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  Jolanta Brach – Czajna nie mówi 
o drzwiach, mówi o szparach. „To, 
co niewidoczne, ukryte bywa w szpa-
rach, szczelinach, pêkniêciach prowa-
dz¹cych w g³¹b, pod powierzchniê, na 
drug¹ stronê rzeczywistoœci. Tej sa-
mej jednak. […] Odnalezienie szcze-
liny pozwala nam zsun¹æ siê z jasnej, 
g³adkiej powierzchni w mrok, opuœ-
ciæ obszar, na którym ostre œwiat³o 
oczywistoœci sp³aszcza widzenie. […] 
Nawykliœmy do ¿ycia w jasnoœci, 
gdzie œmia³o mo¿emy mówiæ: wiem, 
widzê, rozumiem, i lêk nas ogarnia
ogarnia przed mrokiem szpary. […] 
Zag³êbianie siê w mroczne pêkniêcia 
rzeczywistoœci niepokoi nas i trwo¿y, 
ale towarzyszy nam nadzieja, ¿e siêg-
niemy jakichœ g³êbszych warstw bytu,
¿e dotrzemy do wartoœci nie spotyka-
nych na powierzchni. Ale pewnoœci 
nie ma. Ryzykujemy. […] Na po-
wierzchni jesteœmy, w szparach by-
wamy. Gdy nu¿y nas wyw³aszczaj¹ca 
pewnoœæ, o szczelinach marzymy. Ni-
czego to nie zmienia, nie przyspiesza, 
bo szpary ods³aniaj¹ siê przed nami 
niespodziewanie. Same. I wpadamy 
w nie nagle. Jest to ³aska otwieraj¹cej 
siê dla nas rzeczywistoœci. […] Szpa-
ry to s¹ miejsca, które kryj¹ coœ nie-
widocznego. Os³aniaj¹ przed wgl¹-
dem, a zarazem prowokuj¹ nas do 
zg³êbiania ukrytego wnêtrza rzeczy-
wistoœci, choæ wiemy, ¿e nasze oko 
w ciemnoœci niczego nie dojrzy, wiêc 
musimy chyba s¹dziæ, ¿e w jakiœ in-
ny sposób uda nam siê rozwi¹zaæ po-
jawiaj¹ce siê przed nami zadanie. Byæ 
mo¿e samo wejœcie w szczelinê, samo 
zaistnienie w niej jest najw³aœciwsza 
odpowiedzi¹ na skierowane ku nam 
wezwanie. Gdy wsuwamy siê w ukry-
t¹ rzeczywistoœæ, która przyjmuje nas,
nas, a zarazem os³ania, byæ mo¿e 

nie musimy niczego poznawaæ, byæ 
mo¿e wystarczy istnieæ w miejscu, do 
którego nale¿ymy, które jak gdyby 
zezwala na to, aby byæ naszym miejs-
cem przez pewien czas. […] Jesteœmy 
g³êboko zdumieni i zaskoczeni, gdy 
odkrywamy, ¿e istnienie dane nam 
bezpoœrednio jest zarazem przed nami 
ukryte. Wystarczy, ¿e zwracamy siê 
ku niemu, a nie musimy gdzie indziej 
szukaæ tajemnicy. Jest tu”19/. Andrzej 
Stasiuk, raz z melancholi¹, innym 
razem z cierpk¹ irytacj¹, mówi o za-
niku œwiata metafizycznego, œwiata 
mroków, guse³, wierzeñ i rytua³ów 
wywiedzionych z natury. £¹czy ten 
zanik z miejskoœci¹, która oddala od 
natury, narzuca egzystencjaln¹ po-
wierzchownoœæ i poœpiech, tymczaso-
woœæ. Miasto wydaje mu siê czymœ 
umownym, czymœ w rodzaju parku 
tematycznego pt. „Cywilizacja Euro-
py Zachodniej”. Pisze: „Niebawem 
umr¹ ostatnie babki, które na w³asne 
oczy ogl¹da³y œwiat duchów. Ogl¹-
da³y z wiar¹ i spokojem, oczywiœcie 
z lêkiem te¿. ¯ywa, istniej¹ca nad-
przyrodzona rzeczywistoœæ odejdzie 
wraz z nimi. Wyj¹wszy rzadkie mis-
tyczne doœwiadczenia wybranych, 
bêdziemy skazani na pe³n¹ wysi³ku 
i trudn¹ ufnoœæ w istnienie niewia-
domego. G³adka, wypolerowana po-
wierzchnia codziennoœci us³u¿nie pod-
sunie nam nasze w³asne, p³askie od-
bicie jako g³êbiê”20/. 
