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Manewry tożsamościowe. 
Kobieta jako mężczyzna i mężczyzna jako kobieta 
w przedwojennym polskim kinie komediowym

Wymienianie się tożsamościami postaci, ich podwójność, przebieranki i nie-
oczekiwane zmiany miejsc to motywy w przedwojennej polskiej komedii fi l-
mowej bardzo częste, bo oferujące mnóstwo zabawnych zapętleń i rozwiązań 
fabularnych. Pomyłki stanowiły rdzeń tego rodzaju fabuł: dwie siostry bliź-
niaczki, z których jedna jest panią minister, a druga dziewczyną śpiewającą 
w nocnych lokalach (Pani minister tańczy, 1937, reż. Juliusz Gardan); subiekt, 
który przebiera się we frak i na balu brany jest za bogatego radcę (Jego eksce-
lencja subiekt, 1933, reż. Michał Waszyński); porucznik w stroju ordynansa 
jedzie do wybranej mu narzeczonej baronówny, która tymczasem zamienia 
się rolą ze swą pokojówką (Manewry miłosne, 1935, reż. Jan Nowina-Przybyl-
ski i Konrad Tom). Widzowie zawsze, począwszy od pierwszych scen fi lmu, 
wiedzieli o maskaradzie – to bohaterowie wpadali w pułapkę nierozpoznania 
i wikłali się potem w szereg absurdalnych sytuacji. Widz zawsze był w pozycji 
uprzywilejowanej, mógł rozkoszować się pełną wiedzą i podziwiać kunszt gry 
postaci, które muszą bądź udowadniać, że nie są tymi, za których ich biorą, 
bądź udawać kogoś innego, kogoś z innej klasy społecznej, o innym statusie, 
ale też – innej płci. 

To właśnie płeć, a raczej ciało ubrane w strój wskazujący na daną płeć bę-
dzie tematem tego tekstu. Służąca ma się zachować jak dama – powinna więc 
włożyć odpowiedni kostium i mówić specyfi cznym, właściwym jej klasie ję-
zykiem. Strój i słownictwo wystarczy, by zbudować wiarygodną (i zabawną) 
kreację. Ale rola dziewczyny, która musi się wcielić w chłopca, albo mężczyzny, 
który musi przeobrazić się w kobietę, wymaga innych środków. Tu koniecz-
ne jest zaangażowanie nie tylko wyobrażeń widzów i stereotypów związanych 
z płcią – w grę wchodzi jeszcze dość niebezpieczny zabieg: manipulacja eroty-
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zmem przypisanym kobiecości bądź męskości. Porucznik może zakochać się 
i w służącej, i w damie; pociąga go przecież „kobiecość”, a ta niezależna jest od 
statusu społecznego. Sytuacja jednak komplikuje się, gdy mężczyznę uwieść 
ma chłopak przebrany za dziewczynę, czy też dziewczyna udająca chłopaka. 
W tym wypadku erotyzm wypływający z kobiecości musi zostać misternie 
zbudowany, tak jak i sama kobiecość. W czterech fi lmach, o których będzie 
tu mowa – Czy Lucyna to dziewczyna? (1934, reż. Juliusz Gardan), Książąt-
ko (1937, reż Konrad Tom i Stanisław Szebego), Piętro wyżej (1937, reż. Leon 
Trystan) i Romeo i Julcia (1933, reż. Jan Nowina-Przybylski) – owa manipu-
lacja erotyzmem jest szczególnie widoczna. Co więcej, właściwie w każdym 
z przypadków konstrukcja płci – czy też raczej kobiecości i męskości – kończy 
się powodzeniem. Lucyna (Jadwiga Smosarska) z fi lmu Gardana doskonale 
sprawdza się w roli Juliana; Władka z Książątka uważana jest za chłopca nie-
zależnie od swej woli; Henryk Pączek (Eugeniusz Bodo) z Piętra wyżej w wie-
czorowej sukni i blond peruce uwodzi swego wroga, nieświadomego granej 
maskarady, a Teofi l Rączka (Adolf Dymsza) z Romeo i Julci rozsiewa czar jako 
wyzwolona Amerykanka. 

Nie ma tu miejsca na rozważania, w jaki sposób widownia kinowa tamtego 
czasu odczytywała tego rodzaju fi lmy, czy przebieranki uznawała za grę am-
biwalencją płciową i seksualną. Każdy z wymienionych fi lmów to komedia, 
wydaje się, że intencją jej twórców było raczej zapewnienie widzom rozrywki, 
a nie szyfrowanie wyrafi nowanych podtekstów, choć, rzecz jasna, nie można 
być tego pewnym. A jednak, oglądając te fi lmy dzisiaj, można mieć poczucie, 
że za ową zamianą ról kryje się coś więcej, to nie tylko doskonały pretekst do 
zapętlenia fabuły, spiętrzenia fantastycznych, zabawnych sytuacji. Dzisiejszy, 
zwłaszcza bardziej kompetentny widz, być może dostrzeże w Czy Lucyna to 
dziewczyna? zgrabny kampowy dowcip i szczególny spektakl, z pozoru nie-
winną, a jednak potencjalnie niebezpieczną grę tożsamościami. Gra ta służy 
nie tylko komizmowi, ale też – dzisiaj to bardziej czytelne – tworzy aurę nie-
jednoznacznej seksualności wykraczającej poza normy właściwe mieszczań-
skiej obyczajowości międzywojnia. Przyjrzyjmy się więc poszczególnym fi l-
mom i zastanówmy się, jak owa niejednoznaczność była konstruowana.

Dziwny z ciebie chłopak...

Lucynka Bortnowska to dziewczyna niezwykła. Wyjechała do Paryża na stu-
dia i oto wraca do kraju z dyplomem inżyniera. Jeszcze we Francji o jej rękę 
– rękę kobiety nowoczesnej – ubiegało się wielu kandydatów. Ale ona odrzuca 
wszystkie propozycje. Po powrocie do Polski chce pracować, i to w zdobytym 
zawodzie! Drogę do kraju przemierza automobilem. Kiedy wkracza do rodzin-
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nego domu, jej samochodowy, podróżny kombinezon wprawia w konsternację 
stateczną ciocię (Mieczysława Ćwiklińska). Ciocia, hrabina Renata, pragnie, 
by Lucynka była „prawdziwą” kobietą: by chodziła w sukniach, z dystynkcją 
piła herbatę i całe swoje życie spędziła w domu jak szanująca się dziewczyna 
z dobrej rodziny. Tymczasem Lucyna rozsiada się w fotelu, zakładając nogę na 
nogę jak pierwszy lepszy mechanik, zapala papierosa i stroi miny, kiedy ciocia 
zarzeka się, że zrobi z niej kobietę. Po chwili jednak widzimy panienkę – dzieło 
hrabiny – zmęczoną konwenansem i wymuszoną kobiecością. Nie interesują 
jej zaloty książąt, chce pracować. Wymyśla więc intrygę – prosi ojca, dyrektora 
wielkiego przedsiębiorstwa, o protekcję dla niejakiego Juliana Kwiatkowskie-
go. Następnego dnia pojawia się w garniturze, jako Julek właśnie, w warsztacie 
inżyniera Stefana Żarnowskiego (Eugeniusz Bodo) i zaczyna się cały łańcuch 
mistyfi kacji. Lucyna/Julian natychmiast zakochuje się w Stefanie, Stefan kocha 
sekretarkę Tunię, ale Tunia jest niewierna i szybko zaczyna fl irtować z zakło-
potaną/ym Lucyną/Julianem. 

