem wszystkimi innymi kobietami; ona legitymizuje moją męskość” (Pan, s. 258).

Status żony okazuje się formalnością, pozwalającą na specjalne traktowanie urodzonych w małżeństwie dzieci, a tym samym również ich matek. Romans męża każe ponadto utożsamić się Zdenie ze świeżo odkrytymi cechami
„małżeńskiej kobiecości”: pokorą, posłuszeństwem, wyrozumiałością, cierpliwością. Przywołanie opartej na tym kobiecej genealogii, pojawiającej się jako
tłum cieni przeszłych pokoleń kobiet zamieszkujących mężowski dom, potęguje poczucie niezróżnicowania:
Stałam wtłoczona w ogromną masę kobiecych ciał, która nie była grupą, lecz całością,
tak że każde z nich było i częścią, i warunkiem (Pan, s. 226).
Tłum kobiet najrozmaitszych przejmująco łkał wokół mnie. Rozpoznawałam głosy
młode i silne, i te stare, drżące z wyczerpania (Pan, s. 267).

Pynsent określa bohaterkę-narratorkę Vikovej-Kunětickiej mianem neurotycznej (neurotická vypravěčka), przypisując jej następnie histerię127. Nie rozpoznaje on jednak w tej cesze tego, co znalazło się w postulatach Luce Irigaray
− według tej badaczki histeria (podobnie jak wynikający z niej krzyk, o którym
tak interesująco pisze Krystyna Kłosińska w pracy Ciało, pożądanie, ubranie...,
czy silny afekt), jako przypisana kobietom i deﬁniująca je kulturowo, ma być
ich prawdziwym głosem; ma być, jak to określa za Irigaray Paweł Dybel „innym językiem kobiecości, w którym w zamaskowany sposób odreagowuje ona
(kobieta – przyp. A.C.) poniżenie własnego życia miłosnego w kulturze, a to
przede wszystkim dlatego, ponieważ »normalny« język mówienia o nim został
jej wzbroniony”128.
Rys histeryczny w konstrukcji głównej bohaterki utworu Vikovej-Kunětickiej
dostrzega także Libuše Heczková, traktując go jednak jako zabieg o charakterze performatywnym129, co należy rozumieć jako odwołanie do teorii performatywności Judith Butler, według której kultura w obrębie płciowości (gender)
stanowi swego rodzaju teatr; jest ona nieustannym odgrywaniem dyskursywnie ustanowionych ról i zachowań. Heczková, powołując się na performatywność, daje do zrozumienia, że Viková-Kunětická w swoich utworach konstruuje kobiecość ze świadomością opisujących ją ówczesnych dyskursów, w tym
zwłaszcza dyskursu psychiatrycznego, w obrębie którego ukonstytuowała się
histeria i jej postaci. Oboje badacze, Pynsent i Heczková, podkreślają przy tym,
że pisarka dzięki rozległym lekturom, ze sławnym dziełem Richarda von Kraffta-Ebinga na czele, była zaznajomiona ze starszymi i nowszymi zjawiskami
z obszaru seksuologii, socjologii i psychologii. Niewykluczone więc, że znała
127

R.B. Pynsent, Neplodní »Staří mladenci«..., s. 66 i n.
P. Dybel, Zagadka »drugiej płci«. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie, Kraków 2006, s. 170.
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historię badań sławnego Charcota w szpitalu Salpêtrière, a także, że otarła
się o wczesne prace Freuda (użyte w powieści Pan określenie „Wielka Świadomość” – Velkě Svědomí; Pan, s. 31, oznaczające tu psychiczną zaporę przed myślami o treści erotycznej, przywodzi na myśl obie topiki Freuda130). Heczková
swoją tezą o performatywnym charakterze histerii w powieści Vikovej-Kunětickiej, oraz w ogóle kobiecej cielesności i seksualności, stara się postawić tamę
zarzutom stawianym bohaterkom wszystkich części cyklu Ku światłu, a zarazem samej autorce, dotyczącym ich jakoby immanentnej, mówiąc oględnie,
nadmiernej wrażliwości; Pynsent stawia nawet tezę, że trylogia Kunětickiej
jest „pod względem literackim niegotowa, bo pisana jest nazbyt żarliwie”131
(Pynsent używa określenia vášnivě, które oznacza też „z nadmierną pasją,
namiętnie”, a także „fanatycznie”; nawiasem mówiąc, wyjaśnienie to trudno
uznać za naukowe, badacz jednak chętnie podobnymi określeniami operuje,
zyskując sobie renomę prowokacyjnego). Jeśli ma rację Heczková, pozostaje
pytanie, po co Viková-Kunětická w swojej konstrukcji kobiecości odwołuje się
do tak jawnie wartościującej (negatywnie) kulturowej inskrypcji? Do czego
jest jej potrzebna bohaterka-histeryczka i czy rzeczywiście mamy tu do czynienia z histerią?
Krystyna Kłosińska, wychodząc od rozważań Elaine Showalter, zwraca
uwagę na fakt, że dla nowych perspektyw badawczych istotna staje się nie
tyle sławna kobieca przypadłość, ile sama „historia przedstawień histerii”,
a w konsekwencji kwestia podmiotu mówiącego o niej. „A zatem” – konkluduje Kłosińska – „ważne stają się odpowiedzi na pytania: kto historię histerii
opowiada, przedstawia, interpretuje, kto ją rozświetla bądź zaciemnia?”132.
Pamiętajmy, że w powieści Pan mamy do czynienia z narracją retrospektywną. Bohaterka-narratorka jednocześnie „odtwarza” swoją przeszłość i „stwarza” ją, nadając kierunek przeżyciom i kontrolując ich natężenie. Manifestując
swoją obecność głównie poprzez zaznaczanie dystansu między przywoływaną
przeszłością a jakimś bliżej nieokreślonym narracyjnym „teraz” („Ach, Boże,
jaka byłam wówczas czysta”, Pan, s. 15; „Dziś daję temu wszystkiemu wyraz...”,
Pan, s. 17; „Wtedy rzeczywiście chodziło mi o efekt...”, Pan, s. 49; „Teraz już
nawet nie wiem, jaki był wówczas...”, Pan, s. 101), jeśli nawet „znika” ona czasem jako wyodrębniona instancja nadawcza, pozostaje immanentnie obecna
w tekście jako „perspektywa interpretacyjna”. Niejednokrotnie daje również
wyraz świadomości niegdysiejszych własnych stanów emocjonalnych, śledząc
je i deﬁniując za pomocą szerokiej gamy znaczeń: jako melancholię (s. 18), pełną nerwowości tęsknotę (s. 18), ekstazę (s. 22), rozkosz (s. 39); wyznaje, że była
„rozdrażniona i rozgorączkowana” (s. 41), opisuje siebie jako „dziecko sensacji
i wielkich scen” (s. 49), jako odczuwającą „wielki ból” (s. 114), podenerwowa130
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ną („Chciałam się uspokoić, ale czułam, jak skronie mi mocno pulsują...”, Pan,
s. 117). Narratorka-bohaterka pośredniczy w ten sposób między emocjonalnym aspektem świata przedstawionego a czytelnikiem, stwierdzając nawet
w pewnym momencie: „Spoglądam wstecz i trzymam siebie samą w garści,
tak że nie mogę się sobie wymknąć” (Pan, s. 215). Dodatkowym katalizatorem
w odbiorze i ocenie jej emocji, które w powieści Vikovej-Kunětickiej niewątpliwie wygrywane są na „wysokich rejestrach”, ma być młodość, uzasadniająca
intensywność reakcji, pasję, nieustępliwość, ogromną wrażliwość. Tylko w gestii czytelnika pozostaje dokonanie psychologicznie wartościującej oceny. Końcowe wydarzenia natomiast wydają się mieć charakter silnie urazowy („Szłam
zgięta, z głową pochyloną, jakby mnie ktoś uderzył...”, Pan, s. 223 – wyznaje bohaterka). Mentalne reakcje Zdeny, odzwierciedlające gwałtowność i siłę
przeżyć, znajdują przełożenie na zachowania histeryczne (są to tylko zachowania, bowiem nie pojawiają się tu typowe symptomy „ciała histerycznego”,
znane z dokumentacji Charcota czy opisów Breuera i Freuda). Zdena śpiewa,
wybucha śmiechem, nie sypia, błąkając się nocą po domu, zadaje zaskakujące
pytania, uparcie wpatruje się w krajobraz za oknem, słowem, jej zachowania
zdają się konotować histerię jako „chorobę niezrozumiałą z punktu widzenia
racjonalności zachowań potocznych”133. Viková-Kunětická jednakże wyraźnie
chroni swoją bohaterkę przed jej odbiorem przez otoczenie jako histeryczki.
Dzieje się to za sprawą ciąży, która staje się okolicznością łagodzącą, a nawet racjonalizującą stan psychiczny kobiety; najprawdopodobniej też tylko to
chroni Zdenę przed ingerencją psychiatrów. Jeśli natomiast weźmiemy pod
uwagę tezę Heczkovej o perfomatywnym, konstruowalnym i dyskursywnym
charakterze histerii u Vikovej-Kunětickiej, to trzeba dostrzec, że pisarka przekształca w pewnym aspekcie freudowskie ujęcie choroby. W opisie przeżyć
Zdeny spotykają się mianowicie dwa wykluczające się z punktu widzenia teorii
nerwic porządki: mamy tu histeryczne zachowania oraz małżeńską ciążę, przy
czym druga okoliczność według Freuda miała być najskuteczniejszą terapią
w przypadku kobiecej histerii. Małżeństwo oraz urodzenie dziecka prowadzić
miały do akceptacji porządku symbolicznego, a nawet gwarantowały czerpanie z niego przyjemności, co zdaniem ojca psychoanalizy miało skutecznie likwidować przypadłości wywołane u kobiet sprzeciwem wobec ich podrzędnej
roli w kulturze; roli naznaczonej brakiem i sprowadzonej do, jak to ujął Lacan, bycia pięknym obiektem134. Tymczasem właśnie to, co zgodnie z dyskursem psychoanalitycznym, a więc medycznym, miało działać terapeutycznie,
u Vikovej-Kunětickiej wywołuje reakcje na swój sposób histeryczne; znaczenia
określające podmiotowość i tożsamość kobiety w małżeństwie i poprzez macierzyństwo wywołują głęboki sprzeciw, którego świadkiem jest czytelnik: tyl133
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ko on zna jego przyczyny i przebieg, on rozumie reakcje na rozgrywający się
w świadomości bohaterki dramat, to z nim dzieli się ona wewnętrzną rewoltą, najbliższemu otoczeniu komunikowaną w sposób, który jest odczytywany
jako ekscentryczne zachowania kobiety wywołane ciążą. Jest to więc nie tylko
histeria kontrolowana i relatywizowana, lecz także rodzi się wątpliwość, czy
w ogóle mamy tu z nią do czynienia. Utwór Vikovej-Kunětickiej to opowieść
o buncie, który dokonuje się w wielkiej samotności, a którego treść i znaczenia,
podobnie jak w przypadku histerii, mogą być, jak pisze Krystyna Kłosińska,
komunikowane tylko przez ciało, bowiem nie można było – lub nie było wolno – ich zwerbalizować. Gdyby tak się stało, dopiero wtedy bohaterka Pana
zostałaby uznana za kobietę chorą, a nawet szaloną.
Ciąża sprawia zatem, że bohaterka powieści Pan nie przekracza granicy
zdrowia. W stanie największej ekscytacji natomiast zostaje ona odesłana do
przebywającego w stolicy męża. Nie wchodzi jednak do mieszkania: zatrzymuje się przed drzwiami, po czym wychodzi na ulicę. Mamy wówczas do czynienia z powtórzeniem sytuacji inicjującej jej znajomość z przyszłym mężem: do
kobiety podchodzi zamożnie wyglądający mężczyzna i zagaduje ją. Podobnie
niegdyś uczynił mąż, który wyjawił później, że wziął Zdenę za ubogą prostytutkę. Tym razem jednak mężczyznę coś powstrzymuje. Libuše Heczková twierdzi, że na podstawie zewnętrznych atrybutów ujrzał on „zamężną ciężarną
mieszczankę”135. Scena rozgrywa się wieczorem, w mroku, tak więc hamulcem może być również wyraz twarzy czy inny niewerbalny sygnał, wysyłany
przez kobietę, która właśnie podjęła najważniejszą decyzję w swoim życiu.
Kim jest jednak Zdena w chwili, gdy stoi przed domem w Pradze? Jej przeżyciom, gorączkowym rozważaniom, chaosowi myśli od początku towarzyszyło
pragnienie wyzwolenia; „Było mi potrzebne to powolne narastanie i intensyﬁkowanie się cierpienia, albowiem wierzyłam, że w ciemności odnajdę drogę
ku światłu” (Pan, s. 254), wyznaje kobieta w chwili kryzysu życiowego. Teraz,
porzucając męża, zerwała z wzorcami tożsamości, jakie oferował jej związek,
a tym samym z negatywną kobiecą genealogią „ciała i obowiązku”. Zabierając
mężczyźnie dziecko z jego symbolicznym znaczeniem „potomka”, czyni je „tylko dzieckiem” i tylko własnym dzieckiem. Jej przyszłość wydaje się niepewna
i mroczna. Wiemy jednak, że przetrwała, a nawet, że opowiadając (pisząc?)
własną historię, wykorzystała to, co niegdyś uznała za utracone, czyli umiejętność snucia narracji. Powróćmy jednak do sceny rozgrywającej się przed
drzwiami kamienicy. Uwagę zwraca jej stricte wizualny charakter. Cytowana
już Anne Friedberg, powołując się na krytyka sztuki T.J. Clarka, przypomina
o „oscylacji między dwoma rozbieżnymi typami wizerunków malarskich dziewiętnastowiecznej kobiety: ﬁlle publique (kobiety ulicznej) i femme honnête
(godnej szacunku mężatki)”136. Podobne rozróżnienie obowiązywało w prze135
136
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strzeni publicznej, a przy tym „jeśli kobieta sama włóczyła się po ulicach, stawała się ulicznicą, prostytutką, towarem cielesnym”137. Bohaterka powieści
Pan w momencie jej „odrzucenia” przez nieznajomego, a zatem uwolniona od
tożsamości ﬁlle publique, tylko w mniemaniu obcego mężczyzny przypisana
być może społeczności les honnêtes femmes. W istocie jednak jest pogrążona
w „kulturowym niebycie”, znajdując się pomiędzy dwiema prawomocnymi,
choć różnie wartościowanymi tożsamościami społecznymi, bez prawa (lub
chęci) „wstępu” do żadnej z nich. I właśnie ten limen staje miejscem, w którym
zrodzić się może jakaś nowa, społecznie jeszcze nieukonstytuowana, niezakorzeniona tożsamość.
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ROZDZIAŁ TRZECI

MATKI I CÓRKI

1. Matki, córki i „nowa kobieta”
Na przełomie XIX i XX wieku w Czechach, podobnie jak w wielu innych krajach
Europy, szczególnie intensywna była dyskusja nad fenomenem tak zwanej
„nowej kobiety” (New Woman)1. Na zachodzie kategoria ta pojawiła się około
1894 roku w artykułach angielskich pisarek Sarah Grand i Ouidy (właśc. Maria
Louise Ramé), a przy tym, jak pisze brytyjska badaczka Sally Ledger, nie była
ona stabilna i miała wiele tożsamości: New Woman mogła oznaczać feministyczną aktywistkę i reformatorkę społeczną, wojującą sufrażystkę, kobietę,
która nie wyszła za mąż (odd woman)2, popularną pisarkę i poetkę, a także
postać z ﬁkcji literackiej, czysto tekstową reprezentację, niekoniecznie pokrywającą się z ówczesnymi feministycznymi przekonaniami i działaniami3. Pod1
W Polsce określenie to pojawia się w zapisie wielkimi literami (por. np. U. Chowaniec, W poszukiwaniu kobiety. O wczesnych powieściach Ireny Krzywickiej, Kraków 2006), podobnie jak ma to
miejsce w publikacjach anglojęzycznych, ale np. Maria Janion używa małych liter oraz cudzysłowu,
por. M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996, s. 53−58 (podrozdział Nowa kobieta). Kiedy
Sally Ledger poszukuje wariantu New Woman w utworach Ibsena, zachowując pisownię wielkimi
literami, na początku wywodu ujmuje ona to określenie w cudzysłów (por. S. Ledger, Ibsen, the New
Woman and the Actress [w:] The New Woman in Fiction and in Fact: Fin-de-siècle Feminisms, ed.
by A. Richardson and C. Willis, Basingstoke−New York 2001, s. 79). Ledger czyni tak zawsze, gdy pragnie zaznaczyć jakikolwiek dystans między nazwą a wskazywanym przez nią zjawiskiem (ewentualnie
swój własny dystans badawczy – w tym przypadku por. S. Ledger, The New Woman: Fiction and
Feminism at the Fin de Siècle, Manchester University Press 1997, s. 2). Libuše Heczková natomiast,
często posługująca się określeniem nová žena jako nazwą dla wielu zjawisk i dążeń w zakresie myśli
feministycznej i krytycznoliterackiej oraz w samej literaturze, zapisuje je małymi literami, niekiedy
też ujmując w cudzysłów (por. L. Heczková, Píšící Minervy. Kapitoly z dějin české literární kritiky,
Praha 2009, s. 187 et passim). Uznając te wskazówki za cenne, w dalszej części tekstu będę stosowała małe litery w zapisie używanej przez mnie nazwy oraz konsekwentnie ujmowała ją (jak również
określenie nowa kobiecość) w cudzysłów.
2
Jak pisze Urszula Chowaniec, użyte przez Ledger określenie odd woman zostało wprowadzone
do dyskursu feministycznego przez angielską badaczkę Elaine Showalter, która przejęła je z powieści George’a Gissinga The Odd Woman. Tytuł ten, jak stwierdza Chowaniec, był „parafrazą powiedzenia an odd glove, »dziwaczna rękawiczka« (...), dziwaczna, gdyż nie ma pary. Tak też odd woman jest
dziwaczna (odd), gdyż nie posiada swej pary – męża”. Por. U. Chowaniec, W poszukiwaniu kobiety...,
s. 126.
3
S. Ledger, The New Woman: Fiction and Feminism at the Fin de Siècle…, s. 2−3; eadem, The
New Woman and the Crisis of Victorianism [w:] Cultural Politics at the Fin de Siècle, ed. by S. Ledger,
S. McCracken, Cambridge−New York−Melbourne 1995, s. 23 et passim.
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kreślając, że New Woman jest kategorią najostrzej wydobytą w okresie ﬁn de
sieclè’u, Legder przypomina o próbie uporządkowania genealogii tego zjawiska podjętej przez historyków literatury pod koniec XX wieku, którzy wyróżnili
dwa ważne etapy w jego rozwoju w zachodniej Europie: pierwszy przypadający na lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XIX wieku, oraz drugi, w którym
istotną rolę odegrały lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku4.
W pracy Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky (Piszące Minerwy. Rozdziały z dziejów czeskiej krytyki literackiej), Libuše Heczková pokazuje, że w Czechach konstruowanie „nowej kobiety” rozpoczyna się
już w latach siedemdziesiątych XIX wieku wraz z rozpoczęciem przez Eliškę
Krásnohorską działalności krytycznoliterackiej i publicystycznej na łamach redagowanego przez nią czasopisma „Ženské listy”. Krásnohorská, jak podkreśla Heczková, była w istocie dziedziczką feminizmu edukacyjno-narodowego
(osvětově-vlastenecký feminismus) Karoliny Světlej, w którego centrum znajdowała się ﬁgura kobiety-matki, pełniącej jednak nowe funkcje wychowawcze, to
znaczy mającej wpływ na rozwój duchowy swoich dzieci, a tym samym na kondycję i tożsamość narodu. Krytyka narodowo i patriotycznie indyferentnych,
niezaangażowanych i konformistycznych mieszczanek, jaką przeprowadziła
Krásnohorská, charakteryzuje się ponadto położeniem akcentu na „duchowe
niewolnictwo” (otroctví ducha)5 kobiet, stanowiąc zapowiedź przyszłych rewizji emancypacyjno-feministycznych. Zachowawcza, zdecydowanie przeciwna
nowoczesnym ujęciom kobiety i kobiecości reprezentowanym przez zachodnią literaturę naturalistyczną i realistyczną oraz przez rodzimy dekadentyzm
i symbolizm, Krásnohorská walczyła o kobietę „nową” przede wszystkim w znaczeniu kobiety gruntownie i wszechstronnie wykształconej. To jej zasługą było
założenie w Pradze w 1890 roku słynnego żeńskiego gimnazjum Minerva.
Poszukiwanie „nowej kobiety” można natomiast uznać za jądro aktywności feministyczno-publicystycznej Terézy Novákovej, zwłaszcza w okresie redagowania przez nią czasopisma „Ženský svět” (czasopismo wychodziło w latach 1896−1930, Nováková redagowała je do 1907 roku). Jak pisze Heczková,
Nováková, dla której wzorem były bohaterki dramatów Henryka Ibsena (według Sally Ledger Norę z Domu lalki Ibsena traktowano jako jeden z prototypów Nowej Kobiety w całej Europie; w zasadzie wszystkie utwory Ibsena z jego
kreacjami postaci kobiecych miały wpływ na formowanie się tożsamości New
Woman w Anglii w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku)6, w swoich artykułach, recenzjach, esejach i szkicach „rozwijała koncepcję »nowoczesnej kobiety«, widząc w niej postać z trudem uwalniającą się z okowów tradycyjnej moralności oraz społecznych reguł życia intymnego i publicznego w XIX wieku”7.
Jej pragnieniem było „wychować kobietę wykształconą, nieograniczoną przez
4
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7
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doktrynę religijną, moralnie odpowiedzialną i zaangażowaną, otwartą na
nowe idee”8. Podobnie jak u Krásnohorskiej, w projekcie Novákovej ważną rolę
odgrywał naród oraz macierzyństwo, traktowane przez nią jako powołanie
kobiety oraz jej „zasada twórcza”. W opublikowanym w 1912 roku zbiorze Ze
ženského hnutí (O ruchu kobiecym) omówieniu Sonaty Kreutzerowskiej Lwa
Tołstoja, w utworze, który niczym ideowy lejtmotyw przewija się w emancypacyjnej publicystyce i twórczości kobiet przez wiele lat po jego ukazaniu
się w Czechach w 1890 roku, Nováková, w zasadzie zgadzając się z Tołstojem
w kwestii problematycznego charakteru miłości płciowej, zdecydowanie broni jednak czystości i wzniosłości skrytykowanej przez pisarza miłości macierzyńskiej9.
Heczková przypomina, że w formułowaniu postulatów dotyczących „nowej
kobiety” i „nowej kobiecości”, zwłaszcza po roku 1900, brali udział również
mężczyźni: Tomáš Garrigue Masaryk, Artuš Drtil, Arne Novák i Frantíšek Xaver Šalda. Poglądy Masaryka10 (na których sformułowanie miała wpływ żona,
Charlotta Garrigue-Masaryková), przedstawione w wykładzie Moderní názor
na ženu (Kobieta w ujęciu nowoczesnym, 1904) na czele ze sławnym hasłem:
„Kobieta ma stać na równi z mężczyzną pod względem kulturowym, prawnym
i politycznym”, stały się, jak pokazuje czeska badaczka, podstawą programo8

Ibidem.
T. Nováková, L.N. Tolstého »Kreutzerova sonata« a její »Doslov« ze stanoviska ženského [w:]
eadem, Ze ženského hnutí, Praha, b.r.w., s. 13−32. Wersja elektroniczna udostępniona przez Library
of the University of Toronto by Alex S. Havrlant, http://www.archive.org/stream/zeenskhohnut00novuoft/zeenskhohnut00novuoft_djvu.txt [dostęp: 1.12.2011].
Do utworu Tołstoja, którego pierwsze wydanie w Czechach uległo natychmiastowej konﬁskacie,
w środowisku piszących kobiet generalnie odnoszono się z rezerwą. Jego pierwszą zagorzałą krytyczką była Eliška Krásnohorská, która Sonatę Kreutzerowską, podobnie jak Panią Bovary Gustava
Flauberta, uznała za moralnie niebezpieczną. Por. L. Heczková, Cesta světla? Matriarchát Boženy
Vikové-Kunětické [w:] V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, red.
P. Hanáková, L. Heczková, E. Kalivodová, Praha 2006, s. 41. Sama Nováková zwróciła uwagę na krytyczny wizerunek męskości, jaki jej zdaniem dominował w opowiadaniu Tołstoja, pozostając jednak
mniej wrażliwą na „podskórne” przesłanie tekstu skierowane przeciw kobiecości (poza jej wymiarem macierzyńskim), dotyczące tego, że, jak pisze współcześnie Elisabeth Cheauré, w Sonacie Kreutzerowskiej „to kobiety są głównymi winowajczyniami”. Por. E. Cheauré, Jeszcze o »Sonacie Kreutzerowskiej«. Lew Tołstoj i Soﬁa Tołstaja: dwugłos w genderowym dyskursie epoki, przeł. M. Hornung
[w:] Ciało, płeć, literatura, pod red. M. Hornung, J. Jędrzejczaka, T. Korsaka, Warszawa 2001, s. 520.
O reakcji Novákovej na utwór Tołstoja piszą również Libuše Heczková oraz Kathleen Hayes (ta ostatnia w przedmowie do antologii tekstów pisarek czeskich z przełomu wieków zatytułowanej A World
Apart and Other Stories. Czech Women Writers At The Fin de Siècle, selected and translated by
K. Hayes, Prague 2001, s. 10−12). Obie badaczki są zgodne, że stanowisko Novákovej odzwierciedlało labilność postaw emancypacyjnych w okresie ﬁn-de-siècle’u wobec pozycji obu płci w kulturze.
Heczková tak oto komentuje stanowisko Novákovej: „Wczesna reakcja Novákovej na Sonatę Kreutzerowską Lwa Tołstoja była typowa dla wykształconych kobiet ze średniej warstwy. Z podziwu dla
wielkiego myśliciela idealizuje ona moralną nadrzędność bezgrzesznego ciała, która nie jest niczym
innym niż tylko formą patriarchalnej władzy”. Za: L. Heczková, Cesta světla?..., s. 42.
10
Omawia je Marcin Filipowicz w artykule Poglądy Tomasza Garrigue’a Masaryka na emancypację kobiet i ich wpływ na kształt ruchu kobiecego w I Republice Czeskiej [w:] Gender. Wizerunki
kobiet i mężczyzn w kulturze, pod red. E. Durys i E. Ostrowskiej, Kraków 2005, s. 311−323.
9
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wą morawskiego czasopisma feministycznego „Ženská revue”, wychodzącego
w Brnie od 1905 roku. Było ono nastawione na krytykę oraz walkę z nierównym
statusem kobiet i mężczyzn oraz na propagowanie „nowoczesnego kobiecego
indywidualizmu w pracy, rodzinie i kulturze”11. Na łamach tego czasopisma do
1910 roku (czyli do roku swojej śmierci) publikował Artuš Drtil. Określany przez
Heczkovą jako krytyk zdecydowanie profeministyczny, Drtil w swoich recenzjach i artykułach szczególną uwagę poświęcał kwestiom cielesności i seksualności. Interesował go zwłaszcza sposób reprezentacji obu sfer w literaturze
modernistycznej; zajmował się obsesyjną seksualizacją kobiety w utworach
pisanych przez mężczyzn – przedstawiał to jako zabieg degenerujący kobiecość − oraz literacką i krytycznoliteracką indolencją w tym zakresie, zarówno
wśród twórców, jak i wśród większości odbiorców12. Jednocześnie Drtil analizował sposób przeżywania obu tych sfer oraz ich artystyczne opracowywanie
przez kobiety-autorki; cielesność i seksualność w ich wersji były oznaką nowej
etyki, nowej wrażliwości, zapowiedzią nowego typu kobiecości13.
Arne Novák, współpracujący ze swoją matką na łamach czasopisma
„Ženský svět”, w „kwestię kobiecą” zaangażował się już jako młody krytyk.
Jego koncepcja „nowej kobiety”, wyłaniająca się z recenzji i artykułów, opierała
się, jak stwierdza Heczková, głównie na poglądach Šaldy zaprezentowanych
w wykładzie Žena v umění (Kobieta w sztuce, 1905; później jako Žena v poesii
a literatuře – Kobieta w poezji i literaturze), z tą różnicą, że proklamowanego
przez Šaldę kobiecego „geniusza miłości” (génius lásky) Novák, jak to określa
Heczková, uhistoryczniał14, analizując konkretne teksty pisane przez kobiety,
od średniowiecza po romantyzm. W wykładzie Šaldy najcenniejsza wydaje się
uwaga o wielowiekowym milczeniu na temat piszących, twórczych kobietach
oraz o ich kulturowej marginalizacji, a następnie wskazanie na coraz silniejszą (licząc od początku XIX wieku) reprezentację kobiet-autorek w literarurze
europejskiej, w tym również w literaturze czeskiej. Ogólnie jednak Šaldowska
koncepcja kobiety-autorki jako tej, która poprzez twórczość literacką uprawia
„sztukę miłości” (umění lásky) – Šalda podkreśla przy tym, że zarówno słowa
umění (sztuka), jak i słowa genius (geniusz) nie używa w sensie przenośnym15 –
11

L. Heczková, Píšící Minervy..., s. 203.
Ibidem, s. 226.
13
Ibidem, s. 224.
14
Ibidem, s. 197.
15
„Albowiem” ̶ jak twierdzi Šalda ̶ „a na to zwracam wam uwagę w każdy możliwy sposób,
sztuka miłości jest sztuką pojmowaną dosłownie, literarnie, i tak jak każda inna sztuka ma ona
swoje większe i mniejsze talenty oraz swych geniuszy, tymi geniuszami zaś były i są w największym
stopniu i zakresie kobiety. I ponownie powtarzam wam: słowa geniusz używam tu nie według jakiejś
własnej licencji czy obrazowo, ale z największą dokładnością; z dokładnością większą, niż gdybym
mówił o wielkich twórcach czy odkrywcach w innych, węższych dziedzinach sztuki i nauki. Albowiem: co to jest geniusz? Nic innego niż pełna oddania i szlachetności, niczym nienaruszona wierność naszym wyborom i kierunkom oraz posłuszeństwo wobec nich. Kto w sposób najwierniejszy
i najgłębszy potraﬁ wschłuchać się w stale zmieniającą się, a przecież spójną melodię naszych wewnętrznych nurtów, którymi żywi się nasze istnienie tak głęboko i uważnie, że pod pianą i szumem
12
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stając się „geniuszem miłości”, ewentualnie „geniuszem uczucia” (genius citu),
opierała się na wywiedzionej z dualizmu ﬁlozoﬁcznego tradycyjnej opozycji
między racjonalną męskością a irracjonalną, uczuciową kobiecością. W wywodzie Šaldy pojawia się ponadto teza o komplementarności pierwiastka kobiecego i męskiego, przy czym, jak stwierdza czeski krytyk, o ile do tej pory
wielcy, według określenia samego Šaldy, „poeci miłości” czerpali z „biernego”,
to znaczy nieaktywnego twórczo źródła kobiecości, o tyle teraz piszące kobiety, „spoglądając w głąb siebie spokojniej i widząc głębiej”16, poprzez twórczość
literacką miałyby aktywnie dopełniać twórczy geniusz męski. Šalda zdecydowanie przeciwstawiał się feministycznym formom i koncepcjom kobiecości;
jego zdaniem walcząca słowem feministka „przeważnie odgrywa amazonkę,
podaje społeczeństwu wprost tzw. twarde fakty (które są już od dawna znane,
tyle że teraz są interpretowane w sposób wypaczony i jednostronny), przybiera niegustowne artystyczne pozy, odziewa się w kostiumy przez mężczyzn już
dawno porzucone, odgrywa męczennicę lub rebeliantkę, tropi sztuczność na
tysiące sposobów, ponieważ nie jest zdolna do tworzenia sztuki. Zapomina
o swojej wartości i o tym, że interesuje mężczyznę o tyle, o ile pojawia się bez
teatralnego oświetlenia, bez programu, bez generalizacji, dopóki przemawia
w liczbie pojedynczej, dopóki szeptem, głosem stłumionym i melodyjnym wyjawia swoje głęboko wewnętrzne, wyjątkowe doświadczenie; czyste, niezbrukane i nieośmieszone doświadczenie, swoją pozbawioną tendencyjności, najbardziej dyskretną intymność, z niewinnością powierzając je mężczyźnie, aby
ten wnioskował, śledził efekty, generalizował”17.
Jak więc widać, krytyk występował przeciw idei „nowej kobiecości”, mającej swoją podstawę w rozwoju ruchu emancypacyjnego i we wzroście świadomości feministycznej. Mimo to, jak pokazuje Heczková, jego idea „kobiecego geniuszu” była bardzo popularna wśród krytyczek i publicystek czeskich
przez wiele kolejnych lat. Wpływ na to miał niewątpliwie fakt, że Šalda, a wraz
z nim Artuš Drtil i Arne Novák, inspirowali się, jak wielokrotnie podkreśla
w swojej pracy Heczková, poglądami szwedzkiej pedagożki i feministki Ellen
Key (która w 1905 roku przyjechała do Czech z cyklem wykładów), promującej
„pielęgnowanie kobiecego geniuszu uczucia wraz z męską racjonalnością, by
w ten sposób została osiągnięta harmonia płci”18; to od Key Šalda przejął swój,
chwil rozpozna przysłonięty wieczny imperatyw podstawowych instynktów naszego bytu, śledząc
je bez egoizmu, z pełnym oddaniem i pokorą mimo wszystkich przeszkód, ten jest geniuszem”. Por.
F.X. Šalda, Žena v poesii a literatuře…, s. 54−55. Wersja elektroniczna udostępniona przez Ústav pro
českou literaturu AV ČR w Pradze, http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/soubory/FXS/BOZ [dostęp:
1.12.2011].
16
F.X. Šalda, Žena v poesii a literatuře..., s. 64.
17
Ibidem, s. 67.
18
L. Heczková, Ornamenty revoluce [w:] Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech
1905−1923, Vladimír Papoušek a kolektiv, Praha 2010, s. 84. Praca Ellen Key Stulecie dziecka, napisana w 1904 roku, ukazała się w Polsce w roku 2005 w przekładzie Izy Moszczeńskiej w warszawskim
Wydawnictwie Akademickim Żak.
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jak to formułuje Heczková, „zwodniczy estetyczno-erotyczny projekt kobiecego geniuszu twórczego”19 oraz koncepcję „języka kobiecej psychiki” (ženská
psychická mateřština).
Tę ostatnią na łamach praskiego czasopisma feministycznego „Ženský obzor”, założonego w 1896, a od roku 1903 redagowanego przez małżeństwo
Jana i Annę Ziegloserów, promowała, oryginalnie ją interpretując i przepracowując, publicystka i krytyczka Žoﬁe Pohorecká. Według Heczkovej pragnieniem Pohoreckiej jako kobiety żyjącej w czasach transformacji kobiecości,
a zarazem uwikłanej w odwieczny konﬂikt między cielesnością a duchowością, była synteza obu tych wymiarów w kobiecej „cielesnej” kondycji. Pohorecká, kontynuuje Heczková, realizowała to, poszukując i badając w dziełach
artystycznych „mistyki piękna”, mającej znieść dualizm ducha i ciała, umożliwiającej harmonijne współwystępowanie „świętości i genialności” w ucieleśnionej kobiecości, a tym samym uformowanie się jej nowego typu, w którym to, co zwyczajne, codzienne, funkcjonalne, harmonizowało z tym, co
uwznioślone czy idealne. W ujęciu Pohoreckiej ponadto kobieta jako podmiot
twórczy to zarazem kobieta jako obiekt i ideał estetyczny; „kobieta-piękno,
kobieta-kochanka, kobieta-życie” w tej oto triadzie, zdaniem czeskiej badaczki, najpełniej miała się wyrażać „nowa kobiecość” Pohoreckiej, syntetyzująca
cielesność i duchowość. Heczková twierdziła, że „eseistka Pohorecká w obrazach literackich i artystycznych szuka piękna, które jest połączone z kobiecością, piękna w pozytywnym sensie ahistorycznego, pierwotnego, zatem
niezarażonego nowoczesnością, niezwulgaryzowanego. Nie jest ono przy tym
odcieleśnione, przeciwnie, daje kobiecie nowy potencjał w wymiarze życia codziennego, praw kobiet, jak również w konceptualnej płaszczyźnie estetyczno-ﬁlozoﬁcznej”20.
Podobnie jak w zachodniej Europie, także w Czechach nie stworzono spójnej koncepcji „nowej kobiety”. W dyskusji nad tym fenomenem kładziono
nacisk na różne aspekty społeczno-kulturowej tożsamości i kondycji kobiet,
wśród których trwale przewijały się: macierzyństwo, seksualność, indywidualna samorealizacja i aktywność zawodowa. Młodsze pokolenie publicystek
i działaczek feministycznych, którym, poza eksploatowanym przez starsze
feministki Johnem Stuartem Millem, ideowo patronował również Friedrich
Nietzsche, współpracowało z dekadentami (trzeba jednak podkreślić, że nie
towarzyszyła temu zgoda na ich literackie reprezentacje kobiecości), postulującymi uniezależnienie się od „starej” generacji kobiet − krytyk z kręgów dekadenckich, Arthur Breitsky, pisał „I spójrzcie, oto stara generacja: kobieta, która
nic dla siebie nie znaczy, jest niczym sama dla siebie, jest jedynie pośredniczką między przyszłą generacją, zaledwie mostem, po którym ma wejść w świat
nowe pokolenie. Nie jestem niczym więcej niż domowym zwierzęciem, niewol19
20
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L. Heczková, Píšící Minervy..., s. 235.
Ibidem, s. 245.

