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Kobieta jako „inny”
1. Pycha i rozdzielenie.

  Wszystko, co ³¹czy siê z innoœci¹, 
ma swoje Ÿród³o w nieposkromieniu, 
w zaniku poczucia sacrum i poczucia 
tabu, w zapoznaniu przez cz³owieka 
w³asnej kondycji – mizernej nad wy-
raz, jednodniowej, podlegaj¹cej nor-
mom nie przez niego stanowionym. 
Kondycji jeœli nawet podobnej do bos-
kiej, to przecie¿ nie identycznej z ni¹. 
Okrzepniêcie w dotychczasowym ist-
nieniu oraz nabrzmia³e poczucie mocy 
przynosz¹ skutki niszcz¹ce samo to 
istnienie. Bogowie nie lubi¹ dzieliæ siê 
doskona³oœci¹1/.
   W platoñskiej Uczcie jeden z bie-
siadników, Arystofanes, opowiada o 
takim w³aœnie dramacie. Istnia³ oneg-
daj cz³owiek pe³ny, obojnak wyra¿a-
j¹cy jedn¹ z trzech p³ci: mêsk¹ (po-
chodz¹c¹ od s³oñca), ¿eñsk¹ (wyras-
taj¹c¹ z ziemi) i obie zmieszane ze so-
b¹ (wywodz¹c¹ siê z ksiê¿yca). By³a 
to istota silna i okropnie wolnomyœl-
na, myœl¹ca o równaniu siê z boga-
mi. Chc¹ os³abiæ pysza³ków, Zeus z
pomoc¹ Apollina rozci¹³ ich na dwie 
czêœci: obie mêskie, obie ¿eñskie oraz 
na kobietê i mê¿czyznê. „Po takim 
rozciêciu naturalnych ca³oœci têskniæ 
zaczê³o ka¿de za sw¹ drug¹ po³ow¹, 
zaczem siê rêkoma obejmowaæ po-
czêli i tak, chc¹c siê zrosn¹æ na powrót 
w uœciskach, ginêli z g³odu i z zanied-
bania wszelkiego, bo nic nie chcia³o 
robiæ ¿adne bez drugiego”2/.
  Opowieœæ mówi¹ca o Prajedni, o 
Ca³oœci daj¹cej siê dziœ pomyœleæ je-
dynie, o stanie utraconym a przez to 
wyzwalaj¹cym rozpaczliwe pragnie-
nie powrotu i odzyskania3/ – opo-
wieœæ ta ma sens uniwersalny i wyra-
¿a pamiêæ czasu mitycznego, rozu-
mianego tak, jak rozumia³ go Parme-
nides; czasu, w którym istnia³o kos-
miczne j¹dro i w którym istnienie 
w doskona³y sposób przylega³o do 
jego istoty. Johann Wolfgang Goethe 
u¿ywa w tym kontekœcie okreœlenia 
„Alles-Ein”, w którym mieszcz¹ siê 
intuicje bynajmniej nie wydumane li-
teracko, lecz ¿ywe i obecne w myœle-
niu potocznym – przede wszystkim 
w mitach, podaniach i legendach. Nie-
które z nich, zebrane g³ównie z tere-
renów ba³kañskich, opisuje Mircea
Eliade w pracy Mephistopheles et l’An-
drogyne (polskie t³umaczenie: Mefisto 
i Androgyn, czyli tajemnica Pe³ni4/). 
Platoñski pracz³owiek daje o sobie 
znaæ w opracowaniach naukowych, 
na przyk³ad u Karla Gustava Junga; 
tak¿e w literaturze, choæby w Seraficie 
Honoré Balzaka. Bohaterka (bohater?) 
Serafity to ktoœ istotnie odmienny od 
reszty œmiertelników, kto kryje w so-
bie tajemnicê p³ci. Dla Minny to ON, 
Serafitus, zaœ dla Wilfreda to ONA, 
Serafita; a obie te relacje s¹ relacjami 
mi³oœci.
  Otó¿ w³aœnie! Upewniamy siê nie 
po raz pierwszy, ¿e tajemnicy mi³oœ-
ci – tak czy owak przynale¿nej do 
Niewys³owionego – delikatnie tylko 
mo¿na dotkn¹æ w taki jedynie spo-
sób: wychodz¹c od rozdzielenia. Pol-
skiemu s³owu „mi³oœæ” odpowiadaj¹
greckie s³owo „eros”5/ i ³aciñskie „re-
ligia”6/; obydwa mówi¹ o po³¹czeniu, 
o zwi¹zku. By jednak coœ mog³o siê 