Czasem sytuacja wymyka się spod kontroli młodej Bortnowskiej: kiedy 
w mieszkaniu Stefana czekają na jego narzeczoną, zaczynają dla żartu się bok-
sować; w ferworze zabawy przebrana dziewczyna wpada w ramiona ukochane-
go i gotowa jest do pocałunku. Skonsternowany Żarnowski nie wie, co myśleć; 
mówi tylko: „Dziwny z ciebie chłopak...”. Kiedy siedzą we troje nad rzeką – Ste-
fan z ukochaną i Julian, nieco na doczepkę – kłopoty się piętrzą. Stefan pro-
ponuje Julianowi kąpiel nago; ten nerwowo odmawia, tłumacząc się chorymi 
płucami. Kiedy Żarnowski odpływa dalej, Tunia próbuje oczarować młodego 
kolegę. Prawi mu komplementy, mówi, że z kobietami trzeba delikatnie, szepcze 
coś o jego pięknych ustach. Nieco później rozczarowany Tunią Stefan wyciąga 
Julka na wódkę do nocnego klubu i pije z nim bruderszaft . Pijana już Lucyna/
Julian, nie zważając na garnitur, przymyka oczy i nadstawia usta do czułego po-
całunku (Żarnowski oburza się: „Co ty tak z tym dziobem, jak dziewczyna, do 
mnie!?”). Alkohol sprawia, że po chwili Lucyna proponuje ponowne przejście 
na ty, ale tym razem bez picia, z samym pocałunkiem. Stefan całkiem otwarcie 
pyta: „A może ty lala?”, dzięki czemu zakłopotana Lucyna trochę trzeźwieje. 
Biegnie do toalety – z damskiej zostaje wyrzucona, z męskiej wybiega sama, za-
pewne widząc kogoś przy pisuarze. Męski kostium Lucynki w niemalże każdej 
scenie generuje serię zabawnych (dla widza) pomyłek.

Nie wiem, czy Juliusz Gardan z pełną świadomością chciał zbudować kome-
dię z drugim dnem. Nie przeszkodzi to nam jednak owo drugie dno odnaleźć, 
nawet jeśli jest ono jedynie kwestią odbioru, a nie reżyserskiej intencji. Czy 
Lucyna to dziewczyna? nie jest bowiem fi lmem jednoznacznym, wiele sytuacji 
wydaje się jeśli nie transgresyjnych, to w szczególny sposób wykraczających 
poza swój dosłowny sens. Objawia się to w szeregu odwróceń, kiedy to nagle 
widz stwierdza, że pozory skrywają czasem niezwykle zaskakujące rzeczy.
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Pierwszą dwuznaczność rodzi sam tytuł. Jest on dość mylący – przecież nie 
mamy żadnych wątpliwości co do płci Lucyny. Kiedy jest sobą, a więc kiedy 
jest w stroju kobiecym, a nie męskim, nikt nie zastanawia się nad jej tożsa-
mością płciową. Wypadałoby raczej spytać, czy Julian to chłopak (choć jas-
ne jest, że racja bytu tytułu zawiera się przede wszystkim w rymowanej grze 
słów). Julian rzeczywiście jest „dziwnym” chłopakiem. Krępuje się myć wraz 
ze Stefanem we wspólnej, warsztatowej łazience, nie chce pływać na golasa, pa-
trzy nieprzytomnym wzrokiem i tuli się do Żarnowskiego podczas wygłupów 
przy boksowaniu. Oczywiście w pewnym momencie Stefan zaczyna podejrze-
wać Juliana, że ten jest homoseksualistą (zapewne już przy historii z walką na 
pięści), ale, co ciekawe, w kontekście zachowawczości fi lmów tamtego czasu, 
wcale nie jest tym ani zbulwersowany, ani przestraszony. „Dziwność” Julka 
nie odpycha Żarnowskiego, ale też nieszczególnie go fascynuje, przyjmuje ją 
raczej neutralnie, swobodnie – a to reakcja nawet we współczesnych fi lmach 
dość rzadko spotykana. Dla widza jednak nietypowa męskość Kwiatkowskiego 
powinna być bardziej widoczna. Jego rolę gra bowiem Jadwiga Smosarska, ab-
solutna diwa przedwojennego kina, widywana głównie w martyrologicznych 
czy też patriotycznych fi lmach. Smosarska była wzorem kobiecości we wszyst-
kich jej przejawach – jako idealna kobieta, narzeczona, siostra, Polka (może 
niekoniecznie matka). W fi lmie Gardana aktorka całkowicie złamała stereotyp 
własnego wizerunku – nie tylko dlatego, że zagrała w komedii, ale że wystąpiła 
w spodniach i wcieliła się w chłopca. A jednak ta chłopięcość jest wyraźnie 
umowna. Chcąc przeobrazić się z Lucynki w Juliana, Smosarska musi jedynie 
przebrać się w garnitur i zaczesać inaczej włosy. Oczywiście w ówczesnych wa-
runkach niemożliwe było, żeby wielka diwa zmyła makijaż, grając mężczyznę 
(nie powinno to dziwić również dlatego, że mężczyźni – co w fi lmie widać 
na przykładzie Bodo – także grali uszminkowani i upudrowani). Widzowie 
przyjmowali to bez zastrzeżeń. Dziś jednak kreacja Smosarskiej może zasko-
czyć: Lucyna jako Julian ma dokładnie tak samo umalowaną twarz, mówi tym 
samym, kobiecym przecież, głosem, nie tuszuje biustu. Owszem, stara się cho-
dzić „po męsku” i używać słownictwa kojarzonego z męskim towarzystwem. 
Nadal jest jednak Smosarską – tyle że w garniturze. 

Co ciekawe, Lucyna w stroju chłopca nie wydaje się zmysłowa ani jako 
chłopak (choć Tuni bardzo się podoba), ani jako przebrana dziewczyna (a to 
szczególny typ zmysłowości). Natomiast z pewnością tchnie erotyzmem, kie-
dy pozostaje Lucyną, ale ubraną w męski strój – na przykład na początku 
fi lmu pojawia się w rodzinnym domu w kombinezonie podróżnym, pod-
śmiewa się z ciotki utyskującej nad jej „niekobiecością” i, zapalając papie-
rosa, zakłada nogę na nogę tak, jak robią to pewni siebie panowie. Nie jest 
przy tym męska. Jej erotyzm przypomina ten, jaki reprezentowała Marlena 
Dietrich, kiedy w Maroku (1930, reż. Josef von Sternberg) śpiewała ubra-
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na we frak1. Tak jak i ona, Smosarska neguje jednoznaczność „kobiecości” 
i „męskości”, a co za tym idzie, sam podział na tego rodzaju dwie przeciw-
stawne kategorie. Przyjmując rolę Juliana, staje się (umownie) jednoznaczna, 
kiedy jest Lucyną w sukni i na obcasach, jednoznaczność wydaje się jeszcze 
widoczniejsza. Natomiast kiedy ma być kobietą wymykającą się stereotypowi 
kobiecości (a przecież o tym ostatecznie mówi cały fi lm), jej charakter staje 
się wyjątkowy i ambiwalentny. 