nikiem, kucharką, praczką i rodzicielką dzieci męża. A jako indywidualność?
W ogóle nią nie jest. Wszystkie są niczym jeden rodzaj”21.
Indywidualizm jako jeden z ważniejszych aspektów nowej tożsamości kobiety zdaniem Heczkovej najsilniej przejawiał się w obecności kobiet na polu
krytyki literackiej i społecznej. „Zdolność myślenia krytycznego i racjonalnego,
czego wymaga krytyka u swych podstaw (...), możliwość rozumowego poznania, zatem również poznania siebie samej, zmieniły kobietę i jej obraz”22 pisze czeska badaczka. Krytyka ta jednakże była pełna wahania, „pozostawała
niezakorzeniona, poszukująca”, potwierdzając, że również aktywne wówczas
kobiety nie były pewne własnej tożsamości23. Zdaniem Heczkovej krytyczki24
publikujące na łamach czasopism emancypacyjnych25 często też nieświadomie podlegały wpływowi niejawnego, ale, jak twierdzi Heczková, bez wątpienia obecnego w Czechach na przełomie minionych wieków mizoginizmu
z jego tęsknotą za „naturalną kobiecością”26. Znajdowało to wyraz w ich własnych naturalizująco-estetyzujących konstrukcjach i koncepcjach kobiecości,
w których nacisk kładziono przede wszystkim na właściwości „esencjalne”;
na kobietę w jej roli matki i kochanki. Krytyczką, która ten stan rozpoznała
i która swoimi tekstami starała się go przekroczyć, była, zdaniem Heczkovej,
publikująca po 1910 roku aż po lata dwudzieste XX wieku Pavla Buzková.
Heczková stawia tezę, że Buzková stworzyła funkcjonalną feministyczną koncepcję krytyki, zaś według Roberta Pynsenta była ona najwyrazistszą osobowością pośród czeskich feministek początku XX wieku, „których umiarkowany, pozbawiony rysów bojowych feminizm był ściśle związany z emancypacją
narodową”27, a nie tylko z emancypacją kobiety. Obiektem krytyki Buzkovej,
której „nowa kobieta” miała być samodzielna, niezależna, nowoczesna, stało
się dotychczasowe pojmowanie macierzyństwa jako powołania kobiety oraz
przesadna, jej zdaniem, idealizacja kobiecej zdolności do miłości. Buzková po21
Cyt za: L. Heczková, Píšící Minervy..., s. 19. Słowa te Heczková przypisuje Arthurowi Beitskiemu, ale w przybliżonej, jeśli nie dosłownej postaci odnaleźć je można w tekście F.X. Šaldy poświęconemu wczesnym utworom Růženy Svobodovej. Por. F.X. Šalda, Růžena Svobodová: Ztroskotáno
̶ Povídky – Přetížený klas [w:] idem, Kritické projevy 10 (1917−1918), Soubor díla F.X. Šaldy, svazek
12, Praha 1950, s. 442. Wersja elektroniczna udostępniona przez Ústav pro českou literaturu AV ČR
w Pradze, http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/soubory/FXS/KP3/39.pdf [dostęp: 1.12.2011].
22
L. Heczková, Píšící Minervy..., s. 264.
23
Ibidem, s. 26
24
Jak wiadomo, w języku czeskim stosuje się paralelnie formy żeńskie i męskie, Heczková podkreśla jednak, że używane przez nią określenie krytyczka (kritička) ma charakter genderowy, dlatego zgodnie z intencją badaczki wprowadzam formę żeńską. W Polsce jest ona traktowana wciąż
nieufnie, ale też coraz częściej pojawia się zarówno w autoprezentacjach wielu badaczek feministycznych, jak i w dyskursie literaturoznawczym.
25
Z najważniejszych krytyczek, poza przywołanymi już w tekście głównym, Heczková wymienia
ponadto Kristę Nevšimalovą, Jindřiškę Flajšhansovą, Eliškę Řehákovą, Annę Řehákovą, Pavlę Maternovą, Zdenkę Haškovą, Marię Štěchovą, Zdenkę Wiedermannovą-Motyčkovą, Boženę Benešovą,
Annę Pammrovą, Pavlę Moudrą.
26
L. Heczková, Píšící Minervy..., s. 263.
27
Ibidem, s. 278.
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stulowała w związku z tym uwolnienie kobiety od imperatywu myślenia o miłości jako głównej kobiecej predyspozycji czy wręcz powołania. Uważała ona,
że: „Na jej (kobiety – przyp. A.C.) życie nie może się składać wyłącznie miłość,
macierzyństwo, a potem już nic – wszystkie niezliczone związki, które łączą
mężczyznę z życiem, muszą łączyć także kobietę. (...) Kult matki i kochanki
został w szczególny sposób wypielęgnowany i teraz używa się go przeciw nam
samym, z macierzyństwa natomiast czyni się mur ochronny, poza który nie
wolno nam wyjść”28. W centrum krytycznego myślenia Buzkovej pozostawała
„kobieta-człowiek, przeżywająca kryzys i poszukująca sensu w świecie”29. „Poszukiwanie prawdy o swoim życiu za każdą cenę” czytamy u Buzkovej „bez
względu na to, czy prawdą tą jest macierzyństwo, praca, powołanie, sztuka
czy miłość, musi być zadaniem nowej kobiety, która w ten sposób rozwiąże
kwestię kobiecości samodzielnie i sama dla siebie”30.

***
Jak widać, zarówno w dyskusjach prowadzonych na przełomie minionych stuleci, jak i w latach późniejszych zagadnienie macierzyństwa pozostawało jednym z kluczowych wyznaczników tożsamości kobiety. Problem ten, z położeniem nacisku na relacje matek i córek, powrócił w ostatnich dziesięcioleciach
XX wieku, zajmując centralne miejsce w reﬂeksji tak zwanej drugiej fali feminizmu. Poza odzyskiwaniem kobiecej genealogii, znajdującym wyraz w odkrywaniu i symbolicznym powrocie do matek-emancypantek, matek-artystek,
działających w przeszłości i zapewniających kontinuum ruchowi feministycznemu, zwrócono uwagę na kształtowanie się tożsamości kobiety jako matki
w ramach wytworzonego w patriarchacie „macierzyństwa jako instytucji”
– ujęcia przeciwstawionego przez amerykańską feministkę, poetkę i pisarkę
Adrienne Rich „macierzyństwu jako doświadczeniu”, ze wszystkimi egzystencjalnymi, cielesnymi i psychologicznymi aspektami „bycia matką”31. Zdaniem
Rich patriarchalna instytucjonalizacja macierzyństwa nadaje kobiecie dwie
usankcjonowane tożsamości: jako kobiety rodzącej i posiadającej dzieci oraz
jako osoby ponoszącej odpowiedzialność za opiekę nad nimi. Jak pokazuje
słowacka badaczka Mariana Szapuová, przyporządkowane temu zostają dwa
przeciwstawne obrazy matki: z jednej strony jest to matka dobra, bezwarunkowo kochająca i oddana dzieciom, z drugiej zaś matka zła. Obrazy te, konkluduje Szapuová, są paralelą kulturowych spolaryzowanych wyobrażeń kobiety
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Ibidem, s. 267.
Ibidem, s. 268.
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Ibidem.
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A. Rich, Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, przeł. J. Mizielińska, Warszawa 2000 (książka Rich ukazała się w języku angielskim w 1976 roku).
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jako świętej i grzesznicy32. Rozważania Rich zmierzają do przekroczenia tego
dualistycznego podziału w jego wymiarze funkcjonalnym i symbolicznym.
Kolejne badaczki drugiej fali feminizmu, Luce Irigaray i Nancy Chodorow,
skierowały swoje wysiłki na przekroczenie porządku relacji córki z matką określonego przez psychoanalizę. Projekt psychoanalityczny zakłada, że po okresie
symbiotycznej więzi z matką następuje przejście dziecka w domenę ojca, a porzucenie matki warunkuje kulturowy rozwój dziecka. O ile jednak, jak mówi
Irigaray, synowską separację zastępuje zsymbolizowana na każdej płaszczyźnie bytu, także metaﬁzycznej (jako że całe kulturowe imaginarium jest w dyspozycji mężczyzny), córka, której kobiecość po przebyciu okresu edypalnego
objawia się wyłącznie w sytuacji podległości wobec ojca-mężczyzny, realizując
się w roli kochanki, żony i matki, nie ma możliwości zsymbolizowania relacji
z matką, a tym samym zachowania kobiecej genealogii. „Relacja matka-córka
nie tyle została usunięta z kultury, ile uczyniono ją niewidzialną i podległą patrylinearnej tradycji stosunków między mężczyznami. (...) Jedynie legalny syn
ojca, doskonała forma mężczyzny i syna Bożego, reprezentuje wartość swym
istnieniem. On jest dziedzicem, zasiada na forum publicznym, wchodzi do
świątyni”33, kobiety zaś, jak stwierdza Irigaray, są sierotami „bez swego Boga,
swojej bogini, boskiej matki córek, bez genealogii duchowej”34. W rezultacie
kobiety doświadczają „wielkiej nieobecności relacji matka-córka we wszystkich kodach: lingwistycznym, socjologicznym, semiotycznym, strukturalnym,
kulturowym, ikonograﬁcznym i mitologicznym”35. Historyczne ślady obecności tej relacji zapisane są w mitach i literaturze, jednak „współczesne kobiece sacrum wciąż pozostaje do odtworzenia lub stworzenia na nowo”36. Irigaray, analizując przekazy literackie i mitologiczne oraz wykładając je w nowy
sposób, pokazuje, jak dokonało się „kulturowe matkobójstwo”, w którego
rezultacie „syn zrywający z matką znajdzie symboliczną gratyﬁkację, córka
– poczucie zagubienia i niechęci do swej tożsamości. (...) W zaniechaniu matki, w uczynieniu podejrzanym i niedojrzałym kobiecego pragnienia własnej
genealogii, w zanegowaniu kobiecej tożsamości tkwi źródło nowego patriar-

32
M. Szapuová, Hra na imaginárne: obrazy mateřstva vo ﬁlme Modré z neba [w:] V bludném
kruhu..., s. 347.
33
A. Araszkiewicz, Czarny ląd czarnego kontynentu. Relacja matka-córka w ujęciu Luce Irigaray
[w:] Ciało, płeć, literatura..., s. 675. W Polsce ukazały się dotąd znane mi przekłady kilku tekstów
Luce Irigaray, w tym trzy autorstwa Agaty Araszkiewicz (Ciało-w-ciało-z-matką, Kraków 2000; I jedna
nie ruszy bez drugiej [w:] Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie. Antologia szkiców, pod red.
A. Nasiłowskiej, Warszawa 2001, s. 283−290; Rynek kobiet, „Przegląd Filozoﬁczno-Literacki” 2003, nr
1, s. 15−30), z której omówienia koncepcji Irigaray, wyczerpującego pod kątem zagadnień omawianych w niniejszym rozdziale, korzystam. Uzupełnieniem jest dla mnie tekst Irigaray opublikowany
w słowackim czasopismie „Aspekt”, por. L. Irigaray, Božské ženy, prel. J. Truhlařová, „Aspekt” 1996,
č. 2, s. 4−10.
34
Za: A. Araszkiewicz, Czarny ląd czarnego kontynentu..., s. 675.
35
Za: ibidem, s. 676.
36
Za: ibidem.
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chalnego scenariusza kobiecości”37. Z psychoanalitycznego punktu widzenia męski lęk przed tym, co naturalne, zatem przed ciałem i śmiertelnością,
wymusza zerwanie więzi z matką, w której podstawą jest łączność z ciałem.
Podmiotowość, jak przypomina Agata Araszkiewicz, może być ustanawiana
wyłącznie w polu ojca, w przynależącym mu obszarze prawa i języka. „Córka
wtrącona w pole ojca nie może rozpoznać swej tożsamości”, zaś „powrót do
matki oznacza zagrożenie cofnięciem się do łona, osunięciem w demencję”38.
Synowi pozostaje substytucja, jaką jest poszukiwanie matki w innej kobiecie,
zatem jednoczesne zerwanie z matką i „zatrzymanie” jej. Dziewczynka, jak
pisze Araszkiewicz, nie ma takiej możliwości; nie mogąc wyrazić symbolicznie
(to znaczy zrekompensować i opowiedzieć) doświadczenia własnej kastracji –
co, zgodnie z założeniami psychonalizy, synowi umożliwia posiadanie penisa
(jako różnicy) a wraz z nim dostęp do systemu reprezentacji (czyli do teorii
i języka) „nie może się od niczego oddzielić ani naprawdę przeżyć straty”39. Jej
tożsamość polega więc na skrytej identyﬁkacji z matką (którą to identyﬁkację
Irigaray nazywa fuzją) − wskutek niej pozostaje ona niezindywidualizowana,
nie może stać się podmiotem i uzyskać odrębnej tożsamości. W psychoanalizie, której założenia, choć krytycznie, reprezentuje Irigaray, separacja z matką jest warunkiem heteroseksualnego związku, jednak, na co zwraca uwagę
Araszkiewicz, w odróżnieniu od innych feministek francuska badaczka kładzie nacisk na dramat, jakim jest niemożność indywidualizacji kobiety w fuzyjnej relacji z matką: „Sens uwięzienia w matczynej kondycji to jednocześnie
pragnienie trwania w niej i potrzeba jej przezwyciężenia. Na tym polega przekaz kobiecej genealogii, który odnosi się do córki, ale staje się także jej chęcią
„uratowania” matki (...). Miłość do matki przeżywana jest wraz z nienawiścią
jako substytutem zajęcia jej miejsca”40.
Niemożność zsymbolizowania tej sytuacji, to, że kobiety nie mogą o niej
mówić ani wyrażać jej w żadnym symbolicznym kodzie, co umożliwiłoby im
różnicujące upodmiotowienie, sprawia, że poddanie relacji z matką symbolizacji staje się jednym z kluczowych postulatów Irigaray. Ma się to dokonać
przez przekształcenie języka, przez włączenie do niego ciała (przez mówienie „cieleśnie”), przez, jak stwierdza Irigaray, „wytworzenie całego świata słów
pragnienia między matką a córką, który mógłby poruszyć język, którym dziś
mówimy”41. Jak podkreśla Araszkiewicz, zdaniem francuskiej psychoanalityczki-ﬁlozofki musi się dokonać przemiana na poziomie symbolicznym, umożliwiająca reprezentację stosunków z matką, w której od początku założone byłoby istnienie „razem” (jako matka i córka) i „osobno” (jako kobieta i kobieta).
Amerykańska badaczka Marianne Hirsch, zajmująca się analizą fabuł ukon37
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stytuowanych na relacji matka-córka, opisuje ten wariant za pomocą formuły
both/and42. W próbach przeformułowania tej relacji wykorzystywane są również nowe matryce mitologiczne, umożliwiające jej transformację i symbolizację. Marianne Hirsch, na przykład, mitologiczną podstawą swoich analiz czyni
opowieść o Korze i Demeter, w której utracie towarzyszą w sposób jawny ból,
protest, cierpienie, tęsknota; separacja ma tu ponadto charakter cykliczny,
dzięki czemu matka i córka mogą na przemian w pełni prawomocnie tracić
siebie i znów odzyskiwać.
W rozważaniach Adrienne Rich, poza kluczowym rozróżnieniem macierzyństwa jako instytucji oraz jako doświadczenia, pojawia się również reﬂeksja nad dwiema wprowadzonymi przez badaczkę kategoriami oraz ich nierozerwalnym wzajemnym odniesieniem: nad macierzyństwem i córkostwem43.
Córkostwo, według Rich, to jeden z aspektów związku kobiet z rodzicami,
w którego centrum znajduje się postać córki. Tożsamość córki ulega w tym
ujęciu dynamizacji, a nawet ma charakter procesualny. Omawiając to zagadnienie, Rich mówi o „byciu córką”, analogicznie jak to się dzieje w przypadku
„bycia matką”, w którym istotne staje się zrozumienie wszystkich uczuć żywionych wobec matki: od namiętnej adoracji po niechęć i ból z powodu odrzucenia i niedostępności oraz, jak to określa Araszkiewicz, całej złożoności różnic
dzielących córkę od matki. Jednym z ważnych zjawisk charakteryzujących córkostwo jako wymiar tożsamości jest matkofobijność. Nie oznacza ona, jak pisze Rich, lęku „przed własną matką czy przed macierzyństwem, ale przed »staniem się własną matką«, czemu towarzyszyć może »głęboki ukryty pociąg ku
niej«”44. Rich konstatuje: „Matkofobia może być postrzegana jako kobiece rozszczepienie jaźni w pragnieniu uwolnienia się raz na zawsze z niewoli naszych
matek, stania się wolną jednostką. Matka uchodzi w nas samych za oﬁarę,
niewolną kobietę, męczennicę. Nasze osobowości wydają się niebezpiecznie
rozmazywać i pokrywać z osobowościami naszych matek i w rozpaczliwych
próbach rozpoznania, gdzie kończy się matka, a zaczyna córka, dokonujemy
radykalnej operacji”45.
Wzorce kobiecości reperezentowane przez matki jako kobiety ukształtowane przez kulturę patriarchalną to wrogie i nieadekwatne matryce, które w odczuciu córek stają się zagrożeniem dla ich własnej tożsamości, projektowanej
42
M. Hirsch, The Mother/Daughter Plot. Narrative, psychoanalysis feminism, Bloomington and
Indianapolis 1989, s. 107 i n.
43
Użyty przez Rich angielski termin daughterhood tłumaczony jest w Polsce jako „córectwo”
(w tej formie pojawia się on w Słowniku teorii feminizmu Maggie Hume, tłum. B. Umińska, J. Mikos, Warszawa 1993: określeniem tym posługuje się również Agata Araszkiewicz w wykorzystanym
przez mnie jej tekście), oraz „córkostwo” (taki wariant zaproponowała tłumaczka pracy Adrienne
Rich Joanna Mizielińska, por. A. Rich, Zrodzone z kobiety..., s. 301−348). W publikacjach feministycznych pojawia się niekiedy również określenie „córczyństwo”.
44
A. Rich, Zrodzone z kobiety..., s. 323. (Zaznaczenie kursywą w pierwszym cytacie jest autorstwa Adrienne Rich).
45
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i pojmowanej w odmienny, „nowy” sposób, a zarazem niedającej się oddzielić
od tożsamości matek. Rich, reprezentantka aﬁrmatywnego nurtu w reﬂeksji
nad macierzyństwem46, nie chce przez to powiedzieć, że relacja matka–córka
jest bez wyjątku trudna i destrukcyjna. Badaczka próbuje jedynie ukazać jej
złożoność, wskazując przy tym na obszary, które wpływają na proces kształtowania się tożsamości córki oraz na wizję jej losu; obszary wymagające przepracowania i transformacji, a niekiedy również częściowej akceptacji. Matkofobię
można zatem potraktować jako jedną z form oporu i buntu, które, jak pokazują badaczki z obszaru feministycznie zorientowanej psychologii, winne być
traktowane jako nieodłączne elementy procesu wzrastania i usamodzielniania się córek jako kobiet47. Przebieg związku z matką zawsze bowiem w jakimś
stopniu jest uwarunkowany istnieniem „ojcowskiego” pola symbolicznego
i jego parametrów; pola, owszem, przekształcanego w toku reﬂeksji feministycznej, w którym młoda kobieta może poszukiwać swego miejsca biernie
lub aktywnie, kompensacyjnie bądź buntowniczo, ale zawsze musi się w nim
umiejscowić. Wartością w tym procesie jest „ocalenie” – na różne sposoby, jak
uświadamiają przedstawione niniejszym dyskusje i koncepcje feministyczne
– związku z matką.
Kategoria „nowej kobiety” i zjawiska przez nią opisywane mają charakter
czasowy. W wystąpieniach Sarah Grand i Ouidy w Anglii istotne było na przykład przeciwstawienie New Woman − Old Woman, zaś „nowa kobieta”, w chwili jej wyłonienia się oraz w latach późniejszych, w wielu krajach często była
utożsamiana z „kobietą nowoczesną”, traktowaną opozycyjnie wobec kobiety
starego typu, zachowawczej, należącej do minionej epoki i generacji. Charakter relacji matek i córek oraz ich wpływ na tożsamość drugich w reﬂeksji feministycznej rozpatrywany jest natomiast przede wszystkim jako „immanentny”
i „ahistoryczny”. Trzeba jednak pamiętać, że relacje te mają przecież zawsze
charakter pokoleniowy. Wpływają one tym samym na bieg historii: rodzinnej,
społecznej, kulturowej czy narodowej, i są przez nią kształtowane. Interesujące zatem będzie przyjrzenie się literackim obrazom związków matek i córek
w utworach czeskich pisarek modernistycznych w perspektywie formowania
się „nowej kobiety” i „nowej kobiecości”. Jak mogliśmy zaobserwować, dyskusje wokół tych fenomenów, prowadzone w Czechach na przełomie wieków,
46
Jak pisze Joanna Ostrouch, w obrębie współczesnych badań feministycznych wykształciły
się dwie postawy wobec macierzyństwa: aﬁrmatywna i krytyczna. Pierwsza, według określenia
Ostrouch, związana z tzw. ideologią nowej kobiecości, opiera się na przekonaniu, że „macierzyństwo jest siłą kobiet i okazją do stworzenia głębokich i niepowtarzalnych więzów między kobietami
i ich dziećmi, zwłaszcza między matką i córką, oraz kobietami-matkami”, druga „poddaje krytyce
ideologię macierzyństwa, uważając ją za pułapkę, w którą kobiety dają się złapać”. Por. J. Ostrouch,
Nieuchwytne: relacje matek i córek w codzienności, Olsztyn 2004, s. 36. Podobne rozróżnienia obowiązywały w modernistycznych Czechach, przy czym postawa aﬁrmatywna była wówczas związana z pojmowaniem roli matki jako „naturalnego” powołania kobiety, stanowiącego o jej wartości
indywidualnej i zbiorowej (narodowej).
47
J. Ostrouch, Nieuchwytne: relacje matek i córek w codzienności..., s. 37.
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ewentualnie nieco wcześniej lub później, często wyrastały z reﬂeksji nad macierzyństwem, jego rolą, znaczeniem i kształtem. Zgodnie z przedstawioną na
początku niniejszego rozdziału charakterystyką Sally Ledger, opisywane zjawiska mogą przy tym wykazywać powinowactwa z ówczesnymi dyskusjami
i dyrektywami feministycznymi, jak też mogą być wizjami niezależnymi od
programów ideowych – bądź też pretendować do bycia takimi.

2. (Bez)cielesna. Vzpoura Boženy Vikovej-Kunětickiej
Wszystkie kwestie społeczne i metaﬁzyczne, będące wynikiem rozwoju mężczyzny, są
w sposób naturalny przeniknięte jego duchem, albowiem my kobiety uznawałyśmy je
za kwestie ludzkie bez brania pod uwagę swego jestestwa. Nie rozwijałyśmy się samodzielnie równolegle z mężczyzną. Podążałyśmy jedynie drogą, którą mężczyzna swymi
siłami, swoim rozumem oraz swoim egoizmem nam torował. Jego hasła uznawałyśmy
za własne, traktując je jako wyraz postępu całej ludzkości.
Żyłyśmy odbiciem jego wysiłków i pragnień.
Współczesny mężczyzna osiągnął dziś szczyty rozwoju wewnętrznego i społecznego. Pod hasłami teorii anarchistycznych głosi indywidualizm oraz prawomocność miłości własnej. Niczym wieszcz stoi on przed przyszłymi stuleciami, ów zwycięzca nad
wszystkim, co minione i przyszłe, a wszystko dlatego, że jest sam, wolny i niezależny.
U jego stóp leży porządek społeczny, odwieczna tradycja, rodzina, dekalog, przyjaźń;
on zasiada na zwycięskim tronie, zdobywanym przez tysiące lat, w czasach, w których
przewodził i myślał.
Kobieta, podążając za nim uciążliwymi drogami jego rozwoju, zasiada obecnie obok
niego na tronie jego kultury, dzieli z nim osiągnięty cel, wraz z nim wyprzedzając przyszłość zapowiadaną przez nowe idee.
Kobieta.
Ja!48.

Tak we wstępie do wydanej w 1901 roku powieści Vzpoura (Bunt, 1901)
pisze Božena Viková-Kunětická. Przedstawione tu koncepcje męskości i kobiecości, pierwszej jako monopolizującej sferę idei i postępu społeczno-kulturowego, drugiej zaś jawiącej się jako pasywna i w pewien sposób „konsumencka”
wobec wypracowanych przez mężczyznę „wzniosłych” treści, znajdują personalne odpowiedniki w fabule powieści Kunětickiej w postaci Emanuela Meliša,
nosiciela idei „nowej kobiecości”, oraz głównej bohaterki utworu, osiemnastoletniej Milčy.
Milča, wywodząca się ze zubożałej praskiej rodziny rzemieślniczej, przeżywa bunt wobec losu matki, borykającej się po śmierci męża z biedą materialną i, w pragnieniu utrzymania rodziny, wspomagającą się pracą dzieci („Jakim prawem” – rozmyśla gorączkowo Milča – „każe nam brać w tym udział?
Jakim prawem pozbawia młodsze rodzeństwo dzieciństwa? Jakim prawem je
wykorzystuje?”; Vzpoura, s. 27), a przede wszystkim − bunt wobec matki „cie48

B. Viková-Kunětická, Vzpoura, Praha 1921, s. 7. (Dalej w tekście jako Vzpoura).
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lesnej”, ciężarnej i rodzącej, zatem bez reszty podporządkowanej ﬁzjologii kobiecego ciała i macierzyńskiego obowiązku. Ostatni poród matki, tym razem
dziecka pogrobowca, z towarzyszącym temu ﬁzycznym cierpieniem, ów na
poły tajemniczy, na poły przerażający akt wydawania na świat nowego życia,
wywołuje u młodej dziewczyny szok i traumę: Milča ucieka z domu i błąka
się bez celu po ulicach miasta, prześladowana widokiem rodzącej matki oraz
wizją kolejnego dziecka; jest przepełniona wstrętem i rozpaczą, czuje się bezsilna i zagubiona:
Uciekała, niczym przed pożarem. Niechęć, nienawiść rozpaliły jej duszę a poczucie niepojętego, niezmiernego wstrętu zagościło w jej sercu niczym chmura rozrywana grzmotami. Uciekała wąskimi, pustymi jeszcze ulicami, gdy na chodniki opadała poranna
mgła. (...) Nabrała tchu i z jeszcze większym zapamiętaniem biegła dalej (...). Wręcz
przerażona zatrzymała się, nie wiedząc, co począć z prądem nadchodzącego dnia, który pozostawał wobec niej tak obojętnym. Nic nie mówił o izbie przesiąkniętej wilgocią i lepkim ciepłem, w której matka z omdlałym uśmiechem na ustach spacerowała,
niespokojnie oplątując otoczenie jedwabną siecią swej rozanielonej duszy; matka, ten
ołtarz kobiecości z setkami płonących modlitw i próśb. Milča szukała więc dla siebie
kryjówki przed wydarzeniem, z którym nie miała nic wspólnego, które drażniło ją tak,
że czuła tylko odrazę (Vzpoura, s. 31−32).