³¹czyæ, musi byæ wczeœniej – podpo-
wiada to najprostsza logika – rozdzie-
lone. Po grecku „schizoidalne”, po ³a-
cinie - „seksualne”. Emanuel Lévinas 
mówi o seksualnoœci jako o odsepa-
rowaniu bêd¹cym fundamentem prag-
nienia. Byt odseparowany to samo-
lubna psychika i doznania zmys³owe, 
rozkosz. „Rozkoszowanie separuje 
anga¿uj¹c siê w treœci, którymi ¿yje”7. 
Budz¹ca napiêcie zale¿noœæ miêdzy 
nieobecnoœci¹ i pragnieniem jest czês-
tym motywem lirycznym. „Kiedy ko-
chasz musisz wyjechaæ” (Blaise Cen-
dars); „Zatem wyjedŸ i b¹dŸ mi z po-
wrotem/ bowiem gdzie oczy za blisko 
s¹ oczom/ b³ogos³awiony rozjazd – i 
powroty” (Urszula Kozio³); „Jestem za 
blisko, ¿eby mu siê œniæ” (Wis³awa 
Szymborska). 
  Mi³oœæ, gdyby kusiæ siê o próbê 
jakiegoœ sformu³owania, wyrasta ka¿-
dorazowo z ontycznej samowiedzy
braku, z rozpoznania w³asnej cz¹st-
kowoœci; mi³oœæ to „cz³owiek niedo-
koñczony”, jak wyrazi³ to Paul Éluard. 
Jest mi³oœæ pragnieniem – by z jak¹œ 
inn¹ cz¹stk¹ utworzyæ ca³oœæ. To dla-
tego, zauwa¿a Safona, bogowie nie 
potrafi¹ kochaæ: nie ma poza nimi 
niczego obcego, innego; niczego, co 
mog³oby byæ przedmiotem pragnie-
nia8/. Doskonali – wszystko mieszcz¹ 
w sobie, wszystko sob¹ obejmuj¹, 
s¹ wiêc samotni9/. To dlatego tak¿e, 
o czym wspomina Isaac Bashevis 
Singer w swej autobiograficzne opo-
wieœci, tradycja chasydzka mówi o 
Bogu stwarzaj¹cym œwiat bêd¹cy za-
przeczeniem Stwórcy. Zgodnie z tym 
ujêciem Bóg stworzy³ œwiat z powo-
du metapragnienia: zapragn¹³ mi³oœ-
ci, to znaczy pragnienia i mo¿liwoœci 
po³¹czenia. „Ju¿ w œredniowieczu po-
jawi³y siê g³osy o tym, ¿e stworzenie 
œwiata by³o dla Boga koniecznoœci¹. 
[…] Mi³oœæ domaga siê dawania, ob-
darowywania, dzielenia, samotnoœæ 
Boga-Mi³oœci domaga³a siê osobowej 
wymiany”10/. 