Stella Bruzzi, pisząc o konstruowaniu ambiwalentnego pragnienia przez 
postać Amy Jolly w fi lmie von Sternberga, zauważa: „W scenie z Maroka uwi-
dacznia się podwójny mechanizm androgynii: podczas gdy Dietrich zamazuje 
defi niujące granice swej kobiecości (głównie przez przyjęcie otwarcie męskich 
atrybutów, takich jak smoking, zuchwały krok i papieros), jednocześnie czyni 
z siebie obiekt wielorakich identyfi kacji erotycznych”2. Przekładanie tego na 
refl eksje o fi lmie Czy Lucyna to dziewczyna? być może stanowi pewne naduży-
cie. Smosarska w owym roboczym kombinezonie niekoniecznie ma budzić ja-
kieś szczególne pożądanie, najprawdopodobniej w zamyśle autorów wcale nie 
musiała ucieleśniać niejednoznacznej seksualności. Tym bardziej że w prze-
ciwieństwie do androgynicznej Jolly/Dietrich, która po prostu bawi się atry-
butami płci, plasując się gdzieś pomiędzy, a nawet poza nimi, Smosarska jako 
Lucyna/Julian ma zbudować dokładną iluzję mężczyzny, uchodzić za niego. Jej 
zadaniem nie jest rozmycie granic między płciami, ale podtrzymanie binar-
ności – nikt nie może mieć wątpliwości co do „męskości” Julka. W opisanej 
scenie, kiedy Lucyna w kombinezonie pewnym gestem zapala papierosa, je-
den jedyny raz następuje w fi lmie owo rozmycie. Nawet jeśli zadaniem aktorki 
w tym momencie było po prostu ukazanie alternatywnej kobiecości, jej krea-
cja okazała się fascynująca właśnie ze względu na zanegowanie granic między 
kobiecością i męskością, na androgyniczność, brak wyraźnej przynależności 
do którejś z binarnych kategorii. Kiedy Lucyna nosi sukienkę, jest Lucyną wy-
kreowaną przez konserwatywnie pojmującą funkcję kobiety ciotkę. Jako Julian 
gra wyobrażonego mężczyznę, starając się naśladować męskie gesty i język. Za 
każdym razem gra jakąś rolę, rozpoznawalną społecznie, skonwencjonalizo-
waną, obwarowaną zakazami i nakazami. Tylko w tej jednej scenie Lucyna gra 
rolę wybraną i skonstruowaną przez samą siebie, nawet jeśli wykracza ona poza 
przyjęte normy. Co prawda, pod koniec fi lmu, zmęczona maskaradą i niespeł-
nieniem miłosnym, dziewczyna postanawia zdobyć Stefana typową kobiecoś-
cią. Zrzuca garnitur, zakłada sukienkę i – trochę do siebie, a trochę do widzów 

1 W fi lmie znaleźć można zresztą bezpośrednie odniesienie do aktorek przebranych za mężczyzn 
czy też ubranych jak mężczyzna. Lucyna tłumaczy zaniepokojonej niani: „Wszystkie artystki fi lmowe 
chodzą za granicą w spodniach”. Być może więc twórcy fi lmu chcieli przywołać tu kreację Dietrich.

2 S. Bruzzi, Undressing Cinema. Clothing and Identity in the Movies, Routledge, London 1997, 
s. 175.
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– mówi: „Jestem kobietą i zdobędę go”. Finał historii jest dość klasyczny. Już 
przy pierwszym spotkaniu Żarnowski zakochuje się w „siostrze bliźniaczce” 
Julka i podejmuje decyzję o małżeństwie. Ale zakończenie niezbyt pasuje do 
reszty fi lmu, wydaje się skrócone, dodane, a może właśnie zbyt klasyczne w ze-
stawieniu ze swobodną dwuznacznością większości wcześniejszych sytuacji. 
Dlatego też ufam temu pierwszemu, wymykającemu się konwenansom, wcie-
leniu dziewczyny inżyniera.

Być może podstawowym pytaniem dotyczącym całej tej przebieranki fi l-
mowej będzie: czy zmienia się ciało, a raczej – czy zmienia się ogląd ciała, 
jego odbiór, kiedy postać zmienia sukienkę na garnitur albo odwrotnie? Stefan 
zakochuje się w Lucynie natychmiast. A przecież to dokładnie ta sama osoba, 
z którą pracował każdego dnia. Co więc budzi miłość Żarnowskiego? Osobo-
wość, charakter czy może ciało? A przecież ciało również pozostaje to samo, 
zmienia się tylko kostium. I właśnie kostium okazuje się nosicielem płci. Ste-
fan musi pokochać kobietę, a o tym, że postać jest kobietą, świadczyć musi jej 
strój. Nie będzie nią w oczach innych bohaterów, dopóki nie założy sukienki. 
Ciało jest tu nieważne – Stefan nie musi znać ciała Lucyny, by ją pokochać. Co 
więcej, twarz Lucyny/Juliana to ta sama twarz, co zresztą Żarnowski zauważa 
(uspokaja go wyjaśnienie, że Lucyna i Julian to bliźnięta). A jednak miłość 
(i pożądanie) wybucha dopiero wtedy, gdy ciało zmieni strój. 

Stella Bruzzi, pisząc o Drapieżnym maleństwie (1938, reż. Howard Hawks), 
zauważa, że „strój to nie tylko strój (...), stanowi on o tym, jak świat «czy-
ta» i kontekstualizuje jednostkę”3. Cielesność traci swoje konstytutywne dla 
płci znaczenie, które teraz przenosi się na strój. Paradoksalnie ciało staje się 
tym, co wewnętrzne i ukryte, a ubranie tym, co zewnętrzne i czytelne. Płeć 
biologiczna jest w tym wypadku nieistotna, to płeć kulturowa, uzewnętrznio-
na w tym, co na ciele. Można się zastanawiać, czy w ogóle takie rozróżnienie 
ma jeszcze sens. Być może większy pożytek przyniesie pójście za Judith Butler 
i zanegowanie samej różnicy między płcią biologiczną i kulturową. Dla Butler 
ciało jako byt predyskursywny, naturalny, jako esencja, nie istnieje; ono tak-
że jest konstruktem kulturowym. W ten sposób fi lozofk a odwraca myślenie, 
wedle którego płeć kulturowa to interpretacja, konstrukt, który w arbitralny 
sposób kreuje sposób odczytywania biologii. Kultura niejako kreuje biologię 
– od chwili narodzin płeć jednostki tworzona jest przez język, konwencję spo-
łeczną, strój4. Ciało więc od początku „skażone” jest kulturą i przez nią jest for-
mowane. Lecz aby mogła ona zachować regulacyjny charakter, ustanawia ciało 
jako predyskursywne właśnie, jako coś pierwszego i naturalnego, a proces tego 

3 Tamże, s. 148.
4 Szersze wyjaśnienie tej kwestii można znaleźć [w:] J. Butler, Podmioty płci, płciowości/prag-

nienia [w:] Spotkania feministyczne, Warszawa 1994/1995; J. Mizielińska, Płeć, ciało, seksualność. Od 
feminizmu do teorii queer, Universitas, Kraków 2006.
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ustanawiania zostaje ukryty. Dzięki temu binarność płci, stanowiąca podstawę 
życia społecznego, zostaje utrzymana. 

Nie znaczy to jednak, że skoro płeć jako taka jest od samego początku ar-
bitralna, jest jedynie konstruktem, to jednostka może bawić się nią, manipu-
lować według własnej fantazji. Przeznaczeniem, którego nie można odsunąć, 
jest już teraz nie biologia, ale kultura, a ta niezmiennie podtrzymuje dychoto-
miczność. Kobiecość i męskość muszą więc tworzyć odrębne pasma, na które 
składa się nie tylko ciało i cielesność, ale też wszelkie normy społeczne i kul-
turowe, cały świat, który tak chętnie zwie się „kobiecym” i „męskim”. Dlatego 
też nasza Lucyna, aby osiągnąć cel, czyli zdobyć ukochanego, musi (i pragnie) 
zostać „kobietą”. Może nie chce znaleźć się na samym krańcu kontinuum ste-
reotypowej kobiecości, na jakim plasuje się Tunia, ale jednak ulega presji i bez 
reszty wchodzi w odpowiednią rolę. Nie może pojawić się u Stefana w swoim 
samochodowym kombinezonie, bo nie miałaby wtedy żadnych szans na zdo-
bycie ukochanego. Najprawdopodobniej po ich niechybnym ślubie porzuci też 
pracę w warsztacie. Jako kobieta nie będzie pewnie mogła w roboczym stroju 
i umorusana dłubać pod maską samochodu. Oczywiście sam Stefan jest nie-
konwencjonalny, ale tylko w tym stopniu, w jakim może być zaakceptowany 
przez zachowawczą bądź co bądź publiczność. Nieprzypadkowe zapewne, że 
do dziś fi lm ten postrzegany jest przede wszystkim jako głos w sprawie eman-
cypacji (przynajmniej zawodowej) kobiet. „Najistotniejsza w tej komedii jest 
pochwała kobiety aktywnej (w słownictwie lat 30. – «dziarskiej»), nieustawia-
jącej się w roli obiektu adoracji ze strony mężczyzny, ale walczącej o to uczucie 
i zdobywającej je nie bez trudności”5. Nie sposób jednak nie zauważyć, że owa 
pochwała nie wyklucza wcale postrzegania zachowania Lucyny jako kuriozal-
nego. Dziewczyna może sobie pozwolić na emancypację, ale tylko w pewnej 
mierze i do pewnego momentu. Szczęście jest w stanie zapewnić jej jedynie 
powrót do roli i stereotypu kobiecości.