  Mrok, nie œwiat³o, jest Ÿród³em 
twórczoœci, która nie chce byæ tylko 
rejestracj¹ zjawisk. Ciemny jêzyk 
Heraklita z Efezu i œlepa wola Artura
Schopenhauera. Dionizyjska orgias-
tycznoœæ. Jerzego Nowosielskiego 
artysta wys³any do czeluœci, zbawia-
j¹cy piek³o. Henryk Waniek: prawdzi-
woœæ jasnoœci opiera siê na fundamen-

cie ciemnoœci. Franz Kafka: pisaæ to 
znaczy wyskoczyæ z szeregu morder-
ców. Carl Gustav Jung (o twórczoœci 
wizjonerskiej): „Nic tu nie przypomi-
na obszaru ludzkiego dnia, nabieraj¹ 
zaœ ¿ycia marzenia senne, nocne lêki 
i mroczne przeczucia ciemnoœci du-
szy”21/.
  Mrok rodzaju ¿eñskiego, ciemnoœæ. 
Kiedy pojawia siê jako kobieta – czy 
mê¿czyzna potrafi j¹ przyj¹æ, zaryzy-
kowaæ? Kultura Zachodu pe³na jest 
obronnych strategii. Mo¿e to byæ teo-
ria Zygmunta Freuda mówi¹ca o lêku 
przed kastracj¹ i ujmuj¹ca kobietê ja-
ko istotê zazdrosn¹ o fallusa. Albo 
przekonanie, ¿e kobieta jest agentk¹ 
Szatana, co pokazuje w swej znako-
mitej pracy Jean Delumeau22/. Trudno 
te¿ pogodziæ siê œw. Augustynowi 
Aureliuszowi z haniebnym faktem, ¿e 
urodzi³a go kobieta, i to jak: inter uri-
nam et faeces! Bywa, ¿e lêk przed ko-
biet¹ prowadzi do homoseksualizmu, 
czyli do szukania partnera po tej sa-
mej, „swojej” stronie p³ci. Czasami 
zaœ owo zalêknienie kompensuje siê 
w postaci tzw. mi³oœci platonicznej 
– niewiele maj¹cej wspólnego z mi-
³oœci¹, o jakiej mówi³ Platon. Ta pla-
toniczna, a nie Platoñska, mi³oœæ po-
zostaje w gruncie rzeczy emocjonalna 
masturbacj¹, jak¹œ form¹ egotyzmu. 
„Rêka w s³u¿bie wyobraŸni” – tak 
okreœla³ onanizm Blaise Cendrars. 
Kochaj¹c platonicznie, podobnie, nie 
odnoszê siê do czyjejœ faktycznoœci, 
fizycznej i duchowej realnoœci inne-
go cz³owieka. Kocham w³asne wy-
obra¿enie czyjejœ osoby, co zreszt¹ 
nie wyklucza cierpienia bolesnego 
i wznioœle piêknego. Strategie te nie 
wyczerpuj¹ wszystkich objawów lêku 
przed kobiet¹. Delumeau przytacza 
opinie mê¿czyzn, w których pojawia 

siê ton zbrzydzenia pomieszanego 
z oczarowaniem. Kobieta, s³yszymy, 
to z³o wspania³e, rozkosz z³owroga, 
jadowita i zwodnicza. Poci¹g ³¹czy 
siê tu z odraz¹, wrogoœæ z zachwytem, 
ekstaza z rozpacz¹. 
  Sztuki przemieniania udrêki w roz-
kosz uczy siê Georges Bataille. „Za-
pomnieæ o wszystkim. Pogr¹¿yæ siê 
w nocy nieistnienia. Uton¹æ w roz-
paczy. Nie koñcz¹ce siê b³aganie nie-
wiedzy. Zawisn¹æ nad przepaœci¹ i
w absolutnych ciemnoœciach odczuæ 
jej grozê. Dr¿eæ, rozpaczaæ w zimnej 
samotnoœci, w wielkim milczeniu 
cz³owieka…”23/. Oto podstawowy 
fantazmat. Odzyskaæ pocz¹tek, wró-
ciæ, wtopiæ siê w Naturê, rozproszyæ, 
zagubiæ sw¹ cz¹stkowoœæ. Przedmio-
tem takiego d¹¿enia, mówi Bataille,
jest Wszechœwiat, Ca³oœæ. Pocz¹tkiem 
jest kobieta, co pokaza³ wprost Gus-
tave Courbet (Origine du monde, 
1866). Dla mê¿czyzny staje siê do-
datkowo Ca³oœci¹. Przera¿aj¹c¹ innoœ-
ci, a przez to po¿¹dan¹. Obc¹, czyli 
transcenduj¹c¹ normy mêskiego ³adu 
i uporz¹dkowania.