2. Obcoœæ i fascynacja.

  Mi³oœæ wyrasta z rozdzielenia, 
z przekroczenia siebie czyli transgre-
sji, z dostrze¿enia „innego” i „innoœci”. 
Jest mo¿liwa w œwiecie zniszczonym 
jako d¹¿enie do przywrócenia ³adu. 
Warunkuje j¹ rzeczywistoœæ ontolo-
gicznego pluralizmu, opisywana przez
jêzyk nominalistyczny. Jêzyk ten po-
kazuje istnienie odmiennych od sie-
bie, bytuj¹cych na swój w³asny spo-
sób, indywiduów. Tylko taki œwiat 
wytwarza zdolnoœæ poszukiwania po-
³¹czeñ, tylko taki przepe³niony jest 
odnajdywaniem siê, nie ma znacze-
nie ¿e z³udnym, ludzkich cz¹stek. To 
œwiat pragnienia i mi³oœci – stanów 
zdeterminowanych poczuciem braku, 
fascynacj¹ i odmiennoœci¹. Tak¿e – 
czy mo¿e przede wszystkim – binarn¹ 
odmiennoœci¹ typu mêsko – ¿eñskiego. 
Zdaniem Paula Tillicha11/ istnienie obu 
tych pierwiastków jest zasad¹ bytu 
cierpi¹cego i szczêœliwego z powodu 
tego cierpienia. Heglowska triada: teza 
– antyteza – synteza to, s¹dzi Tillich, 
figura bêd¹ca w istocie wzorem mi-
³oœci mo¿liwej przez wieczne nie-
spe³nienie. Mi³oœci, jak okreœli³by to 

Miko³aj Kuzañczyk, istniej¹cej jako
jednoœæ przeciwieñstw (coincidentiae 
oppositorum). Georges Bataille pos³u-
guje siê – coœ podobnego wyra¿aj¹-
cymi – kategoriami ci¹g³oœci i nie-
ci¹g³oœci bytu. „Istoty reprodukuj¹ce 
siê s¹ od siebie ró¿ne, a istoty reprodu-
kowane ró¿ne s¹ miêdzy sob¹. Ka¿da 
istota ró¿ni siê od innych. Jej naro-
dziny, œmieræ, koleje ¿ycia mog¹ mieæ 
dla innych znaczenie, ale tylko ona jest 
zainteresowana bezpoœrednio. Jedynie 
ona siê rodzi, Jedynie ona umiera. 
Miêdzy jedn¹ a drug¹ istot¹ istnieje 
przepaœæ, istnieje nieci¹g³oœæ”12/. Po-
szukiwanie ci¹g³oœci, pisze dalej Ba-
taille, to poszukiwanie erotyzmu, czyli 
sakralnoœci bytu. Ks. Jan Twardowski: 
„[…] zbli¿a mnie do Ciebie/ to co ciê 
oddala” (Zbli¿enia). Czes³aw Mi³osz: 
„Mi³oœæ to znaczy patrzeæ na siebie/ 
Tak jak siê patrzy na obce nam rze-
czy” (Mi³oœæ). O ile seksualnoœæ – pi-
sze Rollo May – popycha nas ku cze-
muœ, o tyle erotycznoœæ przyci¹ga; jeœ-
li pierwsza d¹¿y do redukcji napiêcia 
poprzez orgazm, druga kieruje ku 
jedni13/.
  Zdaniem Fryderyka Schegla, celem, 
ku któremu winna d¹¿yæ ludzkoœæ, jest 
stopniowa integracja p³ci a¿ do resty-
tucji androginii. Ale te¿ jest to, na owo 
bolesne szczêœcie, cel nieosi¹galny 
w daj¹cy siê wyobraziæ sposób. „Có¿ 
by siê sta³o z mi³oœci¹ – pyta retorycz-
nie Eugene Dupréel – gdyby kochan-
kom grozi³o, i¿ rzeczywiœcie stopi¹ 
siê w jedno, jak tego nieraz pragn¹, 
jeœli wierzyæ ich zapewnieniom? Nie-
w¹tpliwie przesta³by istnieæ ich po-
ci¹g”14/. 
  Obcoœæ i fascynacja, ich wzajemny 
zwi¹zek. Rudolf Otto w ten w³aœnie 
sposób próbuje zrozumieæ istotê religii 
pojmowanej jako wiêŸ ³¹cz¹ca Boga 
i cz³owieka. Bóg nie jest „partnerem” 
cz³owieka, o czym nie chc¹ pamiêtaæ 
liczni teologowie, gdy narzêdziami 
swego rozumu oswajaj¹ Tajemnicê. 
Jako byt transcendentny – pozostaje 
„bytem dla siebie”, mówi o sobie 
„jestem, który jestem”, przekracza 
horyzont ludzkiej wyobraŸni15/. Jest 
inny – i jako taki przyci¹ga i trwo¿y 
zarazem. Fascinosum i tremendum to 
kategorie konstytuuj¹ce religijnoœæ, 
czyli erotycznoœæ. Religijnoœæ, która 
wype³nia przestrzeñ (u Bataille`a – 
przepaœæ) miêdzy cz³owiekiem i Bo-
giem, a tak¿e tê, jaka widoczna bywa 
miêdzy ludŸmi. Zw³aszcza miêdzy 
dwojgiem ludzi, czyli miêdzy kobiet¹ 
i mê¿czyzn¹, z których ka¿de jest dla 
drugiego tak¿e jak gdyby Bogiem. 
Fascynacja i zatrwo¿enie dope³niaj¹ 