Czy Lucyna to dziewczyna? jest dziś fi lmem fascynującym. Zaryzykowa-
łabym nawet twierdzenie, że jest to jeden z niewielu całkowicie kampowych 
polskich fi lmów międzywojnia. Decydowałyby o tym odważne odwrócenia 
porządku, do jakiego przywykł typowy widz. Z takim odwróceniem mamy 
do czynienia choćby wtedy, kiedy troje naszych bohaterów wypoczywa nad 
rzeką. Stefan przebiera się w zaroślach po pływaniu („Chodźmy w krzaki” 
– proponuje, ku przerażeniu Lucyny), rozmawiając jednocześnie z Julkiem. 
Widzimy, że Lucyna czuje się wyjątkowo zdenerwowana. Nie dlatego, że boi 
się zdemaskowania, ale dlatego, że Żarnowski, w którym jest przecież zakocha-
na, po kolei wyrzuca z krzaków mokre części garderoby. Najprawdopodobniej 
Lucynę wprawia w zakłopotanie (ale budzi też w niej dreszcz emocji) fakt, że 

5 M. Hendrykowska, Smosarska, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, s. 140.
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mężczyzna, którego pragnie, rozbiera się tuż za nią. Nawet jeśli nie widzimy 
Stefana, mamy właściwie do czynienia ze striptizem. Tyle że klasyczna sytuacja 
(kobieta rozbierająca się przed mężczyzną) zostaje zastąpiona sytuacją mocno 
skomplikowaną – oto mężczyzna rozbiera się w obecności kobiety przebranej 
za chłopca. Chociaż nagości nie widać, skonfundowana Lucyna jest jej zupeł-
nie świadoma. 

Inna niezwykle kampowa scena rozgrywa się w nocnym klubie Eldorado. 
Po telefonie całkowicie pijanej Lucynki zaniepokojona hrabina Renata rusza 
do lokalu w poszukiwaniu bratanicy. I choć jej nie znajduje, spotyka „cudnego 
młodzieńca”, którym oczywiście jest szarmancki fl irciarz, Stefan Żarnowski. 
Kolejny kieliszek pozbawia hrabinę pieczołowicie przez nią kreowanej arysto-
kratycznej dystynkcji i starsza pani – jak ujmuje to towarzyszący jej i wyraźnie 
przerażony rozwojem sytuacji baron Amadeusz Maria – „wychodzi z faso-
nu”. Fason trzyma jednak Stefan, który uwodzi hrabinę. Jego słowa: „Wypij-
my zdrowie najpiękniejszej damy w naszym towarzystwie”, mają szczególny 
charakter. Przy stole bowiem siedzi jedynie on i ciocia Renata. Skoro ona jest 
najpiękniejszą damą w towarzystwie, nasuwa się pytanie, jaką damą jest sam 
Stefan? Hrabina zalotnie odpowiada: „Drogi panie, gotowam uwierzyć!”. Na co 
pada riposta: „A proszę bardzo, nic nie szkodzi”. Frywolne żonglowanie sło-
wami, które w innym kontekście i w innej atmosferze mogłyby zranić starszą 
panią, tutaj ma charakter jedynie zabawny. To, co mogłoby być niebezpieczne, 
a z pewnością „niekomediowe”, zamienione zostaje w kampowy żart. Kam-
powy też dlatego, że seksualność i płeć mają tu niebagatelne znaczenie. Przy-
pominać to może typ humoru, do jakiego przyzwyczaiła swoich widzów Mae 
West. Ale ta wyjątkowa diwa kampu to temat na inną historię.

Dlaczego pan nie patrzy na mnie, 
tylko na mego narzeczonego?

Nieco inaczej, ale równie zaskakująco, potraktowana jest kwestia kobiety 
przebranej za mężczyznę w Książątku Konrada Toma i Stanisława Szebego. 
Chociaż fabuła rozwija się w podobny sposób – dziewczyna w stroju chłopca 
zakochuje się w mężczyźnie (znowu gra go Eugeniusz Bodo) – punkt wyjścia 
jest nieco inny. Władka Majewska (Karolina Lubieńska), pracownica poczty, 
kocha się beznadziejnie w dziedzicu Rolskim (Bodo). Sama zaś jest obiektem 
westchnień pana Gulardowicza, fajtłapowatego aptekarza (Stanisław Sielań-
ski). Za wygrane na loterii pieniądze Władzia wyjeżdża do Krynicy. Po drodze 
jednak zostaje jej skradziony portfel i dziewczyna zostaje bez grosza. Spotyka 
Franka, duszę człowieka, który postanawia jej pomóc. Zabiera więc Władzię 
z sobą do hotelu, gdzie następnie znajduje dla niej pracę w charakterze for-
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dansera. Przemiana Władzi we Władka dokonuje się już na tym wczesnym 
etapie, a to za sprawą pierwszego z serii nieporozumień – Franek, widząc bo-
haterkę w spodniach i w zawadiackiej czapce, bierze ją za chłopca. Nie znaczy 
to, że Władka świadomie przebrała się za mężczyznę, po prostu miała na sobie 
wygodny strój, w którym mieszkańcy miasteczka żegnający ją przed wyjaz-
dem najwyraźniej nie widzieli nic dziwnego czy niekobiecego. A jednak ktoś 
obcy, kto jej n i e  z n a, nie widzi w niej dziewczyny. Co ciekawe, bohaterka 
ma silny makijaż i nie jest to makijaż umowny, z jakim mieliśmy do czynienia 
w przypadku fi lmu Czy Lucyna to dziewczyna? Lucynka jako Julian pojawiała 
się umalowana, ale wiązało się to raczej z wymogiem pozafabularnym, Smo-
sarska nie mogła przecież pokazać się w fi lmie z „nagą” twarzą. Tutaj natomiast 
Władka nie ukrywa swej kobiecości, a mimo to zostaje wzięta za chłopca. Jesz-
cze bardziej zaskakujący może zaś wydać się fakt, że z jakiegoś powodu godzi 
się na tę pomyłkę i dobrowolnie odgrywa rolę mężczyzny.

Razem z nowym towarzyszem trafi a do hotelu, w którym, jak się okazuje, 
mieszka też jej ukochany Rolski i jego nienasycona narzeczona, Rita Malvani 
(Loda Niemirzanka). Władzia, a raczej teraz już Władek, zastępuje poprzed-
niego fordansera (jednego z kochanków Rity) i jako „książątko” zdobywa so-
bie serce wszystkich wytwornych pań. Sama panna Malvani też zagina na nie-
go parol. Bierze za dobrą monetę fakt, że uroczy Władek nieustannie kieruje 
wzrok w stronę stolika, przy którym siedzi ona z Rolskim. Tylko przez chwilę 
zastanawia ją, że chłopak przygląda się raczej dziedzicowi, a nie jej. Nieopano-
wany egotyzm każe jej jednak myśleć, że to ona tak zniewala blond książątko. 