4. Natura i kultura.

  Sherry B. Ortner swój esej opa-
truje tytu³em: Czy kobieta ma siê 
tak do mê¿czyzny, jak „natura” do 
„kultury”?24/. Warto zastanowiæ siê, 
czy opozycja ta (natura – kultura) ma 
wartoœæ eksplanacyjn¹ w odniesieniu 
do zró¿nicowania p³ciowego ludzi; 
czy te¿ przeciwnie, niczego nie t³u-
maczy pozostaj¹c kolejnym przeja-
wem mêskiego szowinizmu.
  Przeciwstawnoœæ natury i kultury 
opisywana by³a czêsto i w wieloraki 
sposób. Zwracano uwagê na jêzyk 
sugeruj¹cy, ¿e natura jest „dana”, zaœ 
kultura „zadana”. Grecka physis, ³a-
ciñska natura to polska przyroda: to, 
co „przy-rodzeniu-siê-dane”. Pokazu-
je to ³acina: rzeczownik „natura” wy-
wodzi siê z czasownika nasci (byæ 
urodzonym). Jestem – pojawi³em siê 
w œwiecie – poprzez narodziny, na
które nie mia³em wp³ywu. Istnienie 
zosta³o mi dane bez mojego udzia-
³u, co uœwiadamiam sobie ju¿ naro-
dzony, post fatum. Z kolei grecka 
paideia oraz ³aciñska cultura mówi¹ 
o kszta³towaniu, uprawianiu, czyli o 
pracy. Jak ujmowa³ to Andre Malraux, 
naturê siê dziedziczy, kulturê zdoby-
wa. Biografia zawarta miêdzy naro-
dzinami i œmierci¹ jest drog¹ prowa-
dz¹ca od natury do kultury: od nagoœ-
ci i krwi do ceremonia³u o strukturze 
teatralnej (scenariusz, rekwizyty, kos-
tiumy itp.). Natura nie jest dotkniêta 
przez cz³owieka, to Deus in rebus 
(Bóg w rzeczach), jak pisa³ Giordano 
Bruno. Kultura to homo in rebus 
(cz³owiek w rzeczach). Zdaniem 
Claude Levi-Straussa (pisze o tym 
m.in. w Antropologii strukturalnej) 
natura jest chaotyczna, bezpoœrednia, 
samorzutna, nieprzetworzona, biolo-
giczna; natomiast cechy kultury, to 
uporz¹dkowanie, organizacja, psy-
chicznoœæ – to œwiat przetworzony.
  Fakty najbardziej oczywiste s¹ rze-
czywiœcie takie, ¿e kobieta bardziej 
ani¿eli mê¿czyzna jest struktur¹ „fizjo-
logiczn¹” i w ten sposób bli¿sz¹ na-
turze. Sherry B. Ortner pisz¹c to, od-
wo³uje siê do badañ i argumentów 
Simone de Beauvoir, której zdaniem 
kobieta pozostaje „ofiar¹ gatunku” 
i podporz¹dkowana jest biologicznej 
funkcji rozrodu. „Kobieta przystoso-
wana jest do potrzeb komórki jajo-
wej, a nie do swoich w³asnych. […] 

zostaje bardziej zniewolona przez ga-
tunek ni¿ mê¿czyzna, a jej zwierzê-
coœæ przejawia siê du¿o wyraŸniej”25/. 
Autorka Drugiej p³ci pisze, ¿e cia³o 
kobiety skazuje j¹ na proste reprodu-
kowanie ¿ycia, podczas gdy mê¿czyz-
na, wolny od takiego zdeterminowa-
nia, kszta³tuje nowe formy œwiata. 