siê wzajemnie, co wyra¿aj¹, ot, choæ-
by s³owa znanej piosenki: i chcia³a-
bym, i bojê siê. Dope³niaj¹ siê i ³¹cz¹ 
tak, ¿e od jakiegoœ momentu stano-
wi¹ ca³oœæ nowego rodzaju, ca³oœæ 
wype³nion¹ treœci¹ doœwiadczenia 
mistycznego. „Wszystko przemawia 
za tym – pisa³ André Breton – ¿e ist-
nieje pewien punkt w umyœle, z które-
go ¿ycie i œmieræ, rzeczywistoœæ i uro-
jenia, przesz³oœæ i przysz³oœæ, rzeczy 
mo¿liwe i niemo¿liwe do przekazania, 
góra i dó³ przestan¹ byæ postrzegane 
jako przeciwstawne”16/. Byæ mo¿e i 
w tym le¿y tajemnica Boga – nie tylko 
odmiennego od ludzkiej prostoty, lecz 
i wewnêtrznie sprzecznego w tym 
prostym spojrzeniu. Sprzecznego dla 
cz³owieka; chcia³oby siê rzec – w ja-
kimœ sensie „bogatszego” od jego ho-
ryzontu poznawczego, obejmuj¹cego 
sfery i znaki, jakie w ludzkim ogl¹dzie 
wykluczaj¹ siê wzajemnie. W ten 
sposób próbuje opisaæ Boga Heraklit 
z Efezu: „Bóg to dzieñ-noc, zima-lato, 
wojna-pokój, sytoœæ-g³ód: to znaczy 
wszystkie przeciwieñstwa”17/. Tak te¿, 
mo¿na s¹dziæ, chce uj¹æ bosk¹ Tajem-
nicê Franciszek Karpiñski w znanej 
kolêdzie Bóg siê rodzi, gdzie w ka¿-
dym wersie ³¹cz¹ siê ze sob¹ innoœci
i przeciwieñstwa: ogieñ krzepnie, 
blask ciemniej, ma granice Nieskoñ-
czony.
 Pe³niê, która obejmuje wykluczaj¹ce 
siê stygmaty, mo¿na znaleŸæ w obra-
zie bêd¹cym fantazmatem niejednego 
mê¿czyzny i niejednej kobiety. To 
obraz Madonny – Dziwki. Niepojêtej, 
zdolnej do rzeczy niedaj¹cych siê 
przewidzieæ, sprzecznej wewnêtrznie 
dla mê¿czyzny i sprzecznoœci¹ to fas-
cynuj¹cej go bezprzyk³adnie. Œwiê-
toœæ cnót mieszczañskiej ¿ony i nie-
wyobra¿aln¹ rozwi¹z³oœæ godzi Sé-
verine Serizy, bohaterka powieœci Jo-
sepha Kessela Belle de Jour (w filmie 
Luisa Buñuela gra³a tê postaæ Cathe-
rine Deneuve). Przyk³adna mieszczka, 
sama jest pocz¹tkowo nieœwiadoma 
drugiego swego oblicza. Ujawnia siê 
ono w snach, owej „fasadzie” (Z. 
Freud), za któr¹ kryj¹ siê utajone prag-
nienia; odkryte - ka¿e zrealizowaæ siê 
w rzeczywistoœci. 