Zawirowania tożsamości płci są w Książątku nieco bardziej skompliko-
wane niż w fi lmie Gardana. Klasyczny trójkąt co prawda zachowuje tu swoją 
siłę – Władka/Władek kocha Rolskiego, a ten, tak jak i Rita, podkochują się 
w młodziutkim fordanserze – ale relacje te mają ryzykowniejszy i mocniej sub-
wersywny charakter. 

Przede wszystkim Władka „staje się” chłopcem nie tyle wbrew, co poza swo-
ją wolą. Co prawda zdarza się, że bohaterowie zastanawiają się nad „dziwnoś-
cią” chłopaka, ale wątpliwości te nigdy nie wiążą się z czymś tak oczywistym 
i pierwszorzędnym jak wygląd, w żaden przecież sposób przez samą bohaterkę 
niezmieniony. Można oczywiście uznać, że już decyzja założenia spodni ska-
zuje dziewczynę na takie odczytanie jej tożsamości. Ale przecież na nartach, 
na które z upodobaniem chadza Władek, Rolski i Rita, wszystkie panie poka-
zują się w spodniach, nie narażając wcale na szwank swojej „kobiecości”. Co 
nie mniej dziwne, poszczególni bohaterowie mają dosyć zaskakujące powo-
dy, by wątpić w „męskość” Władka. Jeszcze podczas podróży Franek mówi: 
„Z ciebie to fajny facet, chociaż troszkę baba”. Bohaterka już boi się (choć nie 
wiemy dlaczego), że wyjdzie na jaw jej gra, kiedy chłopak uzasadnia: „Pewnie, 
że baba, forsę gubisz i w ogóle”. O „kobiecości” czy „męskości” świadczą więc 
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w pierwszym rzędzie nie cechy fi zyczne, ale jakiś arbitralny zespół cech przy-
pisany danej płci. Władek jest niemęski, bo gubi pieniądze, a nie dlatego, że ma 
wysoki głos, cień na powiekach i szminkę na ustach. 

Prawdziwą tożsamość książątka rozgryza sam Rolski. Nie dlatego, że for-
danser w jakikolwiek sposób ujawnia swoją płeć. Dość szybko możemy się 
zorientować, że dziedzic darzy chłopaka dziwnym uczuciem, całkiem „nie-
męską” czułością. W pewnym momencie ujawnia otwarcie swoją niepew-
ność, mówiąc: „To nawet nie jest uczucie przyjaźni, ale, diabli wiedzą, jakiś 
sentyment, czy coś, zupełnie jak gdyby pan nie był mężczyzną”. To moment 
niezwykle dla „poprawności” i zachowawczości fi lmu niebezpieczny. Nie 
wiemy, czy Rolski już wie, że Władek to Władka, widzimy jedynie ślad nie-
nazwanego efektu. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, kompetentny i otwarty 
widz tę chwilę zwierzenia odczytać może jako całkiem jawne, choć niezwyk-
le ostrożne, wyznanie homoseksualne. Nie byłoby to wyznanie „wyzwolone”, 
bo przecież Rolski asekuruje się słowami „jak gdyby pan nie był mężczyzną”. 
A jednak temperatura tego momentu i niezwykła, intymna szczerość wpro-
wadzają jakąś melancholię, tak typową dla tej odmiany kina queerowego, 
które jeszcze nie afi rmuje, ale dopiero nieśmiało i z obawą ujawnia swą sub-
wersywność. Nie ma tu już żartu, wyczuwalny jest za to rodzaj cierpienia 
towarzyszący obnażeniu pragnienia, które w żadnym razie nie może zostać 
zaspokojone.

A jednak ta niezwykła chwila balansowania na krawędzi subwersywnego 
znaczenia zostaje zniwelowana przez to, co następuje potem. Rolski rozpo-
znaje grę i odkrywa, że słodki fordanser, który wzbudził w nim niepokojące 
uczucia, jest dziewczyną. Zdaje się jednak, iż jego przekonanie wypływa tylko 
i wyłącznie z przeświadczenia, że jeśli kogoś kocha, to musi to być kobieta, co 
wypływa z niezachwianej pewności co do heteroseksualności własnego prag-
nienia. W Książątku pojawia się scena w barze, która jest odbiciem sceny w Czy 
Lucyna to dziewczyna? Oto Władek, w swoim garniturze, upija się z ukocha-
nym, starając się jednocześnie zachować „męskość”. Dochodzi nawet do mo-
mentu bruderszaft u (tutaj bardziej niebezpiecznego, bo dokonującego się nie 
w miejscu publicznym, ale w zaciszu pokoju dziedzica), ale reakcje bohaterów 
różnią się od tych Lucynki/Juliana i Żarnowskiego. Rolski bez zażenowania 
całuje Władka w usta, a ten wpada w panikę i ucieka. Tajemniczy uśmiech 
zadumanego Rolskiego każe nam myśleć, że to właśnie wtedy rozgryza on za-
gadkę książątka. A jednak chwilę wcześniej wykonuje gesty co najmniej zasta-
nawiające. Całuje Władka dwukrotnie w usta, ze swobodą i pewnością siebie 
nietypową dla heteroseksualnego mężczyzny. Ponadto mówi swemu nowemu 
przyjacielowi, że ma usta jak dziewczyna. Możliwości odczytania są dwie: albo 
dziedzic wie już, że ma do czynienia z kobietą, albo nie przeszkadza mu ten 
niezupełnie heteroseksualny charakter znajomości. 
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Nie ma tutaj żadnego: „Co ty tak z tym dziobem, jak dziewczyna, do 
mnie!?”, które słyszeliśmy od Żarnowskiego. Rolski jest inny, otwarty na nie-
jednoznaczną grę. Z pewnością wykracza poza klasyczne i akceptowalne ramy 
sposobu bycia i życia dżentelmena. Zapytany przez Władka o naturę związ-
ku z panną Malvani, dziedzic odpowiada bez skrępowania, że to relacja dla 
wygody dwojga, partnerstwo w wydawaniu pieniędzy, ot zabawa, bez miłości. 
Nie pogrąża go to jednak w oczach widzów jako człowieka niehonorowego, 
cynicznego czy zepsutego. Rolski jest inny, bardziej może naturalny, stronią-
cy od konwenansów i konwencji. To uzasadnia jego dość nietypowe działania 
i zachowania, a także samą grę, którą podejmuje się prowadzić z nieświadomą 
jego wiedzy Władką. Już sam wybór dziedzica – odejście od Rity i zwrócenie 
uwagi na przebraną za fordansera dziewczynę – wskazuje na jego niezwykłość. 
Oto odrzuca stereotypową kobiecość, ucieleśnioną i skarykaturowaną w oso-
bie panny Malvani, bo fascynuje go typ kobiety, która nie jest, by tak rzec, 
całkowicie oczywista i czytelna w tej grze płci. Nawet jeśli zakończenie fi lmu 
daje nam chyba jedyne możliwe rozwiązanie (Władka porzuca nie tylko mę-
ski strój, ale i pracę urzędniczki pocztowej, by stać się żoną dziedzica, a więc 
wpisuje się w wyznaczony dla niej wzór kobiety), klasyczny porządek zostaje 
zmącony.