„Mê¿czyzna produkuje przedmioty 
wzglêdnie trwa³e, wieczne i transcen-
dentne, kobieta natomiast produku-
je innych œmiertelników”26/. Rzecz 
w tym, konkluduje Ortner, ¿e wszyst-
kie te, wskazane wy¿ej, kwalifikacje
s¹ „raczej wytworem kultury ni¿ fak-
tem naturalnym”27/. Nie jest to, jak 
widaæ, konkluzja kategoryczna („ra-
czej”); autorka odwo³uje siê do pod-
stawowych podobieñstw kobiet i mê¿-
czyzn - maj¹ œwiadomoœæ, s¹ œmier-
telni itp. Simone de Beauvoir jest bar-
dziej wyrazista. Wskazuj¹c ró¿nice
naturalne – uniewa¿nia ich rangê 
mówi¹c: „Nikt nie rodzi siê kobiet¹, 
tylko siê ni¹ staje”. Owszem, natura 
wyposa¿a nas w cechy mêskie lub 
¿eñskie, jednak sposób ich aktualizo-
wania i wyposa¿ania w sens – czyli: 
realne bycie kobiet¹ lub mê¿czyzn¹ 
– zale¿y ju¿ od kultury: socjalizacji, 
wychowania, samowiedzy to¿samoœ-
ciowej itp. Problem dotyczy substan-
cjalnego lub relacyjnego sposobu poj-
mowania p³ci. Istniej¹ kobieta/mê¿-
czyzna „prawdziwi”, czy tylko „wy-
kreowani” przez kulturê – wt³ocze-
ni w spo³eczne role, skrojeni przez 
mêskie/kobiece spojrzenie, czy choæ-
by przez w³asny transgresyjny kaprys, 
co opisuje Carol Lynn Mithers. Po 
dwóch godzinach zabiegów podesz³a 
do lustra. „Osoba, która sta³a naprze-
ciw mnie, by³a œredniego wzrostu, 
drobnej budowy, o d³ugich nogach, 
szerokich ramionach i p³askiej klatce 
piersiowej. Nigdy jej wczeœniej nie 
widzia³am. By³ to ktoœ ca³kiem obcy. 
To by³ jakiœ mê¿czyzna”28/.
  Szkoda, ¿e nie istnieje trzecia p³eæ 
– taka, która z ³agodn¹ wyrozumia-
³oœci¹ pokaza³aby dwom pierwszym 
faktyczne ich w³aœciwoœci i uwik³a-
nia. Istniej¹ tylko dwie p³ci, ka¿da 
wroœniêta – jako „byt w sobie” – we 
w³asny sposób istnienia, pozostaj¹ca 
sêdzi¹ we w³asnej sprawie. Wszystkie 
wskazane wy¿ej kwestie s¹ bardziej 
przedmiotem ocen i gradacji (kultura 
ponad natur¹, czy mo¿e odwrotnie; 
wielu ludzi s¹dzi, ¿e w³aœnie odwrot-
nie), ni¿ opisu i próby zrozumienia.
zumienia. S¹ tak¿e Ÿród³em cierpieñ. 
Kultura – a w ka¿dym razie kultura 
zachodnia – postrzegana jest jako 
struktura, od przynajmniej piêciu ty-
siêcy lat, zmaskulinizowana, patriar-
chalna. Dlaczego w takim razie tak 
wielu kulturowo skonstruowanych 
„patriarchów” chcia³oby wyzwoliæ siê 
z jej gorsetu? Dlaczego odkrywane 
w sobie œlady natury staj¹ siê dla nich 
wspomnieniem stanu bezpowrotnie 
utraconego, Raju i bezpieczeñstwa? 
St¹d mo¿e bierze siê pokusa równa-
nia: natura – matka kultury, czyli ko-
bieta – matka mê¿czyzny. St¹d mo¿e 
wszystkie mêskie powik³ania – ¿al, 
po¿¹danie, poczucie obcoœci, potrze-
ba przynale¿noœci. Te chwackie miny 
silnego samca, który udaje, ¿e zapom-
nia³ o p³aczu. 
 Patriarchalny charakter zachodniej 
kultury nie jest tylko wyrazem wy-
pe³nionej ¿alem oceny kobiet, bo 
i sami mê¿czyŸni podpisuj¹ siê pod 
podobn¹ kwalifikacj¹. Oto mit o Edy-
pie w postaci, jak¹ nada³ mu Sofokles
w tragedii Król Edyp. Erich Fromm 
interpretuje tê opowieœæ jako obraz 