3. Obcoœæ – lêk i wstrêt.

  Chodzi teraz o lêk, nie strach; i o 
wstrêt – nie obrzydzenie. O lêk i wstrêt, 
które wci¹gaj¹, z których doznawania 
cz³owiek nie chce siê wyzwoliæ.
  Lêk tym ró¿ni siê od strachu, ¿e jest 
metafizyczny, co znaczy, ¿e nie okreœ-
laj¹ go fizyczne, daj¹ce siê uchwyciæ

poznawczo przyczyny. Strach towa-
rzyszy niebezpieczeñstwu zwi¹zane-
mu na przyk³ad z bandyckim napa-
dem albo ze spotkaniem dzikiego 
zwierzêcia. Lêk pojawia siê podczas 
obcowania ze zw³okami, duchami, 
czymœ z fizycznego punktu widzenia 
jak najbardziej bezpiecznym – co jed-
nak niepokoi niepojêtnoœci¹, przyna-
le¿noœci¹ do obcego obszaru bytowe-
go; co pozostawia bezradnym wobec 
zagadki. Strach budzi kobieta (¿ona) 
z wa³kiem w rêku, wzbudza zaœ lêk 
jako kobieta, istota nieprzejrzysta dla 
mê¿czyzny.
  Wstrêt to, podobnie, coœ ró¿nego 
od obrzydzenia. Obrzydzenie jest este-
tyczn¹ i w tym sensie ostateczn¹ ne-
gatywnoœci¹. „Mier¿¹ mnie wszystkie 
bogi jednako” – mówi Prometeusz u 
Ajschylosa; sam bóg, pozbawiony ja-
kichkolwiek z³udzeñ co do „swoich”. 
Wstrêt, gwa³c¹c wyobraŸniê i kanony 
smaku, przecie¿ jednak przyci¹ga; 
kusi, by dotkn¹æ œliskiego, dopiero co 
narodzonego i nigdy wczeœniej niewi-
dzianego robaka. „Klara – czytamy 
u Octave Mirbeau – jak siê zdawa³o, 
czu³a siê wybornie. Najl¿ejszy choæ-
by odruch wstrêtu nie znaczy³ nag³¹ 
zmarszczka jej bia³ej, tak œwie¿ej 
jak kwiat wiœniowy twarzy. Oczy jej 
lœni³y i zasz³y wilgoci¹, nozdrza siê 
rozdyma³y, jakby odczuwa³a rozkosz 
mi³oœci p³ciowej. Wci¹ga³a nosem 
odór zgnilizny z ¿ywym zadowole-
niem jak wonny zapach”18/. 
  Lêk wci¹ga, czy raczej: wchodzi w 
cz³owieka. Kiedy wejrzysz w otch³añ, 
otch³añ wejrzy w ciebie – pisa³ Fry-
deryk Nietzsche. Nie ja siê lêkam – to 
raczej lêk jest we mnie, znalaz³ tu dla 
siebie miejsce, zadomowi³ siê; bo go 
przyj¹³em, w jakiœ trudny do pojêcia 
sposób zapragn¹³em jego obecnoœci. 
I zaryzykowa³em, otwieraj¹c siê. Jeœli 
otworz¹ siê drzwi i nikt za nimi nie
stoi; jeœli k³êbi siê za nimi mrok 
– zaczyna siê ryzykowna gra: wejdê 
w ten mrok – nie wejdê – wejdê – nie 
wejdê… Chcia³bym i bojê siê. Albo: 
stojê na krawêdzi peronu patrz¹c na 
nadje¿d¿aj¹cy poci¹g i znowu: skoczê 
– nie skoczê – skoczê… Na ogó³ lu-
dzie w pewnym – ostatnim – momen-
cie odskakuj¹ od krawêdzi przera¿eni 
myœl¹, ¿e jeszcze moment, a mogliby 
skoczyæ naprawdê, ¿e to mog³oby 
siê staæ. Na ogó³ odskakuj¹, uciekaj¹ 
od drzwi, które otworzy³y siê same 
(Jim Morrison jest w tym wzglêdzie 
wyj¹tkiem). Ale nie wszyscy. S¹ tacy, 
co wypatruj¹ miejsc i sposobnoœci, 
by zmierzyæ siê z tym, co kryje siê za 
drzwiami, które otworzy³y siê same. 
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