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Krytyczny potencjał subwersji

MA£GORZATA ZAWADZKA

  Mijaj¹c ostatnio afisz zapraszaj¹cy 
na kolejn¹ (tym razem operow¹ i 
przeznaczon¹ dla m³odego widza) 
wersjê szekspirowskiego dramatu 
Romeo i Julia, zaczê³am siê zasta-
nawiaæ, czy owa publicznoœæ zdaje 
sobie sprawê, ¿e w czasach teatru 
el¿bietañskiego role jednej z najpo-
pularniejszych par kochanków odgry-
wali dwaj mê¿czyŸni. Pomyœla³am 
tak¿e, ¿e przecie¿ w przestrzeni opery 
odgrywanie p³ci obecne jest nadal. 
Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e 
performatyw i subwersja s¹ natural-
nym elementem tych aktywnoœci kul-
turalnych. Jeœli konfrontujemy tak¹ 
sztukê z widzem wychowanym na 
kulturze popularnej, nasuwa siê py-
tanie, czy w tej przestrzeni powy¿sze 
kategorie s¹ obecne? Co wiêcej - czy 
w procesie recepcji oraz aktywnoœci 
krytycznej idzie za tym refleksja, ¿e 
celowo podwa¿a siê tam heteroseksu-
alizm, a nie tylko wprowadza atrak-
cyjny chwyt w postaci przebieranki?
  Jeanette Winterson w swych esejach 
o sztuce zachêca³a, by czytaj¹c Szek-
spira nie przywi¹zywaæ siê zbytnio 
do tych pi¹tych aktów przebieranko-
wych komedii omy³ek, gdzie wszyst-
ko i wszyscy wracaj¹ na swoje rze-
komo w³aœciwe miejsca oraz konfi-
guracje personalne. Podobnie myœla³ 
zapewne Billy Wilder, proponuj¹c 
przezabawny fina³ komedii Pó³ ¿ar-
tem, pó³ serio, gdzie pozostawia swe-
go bohatera Jerry’ego alias Daphne 
na statku mi³oœci z sugesti¹ narzeczo-
nego, ¿e nikt nie jest doskona³y.
  Kino, owszem, od zarania swego 
istnienia chêtnie u¿ywa³o motywu 
przebieranek, genderowej zamiany 
miejsc. Nie mia³o to jednak wydŸwiê-
ku subwersywnego. Nawet jeœli w 
1930 roku Marlena Dietrich w filmie 
Josefa von Sternberga Marocco ca³u-
je kobietê ubrana w mêski frak, odby-
wa siê to w ramach normy. Granice 
nie s¹ ³amane œwiadomie. Wrêcz 
przeciwnie, s¹ podtrzymywane, ponie-
wa¿ bohaterka grana przez Dietrich 
nie przekracza roli, tylko perfekcyjnie 
j¹ odtwarza. Wiadomo bowiem, ¿e 
jest to element gry erotycznej miêdzy 
ni¹, a m³odym ¿o³nierzem Legii Cu-
dzoziemskiej, którego chce uwieœæ.
  Jak zatem rozs¹dziæ heteronorma-
tywny dyskurs w kulturze popularnej? 
Mo¿na to zrobiæ stosuj¹c narzêdzie, 
które tkwi u jej podstaw - powtórze-
nie. Skoro cytat jest niejako technik¹ 
popu, zatem idealnie pasuje do sub-
wersji, która cytuje normy w celu ich 
obna¿enia i wyzwolenia siê z narzu-
conych, ograniczaj¹cych schematów. 