Sytuację psychologiczną bohaterki Buntu trafnie oddają słowa Adrienne
Rich: Milča to młoda dziewczyna, która żyje w „horrorze” przepełnionej dziećmi egzystencji swej matki i która w pewnym momencie mówi sobie „nie, to nie
dla mnie”49. Bunt i wściekłość, matkofobijna chęć zerwania ze scenariuszem
życia rodzicielki inicjują w powieści Vikovej-Kunětickiej intensywne doświadczenie córkostwa, a zarazem są początkiem drogi ku samopoznaniu i indywidualizacji. Początkowo tylko wewnętrzny, lecz wraz z rozwojem akcji znajdujący swój wyraz w działaniu konﬂikt oraz będąca jego wynikiem separacja córki
z matką pełnią też funkcję przewidzianą przez psychoanalityczny scenariusz:
tworzą przestrzeń, w którą wkroczyć może mężczyzna. Milča, uświadamiając sobie bagaż własnej traumy, wywołanej relacją z matką, spotyka partnera,
który, wzorem freudowskim, wprowadza ją w świat związku heteroseksualnego, lecz zarazem, jako mężczyzna, nie zamierzając realizować się w funkcji
reprodukcyjnej, skutkującej nadaniem kobiecie tożsamości matki, nęci Milčę
obietnicą nowej tożsamości, w zasadniczy sposób różnicującej dziewczynę
względem matki.
Emanuel Meliš uwodzi Milčę teoriami i poglądami. Dotyczą one społeczeństwa, jednostki oraz kobiecości, koncpetualizowanej przez mężczyznę
jako „nowa kobiecość”. Płaszczyzna teoretyczna, jawiąca się dziewczynie jako
anarchiczna i wzniosła, a przez to odważna i odległa od uciążliwej rzeczywistości jej życia codziennego, oraz wizja kobiety wolnej od tego, co przeraża
bohaterkę najbardziej i co kojarzy się jej z powtórzeniem losu matki, czyli od
49
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ciała, jego funkcji oraz wynikających z nich społeczno-rodzinnych konsekwencji, stają się dla dziewczyny najsilniejszym afrodyzjakiem. Niczym Pigmalion,
Meliš zaczyna kształtować dziewczynę, poczynając od uświadomienia jej
własnej sytuacji rodzinnej i społecznej: pokazuje jej, że nie jest ona w swoim
środowisku jednostką wolną i niezależną, że jest podwójnie wykorzystywana
przez matkę: jako posłuszne dziecko oraz jako dorosła osoba, zobowiązana
zapewnić rodzinie utrzymanie, wykonując pracę szwaczki: „Pani jest przecież
ogromną podporą dla matki. Potraﬁę sobie to wszystko wyobrazić. Wysysają
panią podwójnie. Z jednej strony pani siłę wykorzystują klienci, a z drugiej – rodzina” (Vzpoura, s. 51). Obraz matki zyskuje na wyrazistości jako osoby dbającej o swoje własne, macierzyńsko-rodzinne priorytety, a przy tym zaczyna być
to obraz krytyczny, wywołujący teraz już jawny sprzeciw córki, zdecydowanie
różniący się od wstępnej odnarratorskiej aﬁrmatywnej prezentacji rodzicielki
jako istoty w pełni realizującej się w macierzyństwie, w pozytywnym sensie
„samiczej” w swoim powołaniu:
Żyła miłością (do dzieci – przyp. A.C.) jako czystym prawem natury, tak jak się to dzieje
u samic zwierząt; miłością, która nie wymagała kultywacji, nie musiała być zaszczepiana w sposób sztuczny nauką o bożych przykazaniach. Miała dzieci: kochała je i zajmowała się nimi. Było to tak oczywiste, jak wówczas, gdy człowieka dopada głód i sięga on
po strawę, lub pije, czując pragnienie. Dzieci kochała wszystkie jednakowo, jak gdyby
ich nie rozróżniała, lub jakby nie kochała każdego z osobna, ale gromadnie, jako jedność czy wiązkę, te duże tak samo jak te małe, a wszystkie jako jej zbawienie.
Niszczyły jej ciało, pochłaniały jej duszę, ale czy mogło być inaczej? To naturalne, że
traciła tam, gdzie one, dorastając, zyskiwały. Nie miała przecież innego przeznaczenia.
Po co miałaby żyć? Dla siebie? – Wzruszyła ramionami. – Co znaczą te słowa: żyć dla siebie? To tak, jakby malować obraz tylko dla siebie, pisać dla siebie kiążki, wygłaszać samemu sobie kazania, żyć samemu, tylko samemu, gdzieś, gdzie pieczone gołąbki same
wpadają do ust. Dla niej takie życie nie miało sensu, nie było w nim światła (Vzpoura,
s. 47−48).

Jak widać, Viková-Kunětická obie jakości, matkę i macierzyństwo, nasyca znaczeniami pozakulturowymi i ponadindywidualnymi. Bycie matką, dla
której mężczyzna jest zredukowany do funkcji ojcowskiej („Nie kochała swego męża ponad to, że był ojcem jej dzieci”; Vzpoura, s. 46), jest zakorzenione
w ciele; jak gdyby „rozmytym”, „rozlanym”, nieustanawiającym granic między między ja matki a dzieckiem, podobnie jak i między dziećmi; niezróżnicowanymi, występującymi jako „jedno ciało i jedna istota”. Posłuszne prawom
natury, łagodnie akceptujące samounicestwienie wyrażające się w niszczczeniu, w „byciu pożeraną” przez ciąże i dzieci, „ciało macierzyńskie” staje się
zarazem świadomościową podstawą matki Milčy, clou jej podmiotowej tożsamości; jedyną formą ja. Ale też doświadczenie to stanowi spektakularną siłę
matki. Zwraca na to uwagę Libuše Heczková, stawiając tezę, że kiedy Milča
w zakończeniu powieści, sama będąc już matką, opuszcza mężczyznę, jej akt
nie jest wyłącznie osobistym buntem, lecz buntem ponadindywidualnym.
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W ujęciu Kunětickiej, jak zauważa Heczková, matki tworzą rodzaj opozycyjnej siły, albowiem macierzyństwo oferuje im nową indywidualną moc, którą
wykorzystują w walce o „naturalne prawo do życia”50. Na początku jednak
ta właśnie matczyna „wszechwładza” pojmowana jest jako siła destrukcyjna
i można ją uznać za jeden z czynników warunkujących bunt i ucieczkę córki
z domu rodzinnego. Matka jest nie tylko kobietą wykorzystującą najstarszą
córkę do pomocy w zapewnianiu egzystencji jej dzieci i pozbawiającą ją dziewczęcej radości w doświadczaniu młodości, lecz także kimś obdarzonym wręcz
przerażającą mocą swego prokreacyjnego ciała, a tym samym, w rozumieniu
dziewczyny, ograniczonym przez sposób pojmowania własnej roli w świecie.
Matka Milčy jest nie tylko matką „pożeraną” przez swoje dzieci, lecz także
„pożerającą” swoją córkę. W chwili, gdy ta przekracza granice dzieciństwa
i staje się kobietą, kiedy koncentruje się na „powierzchownych” przejawach
młodzieńczej kobiecości – na strojach, kontemplacji urody i oczekiwaniu na
przeżycia zmysłowe jej przeznaczeniem wydaje się kobiecość identyczna z tą,
którą reprezentuje matka, realizująca się w losie ciężkim niczym jej obrzmiałe
ciężarne ciało, w życiu utrudzonym rodzeniem, wychowaniem i utrzymaniem
dzieci. W zasadzie łagodna i powolna matka okazuje się w istocie bezwzględna
w dążeniu do utrzymania swoich priorytetów i swego sytemu wartości.
Proﬁl światopoglądowy oraz postawa życiowa partnera Milčy, wypracowane w formie ideowego konglomeratu, a nie spójnego systemu, są pochodną
programów i poglądów epoki − wśród nich łatwo rozpoznać ideę egoteizmu
(zwanego również anarchoindywidualizmem) dziewiętnastowiecznego niemieckiego ﬁlozofa Maxa Stirnera (1806−1856), woluntaryzm poznawczy Arthura Schopenhauera, indwidualistyczne tezy Friedriecha Nietzschego, a także
wybiórczą interpetację Sonaty Kreutzerowskiej Lwa Tołstoja; wybiórczą, bowiem nie wykluczającą aktywności seksualnej, lecz skoncentrowaną na krytyce małżeństwa i rodziny. W początkowej fazie związku z Milčą Meliš w swoich
autoprezentacjach akcentuje przede wszystkim własną autonomię jako jednostki niespętanej prawami, normami i obowiązkami społecznymi:
Żyję, jak się da, ale przy tym jestem całkowicie niezależny. Społeczeństwu nie poświęcam więcej siły niż ono na to zasługuje, w dodatku robię to tak, by sprawy były
załatwione od razu. Bez żadnych kredytów do spłacenia. Służyć komuś nieustannie
tego nie potraﬁę. Zbyt wysoko cenię swoje moce ﬁzyczne i duchowe. Wyszukuję tylko
ziarna. Czasem jest to łatwiejsze, czasem trudniejsze, ale nikt ze mnie nie ma korzyści
ponad ustaloną przeze mnie miarę. (...) Przeciwstawiłem się całemu społeczeństwu (Vzpoura, s. 52−53).

Autodeﬁnicja ta pojawia się w momencie, gdy – o czym dowiadujemy się
z obszernego odnarratorskiego komentarza – bohater ma za sobą długą drogę
ku samopoznaniu i określeniu swego miejsca w świecie. Głównym imperatywem jego poszukiwań jest, jak to można określić, indywidualizacja wiodąca ku
50
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skrajnemu indywidualizmowi. Meliš stopniowo zrywa więzi społeczne, rozpoczynając od separacji z rodziną, a w konsekwencji z instytucją rodziny w ogóle, z konstytuującą ją tradycją oraz wyznawanymi w jej obrębie wartościami.
Towarzyszy temu radykalne rozstanie z religią i Bogiem, rozpoczynające się
od porzucenia studiów w seminarium duchownym, podjętych pod wpływem
rodziny:
Pewnego dnia, po trzech miesięcach pobytu w seminarium, odszedł i już nie powrócił.
(...) Był to jego pierwszy wolny, całkowicie samodzielny czyn; niezależny akt wyrażający
pragnienie przeciwstawienia się wszystkim, akt zrywający nić z rodzinną przyszłością
i grzebiący wiarę w wiarygodność rodzinnych więzi. Tym skokiem z jednego brzegu na
drugi zerwał najsilniejsze więzy. Całkowicie swobodny, znalazł się poza kręgiem urażonej, rozgniewanej rodziny (...). Ojciec, macocha, siostra, stryjowie, niezliczone ciotki,
wszyscy oni zostali na tym tym pierwszym brzegu (...) (Vzpoura, s. 59).

Kiedy po tych wydarzeniach mężczyzna, jak czytamy, „nagle został sam”
(Vzpoura, s. 60), podejmuje on próbę samorozwoju i samookreślenia, w której pragnieniu zachowania postawy skrajnie indywidualistycznej towarzyszy
chęć włączenia się w jakiś zbiorowy, światopoglądowy i ideologiczny kontekst.
To poszukiwanie swego miejsca we wspólnocie mającej za podstawę inne niż
rodzinne powiązania kończy się ﬁaskiem:
Wszystko przelatywało obok niego w zamęcie i nadaremnie usiłował uchwycić się czegoś konkretnego. Nie wiedział, gdzie wśród tych wszystkich głosów pragnących uprawomocnienia odnaleźć proroka. Filozofował, bawił się w politykę, był socjalistą i patriotą, głosił konieczność rozwoju kapitalizmu, wierzył w możliwość wprowadzenia w życie
nauki Tołstoja o chrześcijańskiej miłości bliźniego. Pił ze wszystkich pucharów, pragnąc
ugasić pragnienie człowieka, który ucieka. Zamęt haseł, zamęt wysiłków. Jedynie cel
tego wszystkiego pozostawał tajemniczy! Człowiek stanowiący sam o sobie zdawał się
w tym chaosie bełkoczącym szaleńcem lub bezwolnie wleczoną oﬁarą. Dla jednostki
nie było żadnego celu, żadnego zwycięstwa (Vzpoura, s. 61).

Meliš, który wskutek tych doświadczeń „uzmysłowił sobie, że jest człowiekiem wolnym od religii, zachwytu i pragnień” (Vzpoura, s. 62), mimo pewnej
satysfakcji czerpanej z odkrytej prawdy o sobie samym, odczuwa brak możliwości działania w relacji z innymi. Cierpi z powodu niemożności zaspokojenia
wciąż silnej potrzeby bycia kreatywnym, użytecznym i wpływowym, bez jednoczesnej konieczności stopienia się, bycia wchłoniętym przez społeczeństwo,
bez utraty własnej odrębności i wyrzeczenia się ideałów oraz poglądów deﬁniujących go jako jednostkę. Spotkanie z Milčą okazuje się w tym kontekście
zdarzeniem rozstrzygającym, zaś plany związku z dziewczyną wydają się gwarantować uzyskanie przez mężczyznę pełnej satysfakcji, zarówno jako istoty
obdarzonej płciowością, jak i jako indywiduuum. Związek z Milčą staje się, co
bohater Kunětickiej traktuje jako rodzaj iluminacji, powrotem do najbardziej
podstawowej, pierwotnej i twórczej relacji z drugim człowiekiem. Poświadczają to jego własne, pełne uniesienia reﬂeksje:
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To oni [kobieta i mężczyzna] tworzyli pojęcie ludzkości, a cały postęp i rozwój był zasługą obojga. Ona wprawdzie w sposób oddany i pokorny towarzyszyła mu w jego
pielgrzymce od pługu po stulecie pary, ale była przy nim zawsze i wraz z nim tworzyła cywilizację, to wraz z nią kształtowało się pojęcie ludzkości, które teraz ujarzmiało
ogromne kreacyjne moce obojga (Vzpoura, s. 63).

Meliš odkrywa w sobie nie tylko przemożne pragnienie kobiecej obecności, lecz także dochodzi do wniosku, że relacja z kobietą pozostaje dla niego
jedynym niezbadanym obszarem, na którym znajduje się „wiele miejsc szarych, mglistych, pełnych niejasności” (Vzpoura, s. 62). W jego życiu pojawia się
więc wyzwanie, któremu pragnie sprostać bez korzystania z wiedzy wytyczonej przez praktykę i tradycję społeczno-kulturową. Uznając siebie za nowoczesnego mężczyznę (moderní muž), pragnie stworzyć nowoczesną kobietę
(moderní žena), partnerkę godną jego samego, ale też, jak przekonuje Milčę,
otrzymującą szansę na wyzwolenie i własny nowy rozwój. Meliš uświadamia
sobie w pełni charakter i znaczenie, wprawdzie dostrzeganego, lecz przez niego samego niedocenianego, procesu „przebudzenia” kobiet, które, jak sam
stwierdza, wiodły dotąd „połowiczną egzystencję” (Vzpoura, s. 63), obecnie
zaś „zdecydowane są walczyć o siebie oraz o inny, nowy świat” (Vzpoura,
s. 64). Jak się dowiadujemy z kolejnych reﬂeksji bohatera, przekazywanych za
pośrednictwem relacji narratora, kobiety te dysponują tylko siłą wynikającą
z ich wielości, a nie prawdziwą mocą ducha i nową świadomością. A zatem
tylko z pomocą mężczyzny – nowego, nowoczesnego mężczyzny wartości te
mogą być w pełni wydobyte i ukształtowane. Meliš, włączając się najpierw
mentalnie, a następnie, poprzez wpływ na Milčę, w sposób praktyczny do
walki o „nową kobietę”, wyznacza sobie rolę twórcy owej jakości; jego zadaniem jest ucieleśnienie idei, która na przełomie minionych stuleci stanowiła
autentyczną i ważną część walki emancypacyjnej. W miarę rozwoju związku,
kiedy Milča wydaje się w pełni podlegać woli partnera oraz akceptować jego
plany, on sam coraz częściej porównuje się do nowego Boga-stwórcy, jawnie
przy tym konkurując ze swoim anachronicznym koncepcyjnie i ideowo „poprzednikiem”:
Dążyli do szczęścia i chwały życia! Jego siła, jego męskość i jego wyższe przeznaczenie
objawiały się w mocy twórczej, dzięki której stworzył nową kobietę; kobietę przyszłych
stuleci, kobietę wyłonioną z jego jestestwa i ożywioną jego oddechem. Z prymitywnego
materiału, z ludzkiej gliny stworzył dzieło cudowne, dowód najwyższej sztuki, sztuki
odkupienia i boskości. Stworzył kobietę, tak jak to uczynił w starych legendach Bóg,
oﬁarowujący mężczyźnie kobietę dla dopełnienia jego szczęścia. I tak oto żył w miejscu, w którym zrodziła się legenda o starym prawie, aby, kołując, znaleźć się w Piśmie
i rozwadniając się w dusznym więzieniu etyki, dyscyplinowana dziesięcioma przykazaniami, tracić resztki swego piękna przy konfesjonale. Meliš czuł się silniejszy od Boga
– twórcy utraconego raju, wabiącym chciwą kobietę owocem z drzewa, w którym skrywał się wąż jej zguby. (...)
Melišowi spodobała się ta baśń z rajem w tle (...). Drzewo ściął (...). Owoc nie miał
nigdy dojrzeć (Vzpoura, s. 198).
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Poza przejawiającą cechy wielkościowe postawą twórcy „nowej kobiety”,
Meliš wydaje się reprezentować nurt przeciwny przeważającej części modernistycznych myślicieli, ﬁlozofów i artystów, których charakterystyczny mizoginizm odczytywany jest współcześnie między innymi jako wyraz lęku przed
rozwojem ruchu emancypacyjnego, przed feminizacją życia społecznego
oraz idącą z tym w parze „znaczącą korektą istniejącego układu sił między
płciami”51. Przeciwnie, bohater Vikovej-Kunětickiej, dostrzegający wyrazistą
obecność kobiet na arenie życia publicznego, nie tylko aﬁrmujący, lecz także
w związku z Milčą zamierzający czynnie wspomagajać projekt „nowej kobiecości”, jawi się jako wyraziciel feministycznych poglądów. Dostrzegając w nich
niewielką szansę na prawdziwą, według własnego rozpoznania, emancypację
kobiety w obrębie rodzących się czy też rozwijających nurtów wyzwoleńczych,
podejmuje on decyzję o poprowadzeniu „właściwą” drogą jednej tylko kobiety,
a związek z nią ma stanowić egzemplum sposobu przebudowy życia społecznego i zmiany warunków kulturowych.
Kobieta (...) przychodziła obecnie tylko z nowym zachwytem, nową wiarą, nową krwią,
ale grunt pozostawał ten sam, przygotowany, by czerpać z jej sił, by wysysać z niej
to, co intensywnie wzrastało, a co przez wieki gromadziła. I oto przeżywał chwile,
gdy całą duszą pragnął sięgnąć ku temu zastępowi przygotowanych do walki kobiet
i wywieść z niej jedną, wydobyć ją na powierzchnię, przenieść ją przez obecne i przyszłe boje, z których nic dla niej nie wynikało, a podczas których byłaby tyranizowana,
deptałaby swoje istnienie, swoje ja, skarby swej duszy, za które nigdy jej nie wynagradzano, których nie ceniono i które nie przynosiły rezultatów (Vzpoura, s. 63−64).

Ten indywidualny akces oraz towarzyszący mu projekt wymaga więc prześledzenia; musimy zadać sobie pytanie, na czym ma polegać przemiana Milčy
w „nową kobietę” dokonywana pod egidą Emanuela Meliša – „nowego mężczyzny”? A także: jakie są rzeczywiste pobudki tego przedsięwzięcia?
Nie mamy wątpliwości, że Viková-Kunětická, konstruując swego bohatera, przeciwstawia go najpierw postaci matki Milčy, której „rozpływające się”,
„rozmyte” w macierzyństwie, niedomagające się odrębności doświadczenie
własnej podmiotowości stanowi mocny kontrapunkt dla rozbujałego egoteistycznego indywidualizmu Meliša, tak często podkreślanego i ze sporą dawką
ironii komentowanego w powieściowej narracji (czemu wydaje się służyć jawne akcentowanie powtórzeń zaimka podmiotowego „ja”):
(...) nie słyszał już niczego z tego, co dane mu było przeżyć, a jedynie stukot własnego
rozgorączkowanego serca, mocno bijącego w piersi i krzyczącego ja, ja, ja! (Vzpoura,
s. 57).
(...) ja ja, i znowu ja sam, członek rodziny, o której nie wiem, której nie wspominam,
od której się oderwałem świadomy sztucznej przynależności, która mnie z nią łączyła
(Vzpoura, s. 104).
51
G. Matuszek, Kultura contra natura? Nie tylko o mizoginizmie minionego ﬁn de siècle’u, „Dekada Literacka” 1997, nr 10/11, za: http://www.dekadaliteracka.pl/?id=1596 [dostęp: 1.12.2011].
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Opozycyjne uszeregowanie obu postaci matki i Meliša znajduje swoje rozwinięcie w poszczególnych punktach programu inicjacji Milčy. Po uświadomieniu
dziewczynie jej roli w zaprojektowanym według priorytetów matki układzie rodzinnym mężczyzna dokonuje krytyki małżeństwa i rodziny: „Meliš zapewniał
Milčę, że pojęcie rodziny jest tak tradycyjne i zapożyczone, jak każde świeckie
prawo posiadające sankcję świętej powinności” (Vzpoura, s. 103), zaś praktycznym przełożeniem jego wywodów ma być wolny związek, rezygnacja z wszelkich form stabilizacji i konwencjonalnych kontaktów z ludźmi − „Powędrujemy
(...) do miejsc nieznanych, w świat szeroki, który, odległy, będzie krążył wokół
nas. Nie będzie z nami nikogo, kogo interesowałyby nasze poglądy i rytmy naszych serc. Czy wiesz, jaka to będzie wolność?”; Vzpoura, s. 141 − oraz radykalne
przeformułowanie funkcji rodzicielskich, które miałyby polegać na rezygnacji
z „sentymentalnej miłości matek, wrodzonego posłuszeństwa dzieci i wielkoduszności ojców” (Vzpoura, s. 103) oraz na „absolutnym wyzwoleniu (dziecka –
przyp. A.C.) jako jednostki” (Vzpoura, s. 106), co w rezultacie miało doprowadzić
do zrzeczenia się ról rodzicielskich na rzecz wyznaczonych do tego instytucji.
Na podstawie tych konceptów w drugiej części utworu, zatytułowanej wymownie Nové obzory (Nowe horyzonty), budowana jest relacja między dwojgiem
bohaterów. Meliš ponadto, delikatnie, ale konsekwentnie odwodzi Milčę od
wartości narodowych i religijnych; od infantylnego, jak to określa, przejętego ze
szkolnych czytanek respektu wobec ojczyzny, wypracowanej postawy patriotycznej oraz wiary w Boga. Ideą, która ma być zasadniczą w konstytuowaniu
się tożsamości Milčy, a która też od początku wzbudza w dziewczynie najsilniejszą wątpliwość, jest promowana i aﬁrmowana przez partnera „kobiecość
bezcielesna”, tak bowiem można zinterpertować wizję idealnej kobiety, z którą
Meliš dzieli się z Milčą w intymnej rozmowie:
„Jak sobie dotąd wyobrażałeś kobietę?” zapytała Milča, nie podnosząc wzroku.(...)
„Przedziwnie. Była jakby utkana z białych pajęczych włókien i wydawało się, że nie
ma w niej krwi. Widziałem, jak stała (...) nadzwyczajnie blada, przezroczysta, wysoka
i szczupła. Z jej oczu wyzierała dusza przyszłej kobiety – wolna i uśmiechnięta. Odziana
była w białą, spływającą szatę, jaką miewają na wizerunkach anioły, a zdobił ją kwiat
czeremchy. Pachniała jak kwiat”.
„A jak chciałeś być szczęśliwy, skoro nie oczekiwałeś miłości?”
„Miłości! Oczywiście, że jej oczekiwałem!”
„Przy kobiecie, w której nie było krwi?”
„Ale oddychała! Był to ciepły, odurzający oddech, którym użyczała życiu uczucia.
Była kobietą miłości, a nie kobietą krwi. Podawała mi kwiat, w którym nie było zarodków ziarna: kwiat, który nie mógł opaść”.
„Takiej kobiety nie ma”, odpowiedziała cicho, w zamyśleniu Milča. (...)
„Przecież i ty jesteś z mgły utkana”, powiedział, całując jej oczy (Vzpoura, s. 170−171).

Krytyka rodziny, jaką przeprowadza Meliš, jest wyrazem jego własnego
światopoglądu, wyrosłego na bazie ideowych poszukiwań, lektur oraz prywatnych negatywnych doświadczeń; sprzeciwienie się strukturze, uznawanej
za podstawę życia społecznego, można uznać za kontynuację buntu boha194

tera wobec społeczeństwa i form jego organizacji, uznawanych za wiążące
i zniewalające jednostkę. Pobrzmiewa w tym antyspołeczna doktryna Maxa
Stirnera, według którego, jak pisze Adam Gajlewicz, „rodzina jako najmniejsza komórka społeczna stanowi pierwotną formę zniewolenia, wraz z którą
pojawiają się pierwsze zakazy i nakazy, w której dopuszczamy się pierwszych
wykroczeń i przestępstw, i która jako pierwsza stosuje wobec nas kary”52.
Pozostaje to w zgodzie z ogólniejszymi tendencjami epoki, w której instytucja rodziny stanęła w centrum myśli krytycznej wielu teoretyków i artystów,
a także stała się najważniejszym zagadnieniem ruchu emancypacyjnego,
z tym że w obrębie feminizmu krytykowano nie tyle samo istnienie rodziny,
ile zastaną strukturę rodzinną, w tym przede wszystkim opresyjne wobec kobiet, niekiedy bardzo ostro oceniane małżeństwo53; to małżeństwo, jak twierdzi Maria Podraza-Kwiatkowska, „na skutek narastania ruchu feministycznego stanowiło instytucję wyjątkowo zagrożoną”54. Tendencje te tłumaczono
różnie, często wiążąc je właśnie ze wzrostem aktywności emancypacyjnej
oraz z będącą jej następstwem zmianą świadomości społeczno-kulturowej55.
Za forpocztę wolnych związków (które w Czechach zawładnęły zwłaszcza wyobraźnią profeministycznie usposobionego pokolenia anarchistów po 1900
roku) można natomiast uznać poglądy Maxa Stirnera. Nie formułował on
wprawdzie tej koncepcji bezpośrednio, jednakże jego pojęcie miłości zdawało
się wieść wyraźnie w kierunku niesformalizowanych relacji między kobietą
a mężczyzną. Jak pisze Adam Gajlewicz, „Stirner (...) konstruuje własny model
miłości egoistycznej, z której wyeliminowuje element obcości, konieczność
oﬁary, pierwiastek zadurzenia emocjonalnego, wszelki przymus (Mussen),
powinność (Sollen), zobowiązanie, przysięgę (np. małżeńską)”56, a przy tym
52
Por. A. Gajlewicz, Maxa Stirnera ﬁlozoﬁa egoizmu, psk.net.pl/ag/Maxa.Stirnera.Filozoﬁa.Egoizmu.Adam.Gajlewicz.pdf [dostęp: 1.12.2011].
53
Przykładowo amerykańska feministka Cicely Hamilton wydała w 1909 roku książkę pod tytułem Marriage as a Trade, w której pokazywała, w jaki sposób kobiety, dla których stan małżeński
był kulturowym przeznaczeniem, zmuszone są do respektowania pewnych standardów emocjonalnych, mentalnych i estetycznych, mających uczynić je atrakcyjnym towarem na małżeńskim rynku. Podobne poglądy pojawiały się również w Europie już od początku lat dziewięćdziesiątych XIX
wieku.
54
M. Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne. Mizoginizm a emancypacja [w:] eadem, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994, s. 287.
55
Rudolph Binion, reprezentujący nurt badań psychohistorycznych, zwraca uwagę na fakt, że
w latach 1879−1914 w literaturze europejskiej nastąpił mocny atak na małżeństwo i rodzinę jako
utrwalone instytucje społeczne. Pojawienie się tej tendencji w utworach André Gide’a, Henryka Ibsena, Guy de Maupassanta, Augusta Strindberga, Emila Zoli, Gerharda Hauptmanna, Franza Kafki,
Franka Wedekinda, Georga Bernarda Shawa, Lwa Tołstoja, Henry’ego Jamesa i wielu innych autorów
Binion tłumaczy wzrostem zainteresowania antykoncepcją oraz polityką planowania rodziny. Dzieci nie pojawiały się już tak licznie, zmniejszał się również dystans wiekowy między nimi a rodzicami, co powodowało zacieśnienie więzi rodzinnych, a tym samym ich skonﬂiktowanie. Wszystko to
znajdowało wyraz w literaturze. Por. R. Binion, Fikcja literacka jako społeczna fantazja: europejski
kryzys rodziny w latach 1879−1914 [w:] Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, wybór,
przekład i wstęp T. Pawelec, Lublin 2002, s. 201−225.
56
Por. A. Gajlewicz, Maxa Stirnera ﬁlozoﬁa egoizmu...
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nie neguje on miłości płciowej, występując w obronie zmysłowości, a nawet
głosząc kult heter57.
Meliša wyobrażenie „kobiety bez krwi” natomiast wydaje się przede wszystkim negacją cielesności i płciowości. Te dwa aspekty decydowały o nieprzychylnym odbiorze kobiety w okresie modernizmu; pejoratywny stosunek do
kobiecego ciała i jego pochodnych: zmysłowości, seksualności, rozrodczości,
stał u podstaw demonizacyjnych ujęć miłości i kobiecości w sztuce i literaturze tego okresu. Polskie badaczki tego zjawiska, Maria Podraza-Kwiatkowska,
Anna Tytkowska i Gabriela Matuszek, śledząc w prozie i poezji modernistycznej tworzonej przez męskich autorów obecność „całego legionu (kobiet –
przyp. A.C.) wampirów-modliszek-diablic”58, wampów, w scalającej te przedstawienia ﬁgurze kobiety-demona widzą jedną z najwyraźniejszych obok kobiety
jako narzędzia rozkoszy (czemu odpowiadały postaci prostytutek i kochanek
w typie femme fatale) oraz kobiety-samicy – mizoginistycznych projekcji epoki. Mizoginizm ten, o czym już była mowa, tłumaczony lękiem przed emancypacją zagrażającej dominacją typu „kobiety nowej, zmysłowej, wyzwolonej z norm obyczajowych, aktywnej, ekspansywnej”59, a także, jak stwierdza
Gabriela Matuszek, traktowany jako próba odegrania „ostatniego ﬁnalnego
już aktu ekspansji natury i naturalistycznego stylu myślenia, który zdominował umysłowość drugiej połowy XIX wieku”60, zdaniem badaczek znajdował
poparcie zarówno w badaniach naukowych i paranaukowych poświęconych
seksualności, „eksponujących »ciemną« cielesno-płciową stronę kobiecości”61,
jak i w ówczesnej myśli ﬁlozoﬁcznej. Była ona reprezentowana głównie przez
wymienianych przez Marię Podrazę-Kwiatkowską: Edwarda Hartmana, Artura
Schopenhauera i Friedricha Nietzschego. Co interesujące, ostatni z ﬁlozofów,
znany z wielokrotnie cytowanego zalecenia o tym, by nie zapominać bicza,
gdy idzie się do kobiety, stał się zarazem inspiracją dla emancypantek z wielu krajów europejskich na przełomie XIX i XX wieku i w czasie późniejszym.
Mizoginizm Nietzschego, jak pisze Podraza-Kwiatkowska, w obrębie kwestii
kobiecej ignorowano, decydując się na, jak to określa Magdalena Rembowska-Płóciennik, „selektywną recepecję nietzscheanizmu”62. Dla emancypantek
57

Ibidem.
M. Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne..., s. 276.
59
A. Tytkowska, O modernistycznej demonizacji miłości i kobiecości [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2006, s. 157.
60
Por. G. Matuszek, Kultura contra natura?...
61
A. Tytkowska, O modernistycznej demonizacji miłości i kobiecości..., s. 150. Tytkowska wymienia w tym kontekście między innymi prace Richarda von Kraffta-Ebinga, Cesare Lombroso i Paula
Juliusa Möbiosa.
62
M. Rembowska-Płóciennik, »Nadkobieta«. Problematyka etyczna we wczesnomodernistycznej twórczości Zoﬁi Nałkowskiej [w:] Etyka i literatura: pisarze polscy lat 1863−1918 w poszukiwaniu
wzorców życia i sztuki, pod red. E. Inhatowicz i E. Paczoskiej, Warszawa 2006, s. 527. W Polsce
zabiegu tego dokonała Zoﬁa Nałkowska i Maria Komornicka. Pierwszy przypadek omawia Magdalena Rembowska-Płóciennik w artykule »Nadkobieta«…, s. 527, związki Komornickiej z Nietzscheani58
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najbardziej nośnymi hasłami były nauka o woli mocy, etyczna koncepcja „poza
dobrem i złem”, indywidualizm oraz połączone ze „wstrętem do szczęścia”
dążenie do wolności63.
W Czechach, o czym przypomina Libuše Heczková, nietzscheanizm również
był niezwykle popularny w kręgach emancypacyjnych, zarówno wśród aktywistek, jak i artystek, a to głównie za sprawą Františka Xaverego Šaldy. Promując
teorie przywoływanej już kilkakrotnie Ellen Key, za jego pomocą przybliżano
przy okazji bliskie szwedzkiej pedagożce feministycznej poglądy niemieckiego
ﬁlozofa64, głównie te dotyczące indywidualizmu, który Key wykorzystywała
w swojej koncepcji wychowania i edukacji dziecka. Według Heczkovej wiele
czeskich artystek i działaczek pojęcie kobiecości i kobiecej indywidualności
wywodziło za pośrednictwem Šaldy z Nietzschego, a konkretnie „z kompleksu
dyskursywnych interpetacji ﬁlozofa, które przenikały modernizm”65. Czeska
badaczka do grona tego zalicza Růženę Svobodovą, Boženę Benešovą, czeską
aktorkę o światowej renomie, realizującą się również na polu literatury, Hanę
Kvapilovą, młodo zmarłą pisarkę i poetkę z kręgu czasopisma „Moderni revue”
Luisę Zikovą, bliską przyjaciółkę Svobodovej i Šaldy, malarkę i graﬁczkę Zdenkę Braunerovą oraz krytyczki: Žoﬁe Pohorecką i Pavlę Buzkovą.
Zaprojektowana przez bohatera Vikovej-Kunětickiej „kobieta bez krwi”
oznacza kobiecość pozbawioną ciała, które wydziela i rodzi. Tym samym Meliš, na pozór daleki od mizoginistycznych ujęć kobiecości, objawia niechęć stojącą u podstaw tego stanowiska, bowiem, jak twierdzi współczesny badacz
zjawiska David Gilmore: „(…) mizoginistyczny lęk koncentruje się wokół ciała,
za sprawą którego kobieta jest przeciwieństwem mężczyzny i staje się dlań
niepoznawalna. Mizogin drży na samą myśl o labiryncie ciała: żyłach, trzewiach i narządach płciowych. Kobieta z powodu swoich cykli księżycowych
i genitalnych wydzielin niszczy złudzenie idealisty na temat nieskazitelności
wszechświata”66. Dopiero konsekwencją odrazy i lęku przed ﬁzycznością kobiety, kontynuuje Gilmore, bywa deprecjonowanie jej „ducha, umysłu, charakteru i woli”67, w czym wydawali się przodować Nietzsche i Otto Weininger.
zmem pokazują M. Podraza- Kwiatkowska w pracy Młodopolskie harmonie i dysonanse, Warszawa
1967, oraz Izabela Filipiak w pracy Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, Gdańsk 2006.
63
O ostatnim aspekcie pisze I. Filipiak, Fantazmatyczna lesbijka w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX wieku, „uniGENDER” 1/2006, za: http://www.unigender.org/?page=biezacy&issue=01
&article=06 [dostęp: 1.12.2011].
64
Poza Ellen Key do zachodnich emancypantek inspirujących się nietzscheanizmem Heczková
zalicza również działaczki i myślicielki z kręgu niemieckiego: Laurę Marholm (1854−1928), autorkę
sławnej i znanej w Czechach pracy Das Buch der Frauen (1894), zajmującą się reformą seksualności
Helene Stöcker (1869−1943), znanej m.in. z wydanej w roku 1906 pracy Die Liebe und die Frauen.
Ein Manifest der Emanzipation von Frau und Mann im deutschen Kaiserreich, oraz zaprzyjaźnioną
z Nietzschem (i Paulem Rée) sławną Lou Andreas-Salomé (1861−1937). Por. L. Heczková, Píšící Minervy..., s. 28.
65
Ibidem, s. 28.
66
D.G. Gilmore, Mizoginia, czyli męska choroba, przeł. J. Margański, Kraków 2003, s. 84.
67
Ibidem, s. 84.
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W powieści Vikovej-Kunětickiej mizoginistyczna niechęć wobec kobiecej
cielesności koncentruje się na funkcjach rozrodczych, a patronami Meliša byliby w tej kwestii Lew Tołstoj, jako autor Sonaty Kreutzerowskiej, i Arthur Schopenhauer ze swoją krytyką miłości, zredukowanej, jak pisze Anna Tytkowska,
do społeczno-biologicznego wymiaru oraz skorelowanej z kobiecością jako
„medium natury, wysłanniczki ślepej woli życia, dążącej do pomnażania istot
z góry skazanych na cierpienie i śmierć”68. O tym, że cielesność kobiety, przejawiająca się w brzemienności i towarzyszących temu procesach ﬁzjologicznych, wzbudza w Melišu abominacje, świadczy jego reakcja na ciężarną Milčę,
której ciało, jak czytamy, „stało mu się wstrętne” (Vzpoura, s. 239). I w tym
przypadku odrzucenie „kobiecości cielesnej”, przejawiającej się w funkcjach
rozrodczych i macierzyńskich, prowadzi jednak do dezawuacji kobiety jako
w pełni wartościowej partnerki, a tym samym jako osoby ludzkiej reprezentującej wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego. Ocena Meliša jest w tym aspekcie bezwzględna:
Nie oferowała mu już niczego poza obrazem największego upadku, najbardziej prymitywnego człowieczeństwa, najniższych ludzkich pragnień; była obrazem pierwotnej
samicy, której jedynym przeznaczeniem miało być rozmnażanie, bez zaangażowania
woli, bez odczucia wstrętu. Wcieliła się w nią materia prawieków (Vzpoura, s. 239).

