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  Fanny nie zdradziła swej kultury, 
wręcz przeciwnie. Z archetypu „Żyda
włóczęgi” wybrała cechy, które stwo-
rzyły esencję jej jestestwa: wytrwa-
łość, zdolność do adaptacji i solidar-
ność wobec innych. Te wyjątkowe za-
lety artystka pielęgnowała w sobie od 
dziecka i kiedy dotarła do Meksyku, 
zasiała je w żyznej ziemi tego kraju, 
aby puściły korzenie. Symbolicznym 
momentem, który można przyjąć za 
odnalezienie tożsamości, była zmiana 
nazwiska z ojcowskiego: Ravinovich 
– na bardziej meksykańskie: Rabel. To 
zdarzenie ustanawia zaskakujący pa-
ralelizm między Fanny a jej mistrzy-
nią, której ojciec Carl Wilhelm Kah-
lo, urodzony w rodzinie niemieckich 
żydów, po przyjeździe do Meksyku 
zmienił imię na Guillermo Kahlo. Po 
latach podobną decyzję podjęła Frida, 
która zmieniła swoje niemieckie imię 
Frieda na Frida. Proces ten, można 
by nazwać za Andrzejem Stasiukiem 
„Obrzędem przekraczania”. By mógł 
się on dokonać „trzeba zdradzić szczep, 
żeby zostać przyjętym znowu”10.

 Pomimo symbolicznej zmiany tożsa-
mości, Fanny nigdy nie porzuciła re-
ligii żydowskiej. Porzuciła natomiast 
naturę wiecznego podróżnika, którą 
została naznaczona, aby zmienić się 
w Meksykankę z miłości i z przekona-
nia. Berta Taracena zauważa: „Fan-
ny Rabel jest być może jedną z pierw-

szych artystek meksykańskich, które 
porzuciły swą własną tradycję, aby po-
szukiwać na obcym terenie11. Nie są-
dzę by określenie „porzucenie” trafnie 
określało tę sytuację. Powiedziałabym 
raczej że był to proces, rodzaj podróży, 
która nie byłaby możliwa przewodniej 
mocy „Żyda włóczęgi”, którego arty-
stka nosiła w sobie i który w końcu 
znalazł swą ojczyznę w Meksyku. 

Meksykanka

  Meksyk był i będzie krajem otwar-
tym na różnice, krajem antropofagicz-
nym, zbudowanym na fundamencie 
składającym się z wielu nałożonych na 
siebie kultur. Kultury te, mimo dzie-
lących ich przeciwieństw od zawsze
karmiły się wzajemnie, łącząc w ca-
łość i tworząc miejsce, którego każdy
dzień jest naznaczony innością jego 
mieszkańców. Jak słusznie zauważył
Homi Bhabha: w Ameryce Południo-
wej „inny” jest zawsze obecny, nawet 
wtedy, gdy nie jesteśmy świadomi jego 
obecności12. Pomiędzy innymi znaj-

dowała się Fanny Rabel. Na przekór 
swej sytuacji, mimo tego, że była imi-
grantką, żydówką i kobietą, nie zbu-
dowała swej opierając się o czynni-
ki wykluczające, a wręcz przeciwnie. 
Jacques Lacan dowiódł, że narodziny 
tożsamości odbywają się poprzez 
autoidentyfikację ze swoim obrazem 

oglądanym w lustrze, w przypadku 
Fanny myślę, że proces ten bardzo 
dobrze ilustruje metaforyczny przy-
kład, odnoszący się do zgoła innych 
okoliczności, ale bardzo trafny: „Lust-
ra należały do rzeczy zbytkownych 
– pisze Andrzej Stasiuk. – Po zmierz-
chu zapadały ciemności, rozpraszane 
tu i ówdzie nędznym światłem. Jeśli 
w czymś się przeglądaliśmy, to były 
to najczęściej oczy drugiego człowie-
ka albo zmienna i kapryśna tafla wo-
dy”13. Fanny należała do grona artys-
tów przebywających w pobliżu Diega 
i Fridy – pary, która wyznaczała kie-

runek dla sztuki meksykańskiej tam-
tych czasów. Bez wątpienia bliskość 
tej dwójki, sprawiła, że Fanny nasiąkła 
duchem Meksyku. Ale przede wszyst-
kim wewnętrzna potrzeba przedsta-
wiania problemów społecznych i ni-
gdy nie porzucona nadzieja pokłada-
na w ludzkości – te ideały połączone 
z umiejętnością adaptacji nauczoną 
w dzieciństwie – sprawiły, że potrafiła 
wpisać się w nurt sztuki nacjonalistycz-
nej i stać meksykańską artystką, jaką 
dziś znamy.
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