 Pewnego piêknego poranka obudzi-
³em siê jak zwykle. Najpierw szyb-
ko otworzy³em oczy i natychmiast 
je zamkn¹³em. Powtórzy³em to piêæ 
razy. Lubiê tê grê, kiedy udajê, ¿e 
œwiat znika a ja, czyli moja myœl trwa 
dalej. Zazwyczaj szybko zrywam siê 
z ³ó¿ka i pêdzê do ³azienki. W koñcu 
kilka godzin cz³owiek nie oddawa³ 
moczu. Jednak czu³em, ¿e ten dzieñ 
bêdzie inny ni¿ wszystkie poprzed-
nie. Nie wiedzia³em tylko dlaczego 
mia³o byæ inaczej. Mo¿e dlatego,  ¿e 
moje skarpety wystawa³y niesfornie 
spod poduszki. Pamiêtam przecie¿, ¿e 
schowa³em je jak zwykle, pod fote-
lem. 
- Zaczyna siê w³aœnie kolejny dzieñ 
z reszty mojego ¿ycia - nie wiem dla-
czego powiedzia³em na g³os amery-
kañsk¹ maksymê. 
- Nie s¹dzê -  odpar³ jakiœ g³os.  
  Zerwa³em siê na równe nogi. W kuch-
ni przy stole jakby nigdy nic siedzia³
Woody Allen.
- Szalom - rzuci³ - chcesz kawy czy 
herbaty?
- Kawy - powiedzia³em jakoœ o-
chryple.
- Z mlekiem czy bez - spyta³ Woody.
- Z mlekiem - wysapa³em i uszczyp-
n¹³em siê. O kurwa - sykn¹³em.
- S³ucham? - powiedzia³ Allen
- Ja nie rozumiem co siê dzieje. 
- Masz prawo, w koñcu nie jesteœ or-
³em intelektu.
- Dobra dosyæ tego. Proszê natych-
miast wyjaœniæ co tu siê dzieje? - za-
wo³a³em.
- Nie, tego ju¿ za wiele - powiedzia³ 
Woody - mam w dupie takie przyjem-
noœci. Wsta³ i wyszed³ z pokoju. Potem 
us³ysza³em trzaœniêcie drzwi na kory-
tarzu i cisza. 

Judith Butler dostrzeg³a tak¹ strategiê 
w wystêpach drag queen i drag king, 
gdzie widaæ wyraŸnie, ¿e subwersja 
unaocznia performatywnoœæ kons-
trukcji gender, oraz denaturalizuje 
heteroseksualnoœæ. 
  Do kultury masowej przenios³a 
taki sposób myœlenia miêdzy innymi 
brytyjska pisarka Sarah Waters. Jako 
historyczka sztuki zastanawia³a siê, 
czy dla publicznoœci koñca dziewiêt-
nastego wieku popularne w kulturze 
proletariackiej wystêpy kabaretowe 
kobiet w przebraniach mê¿czyzn 
znaczy³y coœ wiêcej, czy nios³y jakiœ
dodatkowy urok. W swej debiutan-
ckiej powieœci Tipping the velvet za-
proponowa³a zatem temat lesbianiz-
mu realizuj¹cego siê poprzez sub-
wersywny uk³ad butch/femme, oraz 
performatyw drag. I tak, m³oda dziew-
czyna z nadmorskiej wioski wchodzi 
w doros³oœæ na scenach londyñskich 
kabaretów przebieraj¹c siê za mê¿-
czyznê, kochaj¹c jednoczeœnie na  
scenie i poza ni¹ sw¹ sceniczn¹ part-
nerkê.
  Czy mniejszoœciom seksualnym 
w ogóle jednak zale¿y, by zaistnieæ 
w kulturze popularnej? Stworzyli 
przecie¿ niszow¹ przestrzeñ i estety-
kê New Queer Cinema, czasem prze-
mycani s¹ nawet do filmowego main-
streamu. Otó¿ kultura g³ównego nur-
tu, jak sama nazwa wskazuje, jest so-
czewk¹, w której swoj¹ reprezentacjê 
odnaleŸæ mo¿e ka¿dy. Mo¿na zary-
zykowaæ nawet twierdzenie ¿e ci, 
których tam nie ma, nie istniej¹. Co 
wiêcej, obecnoœæ i reprezentacja w 
kulturze popularnej ma w mojej opi-
nii wydŸwiêk bardziej rewolucyjny, 
ni¿ pozostawanie w opozycji cent-
rum - peryferie. Pozostaj¹c termino-
logicznie w konwencji – wdzieramy 
siê nie tylko na barykady, ale zdoby-
wamy salê tronow¹. 
 Z tego, jak wa¿na jest reprezenta-
cja, zda³am sobie sprawê, gdy znajo-
ma przybli¿a³a mi gejowskie w¹tki
z dwóch najpopularniejszych pol-
skich seriali obyczajowych wyœwiet-
lanych w telewizji publicznej. Dla 
mnie zaskakuj¹cy by³ fakt, ¿e naresz-
cie w polskiej telewizji temat homo-
seksualizmu pojawia siê na szersz¹ 
skalê; dla niej najwa¿niejsze by³o 
to, ¿e mog³a mówiæ o trudnym dla sie-
bie temacie poprzez bezpieczn¹ prze-
strzeñ fikcji filmowej. Fakt, ¿e temat 
zosta³ zapoœredniczony przez medium, 
u³atwi³ jej w odbiorze wprowadzenie 
go do rzeczywistoœci pozaekranowej, 
z której nota bene przyszed³. Dziêki 
temu, ¿e w¹tki przedstawiono w spo-