Ocenę tę trzeba też łączyć z aspiracjami mężczyzny, pragnącego przekroczyć konwencjonalne bariery społeczno-kulturowe i zaanektować obszar,
w którym, w jego mniemaniu, ma powstać nowy typ człowieczeństwa realizujący się w nowym modelu związku „nowego/nowoczesnego mężczyzny”
i „nowej/nowoczesnej kobiety”. W istocie zatem bohater powieści Vikovej-Kunětickiej jawi jako człowiek realizujący własne ambicje, w których ukryte
są charakterystyczne dla epoki treści mizoginistyczne. Czeska autorka atakuje męskość, ujmując ją jako przeszkodę stojącą na drodze ku kobiecości
najpełniej wyrażającej się w macierzyństwie; ono to jawi się jako największa
siła i wartość kobiety, wyznaczając kierunek autentycznej samorealizacji. Tak
ustanowiona „staronowa” tożsamość, czyli kobieta jako matka, zakłada zatem silny związek z materią ciała i mocami natury, oraz rekonstytuuje i aﬁrmuje podmiotowość zdecydowanie wykraczającą poza „ksobne”, indywidualistyczne ja.
Jak jednak wygąda proces transformacji samej Milčy? Pojawienie się w jej
życiu Meliša i jego niekonwencjonalnych poglądów, poza dostrzeżeniem możliwości porzucenia domu rodzinnego i wyzwolenia się spod władzy matki,
budzi w niej poczucie wyjątkowości wobec grona podobnych jej młodych kobiet ze środowiska robotnicznego. Mężczyzna jest dla niej nie tylko antytezą
matki i jej hierarchii wartości, lecz także stanowi szansę na awans społeczny.
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A. Tytkowska, O modernistycznej demonizacji..., s. 151.

W czasie trwania związku odczucia Milčy są jednak pełne ambiwalencji: radości z odzyskanej wolności, z wyłonienia się nowych, dotąd nieznanych horyzontów światopoglądowych oraz związku wykraczającego poza społeczne
konwencje, towarzyszą wątpliwości i niepewność własnej tożsamości, objawiająca się, na przykład, w próbie zaakceptowania siebie jako kobiety żyjącej
w niezalegalizowanym związku z mężczyzną („Nie była jego narzeczoną, nie
była żoną. Wszystko to poniżało ją w oczach ludzi i to uczucie męczyło ją”;
Vzpoura, s. 122). Po początkowej euforii coraz częściej budzi się w dziewczynie niepokój związany z wizją życia pozbawionego stabilizacji, wizją negującą istnienie domu i związków rodzinnych. Wzmocnienia Milča poszukuje
w porównaniach swojej sytuacji z losem napotykanych podczas wędrówki
z Melišem dziewcząt, preferujących tradycyjne formy relacji z bliskimi. Tak
dzieje się, na przykład, w momencie spotkania z siostrą partnera, którą Milča
postrzega jako więźnia w domu rodziców, jako osobę przepełnioną lękiem
przed światem i przed wszystkim, co nowe i nieznane: „(droga – przyp. A.C.)
Klary była wąską, niewygodną ścieżką pośród mokradeł, zamkniętą szeregiem starych, spróchniałych wierzb, podczas gdy przed Milčą wiła się droga prosta, szeroka, wolna” (Vzpoura, s. 139). Podobnie syndrom najstarszej
córki, objawiający się w poczuciu winy i odpowiedzialności za matkę, pozbawionej obecnie pomocy Milčy i zdanej tylko na siebie, niwelowany jest przez
doświadczenie przyjemności wynikające z uzyskanej wolności, z poznawania nowych miejsc. Otwarte przestrzenie, świeżość świata przyrody stanowią
przeciwieństwo warunków dotychczasowego życia („Była wolna! Nie musiała
szyć! Matka z dziećmi, lepkie powietrze wypełniające brzydki pokój, wąski
balkon wychodzący na wąskie, śmierdzące podwórze, wszystko to spadało
w głęboką przepaść, znikając w niej”; Vzpoura, s. 142). „Wiem już, że nigdy do
ciebie nie powrócę, matko”, pisze w liście Milča (Vzpoura, s. 150), a deklaracji
tej towarzyszy zachwyt nad własną niezależnością oraz świeżo uświadomionymi mocami wolicjonalnymi. Dużo większym problemem okazuje się jednak
możliwość indywidualizacji w obecności i pod wpływem partnera. Decyduje
o tym zarówno jego silne utwierdzenie się we własnych poglądach i przekonaniach, będące rezultatem odbytej wędrówki ku obecnemu stanowi świadomości, jak i wewnętrzna emocjonalna oraz mentalna niestabilność niedoświadczonej, nieznającej siebie Milčy. Rozrzut w zachowaniach dziewczyny
w stosunku do Meliša jest ogromny i opiera się na opozycji między początkowym pragnieniem całkowitego światopoglądowego podporządkowania się
mężczyźnie („Ja nie chcę już myśleć samodzielnie”, wyznaje Milča Melišowi;
Vzpoura, s. 140), a rozpoznaniem własnej niewolniczej zależności („On mnie
wlecze”; Vzpoura, s. 183).
Również ciąża i zapowiadane przez nią macierzyństwo okazują się okresem pełnym ambiwalencji, skomplikowanym, jeśli chodzi o proces dojrzewania bohaterki połączony z poszukiwaniem własnej formuły kobiecości. Od
momentu odkrycia stanu brzemienności Viková-Kunětická prowadzi Milčę
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drogą, na której bezwględność i triumf materii nieustannie napotykają opór
ducha i myśli, kłócąc się zarówno z pojęciami związku i miłości, imputowanymi przez mężczyznę, ale też dającymi satysfakcję wynikającą z wolności,
jak i z doświadczeniem siebie samej jako indywiduum oraz istoty społecznej
powiązanej z innym/z innymi. Kunětická, niewątpliwie tendencyjna w kreacji
męskości i cedowaniu odpowiedzialności za kondycję kobiety na egoistycznego w jej ujęciu, kierowanego wyłącznie ambicjami mężczyznę, dotyka jednak
ważnych problemów tożsamościowych w obrębie kobiecości. Przede wszystkim pokazuje, jak kobieta radzi sobie z ciążą, jak oswaja się z danym jej potencjałem rozrodczym i jego specyﬁką, mówi o tym, jak złożony i trudny jest
proces stawania się matką – który w ujęciu czeskiej pisarki równoznaczny jest
ze stawaniem się kobietą.
Milča od początku zmaga się z oporem wobec dziecka, które odczuwa jako
obce; nazywa je potworem, istotą bezkształtną, intruzem. Jednocześnie, zmuszona do podporządkowania się ﬁzjologii i funkcjom ciężarnego ciała69, rozwija reﬂeksję nad życiem, które się w niej rozwija, zbliżając się do dziecka jako
istoty ludzkiej, w dodatku w pełni od niej zależnej i, co bohaterka stopniowo
sobie uświadamia, na zawsze już z nią połączonej tajemniczą, nierozerwalną
więzią. Wolność, suwerenność, indywidualność – jakości te niejako z konieczności zaczynają tracić na znaczeniu i ulegają transformacji. Dziewczyna buntuje się przed przeczuwaną, ale też daną jej przez matkę jako wzór koniecznością wyrzeczenia, przed czynieniem oﬁary z siebie i własnego życia. „Oto
moja kobieca nędza”, wyznaje Milča w pewnym momencie (Vzpoura, s. 176).
Powoli uświadamia sobie ona również, że, różniąc się od projekcji kobiety swego partnera, od gloryﬁkowanych przez niego kobiet, „które były tylko miłością, a nie kobietami, w których płynęła krew (...)”, od kobiet, „które nie miały
dzieci (...) kobiet przyszłości” (Vzpoura, s. 181), nie może odtąd liczyć na mężczyznę. Dziewczyna odkrywa, że jest sama. Coraz wyraźniej sprzeciwiając się
Melišowi, wciąż jednak pozostaje pod wpływem głoszonych przez niego idei,
doświadczając siebie ze smutkiem i niechęcią jako kobiety „słabego ciała, które stało się oﬁarą zależności” (Vzpoura, s. 184). Wewnętrzna walka Milčy trwa
przez całą ciążę, poród i czas połogu, po którym to okresie, akceptując warunki Meliša (opuścił on partnerkę na czas ciąży), oddaje dziecko do zakładu opiekuńczego. Momentem przełomowym okaże się jednak nie ten akt, odczuwany
jako niezwykle trudny i bolesny, ani też powrót do mężczyzny, lecz odwiedziny
u matki. Przedstawione w powieści spotkanie obu kobiet ma w sobie coś mistycznego, matka bowiem bez trudu rozpoznaje, że córka jest już matką:

69
Szczegółowiej problemem kobiecej cielesności w okresie ciąży, z uwzględnieniem analizowanego utworu Vikovej-Kunétickiej, zajmuje się Gabriela Gańczarczyk w artykule Kiedy kobieta »wychodzi z formy«. Literackie ujęcia ﬁzjologii ciąży na przykładzie »Kaśki Kariatydy« Gabrieli Zapolskiej i »Vzpoury« Boženy Vikovej-Kunětickiej [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich,
9, Ciało, red. Agnieszka Matusiak i in., Wrocław 2011, s. 66–77.
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Matka skierowała na nią uważne, pytające spojrzenie (...).
„Ty masz dziecko, Milčo?” zapytała szeptem (...).
„Miałam”.
„Umarło?”
„Nie”. (...)
„Dlaczego więc mówisz, że miałaś?” (...)
„Czy to była dziewczynka?” (...)
„Tak!
„Zdrowa?”
„O tak, zdrowa!” (...)
„A gdzie jest twoje dziecko Milčo?” (Vzpoura, s. 309−311).

Kończąca powieść Vikovej-Kunětickiej podróż Milčy do zakładu po to, aby
odebrać córkę, zostaje nazwana „powrotem do kobiecości” (Vzpoura, s. 316).
Apoteoza macierzyństwa i cielesności, z jaką spotykamy się w powieści
Bunt, niewątpliwie ma w tle modernistyczne dyskusje nad „nowym” modelem kobiecości i męskości. W ujęciu Vikovej-Kunětickiej kwestię budowania
nowej tożsamości trudno jednak odnieść w sposób prosty i bezpośredni do
zjawisk i dylematów nurtujących aktywne społecznie i artystycznie pokolenie
kobiet z przełomu minionych stuleci w Czechach. Programy i postawy ideologiczne tego okresu Kunětická podporządkowuje swoim bohaterom niejako
na „wspak”, nie broniąc się przy tym przed tendencyjnością i szablonowością, zwłaszcza w kreowaniu męskości. Mężczyzna w wydaniu Kunětickiej to
indywiduum skoncentrowane na własnym ego, konstytuujące samego siebie
i czerpiące wyłącznie na własny użytek z nowych idei, w których za hasłami
emancypacyjnymi przemyślnie skrywa się indywidualistyczny konformizm,
podszyty mizoginizmem. Kreuje on nie tyle nową, ile własną wizję rzeczywistości, wabiąc nią młodą kobietę znużoną i wystraszoną paradygmatem „kobiecego losu”, rozpoznanym w kontakcie z matką, poszukującą nowych dróg
i tęskniącą za wyzwoleniem. Tymczasem w pojęciu Kunětickiej tajemnica kobiecej podmiotowości i tożsamości okazuje się już dawno odkryta: jest nią niezmiennie macierzyństwo, wymagające podporządkowania się naturze, stania
się „materią” i zrzeczenia się własnego ja w imię nowego życia oraz pełnej
poświęcenia miłości. Zgodnie z tym założeniem chwilowe samowolne „wyrzucenie się” Milčy z orbity losu własnej matki, dające nadzieję na inny przebieg
życia, kończy się powrotem na znaną trajektorię, której siłą napędową jest kobiece ciało i jego odwieczne funkcje, a zatem czynniki, którym kobieta musi
się biernie poddać, które winny nią sterować. W ten sposób Milča powraca
na drogę, na której może być faktycznie jedynie „pociskiem” − impet i kierunek nadają mu niezależne od woli i pragnień siły. Kunětická zatem oferuje
kobietom swojej epoki drogę i jakość, które jawią się nie tylko jako niezbyt
nowoczesne, lecz także nie wydają się kusić atrakcyjnością; można ujmować
je raczej jako „staronowe”. W ujęciu czeskiej pisarki w macierzyństwie, jako odwiecznym powołaniu, także „nowa kobieta” winna odnaleźć swoje jestestwo,
odrzucając przy tym, co należy traktować jako ideowe novum, wykazujące
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związki z postulatami radykalnego feminizmu (nawet jeśli dzieje się to wbrew
woli autorki), wrogiego jej autentycznym dążeniom, tylko rzekomo „nowego”
mężczyzny. Rekompensatą natomiast jest ugruntowujące tożsamość odnowienie więzi z matką.

3. Moja piękna, erotyczna matka... Milenky Růženy Svobodovej
Relacje matek i córek są osią problemową dwutomowej powieści Milenky (Kochanki) Růženy Svobodovej, wydanej po raz pierwszy w 1902 roku. Jak pisze
Jarmila Mourková, utwór ten przyniósł czeskiej pisarce sukces, pojawiło się
wiele pozytywnych recenzji, niekiedy wręcz entuzjastycznych, a krytycy zgodnie orzekli, że „Svobodová stworzyła tym razem dzieło wyjątkowe”70.
Rozpoczynając opowieść o losach dwóch rodzin, Svobodová wykracza poza
porządek fabuły wyznaczony przez dziewiętnastowieczną prozę kobiecą,
zgodnie z którym, na wzór baśniowych zakończeń, kulminacją był akt zawarcia małżeństwa przez powieściową bohaterkę71. Kochanki Svobodovej inicjuje
scena stanowiąca rozwinięcie konwencjonalnego happy endu, rozgrywająca
się w przydomowym ogrodzie, przedstawiająca uszczęśliwioną kobietę w otoczeniu gromadki dzieci, oczekującą na męża. Ta sielankowa, wręcz kiczowata
introdukcja, za pomocą której dokonuje się prezentacja rodziny Benešovskich,
zostaje szybko przerwana brutalnym akordem: w fabule pojawia się postać
pięknej Malvy Stradenovej − to ona, poprzez wywołanie silnego afektu u męża
i ojca rodziny, niszczy idylliczną egzystencję Benešovskich, a przede wszystkim nieodwołalnie zmienia losy żony i najstarszej córki Marii.
W konteście tych wydarzeń postać Malvy Stradenovej jest nawiązaniem
do popularnego w okresie modernizmu typu kobiety fatalnej; bohaterka Svobodovej to kolejna „z długiej serii pięknych femmes fatales”. To one, jak pisze Manfred Menninghaus, stanowiąc „śmiertelne zagrożenie harmonijnego
porządku, który jednocześnie obiecują jako piękne ciało”72, wprowadzają napięcie w obszarze estetyki, a przede wszystkim, jako egzempliﬁkacje „kobiety
zmysłowej, ekstrawaganckiej, wyzwolonej z obyczajowych rygorów, z rozmy-
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J. Mourková, Růžena Svobodová, Praha 1975, s. 117.
Rachel Blau DuPlessis w pracy Writing Beyond the Ending: Narrative Strategies of Twentieth-Century Woman Writers pisze, że głównym celem dziewiętnastowiecznych bohaterek, a zarazem
kresem powieściowej fabuły było małżeństwo zawierane po udanych zalotach, ewentualnie śmierć
spowodowana społeczną lub seksualną porażką kobiety. Cyt. za: S. Davie, »Reader, My Story Ends
With Freedom«: Harriet Jacobs’s »Incidents in the Life of a Slave Girl« [w:] Famous Last Words.
Changes in Gender and Narrative Closure, ed. by A. Booth, Charlottesville−London 1993, s. 86.
O tym, że w XIX wieku twórczość kobiet była w większości poświęcona zagadnieniom miłości i małżenstwa oraz że zwieńczeniem fabuły było zawarcie przez bohaterkę związku małżeńskiego, pisze
również Shirley Foster w pracy Victorian Women’s Fiction: Marriage, Freedom and the Individual,
Sydney 2001.
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W. Menninghaus, Wstręt. Teoria i historia, przeł. G. Sowinski, Kraków 2009, s. 130.
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słem aranżującej i niszczącej swoje romanse”73, burzą konwencjonalne relacje
społeczno-obyczajowe. W kreacji swojej bohaterki Svobodová jest, można powiedzieć, jeszcze bardziej wywrotowa: wyznacza jej rolę grande cocotte, luksusowej kurtyzany utrzymującej się dzięki ﬁnansowemu protektoratowi bogatego mężczyzny, a jednocześnie, jako kobiety wolnej od obowiązku seksualnej
wierności, otoczonej licznymi wielbicielami i kochankami.
Wprowadzenie do utworu tego rodzaju bohaterki jest w literaturze czeskiej
ewenementem. W okresie modernizmu pisarzy, owszem, zajmowały postaci
prostytutek, zwłaszcza młodocianych; spotkamy się z nimi, na przykład, w wydanym w 1894 roku utworze Magdalena Josefa Svatopluka Machara oraz
w powieści Román dítěte (Historia dziecka) z roku 1905, autorstwa popularnej na przełomie XIX i XX wieku pisarki Růženy Jesenskiej (ciotki sławnej Mileny Jesenskiej). W obu przypadkach jednak chodzi o osoby wywodzące się
z ubogich środowisk, dla których prostytucja jest wymuszonym sposobem
zarobkowania (szczególnie przejmującym opisem losów nieletniej prostytutki jest utwór Jesenskiej). Krytyka przeprowadzona przez Machara i Jesenską
skierowana była przeciw społeczeństwu, a bohaterki przedstawiano jako
oﬁary warunków społeczno-kulturowych74. Tendencje te zresztą były zgodne z rozwijającą się w czeskim środowisku emancypacyjnym walką ze zjawiskiem prostytucji (którą zainicjowała Eliška Krásnohorská), oraz z procesami
zachodzącymi na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych; to tam pod
koniec XIX wieku intensywnie rozwijał się ruch zmierzający do likwidacji prostytucji, konsolidujący postawy feministyczne i chrześcijański purytanizm75.
Obecność wielkich kurtyzan natomiast, kobiet zamożnych i wykwintnych, kojarzy się bardziej z wielobarwnymi środowiskami Londynu i Paryża czasu belle
époque; ze światem, w którym, jak twierdzi Shari Benstock, „nie sposób już
było odróżnić kurtyzan od hrabin”76, niż z raczej siermiężnym krajobrazem
kulturowym Czech przełomu minionych wieków. Pewnym wyraﬁnowaniem,
ekstrawagancją w ubiorze i zachowaniu, słowem: niekowencjonalnym stylem
życia odznaczały się wówczas aktorki (również Malva ma za sobą etap kariery
aktorskiej) oraz niektóre artystki. Kobiety z tego kręgu, podobnie zresztą jak
na zachodzie Europy, gdzie przewodziła im „skandaliczna” Sarah Bernhardt,
nie cieszyły się najlepszą reputacją i przeważnie, jak pisze Nickie Roberts, były
kojarzone z półświatkiem77.
73

A. Tytkowska, O modernistycznej demonizacji miłości i kobiecości..., s. 153.
O zjawiskach tych pisze Kathleen Hayes w artykule Images of the Prostitute in Czech Fin-deSiècle Literature, „The Slavonic and East European Review” 1997, nr 2, s. 234−257.
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Szczegółowo, krytycznie problem ten analizuje Nickie Roberts w pracy Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim, przeł. L. Engelking, Warszawa 1997, s. 369−411.
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S. Benstock, Kobiety z lewego brzegu. Paryż 1900−1940, przeł. E. Krasińska i P. Mielcarek, Warszawa 2004, s.54. Fenomen ten doskonale uchwyciła Colette w powieści Chéri z roku 1920, przedstawiającej życie zamożnych, wykwintnych paryskich kurtyzan.
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N. Roberts, Dziwki w historii..., s. 292. Sama Svobodová w jednej z pierwszych powieści Na
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Trzeba przyznać, że Svobodová jest powściągliwa w bezpośrednim określaniu statusu swojej bohaterki. Nazwa „prostytutka” pada w utworze tylko raz,
podobnie jak miano „kurtyzana”, w dodatku w obu przypadkach chodzi o rozpoznanie subiektywne. Pierwsze określenie pojawia się w reﬂeksji uwodzonego
przez Malvę, nieprzychylnego jej młodego mężczyzny („Kto za to płacił? Skąd pochodzą rzeczy i pieniądze prostytutki?”78, pyta siebie bohater), słowo kurtyzana
natomiast − w wypowiedzi Emmy, córki Malvy, która za jego pomocą deﬁniuje
własną sytuację rodzinną i społeczną („W moim skalanym życiu, w mrocznym
pochodzeniu, w mym losie, którym jest bycie córką kurtyzany...”79). Zamożność
umożliwiająca społeczną mimikrę, porozumienie z protektorem, który przedstawia kochankę jako żonę, a także pozycja osoby przybyłej z zagranicy, zatem
nieznanej i nieco tajemniczej, pozwala Malvie na zachowanie w środowisku
praskim pozorów „normalności”, choć trzeba podkreślić, że w kwestii tej kobieta nie jest przesadnie skrupulatna. Svobodová nie daje możliwości zbyt łatwego
posądzenia swojej bohaterki o społeczny konformizm. Od środowiska czcigodnych, zamkniętych w domach i, jak to określa Nickie Roberts, „podporządkowanych burżuazyjnej normie monogamii”80 mężatek różni Malvę ostentacyjnie
wystawny styl życia, estetyczna dbałość o wygląd zewnętrzny, zawsze liczne
towarzystwo mężczyzn, a czasem także świadomie swobodne zachowanie
wywołujące oburzenie otoczenia. Tak dzieje się na przykład w trakcie pobytu
bohaterki w uzdrowisku: tam Malva „chodziła (...) przebrana za leśną nimfę,
z włosami rozpuszczonymi, opadającymi na plecy i ozdobionymi kwiatami.
Późno w nocy pokłóciła się z Segedičem, budząc chorych gości. Zbulwersowane były wszystkie mieszczańskie rodziny, a matki chroniły swoje córki przed
kontaktem z nią” (Milenky I, s. 268). Na skutek tej „migotliwości” w prezentacji
Malvy bohaterka Svobodovej balansuje na granicy kilku tożsamości: może być
odbierana zarówno jako jedna z grona femme honnête, jak i jako nowoczesna,
wolna kobieta, żyjąca w nieformalnym związku z zamożnym i tolerancyjnym
mężczyzną, a wreszcie jako reprezentantka – według określenia Nickie Roberts
– crème-de-la-crème kontrowersyjnej profesji. Przy tym, o ile pierwsze rozpoznanie dotyczyć może wyłącznie osób ze świata przedstawionego w utworze,
o tyle pozostałe skierowane są również do czytelnika, i to nie tylko współczesnego, dla którego znak równości między kobietą wolną a kurtyzaną zwłaszcza
w świetle najnowszych badań nad zjawiskiem prostytucji traktowanej jako forma wyzwolenia się kobiet z okowów małżeńskiej tożsamości i signum ich niezależności jest jak najbardziej możliwy, lecz również do bardziej postępowego
odbiorcy z okresu, gdy ukazała się powieść.
pod zmienionym przez pisarkę tytułem Písčitá půda; Piaszczysta ziemia), prowadzącej swobodny
tryb życia, wolnej od konwenasów aktorce wyznacza rolę osoby w dużym stopniu przyczyniającej
się do rozpadu małżeństwa głównej bohaterki.
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W kreacji postaci Malvy recenzenci z początku XX wieku dostrzegli pewien
rys, zdeﬁniowany przez nich jako secesyjny. Bohaterka Svobodovej jest osobą
rozmiłowaną w luksusie, ogarniętą pasją ubierania się, strojenia, upiększania
się; w powieści odnajdziemy wiele opisów jej wykwintnych kreacji, podobnie
jak urządzonych z przepychem wnętrz jej domu. Największą dekoratywnością
odznacza się scena samobójczej śmierci Malvy, starannie zaaranżowanej pod
względem estetycznym: kobieta umiera na stylizowanej na chińską barkę łodzi oświetlonej lampionami, ubrana w piękną suknię, w wystudiowanej pozie.
Svobodová tłumaczyła obecność tego typu reprezentacji własnymi zainteresowaniami: fascynacją stylami oraz pięknem studiowanych przez nią amatorsko wnętrz i strojów81. Jeśli prawdą są wyznania autorki, to jej estetyczne
stylizacje w sposób niezaplanowany oddawały realia życia wielkich kurtyzan
europejskich – nimi właśnie zajmuje się badaczka tego zjawiska Katie Hickman.
Na podstawie zachowanych dokumentów Hickman przytacza opisy wystroju
wnętrz, strojów, bielizny, biżuterii Betrice z Ferrary, Julii Lombardo, La Belle Otero czy Cory Pearl, uświadamiając, że kobiety te nie tylko dysponowały
ogromnym majątkiem, lecz także odznaczały się wyraﬁnowanym gustem oraz
znawstwem w sztuce dekoratorstwa82. W niezaplanowanym mimetyzmie Svobodovej wyraża się więc prawda o warunkach życia luksusowych prostytutek.
Z traktowaniem Svobodovej jako pisarki stosującej rozwiązania secesyjne polemizował Šalda. Nazwał on Svobodovą „poetką spojrzenia” (básnířka
zraku)83, ujmując przejawiającą się w jej utworach wrażliwość estetyczną na
szczegóły otoczenia i wygląd postaci jako cechę w pewien sposób naturalną
dla niej samej i jej literackiego stylu, niestymulowaną żadną określoną konwencją artystyczną. Faktem jednak jest, że przepych otaczający Malvę traktować można również jako świadomy autorski znak, jak to sformułowała Magdalena Kreft, „określonej koncepcji świata” powieściowej postaci, kod „w którym
najważniejszy jest wygląd i wrażenie oraz nagromadzenie przedmiotów”84.
Charakteryzowałby on postawę estetyczną i etyczną Malvy, kładącej nacisk na
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wartości materialne i piękno własnego wizerunku. Jeśli natomiast przyjmiemy
tezę o secesyjnej dekoratywności obecnej w prezentacji bohaterki Svobodovej,
to pełniłaby ona w powieści również funkcję krytyczną. W momencie wydania
Kochanek secesyjną poetykę odbierano jako relikt odchodzącego, wówczas już
dyskredytowanego stylu, w dodatku była ona mocno powiązana z negatywną
wizją kobiecości; jak twierdzi Libuše Heczková, ornamentalna stylizacja znajdowała swój wyraz „w obsesyjnej tematyzacji stroju, sukien, szczelnie otulających, oblepiających kobiece ciało, stających się jedynym znakiem ich tożsamości, w których ginęło ich ludzkie ja; były one (stroje – przyp. A.C.) męczącym,
unicestwiającym narzędziem; kobieta podporządkowana modzie stawała się
niczym; suknie nie były niczym więcej niż tylko przejawem jej zależności od
własnej seksualności, a przez swoją nieustanną zmianę oznaczały jej własne
ﬁzjologiczne zanurzenie się przemijaniu, w śmierci”85. W rezultacie rozpoznana w kreacji Malvy konwencja stylistyczna stawała się symptomem tego, co
kobiece i zamierzchłe zarazem, podkreślała również słaby związek postaci
z rzeczywistością społeczno-kulturową Czech, stając się jednym z sygnałów
„obcości”. Nie było to jednak sprzeczne z przesłaniem samej autorki. Wszystkie wymienione dotąd dystynkcje sprawiały bowiem, że postać Malvy, noszącej zarówno piętno „innej” (jak pisze Nickie Roberts, w dziewiętnastowiecznej
Europie prostytutka była „tą »inną«, na zawsze oddzieloną od wyższej rasy
istot moralnych, które tworzyły sądzący trybunał”86), jak i „obcej”, ma w utworze wydźwięk negatywny. Do pejoratywnej oceny przyczyniały się dodatkowo
pogłębiające obcość bohaterki cechy jej tożsamości narodowej: Malva jawi się
jako niezaangażowana w sprawy społeczne i narodowe kosmopolitka, która
większą część życia spędziła za granicą i nadal wiele podróżuje i której głównym patronem jest austriacki hrabia. Za główną przyczynę negatywnie nacechowanego odbioru postaci Malvy i reprezentowanej przez nią kobiecości
należy jednak uznać wydobycie kwestii seksualności.
Według cytowanej już Sally Ledger dyskurs wokół „nowej kobiety”, w tym
również dyskurs opozycyjny wobec tego zjawiska, koncentrował się na seksualności. Było to, jak pisze brytyjska badaczka, rezultatem wkroczenia tej
problematyki do wszystkich obszarów dyskusji, jaka toczyła się pod koniec
XIX wieku na temat wzorców kobiecości. Działo się tak nawet w wiktoriańskiej
Anglii znanej z represyjnego stosuku do erotyzmu, gdzie mimo wszystko, jak
twierdzi Ledger, powołując się na Michela Foucaulta, seks i seksualność z całą
gwałtownością wkroczyły w oﬁcjalne dyskursy o obyczajowości oraz stanie
kultury. Zdaniem Ledger w ﬁkcji literackiej seksualność nie była tematem pionierskim, lecz pojawiła się jako pokłosie tych dyskusji. Symptomatyczne było
przy tym, kontynuuje badaczka, utożsamianie bądź łączenie zjawiska „nowej
kobiecości”, w tym zwłaszcza jej literackich konstruktów, z dekadencją, przy
85
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czym w Europie Zachodniej centralną ﬁgurą tych odniesień był Oscar Wilde
z jego problematyczną tożsamością seksualną oraz towarzyszącą jej otoczką
wielkiego skandalu. To utożsamienie „nowej kobiety” z dekadencją, a precyzyjniej: z jednym z jej aspektów, miało, zdaniem Ledger, na celu zdeprecjonowanie i napiętnowanie kształtującego się na przełomie minionych wieków,
wolnego pod względem seksualnym, a tym samym wywrotowego społecznie
i obyczajowo wzorca kobiecości87.
Bez względu na to, czy Malvę potraktujemy jako kobietę wolną i nowoczesną, czy jako prostytutkę poszukującą na tej drodze niezależności, bohaterka ta
bez wątpienia reprezentuje wyzwolony erotyzm. Mimo że ﬁnansowo pozostaje
zależna od mężczyzn, to jednak dysponuje własną seksualnością w sposób nieskrępowany i dowolny. Daleka jest również od przywoływanego przez Nickie
Roberts, wywiedzionego z doktryny Jean-Jacques’a Rousseau i kultywowanego
w klasie średniej w XIX wieku wzorca kobiecości kruchej i zależnej, której przeznaczeniem było pozostawanie pod kuratelą mężczyzny, a tym samym monogamia i samorealizacja wyłącznie w związku małżeńskim88. W tym względzie
bohaterkę Svobodovej można uznać za typ „nowej kobiety”. W kreacji Malvy
zatem czeska pisarka, niekoniecznie w sposób ściśle programowy jeśli chodzi
o feminizm89, nawiązuje do wzorca kobiecości, jaki wytworzył się pod koniec
XIX wieku wskutek ożywionych dyskusji feministycznych i ogólnokulturowych. Nie traktuje ona jednak tego wzorca ani jako w pełni wartościowego,
ani nośnego. Poprzez zabiegi deprecjonujące lub przynajmniej zawieszające
jednoznacznie pozytywny odbiór kobiecości reprezentowanej przez Malvę, takie jak sztuczność, obcość, obyczajowa „inność”, materializm i towarzyszące
mu wyrachowanie, bohaterka Svobodovej jako „nowa kobieta” staje się raczej
antywzorem niż typem godnym naśladowania, mającym szansę na uprawomocnienie się w przyszłości. Zjawisko to uwydatnia się zwłaszcza w jej relacji
z córką.
Rys „fatalizmu” natomiast nie wydaje się odgrywać ważnej funkcji w kreacji tej postaci. Ingerencja Malvy w życie małżeńskie i rodzinne Benešovskich,
równoznaczna ze zburzeniem podstawowej formy porządku społecznego, ukazana jest jako akt o znaczeniu marginalnym, nie towarzyszy mu też autorska
gloryﬁkacja obu chronionych prawem instytucji, czyli małżeństwa i rodziny.
Przeciwnie, Svobodová, pozostając konsekwentnym krytykiem małżeństwa,
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za pośrednictwem Malvy ukazuje jego kruchość i zawodność oraz demaskuje
pozorność przypisywanej mu funkcji gwaranta życiowej stabilizacji i warunku bezpieczeństwa. Zwracając uwagę na sytuację kobiet z rozbitej rodziny,
nie traktuje ich ona jako pokrzywdzonych przez „złą kobietę”, lecz jako oﬁary
własnych zawodnych pragnień. Svobodovą bardziej interesuje sam krach życia małżeńskiego, a nie poszukiwanie jego przyczyny w działaniach pięknej
przybyszki. Dodatkowo, w przeciwieństwie do wielu dziewiętnastowiecznych
badaczy zjawiska prostytucji, koncentrujących się wyłącznie na „występności” kobiet niejednoznacznych pod względem obyczajowym90, czeska autorka
bierze również pod uwagę udział i motywacje mężczyzn. Przykładem tego jest
Benešovský, przedstawiony jako człowiek powodowany egoistycznymi potrzebami, opuszczający rodzinę, a także, poprzez udostępnienie Malvie swojej posiadłości, w sposób bezwzględny pozbawiający ową rodzinę domu i środków do
życia. Pisarka, bez odwoływania się do analiz psychologicznych, zwraca uwagę
na egoizm mężczyzn, na charakter ich poszukującej wciąż nowych podniet seksualności oraz na podwójną moralność gwarantowaną przez układy społeczne.
Opisując tragedię rozbitej rodziny, Svobodová skupia się przede wszystkim
na reakcjach i przeżyciach Benešovskiej oraz ich wpływie na losy najstarszej
córki Marii (zwanej w rodzinie Ryčinką). Obie kobiety reprezentują typ osobowości zależnej, poszukującej wsparcia i opieki innych. Obie też, zgodnie z dziewiętnastowiecznymi normami, traktują małżeństwo jako jedyny właściwy obszar wyładowania kobiecej energii i samospełnienia91. Po rozpadzie rodziny
matka okazuje swoje cierpienie publicznie, nie stroniąc od zachowań autodestrukcyjnych i samoponiżających (w jednej z powieściowych scen, zawodząc
i raniąc sobie do krwi ręce, próbuje wspiąć się na kutą bramę wiodącą do
swej byłej posiadłości, by prosić rywalkę o „oddanie męża”). Rozpacz kobiety
stopniowo stabilizuje się w poczuciu rezygnacji, jednak już nigdy, również po
powrocie odtrąconego przez kapryśną wybrankę małżonka, nie odzyskuje ona
sił witalnych, a dodatkowo, jako jedyna w powieści, za winną zaistniałej sytuacji uznaje Malvę. Nim umrze, Benešovká swoje uczucia przelewa na dzieci,
zwłaszcza na najbardziej podatną na udrękę matki Marię.
Losy córki są powieleniem męczeńskiej postawy opuszczonej przez męża
matki. W przypadku Marii postawa ta realizuje się w uporczywym poszukiwaniu miłości i w pragnieniu zawarcia małżeństwa. Przedstawiając dzieje dziewczyny, Svobodová obchodzi się ze swoją bohaterką wręcz bezlitośnie, „wlokąc”
ją niczym bezwolną kukłę przez kolejne niedole, wśród których przeważają
miłosne porażki, samoponiżające próby zdobycia uczuć mężczyzny oraz ich
psychiczne konsekwencje, z próbą samobójczą i tendencjami do anoreksji
włącznie. Trudna egzystencja Marii kończy się śmiercią bohaterki w młodym
wieku. Maria, charakteryzowana jako osobowość słaba, „bluszczowata” (Svo90
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bodová stosuje w odniesieniu do niej takie określenia jak slabá bytost – słaba
istota czy svlačcovitá bylinka – pnąca się, oplatająca niczym powój roślina; Milenky II, s. 153), stanowi zatem psychologiczne przedłużenie swojej matki; w jej
losach odbijają się zachowania i reakcje Benešovskiej, która przekazała córce
określone wzorce zachowań. Uporczywe pragnienie związku z mężczyzną wynika również z pielęgnowania w pamięci dziewczyny jeszcze innego obrazu
matki z czasów, gdy była ona szczęśliwą żoną i mężatką, gdy „jeszcze się śmiała, gdy ozdabiała suknie kwiatami, pąkami róż, w radosnym oczekiwaniu na
powrót ojca” (Milenky I, s. 94). Oba przejęte wzorce tożsamościowe, „męczeński” i „radosny”, mają tak silną moc oddziaływania, że dążeń dziewczyny nie
są w stanie stłumić ani upokarzające miłosne porażki, ani oferowane jej przez
mężczyzn racjonalizacje: obdarowana przez jednego z nich Sonatą Kreutzerowską Tołstoja, mającą wyjaśnić przyczyny jej odtrącenia oraz pełniącą funkcję ostrzeżenia przed związkami w ogóle, Maria
książkę przeczytała, nie mogąc zrozumieć, przeciw komu skierowane są wszystkie oskarżenia. Już od dawna wiedziała o oszustwach w małżeństwie, o fatalnych losach mężów i żon, bez względu na to, w jakiej formie podawane były opowieści; już od dawna
wiedziała o kłamstwie wszystkim wiadomym i przez wszystkich tajonym. Ale usiłowała
nie dopuszczać do siebie wiedzy o tym wszystkim, ponieważ wierzyła, że jej związek
(...) będzie szlachetniejszy i lepszy (Milenky II, s. 97).