Książątko jest fi lmem niezwykłym. Ów żart, seria pomyłek tożsamości, 
tworząca efekt komediowy, okazuje się mniej istotna niż ledwie uchwytny ton 
tak często tu przywoływanej subwersji. W obrazie Toma i Szebego znaleźć 
można mnóstwo momentów, w których rozbity zostaje normatywny porządek. 
Na powierzchnię wydobywają się wówczas aluzje bardzo śmiałe, urzekające, 
choć pewnie rozpoznawalne tylko dla tej części widowni, która posiadła pew-
ną kompetencję. Jednym z nich jest z pewnością scena, kiedy świeżo upieczo-
ny fordanser, Władek, powoli schodzi ze schodów na salę taneczną. Bohater, 
w nienagannym stroju i makijażu stąpa majestatycznie, spoglądając na zebrane 
w dole towarzystwo, przez co stanowi niezwykły spektakl dla pań, które nie tyle 
pożerają go wzrokiem, ile patrzą nań z pragnieniem i tęsknotą. Władka jako 
chłopiec przestaje być zwykłym paniczykiem do tańca; zaczyna pełnić funkcję 
fantazmatu, ucieleśnia pożądanie, które nie mieści się w normach zrozumia-
łych dla starszych pań przy stolikach. Kierownik sali szybko rozpuszcza plot-
kę, że nowy fordanser jest książątkiem na wygnaniu – i to określenie okazuje 
się niezwykle emblematyczne. Arystokratyczność i banicja w pełni opisują nie 
tylko czar, który robi takie wrażenie na damach, ale też defi niują samą postać, 
której tworzywem jest kobiecość tak nostalgicznie skrzyżowana z męskością.

Urok Władzi w smokingu nieodparcie kojarzy się z przywoływanym już 
zniewalającym seksapilem Marleny Dietrich pojawiającej się na scenie kabare-
tu w Maroku. Sceny z tych dwóch fi lmów są bardzo komplementarne – w obu 
przypadkach narracja zostaje na chwilę zawieszona tylko po to, by kamera 



36 Karolina Kosińska

mog ła kontemplować dwuznaczny czar bohaterki. W wypadku kreacji Die-
trich ani widzowie kabaretu, ani ci na sali kinowej nie mają wątpliwości co do 
kobiecej płci bohaterki. Władka natomiast traktowana jest od początku jak 
chłopiec. Sens jednak pozostaje taki sam: to, co najbardziej pociąga w Amy 
Jolly, to męskość jej kobiecości, książątko uwodzi przede wszystkim delikat-
nością, kobiecością swej domniemanej męskości. Ambiwalencja okazuje się 
kluczem do pragnienia.

Tak więc te sensy Książątka, które dziś mogą fascynować, wykraczają moc-
no poza komediowy charakter fi lmu. Efektem takiego, a nie innego prowadze-
nia akcji, opowiadania fabuły, nie jest dreszczyk spowodowany niepewnością, 
ale dojmująca niejednoznaczność, która prowadzi do nostalgii. Subwersyw-
ność może jednak pozostawać bezkarna, bo niemalże całkowicie maskuje ją 
zabawa, żart wynikający z serii pomyłek. Dlatego też fi lm funkcjonuje właści-
wie na kilku poziomach; odczytanie tego ukrytego pod powierzchnią komedii 
może mieć albo charakter jawny (dla tych, którzy doskonale zrozumieją ko-
nieczność kodowania nienormatywnych sensów), albo podświadomy (kiedy 
widzowie wyczuwają intuicyjnie jakąś trudną do nazwania wieloznaczność, 
coś, co rozbija bezpośrednie znaczenia). Gdyby zmienić jeden szczegół w fa-
bule, gdyby tylko motywacja przebierającej się bohaterki była inna, a więc gdy-
by całkiem otwarcie c h c i a ł a  ona wcielić się w rolę mężczyzny i utożsamić się 
z nią, utwór okazałby się całkowicie rewolucyjnym fi lmem queerowym. Odno-
szę jednak wrażenie, że granica między tym, co mogłoby być, a tym, co jest, 
pozostaje bardzo cienka.

Być może subwersywna siła fi lmu Toma i Szebego wynika z obecności owe-
go pęknięcia, o którym pisze Stella Bruzzi, pęknięcia, które powstaje między 
„normalizującymi intencjami tradycyjnego scenariusza cross-dressingu a ła-
miącym normy wykroczeniem poza ten scenariusz za sprawą niekonwencjo-
nalnego stroju”6. Właśnie w tych pęknięciach widać moment największego 
niebezpieczeństwa, transgresji przyjętych norm i wyprowadzenia widza na 
tereny zupełnie dla niego (mówimy o widzu masowym) nieznane. Niekon-
wencjonalność stroju podkreślona i spotęgowana jest swoistym „niedokończe-
niem”. Władka ubrana jest jak fordanser, ale przecież nie ma idealnie płaskiej, 
męskiej piersi, a jej twarz jest pokryta starannym makijażem. Więcej, w jednej 
ze scen bohaterka pudruje się, stojąc bądź co bądź w miejscu publicznym. Pu-
druje się, by piękniej wyglądać, by zrobić większe wrażenie na ukochanym. 
Tak, jakby nie pamiętała, że prezentuje siebie jako chłopca; albo też, jak gdyby 
uważała przewrotnie, że puder może chłopca uczynić piękniejszym. Zostaje 
przyłapana na tej czynności przez Franka, który jest nieco zszokowany, ale bez 
zastanowienia przyjmuje dość płaski i niedorzeczny wykręt (Władzia tłuma-

6 S. Bruzzi, dz.cyt., s. 148.
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czy, że znalazła puderniczkę na sali, zgubioną zapewne przez jedną z dam). 
Niedokończona kreacja męskości czy też przemieszanie atrybutów przypisy-
wanych dwóm płciom nadaje Książątku charakter transgresyjny, a tym samym 
wyróżnia ten fi lm spośród innych, gładszych i „bezpieczniejszych” polskich 
komedii tego czasu, wykorzystujących motyw zabawy tożsamością płciową.

Krajowy wyrób Mae West

Tak oto przedstawiony zostaje Henryk Pączek z Piętra wyżej, kiedy pojawić 
się ma na scenie jednego z nocnych lokali. I rzeczywiście, podobieństwo jest 
uderzające. Pączek ubrany jest w ciemną, satynową, obcisłą suknię odważnie 
odsłaniającą „dekolt”, na głowie ma lśniącą blond perukę, w dłoni wachlarz 
z piór, a na twarzy mocny, wyrazisty makijaż. Jego wokalny „numer” jest zu-
pełnie nieumotywowany fabularnie. Owszem, pojawia się w sekwencji balu, 
prawdopodobnie karnawałowego, nie bierze się więc znikąd, ale stanowi nie-
jako scenę „gratisową”, dodaną dla uciechy widzów – i tych wewnątrz diegezy, 
i tych pozostających przed ekranem. 

W przeciwieństwie do Lucynki z fi lmu Gardana tutaj zabawa w przebieran-
ki jest całkowicie dobrowolna. Możemy przyjąć, że choć dla Lucyny nałożenie 
garnituru nie było czymś niewyobrażalnym (była przecież dyplomowanym 
inżynierem – a to w wyobraźni widzów wiązało się zapewne z wyobrażeniem 
kobiety zmaskulinizowanej), to jednak zakładała go jedynie po to, by móc pra-
cować w ukochanym zawodzie. Natomiast dla Pączka suknia nie jest żadną 
koniecznością, nie musi się w nią przebierać, by zdobyć jakiś inaczej nieosią-
galny cel. Motywacja wykorzystania przez twórców tego wątku pozostaje więc 
nieznana. A jednak Pączek, czy też raczej sam Bodo, doskonale czuje się w roli 
„krajowego wyrobu Mae West” i z niekłamaną przyjemnością odśpiewuje ko-
lejne wersy szlagieru Seksapil. Tekst piosenki i prezencja śpiewającego tworzą 
szczególne napięcie – oto mężczyzna w peruce, makijażu i sukni śpiewa jako 
kobieta o władzy, jaką panie mają nad bezbronnymi wobec ich uroku panami. 
Interpretacja takiego tekstu musi zawierać w sobie erotyczny ładunek – nawet 
jeśli Bodo/Pączek po prostu sobie żartuje, to jednak konstrukcja tego erotyzmu 
dokonuje się przed oczami widzów. W myśl Baudrillardowskiej zasady, że tyl-
ko mężczyzna może stworzyć doskonałą kobietę, bo tylko on, jako mężczyzna 
właśnie, wie, co o tej doskonałości stanowi7, kreacja Bodo/Pączka określona 
jest przez męskie wyobrażenie kobiecego seksapilu. I ów wykreowany, sztucz-
ny seksapil okazuje się fantastycznie działać – oto nieświadomy niczego Hipo-
lit Pączek, sąsiad i wróg Henryka Pączka, zauroczony jest boską diwą w saty-

