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Kobieta, mężczyzna
ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI
Najbardziej podstępne z pytań: czy
kobieta jest cz³owiekiem? Podstępne
dlatego, że przecz¹ca odpowiedź wcale nie musi oznaczać seksistowskiego
obskurantyzmu czy szowinistycznej
męskiej pogardy dla drugiej płci. Przeciwnie, taka odpowiedź może być poczytana za wyraz uznania pomieszanego z zazdrości¹, nie jest bowiem powodem do dumy – być cz³owiekiem.
Ojciec Józef Maria Bocheński, dominikanin jak ma³o kto przenikliwy myślowo, nie żywi w tej mierze żadnych
z³udzeń – cz³owiek jest wyj¹tkowo
z³ym i okrutnym stworzeniem; jako
jedno ze s³ynnych swych przykazań
praktycznych formu³uje i takie: Dopóki go lepiej nie poznasz, uważaj każdego spotkanego człowieka za złośliwego głupca. William Wordsworth, poeta
wczesnoromantyczny, podobnie chyba myśla³ o wartości cz³owieczeństwa,
gdy przeciwstawia³ je szlachetnemu i
szczęśliwemu („lata sielskie, anielskie”)
dziecięctwu i gdy mówi³, że dziecko
jest „ojcem cz³owieka” (dorosłego homo sapiens). Nie przesadzajmy zatem
z oburzeniem, gdy us³yszymy, że ktoś
nie uważa nas za cz³owieka.

w³aśnie rozdzielenie: na pocz¹tku jest
zawsze seksualność, z niej dopiero
może zrodzić się erotyczność, czyli
³¹czenie tego, co odmienne – w³aśnie
mi³ość. Kto kocha, pisa³ Blaise Cendrars, ten musi odjechać. Najpiękniejsza w zachodniej kulturze opowieść o
mi³ości, historia Romea i Julii z Werony, pokazuje, że wielka si³a tego
zwi¹zku spowodowana by³a równie
wielk¹ seksualności¹ – jak mieli się
nie pokochać, skoro nawet rodziny
odci¹ga³y ich od siebie!
W ci¹gu ostatnich pięciu tysięcy lat
– tyle bowiem trwa patriarchalny model kultury, który zast¹pi³ pięciokrotnie d³uższy matriarchat – męski sposób myślenia i odczuwania zaznaczy³
się ma³o pięknie w wielu dziedzinach,
także niestety w języku. Męskie określenia przedstawicielek p³ci przeciwnej nacechowane zosta³y negatywn¹
konotacj¹, co zanotowa³ już Marcin
Bielski (1550 r.): męże nas zową białogłowy, prządki, ku większemu zelżeniu „kobietami” zową. S³owo to, kobieta – męscy mizoginiści wywodzili
od „koby” (koby³y), albo od „kobu”
(chlewa); trudno się teraz spierać, co
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W trochę odmienny sposób ujmuje
rzecz kobiecego cz³owieczeństwa Platon. W Uczcie opisuje cz³owieka jako
istotę biseksualn¹, androgyna, który
poczu³ się raptem tak pewny siebie, że
zapragn¹³ zmierzyć się z bogami – to
zaś dla cz³owieka zawsze kończy się
niedobrze. Zeus rozkaza³ Apollinowi,
by ukara³ ludzk¹ pychę rozcinaj¹c
cz³owieka na dwie części: ludzie dziś
to tylko po³ówki tamtej ca³ości. Połówki te, pamiętaj¹c o utraconej jedności,
„tęskni¹ do siebie okrutnie”. Ani kobieta nie jest cz³owiekiem, zdaje się
wskazywać Platon, ani mężczyzna;
dopiero oboje mogliby stanowić tak¹
ca³ość, gdyby oczywiście odnaleźli się
wzajemnie, w³aśnie o n a i w³aśnie o n.
To jednak ma³o prawdopodobne, bogowie nie wydaj¹ wyroków, które
można by jakoś omin¹ć. Pozostaje
tęsknota, czyli mi³ość.
O mi³ości nie da się w zasadzie niczego wyraźnego powiedzieć, można
co najwyżej odwo³ywać się do tego,
co w języku niedos³owne, do paraboli
i przenośni. Paul Eluard powie więc,
że mi³ość to „cz³owiek niedokończony”, co może znaczyć, że wyrasta każdorazowo z rozpoznania w³asnej niepe³ności, cz¹stkowości, z podstawowego doświadczenia braku – i jest dążeniem do zwi¹zania się z inn¹ tak¹
cz¹stk¹, do ustanowienia jakiejś, przede wszystkim kobieco – męskiej, ca³ości. Mi³ość to d¹żenie do po³¹czenia
się; by jednak coś mog³o się ³¹czyæ,
musi być wcześniej rozdzielone. Łaciński przymiotnik sexus oznacza takie

gorsze. Podobnie nacechowane by³o
określenie „niewiasta”, mówi¹ce o „tej,
która nie wie”. Jej zaprzeczeniem stała
się „wiedźma” – „wiedz¹ca”. Jak mówi¹ feministki, wiedźma to zwyczajna
kobieta, która odważy³a się latać.
Świadectwem patriarchalizmu jest
także tzw. Dzień Kobiet. Jeśli może
być na przyk³ad tydzień ochrony zwierz¹t, po którym i tak wszystko wraca
do normy, dlaczego nie, niech będzie
także dzień, w którym panowie będ¹
mogli szczególnie gorliwie pić zdrowie
pięknych bez wyj¹tku pań. Gdybyśmy jednak z tak okazjonalnego i dość,
trzeba przyznać, tandetnego w swym
uzasadnieniu Dnia Kobiet spróbowali
uczynić ś w i ę t o , wszystko sta³oby
się piękniejsze. Święto nie jest po prostu czasem wolnym od pracy. To wyjście poza czas, który się zmienia, i powrót do jakiegoś praczasu, do prapocz¹tku, w którym wszystko zachowuje tożsamość niezmienn¹. W czasie
świętym ujawniaj¹ się rzeczy, których
nie sposób zauważyć w czasie codziennego zabiegania, szczególnie
dzisiaj, gdy historia urwa³a się z łańcucha. W tym w³aśnie sensie ów nieszczęsny Dzień Kobiet móg³by się stać
czymś istotnie odmiennym, móg³by
się stać świętem kobiet i mężczyzn,
czyli Świętem Płci . Tak, to jedno z największych ludzkich świ¹t. Ujawnia
ono Tajemnicę sposobu ludzkiego istnienia. Pokazuje i każe zadumać się
nad prawdziwym Cudem – że ludzie
s¹ zawsze albo kobietami, albo mężczyznami. Że możliwa jest mi³ość.
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