W wątku postaci Marii i jej matki miłość i małżeństwo, a więc wartości na
podstawie których budowane są tożsamości obu kobiet, ulegają znaczącej degradacji, co wydaje się jednym z ważniejszych powieściowych przesłań.
Dzieje Emmy są krańcowo odmienne. O ile poprzez Marię i jej matkę realizowana jest zasada nieuświadomionego powtórzenia (Svobodová wprowadza ją
raczej intuicyjnie, nie wspomagając się teoriami psychoanalitycznymi), o tyle
kształtowanie się tożsamości Emmy oparte jest na kontraście: dziewczyna stanowi psychologiczno-osobowościowy kontrapunkt dla postaci Marii (pojawiają
się tu klasyczne przeciwstawienia siły i słabości, aktywności i bierności, chęci
kierowania własnym losem i pragnienie poddania mu się), a także jest jednym
z biegunów opozycji w relacji z własną matką. W rezultacie bohaterka ta reprezentować będzie nowy typ kobiecości, świadomy siebie, wypracowywany na
podstawie własnych doświadczeń.
Pierwszym z takich doświadczeń − najważniejszym − będzie swoiste wtajemniczenie. Następuje ono najpierw wskutek interwencji w życie nastoletniej
Emmy dwóch koleżanek z eksluzywnej klasztornej pensji (zdaniem Mourkovej
pensja ta wzorowana była na szkole Sacré-Coeur funkcjonującej przy praskim
klasztorze na Smíchovie, do której uczęszczała sama Svobodová92). W sposób
dość brutalny uświadamiają one dziewczynce jej sytuację rodziną i społeczną:
„Hrabia Quido nie jest twoim ojcem (...), jest on kochankiem twojej matki, obcym człowiekiem. Płaci twojej matce za jej miłość. Utrzymuje ją” (Milenky I,
92
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s. 91−92). Następnym etapem jest rozmowa z matką, rozstrzygająca o dalszych
losach Emmy. To zarazem jedna z najbardziej interesujących, najlepiej poprowadzonych od strony psychologicznej i literackiej partii powieściowych. Malva, jak
się okazuje, od lat przygotowana do konfrontacji z córką, mimo obaw i poczucia winy, spełnia prośbę Emmy, budując narrację o swoim dotychczasowym życiu. Czyni to w sposób otwarty i szczery. Podkreślając miłość do córki, nieustającą od dnia jej narodzin („Kochałam cię. Chłonęłam twój zapach, jakbyś była
kwiatem, całowałam cię”, Milenky I, s. 106; „Wyjechać bez ciebie, żyć bez ciebie
− tego nie mogłam. Byłaś jedyną duchową wartością w moim życiu”, Milenky I,
s. 124), bez ogródek wyznaje, że, nieusatysfakcjonowana w związku małżeńskim, bez wahania i brania pod uwagę kosekwencji społeczno-obyczajowych,
opuściła swego męża, a ojca Emmy. Wyjawia przy tym swój stosunek do małżeństwa, które, jak to ujmie przy innej okazji, było dla niej i pozostanie „zesłaniem na Syberię, największym rozczarowaniem, a każdy nowy dzień oznaczał
w nim kolejne spustoszenie, kolejny osąd” (Milenky II, s. 295). Svobodová obdarza swoją bohaterkę dużą samoświadomością − to dzięki temu jej narracja ma
charakter autoanalizy, poprzez którą może ona dotrzeć do jądra swojej osobowości oraz autentycznych, niekoniecznie postrzeganych przez ogół pozytywnie
i zgodnych z normami społecznymi potrzeb. Opisuje siebie zatem jako kobietę od wczesnej młodości wykorzystującą swój wdzięk i urodę do zdobywania
zainteresowania mężczyzn, kokietując ich i czyniąc narzędziami służącymi do
zaspokojenia własnych pragnień oraz osiągnięcia ważnych celów życiowych.
Przyznaje się do obecności licznych kochanków w swoim życiu oraz do zracjonalizowanej, podjętej świadomie decyzji o zależności od mężczyzn w celu
zapewnienia sobie dobrobytu materialnego oraz możliwości kontynuowania
kariery aktorskiej: „Zdecydowanie, z wielką energią (...) poświęciłam się karierze aktorskiej. Był mi potrzebny protektor; bez niego nie mogłam się sama
utrzymywać” (Milenky I, s. 126). W pełni świadoma natury własnej emocjonalności wyjawia, że nie mogła znieść „idyllicznej miłości męża”, a swoje uczucie
do niego „grała niczym rolę na scenie” (Milenky I, s. 121). Określa siebie również
jako niezdolną do cierpienia z powodu przeżyć miłosnych. Wyznaje córce:
Nie należę do kobiet, które męczyłyby się z powodu utraconej miłości, płacząc i próbując ją odzyskać za wszelką cenę. (...) Nie mogłam też ścierpieć nudy, nie mogłam jej
znieść nawet przez chwilę. Pragnęłam życia pełnego zmian. Pragnęłam być pożądana
i podziwiana (Milenky I, s. 118).
Poznałam wielu mężczyzn, którym na mnie zależało. Kokietowałam ich, całowałam
się z nimi, ale żadnego z nich nigdy nie kochałam (Milenky I, s. 119).

Swoją bezwględnie szczerą narracją Malva walczy zarówno o córkę, której
obecność i uczucie pragnie utrzymać, jak i o siebie samą, o własną tożsamość,
stanowczo sprzeciwiając się zmianom w jej obrębie. Po rozmowie z córką,
w trakcie przyjęcia, zachowuje się wobec Emmy jak osoba wolna od poczucia
winy za to, kim jest, wysyłając jednocześnie sygnały potwierdzające nieugię-
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tość w dochowaniu wierności sobie: „Całą swoją postawą dawała Emmie do
zrozumienia, że jest taka, jaką jest, choćby miała być odebrana jako zła, niska,
łatwa, jako ktoś, komu na niczym nie zależy” (Milenky I, s. 153). Pragnie być
matką, ale też osobą, człowiekiem o określonych wadach, posiadającym własne pragnienia i potrzeby. Już zresztą na początku rozmowy z córką próbuje
wyjaśnić tę zależność, wprowadzając do tożsamości matki wyparte przez kulturę elementy:
Nie myśl, proszę, że matka jest ideałem. Matka jest przede wszystkim człowiekiem. (...)
Pragniemy, aby inni byli lepsi od nas samych, aby byli wszystkim tym, czym my być nie
umiemy. Zwłaszcza córka żąda tego od matki. Jak gdyby sama nie miała przed sobą długiego życia, w którym będą się zdarzały upadki i chwile zwycięstwa, i znowu upadki, jak
gdyby to, co nas czeka, miało być harmonijną, nienaruszalną całością. Smutne jest to,
że nie idą one razem, że kiedy córka wszystko zrozumie, matka już nie żyje (Milenky I,
s. 103−104).

Mimo wysiłków Malvy, w rezultacie przeprowadzonej rozmowy relacja między kobietami rozpada się. Proces ten przebiega powoli, Emma bowiem z wielkim trudem uwalnia się od pomieszanej z podziwem, bezkrytycznej i pełnej
oddania miłości do matki. Ostatecznie jednak opuszcza ją, traktując rozstanie
jako ostateczne:
Mamo, wyjeżdżam i żegnam się z tobą, prawdopodobnie na zawsze. Mam dość tego
niegodziwego życia, do którego nie mogę się przekonać, i chociaż wiem, że pieniądze,
którymi płaci się kobietom za ich pracę, są nieznaczne w porównaniu z tymi, które
otrzymują one za dawanie rozkoszy, to jednak bliższa mi jest bieda niż ten okropny
sposób życia, pełen podstępów i kłamstw (Milenky I, s. 294).

Jak przypomina Marianne Hirsch, zgodnie z założeniami psychoanalizy
przerwanie preedypalnej symbiotycznej więzi matki i córki − a taką funkcję
można przypisać przeprowadzonej przez Malvę i Emmę rozmowie i jej konsekwencjom – wytwarza przestrzeń, w którą może wkroczyć mężczyzna. Z jego
pomocą dochodzi do uaktywnienia się heteroseksualności młodej kobiety.
Amerykańską badaczkę interesują przypadki zaczerpnięte z ﬁkcji literackiej,
w których, mimo wyznaczonej przez porządek edypalny obecności mężczyzny, radykalne zerwanie z matką nie jest konieczne. W późnomodernistycznej literaturze zachodniej materiałem ilustrującym to zjawisko są dla Hirsch
dwa utwory: Narodziny dnia Colette oraz Do latarni morskiej Virginii Woolf.
Wyjątkiem, ukazującym tradycyjne, „separatystyczne” rozwiązanie kwestii
związku matki z córką, jest dla badaczki natomiast powieść Edith Wharton
The Mother’s Recompense (Matczyne zadośćuczynienie; 1925). Podzielona na
trzy części powieść Wharton przedstawia na wstępie odznaczające się ścisłą
bliskością, można powiedzieć: stanowiące repetycję preedypalnej symbiozy,
współżycie matki i córki. Zbliżenie obu kobiet następuje wiele lat po tym, jak
matka opuściła męża i dziecko na rzecz związku z innym mężczyzną. Dla matki możliwość odnowienia relacji z córką jest równoznaczna z odkupieniem
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win po burzliwym życiu miłosnym. W pewnym momencie jednak w życiu obu
kobiet pojawia się mężczyzna, niegdysiejszy kochanek matki, który obecnie
obdarza uczuciem córkę i pragnie ją poślubić. Matka staje przed dylematem:
ma do wyboru wyjawienie bądź zatajenie faktu, że z przybyszem łączyła ją niegdyś relacja intymna. Obawia się zerwania więzi z córką na skutek wyznania
prawdy o swoim życiu, a zarazem jest przekonana, że prawda objawiona niesie identyczne zagrożenie. Ostatecznie kobieta wybiera milczenie, zmuszona
jest również do opuszczenia domu córki – która poślubia mężczyznę – oraz
do życia w samotności. Hirsch za sedno dylematów ukazanych przez Wharton
uznaje milczenie matki: aby mogła toczyć się „edypalna fabuła” (oedipal plot),
bohaterka pomija kwestię własnej seksualności. „Seksualność (matki – przyp.
A.C.) jest owiana tajemnicą”93 stwierdza Hirsch, zaś wykluczenie tego aspektu
z obszaru „bycia matką” jest dla badaczki równoznaczne z brakiem przedeﬁniowania przez Wharton instytucji macierzyństwa, które, jak konkluduje Hirsch, tradycyjnie domaga się rezygnacji matki z seksualności i samospełnienia
się jako osoby, a w ostateczności wiąże się z utratą córki94.
Mimo ponaddwudziestoletniego okresu dzielącego wydanie utworów Svobodovej i Wharton (powieść Wharton ukazała się w 1925 roku), nietrudno dostrzec analogie w sposobie konstruowania konﬂiktu między matką a córką
oraz w jego rozwiązaniu: w obu powieściach problemem staje się seksualność
matki, która doprowadza do separacji obu kobiet. Wprawdzie Malva, w odróżnieniu od bohaterki Wharton decydująca się na szczerą narrację biograﬁczną,
wydaje się mieć szansę na utrzymanie bliskiego związku z córką (który nie
musiałby wykluczać obecności mężczyzny w życiu Emmy), jego warunkiem
jednak byłoby dostrzeżenie w niej przez Emmę odrębnej, obdarzonej określonymi cechami istoty ludzkiej, zanurzonej, jak wszyscy, w rzece życia, w której
macierzyństwo jest tylko jednym z nurtów. Tak się jednak nie staje, a sugerowane przez Hirsch rozwiązanie polegające na wyjawieniu przez matkę intymnej prawdy o sobie samej u Svobodovej nie sprawdza się, dochodzi tu ponadto
do znaczącej intensyﬁkacji czy nawet hiperbolizacji matczynej seksualności
poprzez jej szczególnie negatywne nacechowanie, wywołane powiązaniem
z prostytucją. W rezultacie wydaje się, że to nie seksualność jest dla Emmy
przeszkodą nie do pokonania w utrzymaniu związku z matką, lecz jej dwuznaczny, „nieczysty” charakter. Rodzi się wrażenie, że „nazbyt” wolna erotycznie matka nie może być przez córkę zaakceptowana; separacja musi się
dokonać, podobnie jak odwrót córki od reprezentowanej przez matkę wersji
kobiecości. W osobie Malvy bowiem Emma nie dostrzega syntezy elementów
„nowoczesnych”, takich jak swoboda obyczajowa, możliwość decydowania
o sobie, siła i konsekwencja w dążeniu do celu, samoakceptacja wbrew normom społeczno-kulturowym, z tym, co najbardziej tradycyjne, a zarazem naj93
94
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M. Hirsch, The Mother/Daughter Plot…, s. 120.
Ibidem, s. 120−121.

bardziej kontrowersyjne w kulturowej kondycji kobiety, czyli „sprzedażą” ciała
i wynikającą z tego ﬁnansową zależnością od mężczyzn. Dla córki widoczny
jest przede wszystkim ten właśnie wymiar, pojmowany jako zdecydowanie negatywny i nieakceptowalny.
W następującym po tym rozstaniu z matką procesie różnicowania się
Emma dokonuje wyborów znaczących dla konstytuowania się jej tożsamości.
Pierwszym postanowieniem jest zdobycie zawodu i wykonywanie związanej
z nim pracy. Pomocne w tym okazuje się odkrycie talentu: okazuje się, że
dziewczyna jest obdarzona głosem operowym. Jako utalentowana śpiewaczka Emma podróżuje po świecie, popularyzując – fakt ten w powieści zostaje kilkakrotnie podkreślony – repertuar narodowy. Zdobywa pozycję artystki
profesjonalnej, to znaczy gruntownie wykształconej, poważnie podchodzącej
do wykonywanej pracy, i w taki sam sposób traktowanej przez angażujące ją
osoby. Tym samym uniemożliwia ona kojarzenie jej osoby z matczyną sferą
demi-mondaine. Kolejna istotna różnica rodzi się w związku z decyzjami bohaterki dotyczącymi jej wyglądu zewnętrznego i wynikającej z tego publicznej
prezentacji własnej kobiecości: dziewczyna świadomie wybiera stroje proste
i skromne, by nie rzec – zgrzebne (podobną ascetyczną estetykę promowała
w swej twórczości Eliza Orzeszkowa95). Decyzję Emmy można również potraktować jako rezygnację z tego, co w latach dwudziestych XX wieku psychoanalityczka i tłumaczka dzieł Freuda na język angielski Joan Ríviere określiła jako
„maskaradę kobiecości” (womanliness as a masquerade), rozumiejąc przez to
dbałość kobiet o wygląd zewnętrzny (przy czym Ríviere ujmowała ten problem
w perspektywie genderowej, za podstawę uznając podyktowaną kulturowo
konieczność zewnętrznego odróżnienia się kobiet od mężczyzn). Wprowadzoną przez Svobodovą dystynkcję należy jednak rozpatrywać przede wszystkim
w obrębie relacji Emmy z matką. Skutkuje ona pojawieniem się „dwóch odrębnych kodów stroju”96, a tym samym dwóch różnych semantyk: podobnie jak
przy wyborze drogi życiowej, poprzez swój wygląd Emma sygnalizuje nową
etykę kobiecości, w której cielesność i erotyczność nie są eksponowane i nie
stają się towarem kuszącym potencjalnych konsumentów. W zabiegu tym
można dostrzec nawiązania do omawianej wcześniej koncepcji Žoﬁe Podhoreckiej: prezentowane bez ostentacji piękno ﬁzyczne umożliwia wydobycie zalet
duchowych, a w rezultacie syntezę obu wymiarów − cielesności i duchowości.
Separacja z matką tylko częściowo kształtuje tożsamość Emmy w zgodzie
z modelem postedypalnym. Mimo pojawienia się w życiu bohaterki dwóch
młodych, rywalizujących o jej względy mężczyzn, przestrzeń wytworzoną
przez zerwanie z matką wypełnia ojciec. Podróżujący po świecie, a więc nieuchwytny i tajemniczy, zajmuje on bez reszty emocje i wyobraźnię dziewczy95
Znaczenie i funkcje stroju w twórczości Orzeszkowej analizuje Magdalena Kreft, »Szaty i szmaty«..., s. 304−315.
96
Ibidem, s. 310.
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ny. Traktowany jest przez córkę głównie jako wymagająca rekompensaty oﬁara
chłodnej uczuciowo matki; odszukanie ojca, mające być formą zadośćuczynienia za doznane krzywdy, staje się życiowym celem Emmy. W miarę odsłaniania
tajemnic rodzinnych, okazuje się, że ojciec był obecny w życiu dziewczyny
przez swego emisariusza – towarzyszącego jej od wczesnych lat dzieciństwa
nauczyciela Jana Sylabę. Zadaniem Sylaby, powierzonym mu przez ojca Emmy,
było dbanie o duchowy rozwój córki. Figura ojca zatem jako tradycyjnie „wielkiego nieobecnego” ulega w ujęciu Svobodovej pewnej modyﬁkacji: nieobecność ma tu wyłącznie wymiar ﬁzyczny, aktualne natomiast stają się związki
psychologiczne i światopoglądowe z córką, przy czym ojcu zostaje przypisana
rola przewodnika po sferze duchowej i kulturowej, która, zgodnie z założeniami psychoanalizy Lacanowskiej, traktowana jest jako stała i prawomocna domena ojcowska. W ten sposób dochodzi do przemiany ojca w Ojca Symbolicznego, dyspozytora reguł i strażnika wartości, Malva zaś zostaje opozycyjnie
zdeﬁniowana jako rodzic od początku nie posiadający kompetencji w sferze
symbolicznej, a nawet jako osoba zagrażająca pomyślnej strukturyzacji Emmy
skutkującej „właściwym” umieszczeniem w obszarze kultury:
Malva Stradenová kochała swoje dziecko, jednak zadanie związane z przemianą jego
duszy nie zajmowało jej zbytnio. Urzeczona własną urodą, sztuką, muzyką, pełna uroku
i obojętna na wszystko, co nie wiązało się z nią samą, w pełni korzystająca z prawa do życia życia, młodości i miłości, nie potraﬁła zająć się wychowaniem córki (Milenky I, s. 135).

W Kochankach takie przyporządkowanie nie odzwierciedla różnic między kobiecością a męskością traktowanych uniwersalnie, lecz odwzorowuje
napięcia między określonym typem kobiecości, negatywnie nacechowanym
pod względem erotyczno-etycznym, a pokrzywdzoną, a tym samym nieco
bezkrytycznie uszlachetnioną męskością reprezentowaną przez ojca. W tym
względzie Svobodová staje się raczej diagnostykiem rzeczywistości osadzonej
na konkretnych wzorcach i wartościach, które, zwłaszcza w przypadku reprezentacji kobiecości, można traktować jako wywiedzione z jej własnej epoki:
wieku XIX oraz przełomu stuleci.
W kształtowaniu się głębszego, pełnego znaczeń stosunku do ojca ważną
rolę odgrywa wzniosła i patetyczna postać nauczyciela Sylaby. Jest on przedstawicielem pokolenia zaangażowanego w sprawy narodowe, kultywującego
ideały odrodzeniowe, i po rozstaniu z matką te same cechy, postawy i poglądy
utożsamiać będzie w oczach Emmy ojciec. Wpływ obu mężczyzn wykształci
kolejną z ważnych dystynkcji w formowaniu się tożsamości Emmy. Będą nimi
zaangażowanie w sprawy narodowe oraz kultywowanie rodzimych tradycji
i odpowiedzialność za nie, przejawiająca się również na płaszczyźnie zawodowej. Podkreślić przy tym trzeba, że realizacja tej sfery w powieści Svobodovej
rodzi wrażenie pewnej sztuczności; obecny tu patos nadaje elementom patriotyczno-narodowym w konstrukcji nowej tożsamości fałszywy ton, a całość robi
wrażenie nieprzekonującej.
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Ojciec staje się dla Emmy również nadzieją na odszukanie korzeni rodzinnych i odnowienie pozytywnych więzi pokrewieństwa, jest zatem gwarancją
na odzyskanie i przywrócenie znaczenia szerzej pojętym związkom przynależnościowym, nieistotnym dla kosmopolitycznych i indyferentnych w kwestiach
pochodzenia, przynależności i zaangażowania matki-aktorki i kurtyzany oraz
babki-śpiewaczki wodewilowej. Podsumowując, ojciec pełni funkcję czynnika
dyscyplinującego w procesie kształtowania się tożsamości Emmy, zwłaszcza
w wymiarze światopoglądowym i etycznym, mającym związek z tworzeniem
nowego systemu wartości. Nieuchwytność i enigmatyczność ojca w połączeniu z faktem, że staje się on najważniejszym i jedynym mężczyzną w życiu
dziewczyny, umożliwia ponadto Emmie krążenie po orbicie wyidealizowanej
więzi, bez większego narażania się na bezpośrednią konfrontację z męskością
oraz na doświadczenia bliskości w związku z mężczyzną.
Ten wyraźny zwrot ku postaci ojca nie oznacza jednak, że związki Emmy
z matką ulegają całkowitemu zerwaniu lub mają wyłącznie postać opozycji.
Istnieją one nadal, przejawiając się dyskretniej i ulegając znaczącym transformacjom. Ich charakter jest cielesny, przy czym więzi łączące obie kobiety nie
opierają się jedynie na pierwotnej symbiozie matki i dziecka z okresu ciąży,
a następnie na, jak to określa Adrienne Rich, na nieusuwalnym doświadczeniu
wczesnej przyjemności i zaufaniu odnajdywanym przez dziecko w ciele matki97. Cielesny związek Emmy z matką i matczyną genealogią znajduje swoją
kontynuację w talencie scenicznym i śpiewaczym, będącym spadkiem po kobietach z rodziny matki; to synteza aktorskiej kariery Malvy oraz śpiewaczego
talentu babki. Również praca, polegająca na wykorzystaniu głosu, jest funkcją
ciała, głos bowiem, jak pisze Magdalena Kliszcz, „jest ﬁgurą (...) łączącą muzykę i ciało, z którego muzyka płynie. Jest on także rodzajem mowy: »mową pozasymboliczną«. Głos należy zatem do innego porządku niż język; głos byłby
tym, co według Julii Kristevej tworzy sferę semiotyczną. Rytm, krzyk, melodia
to wszystko, co związane z pierwszą fazą rozwoju dziecka, to, co stanowi treść
doświadczenia poprzedzającego wejście w symboliczny porządek języka, jest
wyrazem przedwerbalnej popędowości dziecka, które poznaje świat poprzez
doznania wiążące się z ciałem matki. (...) Bycie w semiotycznym oznacza bliskość z ciałem – swoim i matki”98.
Temu, niekoniecznie uświadomionemu, „semiotycznemu związkowi”
z matką i kobietami z jej linii, towarzyszy w przypadku Emmy pragnienie
zmiany własnej pozycji w porządku symbolicznym, w którym matka, czy to
jako aktorka, czy jako kurtyzana, aktywizowała swoją cielesność w sposób,
można powiedzieć, mniej uszlachetniony, społecznie i kulturowo słabo akcep97