7 Zob. J. Baudrillard, O uwodzeniu, tłum. J. Margański, Sic!, Warszawa 2005.
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nowej sukni. Henryk postanawia pociągnąć rolę, fl irtuje ze starszym panem, 
uwodzi go, rozpala. W pewnym momencie też prowokuje, mówiąc, że ponoć 
niezwykle podobny jest do niejakiego Henryka Pączka. Hipolit gwałtownie 
zaprzecza. I znowu o perfekcyjnej „kobiecości” skonstruowanej na ciele męż-
czyzny świadczy jedynie strój i makijaż, czyli to, co powierzchowne. Można 
powiedzieć, że bohaterowie tych fi lmów nigdy nie zakochują się w ciele, ale 
w tym, co na nim, co stanowi jedynie powłokę. Ciało więc pozostaje unieważ-
nione, to suknia tworzy kobietę. Bodo/Pączek jest przekonujący jako dama, bo 
wie, w jaki sposób ową damę „zbudować”, jak stworzyć na powierzchni ciała 
to, co pozornie ściśle biologiczne, ów seksapil właśnie.

W tym miejscu warto oddać sprawiedliwość niezwykłemu talentowi czy 
też może intuicji aktorskiej Eugeniusza Bodo. W każdym ze wspomnianych 
fi lmów jego kreacja jest kluczowa i zdecydowanie wykracza poza zwykłą grę 
aktorską. Być może decyduje o tym ironia obecna w jego technice, jakiś dy-
stans wobec roli i świadomość, że sens danej postaci przerastać może błahą 
fabułę. Bohaterowie, w których się wciela, są pełnokrwiści, wielowymiaro-
wi. Nawet jeśli fabuła skazuje ich na pewną płaskość, Bodo potrafi  wyjść 
poza nią, nadając swoim kreacjom całkiem niezwykły wymiar. Jako Pączek, 
Żarnowski, Rolski jest zabawny, doskonale podporządkowuje się wymogom 
akcji, ale naturalność, ironia, dystans, a także i nostalgiczność każą widzowi 
doszukiwać się czegoś poza fabułą, komedią. Można rzec, że aktor ten jest 
zbyt nam współczesny, by jego role w ówczesnych fi lmach pozostawały jedno-
wymiarowe. 

Technika konstruowania budzącej pożądanie kobiecości nieobca jest też 
Teofi lowi Rączce z Romea i Julci. Zapewne sporo korzyści przyniosła mu w tym 
względzie szkoła dobrych manier i biuro matrymonialne, które prowadził dla 
panien z niższych warstw. Kiedy jedna z jego ulubionych „wychowanek”, Fra-
nia, trafi a do ziemskiego majątku jako pokojówka, akcja fi lmu przenosi się na 
wieś, gdzie Frania przyczyni się do uratowania miłości między młodym pa-
niczem a jego ubogą ukochaną, córką leśniczego. Rodzice panicza bowiem, 
otrzymawszy telegram od przyjaciela mieszkającego w Ameryce, dowiadują 
się, że odwiedzi ich jego córka Mary i postanawiają wyswatać syna z niewątp-
liwie ekscentryczną, ale i z pewnością także niezwykle uroczą Amerykanką. 
W obliczu tych planów Frania podsuwa młodemu Romanowi pomysł skorzy-
stania z usług fi rmy Teofi la, specjalizującej się także w „usuwaniu przeszkód 
miłosnych”. W wyniku tej intrygi Rączka pojawia się w dworku w kobiecym 
przebraniu, właśnie jako Mary. 

Szalony i znakomity zarazem pomysł Rączki do końca pozostaje niewyjaś-
niony – nie wiemy, czemu ma służyć przebieranka. Uzurpator zręcznie pod-
trzymuje iluzję aż do momentu, kiedy zostaje zdemaskowany na balu przez 
jednego z wielbicieli i dowiaduje się o rychłym przybyciu prawdziwej Mary. 
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Spontanicznie podejmuje wtedy decyzję, żeby zniechęcić do siebie przyszłych 
„teściów” – zaczyna zachowywać się, jakby stracił/a rozum: rozbija naczynia, 
rusza w wariacki tan z panią domu, popycha gości, grozi im szpadą, zrywa 
zasłony i dziko skacze z zakasaną suknią. Owszem, zostaje wyrzucony z domu, 
ale pozostaje tajemnicą, w jaki sposób przysłużył się sprawie Romana, skoro 
Amerykanka i tak pojawi się w majątku i rodzice odkryją całą prawdę. 

Wydaje się, że pomysł z przebieranką obliczony był niejako na działanie sa-
modzielne. Był główną, ale i odrębną atrakcją wplecioną w dość niewyszukaną 
i wątłą fabułę. Dymsza w sukience stanowił zapewne gwarancję powodzenia 
fi lmu jako postać o niezwykłym potencjale komediowym. Można tym samym 
zaryzykować twierdzenie, że spektakl żonglerki atrybutami płci był dla widzów 
równie zabawny, co fascynujący, i to zapewne ze względu na jego szczególną 
wartość, wiązaną dziś przede wszystkim ze strategiami kampowymi: nieprzy-
stawalność. Najciekawsze (i może najśmieszniejsze) momenty Romea i Julci to 
te, w których iluzja płci demaskowana jest przez jakiś jeden drobny szczegół. 
Kiedy Teofi l przytula Franię, a ona ściąga mu perukę, jego kompletna „kobie-
cość” zostaje rozbita przez pozbawienie go wprawdzie tylko jednego, ale za to 
arcykobiecego elementu, jakim jest odpowiednia fryzura. Kiedy wraz z Roma-
nem pływa w rzece ubrany w kostium kąpielowy, porusza się tak, jak w jego 
mniemaniu porusza się elegancka panienka. Złudzenie kobiecości skutecznie 
jednak psuje wyraźnie męskie, muskularne ciało. Przypomina to działania nie-
których drag queen, które na końcu występu, usuwając ze swego wizerunku 
jeden „kobiecy” element (na przykład zdjęcie peruki czy wypchanego stanika), 
bądź odsłaniając element „męski” (włosy na piersiach), niszczą kreowaną przez 
siebie iluzję. Ma to jednak miejsce na poziomie czysto symbolicznym – drag 
queen (a zapewne też i drag king) nie zdecyduje się na wymowne ujawnienie 
szczegółów anatomicznych. Bo też nie o cielesność tu chodzi, ale o konstrukcję 
na powierzchni ciała, o performance, jakim jest płeć8.