sób pozytywny i niestereotypowy, 
mo¿liwe bêdzie takie ich odczytanie 
równie¿ poza przestrzeni¹ serialow¹.
  Dla mnie jednak takie prze³amywa-
nie heteronormatywnoœci nie jest wy-
starczaj¹ce. Z jednej strony uzyskuje 
siê reprezentacjê i widzialnoœæ, z dru-
giej jednak traci siê podmiotowoœæ
woœæ na rzecz doraŸnej publicystyki, 
która usi³uje dowieœæ, ¿e wszyscy 
jesteœmy tacy sami, mamy takie same 
problemy i nosimy takie same ko-
szule. Takie stanowisko posuniête do 
ekstremum oznacza, ¿e w dyskursie 
nieheteronormatywnym nie o toleran-
cje chodzi, gdy¿ - jak mówi jedna 
z bohaterek pierwszego lesbijskiego 
amerykañskiego serialu telewizyjnego 
- bycie tolerowan¹ jako lesbijka za-
k³ada, ¿e jest coœ nieakceptowalnego 
w jej homoseksualizmie. 
  Subwersja natomiast jest w³aœnie 
tym myœlowym krokiem dalej. I choæ 
zgodnie z definicj¹ jest strategi¹ mó-
wienia z pozycji wykluczenia, peryfe-
riów, z za³o¿enia wiêc niszow¹ - œwiet-
nie pasuje do mainstreamu, przyno-
sz¹c orzeŸwiaj¹cy powiew œwie¿oœci 
(jak to w przypadku praktyk dekon-
strukcyjnych bywa). Jest to narzêdzie 
reprezentacji, ale reprezentacji na w³as-
nych zasadach. Obawiam siê, ¿e dla 
mojej znajomej by³by to chwyt zbyt 
radykalny. Niemniej mam nadziejê, 
¿e ju¿ wkrótce telewizja otworzy siê 
na subwersywne przekszta³cenia nor-
matywu, skoro w sztukach „wysokich” 
tropiæ je mo¿na od tak dawna.

  No kurwa, ale narobi³em, pomyœ-
la³em - prawdziwy Allen a ja wyko-
pa³em go z domu. Zaraz, zaraz, jaki 
prawdziwy. Niby sk¹d u mnie w do-
mu Woody Allen. Ale ja jestem gapa. 
To tylko sen. A wiêc nie ma siê co 
martwiæ skarpetkami. Wsta³em i po-
szed³em do ³azienki. Stan¹³em nad se-
desem i zacz¹³em wykonywaæ czyn-
noœci hydrauliczne. Wtem otworzy³y 
siê drzwi, uderzony polecia³em wprost 
do wanny. 
   W  drzwiach sta³  Allen.
- Sorry, ale zapomnia³em szczoteczki 
do zêbów. 
- Nic nie szkodzi - rzuci³em próbuj¹c 
wypl¹taæ siê z zas³onki prysznicowej. 
- No tak, wiedzia³em, ¿e ty oferma 
jesteœ – powiedzia³ Woody pomaga-
j¹c mi wypl¹taæ siê z ceraty. Po chwili 
siedzieliœmy przy kawie i oddawaliœ-
my siê plotkom.
  Dowiedzia³em siê jak naprawdê by³o 
z nim i Mi¹ Farrow, dlaczego zmieni³ 
porz¹dne ¿ydowskie nazwisko na by-
le jakie, amerykañskie. ¯e ma fio³a na 
punkcie przecierania szkie³ od okula-
rów, ¿e najwiêkszym zmartwieniem 
s¹ noski jego butów, które szybko 
siê przecieraj¹ i ¿e demokracja jest 
ca³kiem fajna jak siê ma takie konto 
jak on.
- Nikt mi nie uwierzy, ¿e tutaj by³eœ 
- powiedzia³em przy po¿egnaniu.
- I dobrze - rzuci³ w jidysz - wiesz, ja 
czasem muszê do ludzi - doda³. 
  Kiedy wyszed³, zapanowa³a cisza. 
Wiedzia³em, ¿e nic nie bêdzie ju¿ 
takie jak dawniej. Czu³em, ¿e moje 
¿ycie odmieni³o siê. Tylko dlaczego 
przyszed³ w³aœnie ten ma³y kurdupel, 
a nie Julia Roberts, tego siê nigdy nie 
dowiem.
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Marek Brand jak (jeœli to ktoœ pamiêta) niewidzialny cz³owiek.