A. Rich, Zrodzone z kobiety..., s. 303.
M. Kliszcz, Ciała przechodnie – ciała własne. Ciało a przestrzeń symboliczna w »Cudzoziemce« Marii Kuncewiczowej [w:] Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze, pod red. G. Borkowskiej i L. Wiśniewskiej, Gdańsk 2010, s. 115. Kliszcz powołuje się tu na ustalenia Katarzyny Bratkowskiej i Joanny Bator.
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towalny. To dlatego Emma dokonuje zmiany statusu artystki, uwznioślając go
na różne sposoby, w tym również poprzez wchłonięcie projektowanych przez
nią „wartości ojcowskich”, a w rezultacie poprzez eliminację obyczajowej dwuznaczności. Tym samym, choć ponownie niekoniecznie świadomie, doprowadza ona do zmiany w sposobie odczuwania własnej cielesności, doświadczając odmiennej niż matka tożsamości. Umożliwia jej to zajęcie innego, bardziej
„praworządnego” miejsca w porządku symbolicznym. Jednakże, jak gdyby dokonywane tranformacje nie wydawały się wystarczające – a uczucie to może
potęgować tłumiona świadomość niedających się łatwo zaakceptować istniejących „związków poprzez ciało” z matczyną genealogią – Emma swoją karierę
artystyczną w specyﬁczny sposób funkcjonalizuje, deklarując, że ma ona służyć wyłącznie odszukaniu ojca. Jest to dla niej rodzaj symbolicznego mandatu
do nowej tożsamości.
W przypadku Emmy trudno też mówić o utracie emocjonalnej więzi z matką. Jedną z decyzji bohaterki jest rezygnacja z miłości. To wartość, która nie
wydaje się domeną chłodnej, emocjonalnie wyważonej Malvy, postanowienie
Emmy zatem, pojmowane jako kolejny krok w budowaniu „opozycyjnej” tożsamości (a więc podtrzymaniu związku na zasadzie przeciwstawienia), nie
wydaje się mieć wiele z matką wspólnego. Nie można go również w prosty
sposób powiązać z traumą wywołaną odkryciem prawdy o Malvie jako „kobiecie erotycznej”, w dodatku o wątpliwej reputacji (potwierdzeniem przeżytego szoku po rozstrzygającej rozmowie obu kobiet jest długotrwała choroba
Emmy). Teza ta byłaby prawdopodobna, gdyby Emma od początku artykułowała niechęć wobec związku i pożycia z mężczyzną, zatem gdyby rezygnowała z aktywności seksualnej. Tymczasem w pierwszej fazie separacji z matką dziewczyna podejmuje decyzję o małżeństwie z rozsądku (rezygnuje ze
swoich planów po odkryciu, że wybrany przez nią mężczyzna jest zakochany
w matce). Odrzucenie przez Emmę miłości wydaje się raczej łączyć z innym
rodzajem urazu, wywołanego poznaniem formy miłości żywionej do niej
przez matkę jako swego dziecka, czy też dokonaną przez dziewczynę interpretacją tej miłości. Można więc założyć, że bohaterka Svobodovej znajduje
się w stanie żałoby po utracie miłości matki w postaci, której pragnęła jako
dziecko; to dlatego wydaje się ona walczyć z uczuciem i odmawia mu prawa
wpływu na swoje życie. „Nowa kobiecość” reprezentowana w tym aspekcie
przez Emmę jest nie tyle modelem kobiecości opozycyjnym wobec matki, ile
rodzi się z cierpienia, jakie Emma, mimo prób zaprzeczania temu faktowi,
przeżywa po utracie iluzji na temat matczynej miłości oraz rany zadanej jej
własnemu dziecięcemu uczuciu. Dzieje się to wtedy, kiedy okazuje się, że miłość Malvy ma charakter warunkowy, że matka, wierna swemu systemowi
wartości i usiłująca zachować odrębność oraz indywidualność, uświadamia
córce, iż nie jest skłonna do jakiejkolwiek zmiany na jej rzecz. Emma utożsamia odtąd miłość z bolesną zależnością od drugiej osoby oraz z utratą
możliwości panowania nad własnym życiem. Mimo że dyskusje na ten temat
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prowadzone są przez bohaterkę z jednym z zabiegających o nią mężczyzn,
Felixem Valterem, to nie męskość stanowi tu zasadniczy problem, lecz utrata matki i jej miłości zgodnej z dziecięcymi wyobrażeniami i pragnieniami.
Potwierdza to sytuacja odnalezienia przez Emmę ojca, który od momentu
spotkania z córką staje się zwyczajną osobą, a nie symbolem i dyspozytorem
nowych norm i idei; przestaje odgrywać psychologicznie ważną rolę w życiu
bohaterki, nie staje się też, jak zakłada psychoanaliza, pomostem do związku heteroseksualnego. Przemianę w stosunku Emmy do męskości i bliskości
z mężczyzną zapoczątkuje dopiero wybór matki zastępczej. Ojciec to postać
neutralna, emocjonalnie słabo wiążąca, zaś nowa matka Emmy stoi w wyraźnej opozycji do Malvy, która, potraktowana przez Svobodovą niezwykle
szablonowo, decyduje się na odebranie sobie życia po tym, jak zaczyna odczuwać utratę własnej atrakcyjności i słabnącego wpływu na mężczyzn. Na
przykładzie Malvy Svobodová pokazuje, że kobiecość zorientowana na erotyczną stymulację męskości, czyniąca z tradycyjnych narzędzi urody, zmysłowowości, wieku podstawę swej tożsamości, musi w ostateczności ponieść
klęskę. Sylabová natomiast reprezentuje, po pierwsze, kobiecość, która w sposób naturalny, poprzez akceptację faktu własnego przemijania, nieaktywna
seksualnie z powodu wieku, zostaje wyłączona z obszaru Erosa. Po drugie, za
jej pomocą Svobodová kreuje swoisty (jako że funkcjonuje on wyłącznie w Polsce) model Matki-Czeszki. Pisarka dokonuje tego przez położenie nacisku na
znaczenie mitu narodowego w konstruowaniu się tożsamości pani Sylabovej,
w dodatku kontekst ten ukazany jest w jego tragicznym wariancie. Staruszka
mianowicie jest matką sześciu synów, których utraciła wskutek „miękkiej”, to
znaczy niezwiązanej z walką zbrojną wersji patriotycznego zaangażowania.
W tym względzie Svobodová wydaje się zbliżać do polskiego modernistycznego modelu matczynej kobiecości, w którego kształtowaniu, jak pokazuje
Eugenia Łoch, decydującym elementem okazuje się utrata dziecka – syna poległego w walce o ojczyznę – oraz towarzysząca temu wizja macierzyństwa
jako równoznacznego ze zdolnością czy wręcz gotowością do poświęcenia
własnych dzieci w imię wyższych ideałów99. Niejako w nagrodę za tę stratę
oraz umiejętność akceptacji własnego losu Sylabová zyskuje oddaną jej córkę,
ta zaś zdaje się w ten sposób odzyskiwać największe wartości w jej życiu:
posiadanie godnej szacunku, odseksualizowanej matki oraz możliwość bycia
córką w etycznie jednoznacznych i obyczajowo stabilnych warunkach. Także
w tym wątku Svobodovej nie udaje się uniknąć patosu i lekkiej sztuczności.
Związek Emmy z Valterem zostaje jedynie zarysowany w rozmowie podjętej
przez bohaterów w zakończeniu powieści: „»Jesteśmy przecież jeszcze bardzo
młodzi!« uświadomili sobie. »My nawet nie mamy jeszcze formy, my jesteśmy
99
E. Łoch, Kreacje postaci kobiecych matek w wybranych tekstach literackich i paraliterackich
okresu Młodej Polski [w:] Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej, pod
red. E. Łoch, Lublin 2001, s. 75−111.
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jedynie czystą przyszłością!« mówili. (...) Emma i Valter rozmawiali, wypowiadając zdania miłe i radosne. Rozmawiali niczym dwoje przyjaciół, uzupełniając się wzajemnie” (Milenky II, s. 392). Jawi się on jako relacja polegająca na
wymianie poglądów, na dzieleniu wspólnych zainteresowań, na wspólnym systemie wartości oraz podobnym typie wrażliwości społecznej. Sfera erotyczna
natomiast wydaje się tu podlegać eliminacji.
Wywołane końcową sceną wrażenie, że relacja Emmy i Valtera będzie polegała na towarzyszeniu sobie i niekończących się wspólnych rozmowach,
asocjuje przywoływany przez Izabelę Filipiak (powołującą się na Lillian Faderman) wzorzec romantycznej przyjaźni aﬁrmowany w dziewiętnastowiecznej
Europie; przyjaźni, która, jak twierdzi Filipiak, „nosiła wszelkie cechy miłości
i zapewniała bezinteresowne emocjonalne wsparcie. Ideał ten promowany
był przez pisarzy epoki romantyzmu w Anglii tym chętniej, iż powszechnie
było wiadomo, że tego rodzaju uczuciowej więzi brakuje w małżeństwie”100.
Można zatem powiedzieć, że Valter, rezygnując z własnego wariantu miłości
pojmowanej jako fatum, obezwładniająca siła wymagająca poddania się jej
i całkowitego oddania się drugiej osobie, zatem wariantu bliskiego modelowi
miłości romantycznej, ostatecznie podporządkowuje się partnerce, przystając
w zamian na jej projekt przyjaźni romantycznej. W ten sposób brak zainteresowania domeną Erosa staje się decydującym uzupełnieniem wyjawionych
w powieści cech, wyróżniających Valtera spośród innych mężczyzn – wśród
których szczególną uwagę zwraca pogarda dla uwodzicielskiej, skoncentrowanej na tym, co zewnętrzne i zmysłowe kobiecości reprezentowanej przez
Malvę oraz kobiet jej pokroju, oraz swego rodzaju erotyczna obojętność wobec
kobiet. Elementy te Svobodová wydaje się wykorzystywać w konstruowaniu
własnego wariantu „nowego mężczyzny”.
Izabela Filipiak uważa, iż „Romantyczna przyjaźń była szczególnie atrakcyjna dla kobiet. (...) Kobiece przyjaźnie rozgrywały się często na planie epistolarnym. Korespondentki (...) nie miały poczucia, że popełniają wykroczenie,
nie czuły się odmieńcami, nie groziło im wyobcowanie czy życie w konspiracji.
Przeciwnie – przyjaciółka najlepiej chroniła przed wyobcowaniem. Dziewiętnastowieczna przyjaciółka była źródłem inspiracji i oparciem w nieprzychylnym świecie. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku przestaje
być jednak wzorem przyjaźni, miłości i cnoty, a staje się tym, kim przez cały
ten wiek był homoseksualista, to znaczy potworem”101. W Polsce, o czym przypominają Grażyna Borkowska i Sławomira Walczewska102, przyjaźń ta stano100

Por. I. Filipiak, Fantazmatyczna lesbijka w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX wieku...
Ibidem.
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Por. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996, rozdział
Sprawa Entuzjastek, s. 21−51; S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 2000, rozdział Przyjaźnie kobiece, związki lesbijskie, s. 144−154. O skomplikowanej, niekowencjonalnej przyjaźni między Marią Konopnicką a Marią Dulębianką pisze również Lena Magnone w książce Maria Konopnicka. Lustra i symptomy, Gdańsk 2011, s. 333−374 et
passim. Magnone w swojej książce porusza również problem trudnych relacji matek z córkami,
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wiła świadomy projekt związków między kobietami w środowisku Entuzjastek
(wśród których prym wiodła Narcyza Żmichowska). Lesbijki zajmujące uwagę
Charles’a Baudelaire’a Walter Benjamin określał jako „heroiny nowoczesności”,
zaś „określenie »Nowa Kobieta«”, jak stwierdza Flipiak, „funkcjonowało w pewnych kręgach środkowoeuropejskich jako synonim »kobiecego typu pośredniego«”, równoznaczny z „nową kobiecością” jako z kobiecością „typu moderne”103.
Wprowadzony przez te rozważania kontekst homoseksualny, odnoszący
się do zakończenia powieści Růženy Svobodovej, a tym samym do zwieńczenia
procesu kształtowania się tożsamości Emmy, może budzić zdziwienie, mamy
tu wszak do czynienia ze związkiem kobiety i mężczyzny, choćby jego wersja
jawiła się jako spektakularna. Zastanówmy się jednak nad proponowaną przez
Svobodovą wersją tożsamości jej powieściowej bohaterki, uwzględniając przy
tym również modalności z psychobiograﬁi samej autorki. Ostatecznie Kochanki to jedyny utwór Svobodovej, w którym kwestię relacji damsko-męskich rozwiązuje ona poprzez w miarę jawne wprowadzenie kontekstu przyjaźni jako
sposobu rozwiązywania dylematów wynikających z tradycyjnych związków,
bliższego głównie kobietom.
Jak czytamy w pracy Jarmili Mourkovej – która wnikliwie przestudiowała pozaliteracką spuściznę Svobodovej – pisarka niejednokrotnie wyznawała, że relacje erotyczne z mężczyznami budzą w niej głęboką niechęć i nie stanowią źródła
przyjemności. „Nie potraﬁę kochać swego męża. Nie jestem zdolna do miłości
cielesnej. Nawet największa namiętność młodego mężczyzny pozostawia mnie
całkowicie obojętną i cierpiąc, z trudem ją znoszę. (...) A przyjaźni mężczyźni
nie rozumieją”104. Nie jest to novum jeśli chodzi o biograﬁe intymne znanych
kobiet. Podobny stosunek do kontaktów ﬁzycznych cechował na przykład Lou
Andreas-Salomé, która, według licznych źródeł biograﬁcznych, świadomie nigdy
nie podjęła współżycia z mężem, natomiast charakter jej bliskości z Rainerem
Marią Rilkem oraz innymi znaczącymi mężczyznami w jej życiu również pozostał niewyjaśniony. W przypadku Svobodovej pozostają jeszcze świadectwa jej
relacji z kobietami. Określane zarówno przez samą pisarkę, jak i przez badaczy
jej życia i twórczości jako przyjaźnie, relacje te jawią się jako związki niezwykle
intensywne pod względem emocjonalnym, nierzadko też bardzo burzliwe, charakteryzujące się zarówno zazdrością, jak i niezwykłą czułością. Wśród kobiet
bliskich w ten sposób Svobodovej wyróżniają się dwie: malarka i graﬁczka Zdenka Braunerová (Braunerová, znawczyni i kolekcjonarka sztuki, kobieta o wyraﬁnowanym smaku, żyjąca w otoczeniu pięknych przedmiotów była uważana
za estetyczny prototyp Malvy Stradenovej z Kochanek, co ponownie podważa
uleganie secesyjnym dyrektywom reprezentacji), oraz wspominana już wielka
czeska aktorka przełomu minionych stuleci Hana Kvapilová. Mourková, analizuodnosząc się zarówno do biograﬁi Konopnickiej, jak i jej twórczości. Por. część drugą książki zatytułowaną Choroba córek, zwłaszcza rozdział Macierzyństwo i sieroctwo, s. 123−184.
103
Por. I. Filipiak, Fantazmatyczna lesbijka...
104
Za: J. Mourková, Růžena Svobodová..., s. 28.
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jąca korespondencję Svobodovej i Braunerovej, zwraca uwagę na sposób, w jaki
czeska pisarka zwracała się w swoich listach do przyjaciółki, a powtarzające
się zwroty, frazy i wyznania („Moja droga, maleńka...”; „Zdenko, mój aniele...”;
„Moje maleńkie kochanie...”; „Gołąbeczko moja najmilsza...”; „Zdenko moja, ja
bez ciebie umrę, a kiedy pomyślę, że Cię zobaczę, że usłyszę twój głos, że będziesz blisko mnie, że usłyszę dzwonek i że to będziesz ty, znowu mam wrażenie, że umrę”; „Potrzebuję Cię najbardziej ze wszystkich ludzi na świecie”105)
określa jako „wręcz miłosne” (teměř milostná oslovení)106 – jakkolwiek powściągliwość sygnalizowana przez słowo „wręcz” (teměř) wydaje się tu zbędna. Przebieg przyjaźni obu kobiet był burzliwy, w czym duży udział miała Svobodová,
dla której rozłąki i nieporozumienia oznaczały zdradę, a rejestr jej emocji wahał
się od namiętnego oddania po chłodną obojętność; „Jesteś moją nieszczęśliwą
miłością”107 wyznała w pewnym momencie Braunerová, zdezorientowana i zraniona zachowaniem Svobodovej. Podobnie rozwijała się przyjaźń Svobodovej
z Kvapilovą, do której pisarka na przemian emocjonalnie zbliżała się i oddalała,
niekiedy boleśnie raniąc przyjaciółkę. Mourková twierdzi, że u Svobodovej „bezwględność i okrucieństwo najczęściej kierowane były ku tym, których najbardziej kochała”108, jeśli więc uznać prawdziwość tego stwierdzenia, to osobami,
których czeska pisarka darzyła miłością, były kobiety, zaś związki z nimi pozwalały jej na przeżywanie uczuć w sposób namiętny, „nieucywilizowany”, co nigdy
nie ujawniło się w jej relacjach z mężczyznami.
Te dane biograﬁczne można interpretować różnie. Można trwać, jak to czyni
Mourková, przy koncepcji „klasycznej” przyjaźni między kobietami, przyjmując
szeroką skalę uczuć w tego typu związkach za normę. Można się w nich też
doszukiwać stłumienia czy zaprzeczenia przez Svobodovą homoseksualności,
lub, jeśli wspomożemy się psychologią, tłumaczyć je jako zatrzymanie się na
„homoseksualnym” etapie nieprzepracowanej wewnętrznie więzi z matką, czego zewnętrznym objawem są zastępcze, uczuciowo intensywne relacje z kobietami109. Faktem jest, że w przypadku Svobodovej kontekst homoseksualny nigdy
się nie pojawił, ani w formie bezpośredniego wskazania, ani w postaci podejrzeń
czy hipotez, zatem umieszczenie przeze mnie pisarki w tym kontekście można
więc uznać za herezję. Niewątpliwie jednak uwaga Svobodovej była skierowana
na pragnienie zaistnienia takiej formy związku z mężczyzną, zwanej przez nią
przyjaźnią, która byłaby odpowiednikiem realizowanych przez nią relacji z kobietami, a zatem związku bliskiego, nacechowanego emocjonalnie, a przy tym
wolnego od erotyzmu.
105

Ibidem, s. 91.
Ibidem.
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Ibidem, s. 93.
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Ibidem, s. 95.
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Zjawisko to omawiane jest w pracach postjungistek. Por. np. M. Woodman, Ciężarna dziewica. Proces psychologicznej przemiany, tłum. A. Gralak, wprowadzenie B. Dobroczyński, Kraków
2006, s. 84 et passim.
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Sądzę, że zarys tego konceptu pojawia się w powieści Kochanki. Oczywiście
w tekście powieści odnajdziemy jedynie nieliczne, zamaskowane sygnały potwierdzające tezę o kompensacyjnym wobec „kobiecej przyjaźni” charakterze
relacji Emmy z mężczyzną. Emma jest kreowana przede wszystkim na osobę
o szlachetnym sercu i takich samych zamiarach, a nie kobietę, która wikła
się w emocjonalne relacje z kobietami. Svobodová dokonuje tu jednak znaczącego przesunięcia: potrzeba takich relacji zostaje w powieści scedowana na
Marię, której podziw i uwielbienie dla Emmy graniczy z miłosnym oddaniem,
sugerując prawdopobieństwo przesunięcia pragnień dziewczyny dotyczących
związku oraz miłości z obiektów męskich na żeńskie. Uwagę zwraca również
scena, w której widok przejeżdżającej ulicą matki wywołuje w dorosłej już Emmie niekontrolowaną reﬂeksję: „Moja młoda, erotyczna matka!” – wykrzykuje
dziewczyna (Milenky II, s. 133). Zdanie to można potraktować jako ostateczne
pogodzenie się córki z autonomią matki, sygnał potraktowania jej jako niezależnej osoby. Nie można też z całą pewnością stwierdzić, że Emma spogląda
w tym momencie na matkę z perspektywy wielbiących ją mężczyzn; odbiór
matki jako młodej i pociągającej erotycznie kobiety można ujmować również
jako percepcję samej Emmy, reagującej na te aspekty kobiecości, które oddziałują na nią samą. Słowo „matka” jest tu oczywiście znakiem najbliższego pokrewieństwa, lecz jako takie stanowić może także sygnał zakazu erotycznego
zainteresowania Malvą jako kobietą; zainteresowania, które Emma być może
skrycie przejawia.
Podobnie postać Felixa Valtera można potraktować dwojako. Jego obecność
może być jednym z wariantów rozwiązania edypalnej fabuły polegającym, według Marianne Hirsch, na pojawieniu się w życiu kobiety „mężczyzny, który
rozumie” (Man-Who-Would-Understand), postaci utożsamianej przez amerykańską badaczkę z kobiecymi fantazjami na temat idealnego mężczyzny, alternatywnej wobec partnera w związku romantycznym110. Powściągliwa, a nawet
seksualnie słabo zaangażowana męskość, jaką wydaje się reprezentować Valter,
może jednak być ujmowana jako wariant transgresyjny, co oznacza, że za pomocą tej postaci do utworu wprowadzana może być idea relacji opartych na bliskości, wywiedziona z modelu kobiecych przyjaźni, z dyskretną homoerotycznością
w tle. Jeśli uwzględnimy te interpretacje, wariant Svobodovej przestanie być,
jak się go zwykło traktować, nierealistyczną wizją związku kobiety i mężczyzny,
w której główną rolę odgrywają idealizacje, a przyczyn upatruje się w psychologicznych urazach samej autorki, poddanej w młodości religijnej indoktrynacji,
a skutkującej niechęcią wobec własnego ciała i jego seksualnych funkcji111, lecz
zawierać będzie potencjał subwersywny, podkreślmy, nie samą subwersję, lecz
niesprecyzowany potencjał subwersywny przekształcający pole symboliczne

110
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M. Hirsch, Mother/Daughter Plot..., s. 58−67.
J. Mourková, Růžena Svobodová..., s. 105.
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i wyrażony w postaci zakodowanej, słabo czytelnej, nieprzejrzystej, zatem być
może w jedynej dostępnej pisarce formie.
W powieści Svobodovej na zgliszczach związku z matką rodzi się „nowa kobieta” − artystka. W opozycji do kobiet z linii matki, reprezentujących dwojaki
model kobiecości: z jednej strony nowoczesny, wyzwolony, z drugiej zaś tradycyjny i zależny, Emmie udaje się zająć inną, bardziej aprobowaną pozycję
w porządku symbolicznym, oraz przeforsować model związku stanowiącego wariant subwersywny wobec tradycyjnych „perfomatywnych” relacji kobiet i mężczyzn. Koncepcja subwersywności może zmieniać odczytanie wielu utworów Svobodovej i zawartych w nich kreacji kobiecości; krytykowane
zarówno w czasach, gdy tworzyła Svobodová, jak i obecnie, bądź ujmowane
sceptycznie jako sztuczne, nieprzekonujące, nieprzejrzyste, co czyni między
innymi Libuše Heczková, wizerunki kobiet i reprezentowanej przez nie kobiecości można traktować jako rezultat zagubienia się pisarki na polu symbolicznym, w którym ona sama zajmowała praworządną pozycję żony, w istocie
nie znajdując ani dla siebie żadnego, ani dla swoich bohaterek w pełni satysfakcjonującego miejsca. Zamiast jasnych rozwiązań mamy tu więc „erupcję”
w obszarze tożsamości, spowodowaną dyskretnie zarysowaną, niekoniecznie
świadomie wprowadzaną subwersywnością. Przez nią też ostatecznie wydaje
się określona „pozafabularna” trajektoria życia Emmy.

4. Herstory Boženy Benešovej
Interesującego wglądu w konﬂiktowy charakter relacji między matką a córką
dokonała Božena Benešová w cyklu złożonym z trzech powieści: Úder (Uderzenie), Podzemní plameny (Podziemne płomienie) i Tragická duha (Tęczowa
łuna). Utwory te ukazywały się kolejno w latach 1926, 1929 i 1933, a ze względu na osadzenie ich akcji między rokiem 1914 a 1918112, trylogię Benešovej
zwykło nazywać się wojenną (válečná trilogie).
Miejscem akcji pierwszej części cyklu, powieści Uderzenie, jest morawskie
miasteczko Rovinov (wzorowane, jak twierdzą biografowie Benešovej, na miejscowości Napajedla, w której pisarka spędziła młodość oraz wczesne lata małżeństwa), a obejmuje ona okres od lata do jesieni 1914 roku. Część druga, Podziemne płomienie, rozgrywa się w Pradze w roku 1917, w ostatniej zaś w cyklu
Tęczowej łunie ponownie przenosimy się do Rovinova i ostatnich wojennych
miesięcy (przy czym na zakończenie powieści − do Pragi). Obecnie nieco zapomniana, podobnie jak większość utworów analizowanych w niniejszej pracy,
112
Ten fabularny przedział czasowy, stanowiący przedostatni etap modernizmu czeskiego pojmowanego jako epoka literacka, można traktować jako uzasadnienie dla włączenia trylogii Boženy
Benešovej do niniejszej pracy. A przy tym, o czym już była mowa, Benešová debiutująca na początku
XX wieku zaliczana jest do pisarek modernistycznych, a do swojej trylogii dodatkowo wprowadzała
ona wątki ze swoich wcześniejszych utworów, a także przepracowane pojedyncze opowiadania.
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trylogia Benešovej zyskała uznanie międzywojennej krytyki, otrzymała również prestiżowe nagrody literackie: część pierwszą uhonorowano Literacką
Nagrodą Państwową, trzecia otrzymała nagrodę wydawnictwa Melantrich.
W czasach, gdy tworzyła, Benešová była uznawana za artystkę nietuzinkową,
obdarzoną prawdziwym talentem literackim113, a na popularność i pozytywny
odbiór trylogii miewątpliwie miało wpływ podjęcie w niej przez autorkę tematyki wojennej. Cykl Benešovej, jak pisze Dobrava Moldanová, stawiano wówczas w jednym szeregu z „wojennymi” utworami Jaroslava Haška, Vladislava
Vančury, Karela Konráda i Marii Majerovej114. Jednocześnie u ówczesnych krytyków i literaturoznawców konsternację wywoływał fakt, że w trylogii kwestie
historyczne i społeczno-ideologiczne rozstrzygane były daleko poza linią frontu, w ścisłym połączeniu z kontekstem relacji środowiskowych i rodzinnych,
wśród których szczególnie ważny okazywał się związek matki z córką. Nie
umiano dostrzec w tych „prowinacjonalno-rodzinnych” odniesieniach istotnego znaczenia, uwadze krytyków umykała funkcja, jaką konﬂikt między matką
a córką oraz jego rozwiązanie pełnią w strukturze głębokiej utworu, wpływając
na jego ogólne przesłanie. Starano się więc przekierować uwagę na ten aspekt
rzeczywistości przedstawionej, który dotyczył realiów życia społecznego,
w tym zwłaszcza stosunków międzyludzkich i stanu świadomości mieszkańców czeskiego małego miasteczka. Takie podejście umożliwiło „wchłonięcie”
dylematów rodzinnych przez nieco szerszy kontekst, a zarazem pozwalało na
wydobycie tych cech wojennej narracji Benešovej, które, przy odpowiedniej
interpretacji, można było traktować jako stricte czeskie i narodowe, ważne
i wzniosłe. Poeta i krytyk Josef Hora w artykule opublikowanym w 1933 roku
pisał na przykład: „Czeska powieść o tematyce wojennej zajmuje wyjątkową
pozycję w tradycji europejskiej, nie tyle ze względu na wartość artystyczną,
co z uwagi na specyﬁczną perspektywę odbioru samej wojny, która nigdzie
indziej się nie pojawia. Wypływa ona z faktu, iż Czesi szli na wojnę pod przymusem i dopiero w trakcie walki pojmowali, czym jest los narodu podporządkowanego. Czeska powieść o tematyce wojennej przyjmuje szczególną postać
w cyklu Boženy Benešovej, opisującym wydarzenia z lat 1914−1918. Tragedia
Francuzów, Niemców rozgrywa się na froncie, podczas gdy tragedia Czechów
rodzi się i rozwija w kraju, w domach, gdzie trwała tak samo ważna wojna
jak ta w okopach, a może nawet istotniejsza. Powieściowa trylogia Benešovej
doskonale oddaje ten charakterystyczny dla Czechów rodzaj wojennego zaangażowania i oporu”115.

113
Od momentu debiutu o jej twórczości z entuzjazmem wyrażał się František Xaver Šalda, por.
np. F.X. Šalda, Božena Benešová. Wersja elektroniczna udostępniona przez Ústav pro českou literaturu AV ČR w Pradze. http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/soubory/FXS/KP7/152.pdf [dostęp: 1.12.2011].
114
D. Moldanová, Božena Benešová, Praha 1976, s. 117.
115
J. Hora, Válečná trilogie Boženy Benešové, „Rozhledy” 1933, č. 2. Cyt za: D. Moldanová, Božena Benešová..., s. 136−137.
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To, co dla wielu krytyków i literaturoznawców stanowiło niegdyś przeszkodę w ideowo „gładkiej” interpretacji cyklu Benešovej, można współcześnie
objaśnić przez odwołanie się do feministycznej koncepcji herstory. Termin
herstory powstał, o czym przypomina Monika Świerkosz, jako rezultat dekonstrukcji, którą na początku lat siedemdziesiątych XX wieku przeprowadziła
amerykańska feministka Adele Aldridge. W angielskim słowie history (historia)
wyodrębniła ona przedrostek his (jego), zastępując go pierwszoosobowym zaimkiem my. Powstałe w ten sposób, nakładające się terminy mystory i mystery
odzwierciedlać miały, pisze Świerkosz, sytuację w badaniu i odkrywaniu historii kobiet, jako słabo znanej i pełnej tajemnic. Na podstawie tych zabiegów zrodził się koncept herstory (spolszczona wersja tego terminu to herstoria). „Pisanie »herstorii«” − stwierdza Świerkosz − „miało oczywiście nie tylko dostarczyć
konkretnych informacji na temat życia wpływowych kobiet w przeszłości, lecz
także pokazać, że można uprawiać historiograﬁę z mikroperspektywy, analizując zjawiska dotąd ignorowane, postaci przeciętne, relacje rodzinne itd.”116
Istotą koncepcji herstory zatem, która sama zajmuje ważne miejsce w historii
myśli feministycznej117, jest ujmowanie przeszłości, w tym również „wielkich”
zjawisk historycznych, w kobiecej „mikroperspektywie”, przeciwstawionej tradycyjnej historiograﬁi, która „okazywała się nieprzerwaną opowieścią o męskim doświadczeniu świata, zapisem bitew i przymierzy zawieranych między
dzierżącymi władzę mężczyznami, świadectwem ich podbojów i wojennych
wypraw, zaś historia kobiet jawiła się na tym tle jako swoisty ozdobnik, anegdota, domysł”118. Historia, kontynuuje Świerkosz, została poddana rewizji
poprzez wprowadzenie „nowej, upłciowionej perspektywy patrzenia na przeszłość”, perspektywy uprawomocnionej w latach siedemdziesiątach XX wieku,
lecz mającej dłuższą tradycję, bowiem „już na początku wieku XX, a zwłaszcza
po pierwszej wojnie światowej, sufrażystki i pisarki takie jak: Helena M. Swanwick czy Charlotte Perkins Galman, zauważały, że historia, owszem, ma swoją
płeć”119. Jeśli więc trylogię Benešovej uznamy za przykład herstory, wiele rozwiązań fabularnych „wątpliwych” z punktu widzenia doniosłości wydarzeń
historycznych, a będą do nich należały przede wszystkim losy kobiet, zyska
znaczenie pierwszorzędne.
Główną bohaterką trylogii jest Alena Hudcová. Dwudziestoletnią dziewczynę poznajemy w przełomowym momencie jej życia: jej ojczym, właściciel niewielkiej fabryki tekstylnej, planuje małżeństwo pasierbicy ze swoim krewnym
i następcą. Alena ponadto mocno, choć skrycie, przeżywa zmianę w relacji
116
M. Świerkosz, Nie jestem siostrą mojej matki. Międzypokoleniowe dylematy feminizmu III
fali, „uniGENDER” 2010, nr 1, za: http://www.unigender.org/?page=biezacy&issue=04&article=03
[dostęp: 1.12.2011].
117
O czym informuje już sam tytuł artykułu Ewy Domańskiej Historia feminizmu i feministyczna
historia, „Odra” 1994, nr 7−8, s. 22−28.
118
Ibidem. Monika Świerkosz powołuje się tu na artykuł Ewy Domańskiej, Historia feminizmu...,
s. 22−28.
119
Por. M. Świerkosz, Nie jestem siostrą mojej matki...
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z najbliższą przyjaciółką, która po wyjściu za mąż i urodzeniu dziecka oddaliła
się od niej. Wydarzenia te wywołują gniew dziewczyny. Objawia się on „introwertycznie”, przybierając postać ironiczych przemyśleń i komentarzy Aleny
na temat osób z najbliższego otoczenia oraz siebie samej – płaszczyźnie tej odpowiadają formy monologu wewnętrznego wprowadzanego do narracji przeważnie w postaci mowy pozornie zależnej. Za pomocą ironii narrator mentalnie i światopoglądowo współdziała z bohaterką, a zarazem ich wzajemny
stosunek również pozostaje ironiczny. Z jednej strony ironia jest dla Benešovej
chwytem, za pośrednictwem którego ukazywane jest uwikłanie reﬂeksyjnej
jednostki w psychologicznie trudną, czasem bardzo bolesną rzeczywistość,
z drugiej strony jednak sama rzeczywistość, poprzez ironiczny przekaz o niej,
ulega relatywizacji. W rezultacie relacje człowieka ze światem nie są u Benešovej jednoznaczne: ludzka wrażliwość, skryta pod gniewem i złością, w ironii
ukazuje swoje brutalniejsze oblicze, podobnie niepewny stosunek rodzi się
wobec otaczającego świata, który wydaje się zarówno katem, jak i oﬁarą jednostki. W takiej sytuacji narrator często stara się nie tylko „technicznie”, poprzez strategie narracyjne, lecz także „ideowo” przynależeć do obu stron, zapobiegając przeważeniu szali na korzyść jednej z nich i uczynieniu przekazu
jednoznacznym i przejrzystym. „Tam mieszka Vlasta Hošková ze swoim drogim Jindrouškiem, któremu teraz bez wątpienia przygotowuje śniadanie...”120
– kiedy czytamy to zdanie, stanowiące przykład mowy niezależnej, nie mamy
wątpliwości, że jest ono reﬂeksją Aleny, skrywającej za ironią ból oraz złość na
pochłoniętą małżeństwem przyjaciółkę. A oto inny cytat:
List do fabryki Maloty dostarczył chłopiec akurat w tym momencie, gdy Alena stała na
podwórzu i po raz drugi w ciągu kilku ostatnich dni zamierzała wybrać się do Vlasty
Hoškovej. Pragnęła tej wizyty, a jednocześnie coś w niej się przed nią wzbraniało. Uczucie przyjaźni staje się trudne i komiczne, kiedy jedna z przyjaciółek wyjdzie za mąż.
Zamyka się wówczas przed drugą w kręgu małostkowej tajemniczości, zachowuje się,
jakby unosiła ją fala niewymownej rozkoszy i nadzwyczajnych problemów, a przede
wszystkim jakby zapomniała o wszystkim, co było przedtem (Úder, s. 84; podkr. – A.C.).