Być może tę cechę występu drag przełożyć można na omawiane tu kreacje 
aktorskie. Podczas gdy inni bohaterowie pozostają nieświadomi przebieranki 
(oczywiście tylko ci, którzy powinni być nieświadomi), widz doskonale zdaje 
sobie sprawę z prowadzonej gry. Nie zobaczy kobiety ani w Teofi lu Rączce, ani 
w Henryku Pączku, nawet jeśli ci pojawią się w sukni, peruce i makijażu. Dla 
nich rys „prawdziwej”9 płci postaci pozostaje stale widoczny i nieusuwalny. Na 
tym polega owa komediowa wartość. A jednak Hipolit Pączek nie rozpozna-
je w pięknej blondynie mężczyzny, nawet gdy ta podsuwa mu podpowiedź, 
kim jest. Podobnie rodzice Romana, nawet kiedy widzą Mary/Teofi la w stroju 

8 Por. R. Baker, Drag. A History of Female Impersonation in the Performing Arts, Cassell, London 
1994, s. 15.

9 Cudzysłów jest niezbędny, skoro uznaliśmy, że tożsamość płciowa w przedstawionych tu fi l-
mach jest kwestią przede wszystkim stroju i wizerunku.
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kąpielowym, bardzo wyraźnie przecież ujawniającym anatomię bohatera, nie 
domyślą się, że z ich synem pluska się mężczyzna. 

Podczas gdy dla Pączka przebranie kobiece to dobrowolna zabawa, Rączka 
wciela się w kobietę w służbie Sprawy. Rola ta wydaje się go nie męczyć, może 
nawet chwilami sprawia mu przyjemność. Bawi się nią nawet wtedy, kiedy nie 
musi grać. Nie utożsamia się z nią, ale z właściwym sobie humorem wyko-
rzystuje jej atrybuty i możliwości. Być może jest ona dla niego także szczegól-
nym eksperymentem (choćby wtedy, gdy zamienia niewinny fl irt w bezkarne 
policzkowanie nudnego amanta), zwłaszcza że różne dziwactwa do pewnego 
momentu uchodzą, bo Mary jest przecież cudzoziemką, a do tego „wściekle 
bogatą”. Rozpoznanie mężczyzny pod peruką jest dla wielbiciela traumatyczne 
– to oznacza, że iluzja była tu niezwykle silna. Końcowe szaleństwo Teofi la/
Mary ma funkcję podobną jak owa autodemaskacja drag queen, podnosząca 
jeszcze atrakcyjność spektaklu.

Ubiór jest więc czytelnym znakiem, który w ogromnym stopniu określa 
człowieka. A łamanie kodu ubioru przypisanego przedstawicielom danej klasy, 
kultury, płci, zawsze ma polityczne konsekwencje. Przebieranki rodem z pol-
skich komedii przedwojennych, choćby w intencji całkiem niewinne, dziś nieco 
tę niewinność tracą. Koncentrując się na zupełnie współczesnym, zapewne nie-
co innym od pierwotnego, odczytaniu tego motywu, zauważyć trzeba, że spoza 
maski zwykłego komediowego chwytu, który umożliwiał zapętlenie intrygi, 
wyziera dziś sens ukryty (być może nawet dla samych twórców), wskazujący 
na niebezpieczną i zawsze dwuznaczną grę tożsamościami płci i seksualności. 
Jak wskazuje Marjorie Garber, gra taka rodzi „polityczny i kulturowy niepokój, 
który często ma całkiem realne i przykre konsekwencje dla tych, którzy testują 
wszelkie granice”10. Chociaż wspomniane fi lmy nie sugerują żadnej politycznej 
interpretacji, z dzisiejszego punktu widzenia staje się ona widoczna. 

Ale Stella Bruzzi zaznacza też, że cross-dressing w fi lmie, zwłaszcza w ko-
medii, zakłada deseksualizację danego bohatera. Podczas gdy androgynicz-
ność czy transwestytyzm mają potencjał wywrotowości, są niebezpieczne, 
bo działają przeciw normom i ich sztywności, bo negują polaryzację i jej nie-
uchronność, cross-dressing, pozornie tak nonkonformistyczny, wzmacnia sta-
tus quo. Bruzzi odwołuje się do stwierdzenia Roberta Stollera – właściwe dla 
cross-dressingu przebieranie się nie ma potencjału subwersywności, utwierdza 
podział, wskazując, iż pod przebraniem, ułudą, jest jakaś twarda tożsamość, 
której ostatecznie nie da się ukryć. 

Niewątpliwie w przypadku Lucyny, Henryka i Teofi la mamy do czynienia 
z takim właśnie mechanizmem, ale zostaje on podważony od wewnątrz. Być 

10 M. Garber, Vested Interests: Cross-dressing and Cultural Anxiety, Routledge, New York 1992, s. 161. 
Cyt. za: R. Bell-Metereau, Hollywood Androgyny, Columbia University Press, New York 1993, s. x.
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może wyjątkiem jest tu postać Władzi, której kreacja wykracza poza zwykłą 
zasadę cross-dressingu i wchodzi już na obszar panowania androgynii wraz 
z całą jej ambiwalentną erotyką. Poniekąd też bohaterki, takie jak Lucyna 
i Władzia, przeczą dość kontrowersyjnej opinii Stollera, wedle której kobiecy 
transwestytyzm nie istnieje, a przebranie za mężczyznę nigdy nie ma poten-
cjału erotycznego i służyć ma jedynie podniesieniu własnego statusu społecz-
nego (właściwego mężczyznom)11. Jawnie erotyczny, przynajmniej w niektó-
rych scenach, charakter ich kreacji wskazuje, że chodzi tu o znacznie więcej, 
a status męskości ma ostatecznie znaczenie drugorzędne, jeśli w ogóle jakieś 
ma. Fakt, iż bohaterowie tych fi lmów mniej lub bardziej zaczynają bawić się 
wizerunkiem, znajdują przyjemność w konstruowaniu tej „przeciwnej” płci, 
sprawia, że binarność zostaje uwypuklona do tego stopnia, iż można zacząć ją 
kwestionować. Stąd już bardzo blisko do postulatu Marjorie Garber, według 
której transwestytyzm czy cross-dressing traktowany być powinien w katego-
riach wykroczenia poza dualizm tożsamości, jako jakaś trzecia płeć, której nie 
da się zamknąć w sztywnej formie jakiejkolwiek defi nicji, jako stan zmienno-
ści, nieustannej mutacji12. Idąc za jej myślą, Bruzzi pisze: „Obraz transwesty-
ty sam w sobie stanowi fałszywą ścieżkę, pęknięcie między płcią biologiczną 
(sex) a społeczną (gender), obszar niejednoznaczności i zmiany. Niekompletny 
wizerunek transwestyty (czyli taki, z jakim mamy do czynienia w przypadku 
Lucynki i Władzi – przyp. K.K.) zawsze jest bardziej perwersyjny i ma większą 
seksualną moc niż ten kompletny czy też «zamknięty». Na utrzymanie właś-
nie tego niekompletnego wizerunku komedie głównego nurtu bardzo rzadko 
sobie pozwalają”13. 

Płynność tożsamości oferowanych przez omawiane tu postacie przełamuje 
formułę komediowego żartu, zabawy bez znaczenia. Nawet jeśli fi lmy, o któ-
rych tu mowa, wpisując się w normy kina głównego nurtu, ostatecznie dopa-
sowują do akceptowalnych granic treści grożące subwersją, jeśli w ostatecznym 
rozrachunku próbują je zneutralizować i osłabić, subwersja ta cały czas jest 
obecna i czeka na odbiorców, którzy chcieliby wydobyć ją na powierzchnię. 
Obcując z tego rodzaju fi lmami, widz zaczyna rozkoszować się niepewnymi, 
niestabilnymi i fascynującymi wizerunkami męskiego ciała w sukni i kobiece-
go w garniturze. Nigdy nie są stawiani w sytuacji nieświadomości, zawsze zda-
ją sobie sprawę z gry i ta wiedza pozwala im dostrzec pęknięcia w binarności. 
Oczywiście o ile zechcą je zobaczyć.

11 Zob. S. Bruzzi, dz.cyt., s. 149.
12 Zob. tamże, s. 150.
13 Tamże, s. 157.