Przynależność wypowiedzi zaznaczonej w cytacie nie jest już oczywista.
Jeśli przyporządkujemy ją Alenie, będzie się ona tym razem jawić jako osoba
zdolna do bardziej wyważonej reﬂeksji nad światem, pozostawiając sobie prawo do delikatnej ironii (którą sygnalizują takie określenia jak „niewymowna
rozkosz” czy „nadzwyczajne problemy”). Jako partia wypowiedzi „współdziałającej” natomiast, to znaczy przynależnej zarówno narratorowi, jak i bohaterce, ukaże ona pewne napięcie między obiema instancjami, z których jedna
– narrator – reprezentować będzie zarówno poglądy dziewczyny, jak i pewną
„obiektywną” prawdę o rzeczywistości. Ironiczność czyni narratora niejako
programowo schizofrenicznym i jest to częsta cecha poetyki Benešovej.
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B. Benešová, Úder, Praha 1955, s. 21. (Dalej w tekście jako Úder).
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Wątek przyjaźni Aleny i Vlasty, poza jego wyjściową funkcją psychologiczną
jako czynnika wzmacniającego u głównej bohaterki poczucie życiowej destabilizacji, jest również jednym z ważniejszych nurtów prowadzonej przez Benešovą opowieści o wojennych losach kobiet. Pojawiają się tu doświadczenia
na swój sposób typowe w warunkach wojennych: werbunek męża Vlasty i jej
status „wojennej wdowy”, wikłanie się w romanse z żołnierzami z pobliskiego
lazaretu, a wreszcie pozamałżeńska ciąża i śmierć kobiety na skutek powikłań
wywołanych aborcją. Podczas gdy dla Aleny czas wojny to okres poszukiwania
i konstytuowania własnej tożsamości, Vlaście, od początku opowieści „uformowanej” przez małżeństwo i macierzyństwo, w nowych warunkach historycznych jako jedyne zadanie życiowe pozostaje radzenie sobie z samotnością
i seksualnością. Ten standard jest dla Benešovej okazją do przeprowadzenia
krytyki stanu osiągania przez kobiety „tożsamościowej gotowości” jako żon
i matek, często już w młodym wieku. Jawi się to nie tylko jako dominujący
sposób rozwiązywania problemów związanych z tożsamością, lecz także jest
zagwarantowane przez kulturę; przez rozpisane w niej scenariusze życiowe.
Koncentracja kobiet na sferze emocjonalno-reprodukcyjnej i samorealizacja
poprzez związek z mężczyzną okazują się u Benešovej kresem tożsamości,
trudno też mówić w tym przypadku o jej prawdziwie aktywnym kształtowaniu. I mimo że Vlasta, w istocie bierna, błąkająca się po bezdrożach pożądania,
pragnie wymknąć się ze schematu oﬁary, narzuconego jej przez mechanizmy
historii i kultury, jej los w trylogii Benešovej jest przesądzony. Walcząc wyłącznie za pomocą narracji, w rozmowach z Aleną, kobieta przyznaje sobie prawo
do rekompensaty za niezawinioną samotność poprzez cyniczne podważenie
systemu wartości tradycyjnie przyporządkowywanych relacjom między płciami: „Odpowiedzialność” – mówi Vlasta do przyjaciółki „to jest tylko jeszcze jedno słowo, tak samo migotliwe jak wierność, każdy się nim bawi, nie wiedząc,
co ono oznacza. Wierność! Czy człowiek może być wierny komuś, kto zniknął
z jego życia?”121. Ten „narracyjny” opór z towarzyszącym mu wzrostem samoświadomości, wskazującym, że w bohaterce rodzi się chęć przeciwstawienia
się konwencji, okazują się jednak słabą bronią. „Nowa kobiecość” u Benešovej
domaga się czynów, mają to być ponadto czyny nowego typu i formatu.
„Oh bella patria, oh cara amica!” (Úder, s. 21) – ten fragment, rozpoznany
przez samą Alenę jako fraza z Babuni Boženy Němcovej, pojawia się w myślach dziewczyny w pierwszej scenie trylogii, tuż po zacytowanej już ironicznej reﬂeksji o zamężnej Vlaście. Przywołane w cytacie dwie ﬁgury, jako dwie
istotne wartości oraz dwa obiekty wywołujące silne emocje, stanowią symboliczne odzwierciedlenie dotychczasowego stanu świadomości bohaterki. Dlatego też muszą one zostać odrzucone, co dokonuje się przez zanegowanie ich
dotychczasowego znaczenia: „Nie, ojczyzna nie jest piękna, a przyjaciółka nie
jest droga. Gdyby tak było, nie bolało by mnie to, że im wyznawałam miłość
121
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B. Benešová, Tragická duha, Praha 1955, s. 165. (Dalej w tekście jako Tragická duha).

w sposób tak naiwny” (Úder, s. 21) – zwierza się sobie Alena. Ten akt negacji
jest przejściem ze świata dzieciństwa w dorosłość, punktem wyjścia w buntowniczym procesie kształtowania się tożsamości dziewczyny. Proces ten będzie wymagał jeszcze wielu symbolicznych działań i zabiegów, przy czym nadrzędną rolę odegra w nim konﬂikt z matką. Patria i amica, tuż po odrzuceniu
ich przez Alenę w dotychczasowej „dziewczęcej” wersji, objawią się w fabule
pierwszej części trylogii za pośrednictwem syntetyzującej te jakości postaci
młodej austriackiej arystokratki, właścicielki miejscowego zamku, hrabianki
Eleonory Wallermünde. W przeciwieństwie do dalszej przyjaźni Aleny z Vlastą,
pełnej bliskości z towarzyszącą jej nutą wzajemnego krytycyzmu, zatem pod
względem psychologicznym w pełni konwencjonalnej, znajomość z Eleonorą
ukaże mroczniejszą stronę pozarodzinnych związków Aleny z kobietami oraz
ich wielowymiarowość. Charakter tej relacji staje się zrozumiały, jeśli uświadomimy sobie, że w wizerunku Eleonory Wallermünde nie można oddzielić symbolicznie reprezentowanych przez tę postać aspektów. Eleonora to zarówno
patria, jak i amica; ojczyzna oraz druga/inna kobieta, obie potencjalnie bliskie
i jednocześnie obce. Powstałą tak perspektywę odbioru arystokratki można
określić jako patriotyczną w wersji ksenofobicznej; to z tego powodu już przy
pierwszym spotkaniu bohaterek Eleonora Wallermünde jawi się jako postać
o bez mała groteskowym wyglądzie: „Ona jest z cyrku” stwierdza Alena na
widok nieznanej kobiety (Úder, s. 22). Negatywny stosunek Aleny do nieznajomej nasila się, gdy ta zwraca się do dziewczyny z pytaniem zadanym w języku
niemieckim:
(...) »Führt dieser Weg zum Kloster ohne die Stadt zu berühren?« Alena na sekundę
zamarła, jakby ją poraziło coś ohydnego. Odnajdywała to wszędzie: w długich, bocianich krokach, w chłodnym tonie głosu, w obojętnym spojrzeniu. Także w rozwianych
połach długiego płaszcza i rudawym piórze, sterczącym niczym sztylet z żółtego beretu. A przede wszystkim w tym, że ktoś śmiał odezwać się do niej, Aleny Hudcovej, bez
powitania, w dodatku kwadrans drogi od Rovinowa – po niemiecku! (Úder, s. 23).

Ostatecznie jednak Eleonora będzie długo budzić w Alenie odczucia ambiwalentne; będzie ją na przemian odpychać i pociągać. Wskutek tych odczuć
oraz specyﬁcznych wydarzeń łączących obie kobiety (Alena będzie towarzyszyć hrabiance w podróży do Włoch w roli służącej), bohaterka Benešovej,
miejscowa piękność, dziedziczka prowincjonalnej fortuny, nauczy się radzić
sobie zarówno z małomiasteczkowym poczuciem wyższości (z którego wydaje
się kpić sam narrator w ostatnim zdaniu cytowanego fragmentu), jak i z kompleksem pochodzenia i statusu społecznego, boleśnie dającym o sobie znać
w bliskości wyniosłej arystokratki. Nauczy się wewnętrznie przepracowywać
sytuację podporządkowania i podległości, przypominającą tę, w której znajduje się jej kraj i naród, a wreszcie odnajdzie drogę ku własnej autonomii. Dzięki
umiejętnie rozłożonym akcentom w budowaniu relacji między kobietami, Benešová w kreacji Eleonory może również balansować na granicy ksenofobicz-
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nego stereotypu: jej hrabianka to gnuśna austriacka arystokratka o ciasnych
horyzontach myślowych, bezkrytyczna wobec poglądów i konwencji swojej
klasy i rasy, na swój sposób mentalnie „nieprzemakalna”. Jest ona jednak
również rodzajem psychologiczno-osobowościowej odskoczni dla Aleny; jej cieniem, lustrem i tubą, kształtującymi świadomość bohaterki jako kobiety i jako
Czeszki. Wobec tej życiowej lekcji wszystkie prowadzone w trylogii dyskusje na
temat państwa i narodu, poczucia przynależności i odpowiedzialności (które
tak zajmowały uwagę czeskich krytyków), wydają się jałowe. Prawdziwym wtajemniczeniem w złożoną sytuację własną oraz Czechów okazuje się bowiem
doświadczenie zdobywane przez Alenę w ambiwalentnym kontakcie z inną,
wrogą i bliską zarazem, kobietą. To, co Hora określił jako charakterystyczny
dla Czechów rodzaj wojennego zaangażowania i oporu, w trylogii Benešovej
okazuje się miałkim dyskursem, prowadzonym w domach i gospodach przez
przedstawicieli różnych warstw społecznych. Silnie emocjonalny, kształtowany niejako biernie przez docierające z frontu informacje, dyskurs ten nie
prowadzi do żadnych konkretnych działań czy prawdziwej transformacji postaw patriotyczno-narodowych. Alena natomiast, skonfrontowana z Eleonorą,
nieustannie zmaga się z własnymi ograniczeniami, dokonuje wewnętrznych
przewartościowań i ważnych życiowych wyborów. Można zatem powiedzieć,
że w ten sposób, poprzez relacyjne kształtowanie własnej świadomości, charakteru, postawy i poglądów, bohaterka Benešovej jako jedyna w swoim otoczeniu rzeczywiście aktywnie walczy. I choć jest to walka przede wszystkim
o siebie samą, trzeba ją również traktować jako odzwierciedlenie tej ogólnonarodowej, stanowić ona może bowiem rodzaj wzoru, jeśli chodzi o wybór najbardziej efektywnych dróg i strategii.
W jednym ze swoich esejów Robert B. Pynsent omawia zjawisko antysemityzmu występujące w prozie kobiecej pierwszej połowy XX wieku. Badacz wyróżnia cztery rodzaje antysemityzmu: religijny, ekonomiczny, polityczny i płciowy. Stwierdza on przy tym, że w wybranym przez niego materiale badawczym
(w którym znajduje się między innymi dwuczęściowa powieść Člověk Boženy
Benešovej z lat 1919−1920) pojawiają się głównie dwa ostatnie. Przyglądając
się postawom antysemickim i ich formom, badacz nawiązuje również do, jak
to określa, „o wiele starszego czeskiego fenomenu literackiego”122, jakim jest
według niego ksenofobia.
Niechęć wobec cudzoziemców, objawiająca się w trylogii Benešovej w prezentacji Eleonory Wallermünde i jej rodziny (w tym również rodziny męża,
hrabianka bowiem w trzeciej części cyklu wychodzi za mąż za austriackiego
arystokratę i oﬁcera), ma niewątpliwie podłoże historyczno-narodowe, a uzasadnione jest zarówno aktualną sytuacją wojenną, jak i sytuacją kraju od lat
stanowiącego część Austro-Węgier. W przypadku Eleonory ksenofobiczność
122
R.B. Pynsent, Český ženský antisemitismus v první polovici dvacátého století, [w:] idem, Ďablové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře, Praha 2008, s. 415.
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ujawnia się zarówno w powiązaniu z postacią Aleny, stanowiąc ważny element
odbioru Austriaczki przez dziewczynę, jak i niezależnie od niej (w trylogii bowiem Eleonora Wallermünde przedstawiana jest również w sytuacjach, w których Alena jej nie towarzyszy). Wobec reprezentowanej przez Eleonorę narodowości postawa ksenofobiczna ma więc zasięg szerszy i mocniejszą wymowę.
Delikatniejsze, jakby skarnawalizowane akcenty tego rodzaju pojawiają się
u Benešovej również w związku z samą Aleną, odbieraną przez nieco starszą
generację kobiet jako „obca”, „inna”. Łączy się to z podejrzeniem, że dziewczyna − jak myśli o niej jedna z ciotek − „o dziwnym uśmiechu, aroganckim i pewnym siebie, ona musiała już przeżyć coś – paryskiego!” (Úder, s. 41). W tym
przypadku ksenofobiczność wyrażałaby się w skojarzeniu cudzoziemskości
z odbiegającym od rodzimych, małomiasteczkowych norm zachowaniem,
u podstaw którego leży negatywnie nacechowane, domniemane doświadczenie erotyczne. Ów odbiór jest w trylogii przyporządkowany określonej grupie
bohaterów, reprezentujących tradycyjne poglądy na temat kobiecości, a wprowadzenie kontekstu podejrzenia o przeżycie czegoś „paryskiego” jest oczywiście prześmiewczą krytyką małomiasteczkowej mentalności, wobec której
narrator (a więc może i sama autorka) wyraźnie się dystansuje. W powstałym
trójkącie geograﬁcznym: Paryż−Rovinov−Wiedeń tworzą się charakterystyczne połączenia, stanowiące rodzaj symbolicznej mapy: Paryż i Rovinov, uosabiane przez Alenę, są sygnałem wszystkiego, co nowe i nowoczesne. Skonfrontowane z Wiedniem (czyli reprezentującą go Eleonorą i jej rodziną) ukazują
konserwatyzm oraz zacofanie austriackiej aglomeracji dotyczące sfery światopoglądowej i społecznej, oraz jej niewzruszone, w istocie bezmyślne poczucie
własnej wartości i potęgi. Paryż widziany z perspektywy Rovinova (to połączenie reprezentuje ciotka) jest natomiast symbolem wywrotowości, wykazującym związek ze stereotypowym kojarzeniem zachodniej stolicy z obyczajową
swobodą123. Interesujące w ksenofobicznych przesłaniach w trylogii Benešovej
jest natomiast skupienie się na tych aspektach, które wiążą się z wyróżnionymi przez Pynsenta postaciami antysemityzmu. Cudzoziemskość, głównie ta
kojarzona z Austrią jako narzuconą, niechcianą patrią, zyskuje negatywne na123
Jak pisze Maria Bobrownicka, „na XIX-wiecznej mapie Europy istnieją niekwestionowane centra najwyższej miary, jak choćby Paryż, ale istnieją też centra jakby drugiej kategorii, nadrzędne
tylko dla pewnego regionu Europy i określonej grupy narodów, jak Wiedeń dla obszaru monarchii
habsburskiej”. Por. M. Bobrownicka, Literatury słowiańskie XIX wieku a problem centrum kulturowego, „Pamiętnik Słowiański” XLI/1991, s. 47. Można zatem uznać, że Benešová, oczywiście z charakterystycznym dla niej ironicznym dystansem, odwołuje się do tej właśnie symbolicznej geograﬁi,
wzmacniając jej odbiór ksenofobią. Katherine David-Fox natomiast przypomina, że mimo dążeń
modernistów z przełomu wieków, usiłujących zbudować pozytywne związki między Wiedniem
i Berlinem, dla Czechów pozostawały one niewidzialne, za to dużo bardziej celebrowane były relacje
z Paryżem. Por. K. David-Fox, Prague−Vienna, Prague−Berlin: The Hidden Geography of Czech Modernism, „Slavic Review” 2000, vol. 59, no. 4, s. 756. O ile w latach wojny relacje z Wiedniem musiały
mieć z konieczności charakter antagonistyczny, o tyle, jak widać na przykładzie Benešovej, stosunek
Czechów do Paryża z charakterystyczną dlań pikanterią jako pozostałością po okresie belle époque
pozostał w zasadzie niezmienny do początków pierwszej wojny światowej.
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cechowanie poprzez położenie akcentu na kwestie, które wiążą się z płciowością. Wyraża się to, po pierwsze, w reprezentowaniu pejoratywnie pojmowanej
obcości przez kobietę wywodzącą się ze środowiska austriackiego, po drugie,
w wydobyciu elementów związanych z płcią oraz erotycznością, od śmiesznego ubioru Eleonory począwszy, przez sposób spędzania przez kobietę wolnego
czasu, polegający na robieniu na drutach skarpet dla żołnierzy i rozmowach
z ciotką dotyczących kwestii materialnych oraz rodzinnych afer obyczajowych,
na odnarratorskiej informacji o zrzuceniu gorsetu powściągliwości w małżeńskiej sypialni, w której, jak czytamy, hrabina przejawiała „nieskrywaną
lubieżną namiętność” (Tragická duha, s. 26), skończywszy. Podobny chwyt,
czyli krytyczne ukazywanie obcości, zastosowała Svobodová w Kochankach,
przy czym obcość była tam kojarzona z cudzoziemskością w znacznej mierze
w sposób symboliczny. Dotyczyła ona też postaci matki, wobec której córka
mogła stanowić opozycję poprzez zajęcie postawy pronarodowej i patriotycznej, podczas gdy u Benešovej konfrontacja między obcością/cudzoziemskością
a tym, co rodzime, narodowe i patriotyczne, dokonuje się w relacji niespokrewnionych z sobą kobiet.
W trylogii Benešovej sprawczynią wszystkich znaczących działań córki
jest matka. Mimo ważnej roli, jaką odgrywa ona w historii życia Aleny, wśród
postaci prezentowanych w rozpoczęciu pierwszej powieści cyklu pojawia się
jako jedna z ostatnich. Benešová pierwszy akt swego utworu rozgrywa w sposób teatralny, wprowadzając kolejno na powieściową scenę poszczególnych
bohaterów tak, by umożliwić gradację napięcia w płaszczyźnie zdarzeń. I tak
po reﬂeksji Aleny, z której wyłania się obraz zamężnej przyjaciółki, dochodzi
do rzeczywistego spotkania dziewczyny z Eleonorą Wallermünde, następnie
w utworze pojawia się Sławek, młody mężczyzna darzący Alenę skrytym uczuciem. Dopiero wówczas zostajemy wprowadzeni w kontekst życia domowego
głównej bohaterki i poznajemy jej rodziców: ojczyma oraz matkę.
Pierwsze spotkanie czytelnika z matką Aleny ujawnia silne napięcia w relacji między obiema kobietami. Pozostają one niezwerbalizowane, przybierając formę, jak czytamy w powieści, „niemej gry” (Úder, s. 32). Pani Malotová
jest kobietą spełnioną w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. W jej przeszłości kryje się wprawdzie tajemnica małżeńskiej zdrady oraz romansu, ale po
śmierci pierwszego męża teraźniejszość przybiera formę nadzwyczaj udanego, konwencjonalnego związku małżeńskiego. Dostatnia i pełna zadowolenia
egzystencja matki wywołuje u Aleny z trudem hamowane rozdrażnienie. Z podobną cichą irytacją matka reaguje na swoją wewnętrznie zbuntowaną córkę.
Benešová w jednym z odnarratorskich komentarzy tak przedstawia złożoność
tej relacji:
Istota ich sporu tkwiła głęboko, a szczególną trudność sprawiało to, że przypominały
sobie o tym obie naraz, choćby tylko pobieżnie, a zarazem mimowolnie i przy byle
jakich okazjach. A przy tym Alena darzyła matkę wręcz żarliwym uczuciem, pani Malotová zaś miewała chwile, gdy okazywała córce niezwykłą łagodność; chwile, w któ-
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rych córka wydawała się jej istotą najpiękniejszą i najbardziej na świecie utalentowaną,
wręcz rozrzutnie obdarzoną przez los i Boga. Wówczas to nawet w bezpośredniej konfrontacji z córką nie potraﬁła ukryć macierzyńskiej dumy. Jej przeciągająca się walka,
jej nieustanna zgryzota wynikały głównie z tego, iż Alena była córką niekochanego
pierwszego męża, podczas gdy małżeństwo z Janem Malotą, jej jedyną i namiętną miłością, nawet po dwunastoletnim współżyciu pozostawało bezdzietne (Úder, s. 32).

Interesujące w tej charakterystyce jest uchwycenie pewnego rysu macierzyństwa: o ile na przykład w powieściach Vikovej-Kunětickiej miłość matki do
dziecka nie wykazuje żadnego związku z osobą ojca, o tyle w przypadku bohaterki Benešovej o jej stosunku do córki decyduje uczucie do mężczyzny. Można
więc powiedzieć, że matka kocha córkę w pewnym stopniu warunkowo, co
zdaje się nieświadomie kształtować ich wzajemny stosunek.
Alena, powstrzymująca się od konfrontacji z matką ze względu na jej miłość do męża, objawiającą się również w pozostawianiu mu pełnej decyzyjności w sprawach rodzinnych, nie może w sposób jawny zbuntować się także
wobec ojczyma. Przy tym ten energiczny pięćdziesięciolatek, wyznający wiarę
w „kumulacyjne” podejście do życia, wolny od obaw o przyszłość i odrzucający
możliwość jakichkolwiek zmian w dobrze przez niego oswojonej rzeczywistości, ma zamiar kontynuować swoją zwycięską narrację w ścisłym powiązaniu
z pasierbicą. Poczucie bycia złapaną w pułapkę rodzinnych interesów oraz
rodzinnego systemu wartości, a także tłumiona przez Alenę potrzeba wyrażenia sprzeciwu wobec planowanego w jej imieniu losu sprawiają, że trwająca
od dzieciństwa przyjaźń między dziewczyną a wywodzącym się z biedniejszej
warstwy społecznej Sławkiem przeradza się w miłość − jak się wkrótce okazuje
− odwzajemnioną.
Wybuch wojny z jednej strony idzie w sukurs bohaterce Benešovej: wybrany
przez ojczyma przyszły mąż, z pochodzenia Austriak, zostaje zmobilizowany
i wysłany na front. Alena może odtąd snuć plany swego związku ze Sławkiem.
W tym przypadku jednak wojna ukazuje swoje drugie, mniej przyjacielskie oblicze. Matka Aleny organizuje spisek przeciwko młodemu mężczyźnie: zostaje mu podrzucona ulotka potwierdzająca jego zaangażowanie w działalność
antywojenną, następnie na policji zostaje złożone doniesienie, a w rezultacie
tych działań Sławek Přibyl otrzymuje karę śmierci.
Jak można rozumieć czyn matki Aleny? Poza usprawiedliwiającymi wyjaśnieniami, wielokrotnie przywoływanymi w ostatniej części trylogii przez samą
matkę, z których wynika, że był to akt miłości mający na celu ochronę córki
przed związkiem z mężczyzną niższego pochodzenia, zatem przed związkiem „niewłaściwym”, traktowanym przez panią Malotovą jako pozbawiony
gwarancji na szczęśliwe w jej rozumieniu pożycie, pozostają jeszcze znaczenia głębsze, symboliczne. Spisek zorganizowany przez matkę jest w istocie jej
jedynym aktywnym wkroczeniem w życie córki, ale za to jakże brzemiennym
w skutki. Zwróćmy bowiem uwagę na to, że uczucie łączące Alenę i Sławka nosi znamiona związku romantycznego, polegającego na łamaniu barier
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społecznych i rewolcie wobec zastanego porządku; jak to ujął Bertrand Russell, romantyczni kochankowie realizują się w pełni dopiero wówczas, gdy
mogą walczyć przeciwko całemu światu. W przypadku Aleny ów „cały świat”
to domowe wzorce małżeńskiego szczęścia, pozostające w ścisłym związku
z dobrem rodziny i podtrzymywaniem rodzinnych tradycji. Są to wzorce zapożyczone z dziewiętnastowiecznych mieszczańskich norm, nawiązujące do
sposobu pojmowania małżeństwa jako kontraktu. Obowiązywało to zresztą
również wśród artystokracji, czego przykładem w trylogii jest regulowane
doborem rodowym oraz materialnym małżeństwo Eleonory Wallermünde.
Mimo że, jak pokazuje Sławomira Walczewska, już od początku XIX wieku
małżeństwo ulegało sentymetalizacji, wyrażającej się w zastąpieniu jego charakteru społeczno-gospodarczego relacją opartą na uczuciu oraz wynikającym z tego wolnym wyborze partnerów124, w powieściowym cyklu Benešovej
stare wzorce wciąż są obowiązujące. Pisarka ponadto krytycznie odnosi się
nie tylko do arystokratyczno-mieszczańskiej tradycji aranżowanych małżeństw, lecz także do romantycznej wersji związku między mężczyzną i kobietą. Następuje u niej zerwanie z oboma wariantami, wydają się bowiem
jednakowo przynależeć do zamierzchłego świata, chylącego się ku upadkowi
− czego przejawem w „wielkim” planie historycznym jest ogarniająca Europę
wojna zbrojna, zaś w mikroplanie prywatno-rodzinnym − zainicjowana przez
matkę „wojna domowa”.
W trylogii Benešovej matka swoimi działaniami przejmuje kontrolę nad
przebiegiem edypalnej fabuły, niekoniecznie uświadamiając sobie przy tym
swoją rolę, jeśli chodzi o wszystkie rzeczywiste i symboliczne konsekwencje.
Eliminacja Sławka z płaszczyzny powieściowych zdarzeń przede wszystkim
uniemożliwia takie zwieńczenie procesu określania tożsamości Aleny, które
polegałoby na spełnieniu się w roli ukochanej i żony w związku opartym na
porywie serca. Następuje tu więc rezygnacja, zgodnie z tezą Marianne Hirsch,
z jednego z najczęstszych rozwiązań stosowanych w dziewiętnastowiecznych
fabułach kobiecych125. Oczywiście śmierć mężczyzny sprawia, że miłość Aleny
i Sławka pozostaje niespełniona, wpisując się w ten sposób w romantyczny
model miłosnego przeżycia. U bohaterki Benešovej jednakże wywołany utratą ukochanego ból wyraża się w buncie wobec matki; następuje tu eskalacja
od dawna powstrzymywanego gniewu, zapoczątkowująca emocjonalną wojnę
córki z matką. Alena wprawdzie nadal unika otwartej konfrontacji, wybierając
jako „wojenną” strategię pełne agresji milczenie, a w ostateczności decyduje
się na opuszczenie domu rodzinnego. Jednocześnie pielęgnowana w sercu żałoba po Sławku odwraca uwagę dziewczyny od innych mężczyzn, dając jej czas
na poznanie siebie i odszukanie swego miejsca na świecie. Gniew na matkę
natomiast, przez dłuższy czas jedynie podejrzewaną o udział w niechlubnej
124
125
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intrydze o tragicznych konsekwencjach, znajduje ujście w czynnym uczestnictwie Aleny w aktualnych wydarzeniach. W ten sposób wojna prywatna, uczuciowa, może rozgrywać się niejako zastępczo w szerszym planie historycznym
i narodowym. Bohaterka Benešovej staje się uczestniczką ruchu oporu oraz
nawiązuje kontakty z osobami reprezentującymi nieznane jej dotąd postawy
polityczne i światopoglądowe, a także wyższą świadomość w kwestiach społecznych i narodowych. W rezultacie modyﬁkacji ulegają osobowość i charakter
Aleny. Z prowincjonalnej, skupionej na sprawach rodzinnych i pragnącej spełnienia w związku z mężczyzną dziewczyny Alena zmienia się w osobę świadomą własnej wartości, osobę o wykrystalizowanych poglądach, pozostających
w koincydencji z zachodzącymi w kraju i Europie przemianami społeczno-politycznymi, w których ważne miejsce ma przypaść procesowi demokratyzacji społeczeństwa. W ostatniej części trylogii Alena tak zwraca się do męża
hrabiny Wallermünde:
Czy wmawia pan sobie, że tak będzie również po wojnie? Że nie przeminą nie tylko
herby i majątki, ale wszystko, co ma z nimi związek, od feudalnych włości po nędzne
baraki, od służących po rotmistrzów? (...) A nawet gdyby czekała na pana władza i rodowy majątek, długo ich pan nie użyje. Zbyt wiele grozy i bólu wisi nad światem, aby
się z nich nie zrodziła burza, wobec której również ta wojna będzie zaledwie błyskiem
starych czasów. A my w tym wciąż jeszcze pozbawionym swobody, ale już od dawna
zbuntowanym kraju wierzymy, że nowe czasy będą lepsze i bardziej ludzkie (Tragická
duha, s. 121−122).

Procesy te zresztą dotyczą już samej Aleny i jej rodziny: po śmierci ojczyma rodzinna fabryka upada, a matka i córka tracą uprzywilejowaną pozycję
społeczną. W obliczu tych zmian kwestia pochodzenia i statusu materialnego
partnera przestaje mieć znaczenie, a rodzinny konﬂikt z początku wojny jawi
się jako anachroniczny. Mimo to podstawą relacji matki z córką w ostatniej
części trylogii, kiedy to udział pani Malotovej w wydarzeniach związanych ze
Sławkiem staje się oczywisty, pozostaje gniewne milczenie. Unikająca matki
dziewczyna większość czasu spędza poza domem, angażując się w życie miasteczka, z uwagą obserwując przemiany społeczno-kulturowe wywołane wojną oraz prowadząc rozmowy z osobami, które są wyrazicielami zarówno starych, jak i nowych poglądów. Jest to czas przełomu i poszukiwań, wiele mówi
się o przeszłych wzorcach i nowym kształcie przyszłości, często też pojawia się
wątek „nowej kobiecości” i „nowej męskości”, jakkolwiek nie wyłania się z tego
żaden spójny koncept.
Stopniowo przemianie ulega również życie uczuciowe Aleny, aż wreszcie jej
żałoba po utracie Sławka wkracza w ostatnią fazę. W ostatecznym rozrachunku z przeszłością pomaga Alenie napotkany w Rovinowie ranny żołnierz, Paweł. Mężczyzna, emocjonalnie coraz bliższy dziewczynie, w sposób deziluzyjny
komentuje jej stan: „Jesteś żywa? Czy martwa? Jeśli nie pojęłaś, o czym dotąd
z tobą paplałem, a co dziś jasno wyrażam, idź prosto do klasztoru mieszczańska Ofelio” (Tragická duha, s. 225). Przywołując postać Ofelii, mężczyzna sygna233

lizuje, że pod gniewem Aleny rozpoznał on wydobytą przez romatyczne reprezentacje Szekspirowskiej postaci miłosną melancholię126 oraz wynikającą z tego
skłonność do pielęgnowania ran. Atakuje więc ostatni bastion romantyczno-cierpiętniczej postawy dziewczyny, nawołując do zmiany nastawienia wobec
miłości, w której liczyć ma się radosne zaangażowanie, wolność od cierpienia,
urazów i walki z porządkiem „starego świata”. Finalizacją procesu wewnętrznej
transformacji Aleny oraz akceptacji przez nią nowego typu związku z mężczyzną będzie jednak odnowienie więzi z matką. Na wieść o chorobie pani Malotowej przebywającej w objętej epidemią grypy Pradze Alena wyrusza do stolicy.
W monograﬁi poświęconej Boženie Benešovej Dobrava Moldanová pisze, że
„trylogia mogłaby w zasadzie zakończyć na drugiej części, w momencie, gdy
wędrówkę Aleny wieńczy powrót do domu połączony z przeświadczeniem, iż
świat trzeba zmieniać od podstaw i to nie za pomocą »politycznego romantyzmu«, lecz poprzez radykalne czyny i działania. Wszystkie wątki historyczne
osiągnęły tu swój punkt docelowy”127. Wśród krytyków jeszcze większe opory
budziło samo zakończenie trzeciej części, w której dochodzi do pojednania
matki z córką. „Zakończenie” – pisał Jiří Honzík – „jest w ogóle piętą achillesową trylogii i to nie tylko ze względu na metaﬁzyczną pompatyczność, ale także
z uwagi na to, jak omijając podstawowe problemy społeczne, prowadzi ono
do ich połowicznego rozstrzygnięcia”128. Honzík następnie, powołując się na
informacje jakoby zaczerpnięte od krytyczki Pavly Buzkovej, rozważa istnienie
alternatywnego zakończenia trylogii, które Benešová rzekomo napisała, nie
publikując go jednak zgodnie z życzeniem wydawnictwa Melantrich129.
Moldanová, która starała się dotrzeć do owego drugiego zakończenia, zaprzecza jego istnieniu130, w istniejącym zaś stara się odnaleźć jakieś ważne
przesłanie ideowe. Trzeba pamiętać, że Jiři Honzík swój wstęp do wydania
trylogii Benešovej pisał w połowie lat pięćdziesiątych, kiedy problematyka
społeczna o wydźwięku narodowym stanowiła jedną z podstawowych wartości literatury. Poświęcona Benešovej praca Moldanovej powstawała w latach
siedemddziesiątych, wolnych wprawdzie od zasad socrealizmu, ale również
hołdujących tematyce społeczno-politycznej i jej określonym ideowo ujęciom.
Moldanová zatem próbuje znaleźć kompromis między społecznym „pragmaty126
W swojej analizie postaci Ofelii Elaine Showalter mówi właśnie o reprezentacjach kobiecości
i kobiecego szaleństwa, przedstawianego od XVII wieku jako miłosna melancholia, stanowiąca wynik miłosnego zawodu. Szaleństwo to, w różny sposób cenzurowane w ujęciach teatralnych, zostało,
jak pisze Showalter, w pełni zaakceptowane przez romantyzm, oznaczając „seksualne pognębienie,
żałobę i pełną emocjonalnego podniecenia osateczność”. Por. E. Showalter, Przedstawiając Ofelię:
kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej, przeł. K. Kujawska-Courtney i W. Ostrowski [w:]
Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, pod red. A. Nasiłowskiej, Warszawa 2001, s. 195 et passim.
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zmem” a jej zdaniem czysto emocjonalnym ładunkiem zakończenia, podobnie
zresztą postępuje w odniesieniu do całej trzeciej części trylogii, mimo postawionej tezy o jej zbędności. Tęczowa łuna jest więc dla niej konfrontacją deklaracji
Aleny i stanu jej świadomości z konkretną rzeczywistością społeczną, której
nieusuwalną część stanowi również nienawiść żywiona przez córkę do matki. Samo zakończenie natomiast badaczka interpretuje jako jeden z warunków
niezbędnych do otwarcia się dziewczyny na doświadczenie miłości (Moldanová
pozostaje więc wrażliwa na znaczenie emocji w kształtowaniu się tożsamości
kobiety). I rzeczywiście, pojednanie obu kobiet, pozwalające Alenie na odkrycie
głębokich pokładów uczucia wobec matki, może pełnić taką funkcję.
W odczytywaniu znaczeń zawartych w trzeciej części trylogii brakuje jednak kontekstu herstory: w Tragicznej tęczy wojna widziana jest poprzez jej
„kulisy”, takie jak obecność rannych żołnierzy, światopoglądowa i egzystencjalna dezorientacja ludności cywilnej w obliczu wydarzeń historycznych czy
prywatnego losu kobiet uosobionego w postaci Vlasty. Te „wojenne peryferia”
można uznać za kojarzoną z kobiecym odbiorem historii prywatną, „trywialną”
mikroperspektywę wielkich wydarzeń. Część ta ponadto ukazuje najtrudniejszy aspekt relacji z matką, relacji pełnej bólu, gniewu i nieporozumień. Aspekt
wypierany przez instytucjonalne rozumienie macierzyństwa lub interpretowany jako niezbędny warunek separacji z matką, zmieniających stosunek obu
bliskich sobie kobiet w rywalizację o miejsce i pozycję w porządku symbolicznym. W dokonanej przez Moldanovą interpretacji zakończenia jest natomiast
zbyt wiele racjonalizacji, której miłość między matką i córką wcale się nie domaga. Zarówno konﬂikt, jak i pragnienie pojednania z matką wymykają się
sferze ratio, ujawniając tajemniczy, wręcz magiczny charakter tego typu więzi,
oraz na swój sposób „irracjonalny” charakter macierzyństwa i córkostwa. Objawiona miłość Aleny do córki i nawiązanie bliskiego kontaktu z matką, owszem,
otwierają dziewczynę na związek z mężczyzną, w romantycznej wersji radykalnie przez matkę wyeliminowany. W ten sposób pojednanie pełni funkcję
inicjacji w sferę przepracowanej symboliczności, ale jako apoteoza związku,
który wymyka się symboliczności, pozostaje ono aktem autonomicznym wobec każdego zewnętrznego kontekstu społeczno-kulturowego. W tym względzie Benešová wykazała się wrażliwością, którą przejawiły dopiero feministki
drugiej fali, takie jak Adrienne Rich, ukazując macierzyństwo − i córkostwo −
jako doświadczenie, a nie poddaną restrykcjom kultury instytucję. Pojednanie
Aleny z matką wreszcie otwiera drogę relacji, o której Adrienne Rich, opisująca
własne doświadczenie córkostwa, mówi deziluzyjnie, uznając ją za utraconą,
przynależną dziecięcym pragnieniom: „Nie mam już dłużej fantazji (...) na temat niekończących się, mających przynieść ulgę rozmów z nią (matką – przyp.
A.C.), w których mogłybyśmy obnażyć wszystkie rany, przekroczyć ból, który
podzielałyśmy jako matka i córka, powiedzieć w końcu wszystko”131. Tymcza131

A. Rich, Zrodzone z kobiety..., s. 309.
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sem Alenie ta szansa wydaje się dana właśnie przez wprowadzone przez Benešovą zakończenie. Pojawiające się w ostatniej części trylogii nieustannie ponawiane prośby matki o szczerą rozmowę, o nawiązanie narracyjnego, a tym
samym emocjonalnego kontaktu, które córka aż do końca powieści odrzuca
(„Nie ma nic, o czym bym ci chciała opowiedzieć, jak i tego, co chciałabym od
ciebie usłyszeć, odpowiedziała Alena twardo”; Tragická duha, s. 61) znajdują
swoje spełnienie.
Współczesna czeska badaczka, Milena Nyklová, w artykule poświęconym
twórczości Boženy Benešovej niezwykle krytycznie ocenia postawy życiowe
kreowanych przez pisarkę bohaterek. Zarzuca Benešovej podleganie pesymistycznym wzorcom przejętym z ﬁn de siècle’u, skutkujące deziluzyjnym,
przesyconym poczuciem bezsensu stosunkiem do rzeczywistości i destrukcyjnymi aktami negacji. Także ona, niejako na wzór socrealistycznych krytyków,
widzi w pojednaniu bohaterki trylogii z matką rodzaj sentymentalnej kliszy,
potwierdzającej umiłowanie przez Benešovą abstrakcyjnych, idealistycznych
rozwiązań132. Jak widać, nawet u współczesnych badaczek twórczości kobiet relacja matki z córką pozostaje, jak to określiła Luce Irigaray, „czarnym
lądem czarnego kontyntentu”: obszarem nierozpoznanym i niezrozumiałym. Nyklová przyznaje jednak, że Alena Hudcová, jako jedna z nielicznych
bohaterek Benešovej, wymyka się wzorcowi postaci biernie poddającej się
losowi i głęboko pesymistycznej. Wydaje się jednak, że Benešová w swoich
utworach, w tym głównie w opowiadaniach, nie tyle podlegała ﬁndesieclowej
ideologii, ile ukazywała pewne zjawiska bliskie jej własnemu doświadczeniu
życiowemu. W jej kreacjach dziewcząt i młodych kobiet pojawia się, jak sądzę,
kontekst depresji, przy czym pisarka rezygnuje z jego określania za pomocą
medyczno-psychologicznej terminologii, pozostawiając je niezdeﬁniowanym,
otwartym, niedopowiedzianym. Czeska pisarka prowadzi również dyskretny,
nacechowany ironicznym krytycyzmem dialog z tradycją dziewiętnastowiecznej zachodniej prozy kobiecej, w tym głównie z rozwiązaniami stosowanymi
przez Jane Austen oraz niektórymi modelami kobiecego losu zarysowanymi
w utworach sióstr Brontë. W rezultacie jej bohaterki często pozostają uwięzione między romantycznymi wyobrażeniami na temat życia a nadziejami na
odpowiadające im rozwiązania (przykładem może być opowiadanie Z mladosti dvou smutných sester [Z młodości dwóch smutnych sióstr] z tomu Nedobytá vítězství [Nieosiągnięte zwycięstwa]), czy też na pozór cynicznie oceniają
i odrzucają pozytywne, pełne zaangażowania wzorce samorealizacji traktowane jako droga ku wolności i niezależności kobiety. Tak można odczytać na
przykład wątek spotkania bohaterki opowiadania Hladina (Powierzchnia)
Dagmar Halovej z reprezentującą nowoczesny typ kobiety właścicielką pensji
dla dziewcząt. Wątek ten pobrzmiewa ironicznie zarówno wobec proponowanych przez Charlottę Brontë pragmatyczno-romantycznych rozwiązań sytua132
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cji młodych kobiet spełniających się w zawodzie guwernantek i nauczycielek
na pensjach (przykładem może być powieść Villette z 1853 roku), jak i wobec
gloryﬁkowanego przez ruch feministyczny modelu niezależności zapewnionej
przez wykonywanie „kobiecego” zawodu. Ma jednak rację Nyklová, że Alena
z trylogii to nie tylko wzorzec „nowej kobiecości”, lecz także w ogóle bohaterka
nowego typu w twórczości Benešovej: harda i zbuntowana, aktywna i sprawująca kontrolę nad własnym losem. Trzeba jednakże podkreślić, że w kreacji tej
bohaterki, a zwłaszcza w procesie formowania się jej tożsamości, niebagatelną
rolę odgrywa matka, z jednej strony reprezentująca tradycyjny typ kobiecości
sprzyjający matrofobijnym postawom i wynikającym z nich konﬂiktom, ale też
zaangażowana i, aczkolwiek kontrowersyjnie, to jednak wpływająca na losy
córki. We wcześniejszych utworach Benešovej matki tego typu nie pojawiały się, były one bliższe opisywanym przez cytowaną w drugim rozdziale Evę
Kalivodovą dziewiętnastowiecznym postaciom matek biernych, na swój sposób nieobecnych. „Trajektoria tożsamości” Aleny wykazuje natomiast związki
z koncepcją Fritza Schützego, na przebieg życia bohaterki bowiem ma wpływ
czynnik zewnętrzny o wymiarze dramatycznym: jest nim wojna, która objawia
się nie tyle w postaci działań wojskowych, ile w formie brutalnej ingerencji
matki (umożliwionej wszak przez wojnę w wymiarze historycznym i zbrojnym)
oraz stanowiąca jej konsekwencję tragiczna śmierć ukochanego mężczyzny. Te
wydarzenia kształtują tożsamość Aleny, już nie jako młodej dziewczyny, lecz
osiągającej dojrzałość kobiety.

ZAKOŃCZENIE

W wielokrotnie przywołanej pracy Libušy Heczkovej Píšící Minervy. Vybrane
kapitoly z dějin české literární kritiky − jedynym jak dotąd wyczerpującym
kompendium wiedzy o dziennikarskiej i krytycznoliterackiej, a w szerszym rozumieniu feministycznej aktywności kobiet − czeska badaczka, na podstawie
wnikliwej analizy tekstów krytycznoliterackich, publicystycznych oraz dyskusji prowadzonych na przełomie XIX i XX wieku i czasów późniejszych, stawia
tezę, że w kwestii kobiecości do lat dwudziestych XX wieku, w tym szczególnie w okresie ﬁn de siècle’u, nie wypracowano jakiegoś spójnego projektu czy
zwartej koncepcji tożsamości − mimo że, jak pisze Heczková, to właśnie ten
problem zajmował wówczas miejsce centralne jako warunek indywidualizacji kobiet1. Owszem, przeciwstawiono się wówczas romantycznym wyznacznikom, zgodnie z którymi kobieta kojarzona była z uczuciowością, pięknem,
rozkoszą, a także z ograniczonym dostępem do wiedzy, wykształcenia i profesjonalizmu zawodowego2, z zaangażowaniem również podejmowano aktualne
kwestie emancypacyjne. Wiele uwagi poświęcano zjawisku „nowej kobiety”
jako symbolowi nowych czasów, pozostawiając go jednak otwartym, niejasnym, niezdeﬁniowanym. W koncepcjach kobiety i kobiecości nadal konstytutywna była, według słów Heczkovej, optymistyczna idea macierzyństwa podtrzymująca esencjalizm płci, najpełniej wyrażający się w powołaniu kobiety
do macierzyństwa i spełnianiu się w roli matki (a tym samym, rzecz jasna,
partnerki seksualnej, kochanki), podobnie jak wciąż obowiązywały konstytuująca kobiecość idealizacja i priorytet miłości3. Aktualność i ważność tych
jakości rozpoznała dopiero krytyczka Pavla Buzková w początkach drugiego
dziesięciolecia XX wieku, konsekwentnie walcząc z nimi w swoich tekstach
w kolejnych latach. Generalnie jednak wczesny okres modernizmu był okresem poszukiwań, prób, konfrontacji, przewartościowań, debat, i to właśnie te
działania trzeba uznać za sedno ówczesnego procesu przemian; one to, a nie
konkretne rozwiązania czy gotowe koncepty, są świadectwem przekształcania
kulturowego wizerunku kobiety oraz badania i konstytuowania jej tożsamości. Ta bowiem – z wyjątkiem wspólnej podstawy, wyrażającej się w formule, że „wszystkie jesteśmy kobietami” − pozostawała rozproszona, niespójna,
„niegotowa”.
1
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Ten stan rzeczy odzwierciedlała również literatura. Z wyjątkiem tożsamości
kobiety-autorki, zobligowanej, niekiedy wręcz „obezwładnionej” przez tradycję pisarstwa kobiet z drugiej połowy XIX wieku, ewentualnie, co mogliśmy
zaobserwować na przykładzie utworu Boženy Vikovej-Kunětickiej Medřická,
analizowanego w pierwszym rozdziale tej pracy, przez metody twórcze pisarzy z przełomu wieków, koncepcje tożsamości generowane z ﬁkcyjnych biograﬁi − „przebiegów życia” − bohaterek utworów Kunětickiej, Svobodovej, Benešovej i Vrbovej charakteryzują się labilnością, niedookreślonością czy wręcz
swego rodzaju zawieszeniem (o czym przekonuje zwłaszcza rozdział drugi
Eros i liminalność). Niemożność „twardej ﬁnalizacji” procesu tożsamościowego widoczna jest zwłaszcza u Růženy Svobodovej, która, można powiedzieć,
wraz ze swoimi bohaterkami „miota się” w polu symbolicznym, zatem w obszarze jasno wytyczonych norm, zasad, praw i scenariuszy kulturowych. Nawet w przypadku „nowej kobiety”, którą Božena Benešová dość gładko potraﬁ
przeprowadzić przez przeszkody wywołane dylematami związanymi z pytaniami: „Kim jestem?”, „Kim mam być?” (być może dlatego, że Benešová swoją
trylogię pisała z perspektywy lat powojennych), Svobodovej nie udało się tożsamościowo ukonstytuować ani w pełni nowoczesnego, ani przekonującego,
ani wreszcie jakiegoś gotowego wzorca czy modelu. Literacką odpowiedzią
Vikovej-Kunětickiej na charakterystyczny dla przełomu minionych wieków
chaos panujący w dyskusjach nad tożsamością stały się natomiast „usztywnione” projekty, dla których charakterystyczny okazał się konsekwentnie się
powtarzający (może z wyjątkiem powieści Pán, gdzie kwestie te miały wymiar
nieco bardziej skomplikowany), gloryﬁkujący macierzyństwo i czyniący zeń
sedno tożsamości motyw „powrotu do matki” oraz „bycia matką”.
Nie sposób też nie zauważyć, że w analizowanych w tej pracy utworach na
losy „córek” nieustannie pada „cień matki”, podporządkowując sobie wszystkie aspekty podmiotowo-tożsamościowe kobiet młodszego pokolenia. Mamy
tu symboliczne matki-prekursorki − niespersonalizowane, ale o potężnej sile
oddziaływania; następnie matki-rodzicielki, zagarniające tożsamość, a wręcz
ją „pochłaniające” (przypadek Vikovej-Kunětickiej, zwłaszcza w powieści Vzpoura); są też matki słabe, a zarazem w swej słabości groźne, bo bezwolnie
wydające córki na pastwę „kobiecego losu”. Przedstawione zostały matki
silne, z którymi separacja – niemająca w istocie szans na pełne powodzenie
− wymaga wielkiego wysiłku, dalej matki z pozoru bierne, tradycyjnie dużo
lepiej realizujące się w związkach małżeńskich niż rodzicielskich, a przy tym
potraﬁące jednym, nie do końca uświadamianym czynem dokonać dramatycznego przełomu w przebiegu życia córek (przykładem jest trylogia wojenna
Benešovej). Spotykamy również matki wspierające, w pewnym stopniu anarchistyczne, jak to pokazuje opowiadanie …i będzie grała muzyka pod waszymi oknami… ze zbioru Černí myslivci Růženy Svobodovej, te jednak w istocie
są podporządkowane wymogom kulturowym, takim na przykład jak małżeństwo, odbierane przez nie jako brzemię, w rezultacie więc ich wsparcie jest
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darem „chwili wolności” przed nieuchronnym wejściem w niewolę będącą ich
własnym udziałem. W relacjach z matkami widać, że przebieg życia „córek”
tylko wydaje się kształtowany przez różne czynniki, w istocie jednak są one
wspólne wszystkim kobietom; trajektorie tożsamości „rozpisywane” według
stałych scenariuszy kulturowych zawierają te same przełomowe „wydarzenia”,
takie na przykład jak wejście na drogę twórczą, proces dojrzewania, miłość,
małżeństwo itp. W utworach modernistek z przełomu wieków istotne więc są
strategie wymykania się wspólnemu „kobiecemu losowi” stanowiącemu matczyną schedę; unikanie, które nie zawsze kończy się powodzeniem, a jeśli uda
mu się przeciwstawić, wymaga to na przykład desocjalizującego zawieszenia
tożsamości, bycia kimś nieokreślonym w równie niedookreślonej przestrzeni
społeczno-kulturowej. Przeciwstawnym rozwiązaniem jest „powrót” po niekiedy dość długiej wędrówce w poszukiwaniu własnego ja i akceptacja warunków,
które wcześniej wywoływały opór i bunt. Tak oto obowiązującym paradygmatem w kształtowaniu tożsamości w utworach pisarek modernistycznych staje
się poszukiwanie – czy to w formie rzucenia wyzwania rzeczywistości z jej
normami i prawami, czy też jako zatoczenie kręgu po to, by znaleźć się ponownie w punkcie wyjścia, tym razem jednak ze stabilizującym osobowość
i tożsamość doświadczeniem samopoznania (jak to się dzieje w utworach
Vikovej-Kunětickiej). Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że bohaterki analizowanych w tej pracy utworów mają wybór, że otwierają się przed nimi drogi
i możliwości wywołujące ciekawość poznawczą i prowokujące do działania.
Dla pisarek okresu międzywojennego, wśród których najwyrazistszymi postaciami były Marie Majerová, Marie Pujmanová i Jarmila Glazarová4, autorki
z przełomu XIX i XX oraz z początków XX wieku stanowiły ważną inspirację,
darzone też były niemałą atencją. Szczególnie widoczne jest to u Marii Majerovej, której nowe odczytanie przez Danę Nývltovą, jak to ujmuje autorka,
pod lupou genderu, ujawniło wiele nawiązań do modernistycznych poprzedniczek. Nývltová przypisuje jej rolę pomostu łączącego starsze i nowe koncepcje
„nowoczesnej kobiety”, nazywa ją pisarką, która „łączy obie generacje”5. Majerová szczególnie ceniła sobie twórczość Růženy Svobodovej i jej wkład w rozwój reﬂeksji nad kondycją kobiety. Bliskie jej były ponadto Růžena Jesenská,
Amalie Vrbová, Božena Benešová oraz Božena Viková-Kunětická, w stosunku
do której zgadzała się z opinią Žoﬁi Pohoreckiej, że pisarka ta „po raz pierw4
Nie jest to oczywiście pełny zestaw pisarek tworzących w okresie międzywojennym. Pisały
wówczas Helena Dvořáková, Simonetta Buonaccina (właśc. Ludmila Šebestová), Jožka Jabůrková,
Hana Klenková, Františka Pechačková, Jarmila Svatá, Sonja Špálová, Olga Scheinpﬂugová, Fan
Vavřincová (właśc. Věra Němotová), Leontina Mašínová, Helena Šmahelová. W latach trzydziestych
zadebiutowała również sławna czeska pisarka Milada Součková, której powieści, zaliczane do utworów eksperymentujących z formą, nie mieszczą się w żadnym z nurtów, nie są też, jak na razie,
analizowane jako przykład prozy kobiecej. Z przytoczonego zestawu nazwisk widać, że również lata
międzywojenne oferują bogaty, niezbadany dotąd materiał z zakresu twórczości piszących kobiet.
5
D. Nývltová, Femme fatale české avantgardy. Marie Majerová – česká komunistka ve víru feminizmu, Praha 2011, s. 59.

241

szy zwróciła uwagę na prawo (kobiety – przyp. A.C.) do życia ze wszelkimi
roszczeniami, pozwalając jej mówić o najtajniejszych, najgłębiej ukrytych sprawach i ukazując ją, żyjącą na przełomie wieków, jako po raz pierwszy upojoną
swoją samodzielną egzystencją”6. Majerová wszak była związana z ruchem
socjalistyczno-komunistycznym; jak pisze Nývltová, „Majerová była ikoną
pisarstwa podlegającego wyraźnemu wpływowi ideologii socjalistycznej”7,
a przy tym „jako socjalistka i komunistka Majerová była dużo bardziej radykalna niż inne feministycznie zorientowane pisarki”8. Do szczególnie ją interesującej koncepcji „nowej kobiety” wprowadziła elementy polegające na silnym
wyeksponowaniu biologizmu, zwłaszcza w przypadku macierzyństwa, przedstawianego przez nią wraz z ciążą, połogiem i wszystkimi problemami, jakie
rodzi bycie matką. Słowem, szczególny nacisk kładła na cielesność oraz sytuacje psychologiczno-egzystencjalną kobiety-matki, rozwijając w ten sposób idee
i treści zaledwie zarysowane w twórczości kobiet z przełomu wieków. Aﬁrmując zmysłowość i cielesność Majerová jednocześnie przeciwstawia się nieobecności pierwiastka rozumowego, promując macierzyństwo intelektualne i duchowe. Kobieta-matka w jej ujęciu nie jest ani instrumentem, ani narzędziem
ciała, ani też matką poświęcającą się – oﬁarą swej cielesności. Dalej w duchu
socjalizmu i komunizmu pisarka rozwija ideę komuny jako rozwiązania związanego z wychowaniem dzieci. Nývltová twierdzi, że u Majerovej „komuna kobiet nie pojawia się wyłącznie jako konstrukt literacki, lecz również jako jasno
wyrażony cel na drodze zrodzenia się nowego człowieka i nowej kobiety”9.
U Marii Pujmanovej, również związanej z ideologią socjalizmu i komunizmu (najsilniej po 1950 roku), podobnie jak u Majerovej mamy do czynienia
z rozwinięciem „kwestii kobiecej” zapoczątkowanej przez modernistki z przełomu wieków, szczególnie w jej kulturowo-społecznym aspekcie tożsamościowym. Pisarka wnikliwie analizuje pozycje kobiety jako żony i matki, interesuje
ją małżeństwo jako źródło kompromisów, do których zmuszone są kobiety,
rezygnując ze swoich pragnień i zaprzeczając tożsamości, którą instynktownie odbierają jako prawdziwą i za którą tęsknią. Swoje bohaterki Pujmanová
nierzadko umieszcza w porządku opozycyjnym (przykładem jest powieść Hra
s ohněm z 1948 roku), w której córka Helena (czyli kobieta reprezentująca
młodsze pokolenie) odznacza się osobowością racjonalną, cechuje ją ponadto aktywność, czego dowodem jest towarzyszące od najmłodszych pragnienie
zdobycia wykształcenia oraz zawodu zapewniającego samodzielność − czyli
realizacja tego, co trapiło Svobodovą, niepotraﬁącą wyprowadzić swoje bohaterki poza zaklętą granicę liminalności (wyjątkiem jest tu nieco usztuczniona,
patetyczna Emma Stradenova z powieści Milenky). Można zatem powiedzieć,
że Helena reprezentuje typ feministki (udaje jej się zdobyć upragniony zawód
6

Ibidem, s. 63.
Ibidem, s. 13.
8
Ibidem, s. 69.
9
Ibidem, s. 116.
7
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i pozycję w świecie lekarskim), aczkolwiek także jej nie zostaje oszczędzone
doświadczenie „losu kobiecego” w postaci nieszczęśliwej miłości i wynikającej
z tego traumy. Ostatecznie jednak we własnym małżeństwie zachowuje autonomię, syna zaś oddaje na wychowanie do ośrodka kształcenia młodzieży,
pozostawiając mu możliwość dorastania z dala od rodziny i od własnego macierzyńskiego wpływu. Pujmanová do swoich utworów wprowadza również
bohaterki ze środowisk wiejskich i robotniczych, każąc im przebyć drogę rozwoju od pragnienia awansu społecznego (tradycyjna droga kochanki czy żony
bogatego mężczyzny) po zdobycie samoświadomości związanej z wyborem
najbliższej im ze względu na pochodzenie ideologii. Bohaterki Pujmanovej są
więc przeważnie uwikłane w ideologię, która staje się obszarem ich identyﬁkacji jako nowoczesnej, idącej z duchem czasu kobiety, a tym samym dającej
szansę na uporanie się z własną tożsamością.
Jarmilę Glazarovą natomiast można uznać za kontynuatorkę problematyki
wiejsko-etnograﬁcznej. W 1938 roku wydała ona swego czasu dość popularny
utwór Chudá přadena (Biedna tkaczka)10, będącą rezultatem zainteresowań
okolicami czeskich Beskidów i zamieszkujących je ludem11. Liczne pobyty pisarki w tym regionie, towarzysząca im obserwacja zwyczajów oraz życia codziennego mieszkańców zaowocowały książką o charakterze etnograﬁcznym.
Mamy tu czynienia z narracją trzecioosobową, która wchłania pojedyncze narracje „miejscowe”, najprawdopodobniej zasłyszane lub zebrane przez autorkę:
podania, legendy, wierzenia, przesądy, poglądy, anegdoty. Sygnały przejścia
jednej narracji w drugą są często nieznaczne. Pojawiają się one niekiedy w formie metatekstowej, informującej o źródle przekazywanej wiedzy, jednak najczęściej przejście to polega na zmianie stylistyki. W ten sposób stylizowana
jest prawie cała narracja, stając się czymś w rodzaju baśni o górach i góralach,
dominującą perspektywą światopoglądową natomiast jest wyobraźnia ludu.
Narrator(ka) ujawnia swoją obecność we wspomnianych partiach metatekstowych, czasem również w nielicznych reﬂeksjach, w sposób jawny przejmuje
on(a) jednak narrację wyłącznie w momentach, w których na zasadzie kontrastu wobec przytoczonej akurat opowieści pojawiają się rzeczowe, oparte na
danych statystycznych lub innych fachowych źródłach informacje o faktycznym stanie rzeczy. Narracja tego typu pojawia się przeważnie w zakończeniu
10
Jarmila Glazarová na dość niechlubną przeszłość w związku z jej działalnością komunistyczną, dotyczy to jednak głównie lat powojennych. Utwór Chudá přadlena wolny jest od tych kontekstów, co poświadczają zarówno dość obszerne informacje o roli wiary katolickiej w życiu beskidzkich górali. Dopiero w powojennych wydaniach tego utworu autorka zamieszczała upolitycznione,
ideologicznie wyraźnie sproﬁlowane przypisy. Zawartych w utworze treści o życiu religijnym nigdy
jednak nie ocenzurowano.
11
Regionowi temu Glazarová poświęciła również wydaną w 1939 roku powieść Advent, niedocenioną, choć interesującą zarówno ze względu na przeprowadzoną w niej analizę doświadczenia
kobiecego, jak i wykorzystanie znanego z Pani Dalloway Virginii Woolf zabiegu z czasem w fabule
powieściowej, wyrażającego się w formule „całe życie w jeden dzień” (w wersji Glazarovej brzmiałaby ona „całe życie w jedną noc”).
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poszczególnych rozdziałów. W ten sposób dobrotliwie i łagodnie przedstawione poglądy, opisy praktyk i zachowań zostają skonfrontowane z poprzednim
ujęciem, zyskując status nagich faktów socjologicznych. Za zaletę utworu
Glazarovej uznano przede wszystkim jej zainteresowanie codziennym życiem
kobiet. Pojawiają się tu rozdziały opowiadające o trudach porodu, nie tylko
z perspektywy ﬁzycznego cierpienia, lecz także uwzględniające osamotnienie
kobiet w decydujących chwilach wydawania na świat dziecka, spowodowane zarówno nieobecnością zajętych pracą w polu lub w lesie mężczyzn, jak
i samą izolacją górskich, odciętych od świata wsi. Glazarová przybliża również
codzienną ciężką egzystencję góralek zobligowanych do ciężkiej pracy, ich
problemy rodzinne i małżeńskie, opisuje ponadto system ludowych wierzeń,
przesądów i zabobonów, w których główną rolę odgrywają postaci żeńskie.
W książce Glazarovej poszczególne opowieści są długie, szczegółowe, rozwlekłe, zaś strategia narracji z jednej strony nieco naiwnie stylizowanej, z drugiej
konfrontowanej z „trzeźwym” osądem rzeczy wprowadza do utworu ton nieco protekcjonalny. Dobrotliwie okazywana sympatia wyrażająca się w przyjmowaniu „perspektywy ludu” w istocie infantylizuje przekaz, a wymiennie
stosowane „faktograﬁczne” partie narracji rodzą wrażenie nieszczerości
w postawie opowiadaczki. Etnograﬁzm w wydaniu Glazarovej jest dokładnie
taki jak standardowe wyobrażenia o nim ‒ nużący, i poza gronem badaczy
zagadnienia, raczej mało interesujący. Niewątpliwie jednak po analizowanych
w niniejszej pracy utworach modernistek jest to jedyny przykład etnograﬁcznego zainteresowania znajdującego wyraz w przekazie literackim w okresie
międzywojennym. Glazarová ponadto, poza inspirowaną twórczością Boženy
Benešovej powieścią Vlčí jáma (Wilczy dół) z 1938 roku, jest autorką jednego
z najciekawszych w jej twórczości, rozgrywającego się w górskiej beskidzkiej
wsi utworu Advent, którego bohaterka, młoda kobieta napiętnowana społecznie pozamałżeńskim macierzyństwem przebywa drogę od upokorzenia i podporządkowania do pełnego wyzwolenia, którego motorem jest miłość do syna
oraz własna, głęboka, wręcz fachowo przeprowadzona reﬂeksja nad własnym
życiem. W powieści tej Glazarová sięgnęła po zapoczątkowaną przez Virginię
Woolf w Pani Dalloway formułę „całe życie w jeden dzień”, przekształcając ją
w „całe życie w jedną noc”.
Podjęta w rozdziale trzecim tej pracy relacja córek z matkami i formowana w tym układzie ﬁgura „nowej kobiety” w okresie międzywojennym pojawia się natomiast w powieści Anny Marii Tilschovej, wydanej w roku 1935,
a zatytułowanej Matky a dcery (Matki i córki). Mimo że powieść rozpoczyna
w początkach XX wieku, nie uwzględniłam jej w analizach przeprowadzonych w ostatnim rozdziale książki, bowiem narracja Tilschovej opiera się na
zasygnalizowanym zwłaszcza przy omówieniu powieści Růženy Svobodovej
Milenky schemacie powtórzenia przez córkę losu matki – a w utworze Tilschovej jest to powtórzenie, można rzecz, dokładne. W zakończeniu powieści pojawia się krótko zarysowany wątek „nowej kobiety” reprezentowanej przez
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córkę głównej bohaterki. Tożsamość ta nie wydaje się jednak wyrastać z relacji z matką, jest produktem nowej rzeczywistości, stanowiącej domenę młodości. W obrazie córki wydobyte zostały takie cechy jak ﬁzyczna sprawność
podkreślająca niezależność, płynność ruchów, a tym samym brak erotycznego
skrępowania, tak charakterystycznego dla pokolenia matki; dalej: swobodny,
wewnętrznie i zewnętrznie otwarty stosunek do świata i swego w nim uczestnictwa oraz rodzaj beztroski będącej sygnałem wolności w świecie oferującym
wiele możliwości, nieograniczającym i przyjaznym. Córka, deﬁniująca siebie
z lekka żartobliwie, lecz w istocie w głębokim przeświadczeniu, jest nie tylko
„nową kobietą”, lecz także jej najnowszym typem, wobec którego ukazywane przez modernistki wzorce wydają się odległe i anachroniczne. Tilschová
w dodatku w ogóle tej ﬁgury w swoim utworze nie poszukuje, nie czyni z tego
ani głównego, ani ważnego celu: nowa kobieta pojawia się w fabule jako po
prostu niezależna od starszego pokolenia kobiet; jako „spontaniczny” wytwór
nowych czasów.
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SHRNUTÍ

Kniha Češky. Trajektorie identity v próze českých modernistek se věnuje prozaické tvorbě spisovatelek z přelomu 19. a počátku 20. století. Z hlediska metodologie je zasazena do kontextu kulturologických studií a gender studies. Kniha
si na jedné straně klade za cíl „vynést“ spisovatelky z přelomu 19. a 20.století z ústraní a umístit je na literárně-kulturní mapě českého modernismu. Na
straně druhé se zabývá problematikou vztahu modernistek se spisovatelkami
druhé poloviny 19. století a jejich vlivem na tvůrčí kondici, ženskou otázkou
a rovněž vztahem k tradici a národní kultuře. V této problematice se soustředí
na otázky identity a subjektivity ve vybraných dílech čtyř autorek: Růženy Svobodové, Boženy-Vikové Kunětické, Amélie Vrbové (píšící pod pseudonymem
Jiří Sumín) a Boženy Benešové (uváděné jsou i jiné autorky). Identita a subjektivita nepodléhají jednomu teoretickému konceptu, jsou pouze seřazeny podle
východiska, odkazem na kategorii „trajektorie“, převzatou ze sociologické myšlenky (Anthonyho Giddensa, Fritza Schützego, Gerharda Riemanna, Antoniny
Kłoskowské), ale do značné míry chápanou také metaforicky.
Matrilineární schéma komunikace v české literatuře a vliv ženské spisovatelské genealogie rekonstruuje a popisuje především první kapitola Návštěva v jiné
vsi (je to parafráze titulu povídky Boženy Vikové-Kunětické z knihy Macecha
a jiné črty z roku 1902), přičemž tato otázka se chápe v kontextu etnograﬁcké
problematiky. V této souvislosti se kromě feministických a genderových teorií,
především těch, založených na bázi koncepce Harolda Blooma, objevují také odkazy na kulturologická studia a tzv. novou etnograﬁi. Závěr kapitoly se dotýká
aktuální na přelomu 19. a 20.století otázky profesní emancipace žen. Hrdinkami
jsou zde venkovské učitelky (tvorba Vikové-Kunětické, Vrbové a Benešové).
Další oblastí, kde je zkoumána problematika subjektu a identity je erotika.
V druhé kapitole, opatřené titulem Eros a liminalita, je použita koncepce liminality a liminoidality převzatá od Arnolda van Gennepa a Victora Turnera.
S její pomocí jsou ukázány speciﬁcké momenty přechodu (prahové situace)
v literární biograﬁi žen, které utváří jejich životní příběh a spolu s ním trajektorie identity.
Třetí kapitola Matky a dcery se týká identity v kontextu relace matka-dcera spolu s fenoménem „nové ženy“. Jsou zde využity metodologické nástroje
vypracované psychoanalýzou Freuda a Lacana, Julii Kristevou a Luce Irigaray
a anglosaských badatelek druhé vlny feminizmu Adrienne Rich, Rachel DuPlessis, Marianne Hirsch, Sally Ledger a dalších. Kromě výše uvedených teoretických pramenů a polských a českých badatelů a badatelek, v celé knize hrají
zásadní roli výzkumy Libuše Heczkové.
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