
Seksualność  
w zwierciadle  
humanistyki 

Tom pokonferencyjny

Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka” 
Poznań 2012





Seksualność  
w zwierciadle  
humanistyki 

Tom pokonferencyjny

Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka” 
Poznań 2012



Tytuł: Seksualność w zwierciadle humanistyki. Tom pokonferencyjny
ISBN: 978-83-62854-07-3
Seria: W zwierciadle humanistyki
Rok wydania: 2012

Redaktorzy tomu:  
Anna Ponikowska 
Katarzyna Kwiatkowska 
Magdalena Kowalczyk 
Karolina Szurkowska 
Urszula Trybuś

Skład:  
Ewa Szwed-Paczkowska

Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie 
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości 
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy i/lub Autora. Zabrania się jej odsprzedaży.

Wydawca:
Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”
ul. Wyspiańskiego 10/7c
60-749 Poznań
stowarzyszenie@nowahumanistyka.pl
www.nowahumanistyka.pl

Dystrybucja:
Niniejsza publikacja pochodzi z serwisu Biblioteka Humanistyczna
www.biblioteka.nowahumanistyka.pl 



Spis treści

Przemysław Dudziński,
Filmowa pornografia dla kobiet i feministyczne postporno – próba rekonesansu....   7

Hanna Grzesiak,
Prostytucja w czasach starożytnego Izraela....................................................................  19

Kamila Luft, 
Zmysłowe zabawki i erotyczne gadżety w praktykach seksualnych 
(wczoraj i dziś).....................................................................................................................  29

Agata Łuksza,
Mała rewolucja, czyli o narodzinach „Playboya”..........................................................  41

Iwona Morozow,
Kazirodztwo – tabu w kulturze i jego przedstawienia w kinie...................................  63

Nina Olszewska,
Miłość homoseksualna w polskiej literaturze współczesnej – od brutalnej 
fizjologii do romantycznych uniesień..............................................................................  78

Weronika Pawlik-Kwaśniewska,
Erotyka, magia i impotencja..............................................................................................  90

Piotr Pirecki,
Poezja polskiego baroku wobec zmysłów i spraw ciała...............................................  97

Ewelina Stępień,
„Opowiadać o duszy” – (nie-)świadomość kobieta zjawisko prostytucji 
w XIX wieku......................................................................................................................... 112

Anna Wiśnicka,
Między sztuką a pornografią. Twórczość Helmuta Newtona (1920–2004) 
i jej wpływ na kształtowanie się nowego kanonu kobiecego aktu.............................. 125

Marta Zambrzycka,
Życie seksualne „chłopa”, czyli wiejska obyczajowość seksualna 
oczami etnografów.............................................................................................................. 136

Natalia Zatka,
Hermafrodyci i transwestyci jako reprezentanci różnych wymiarów 
kulturowej seksualności (na przykładzie kina współczesnego).................................. 145





7

Przemysław Dudziński

Filmowa pornografia dla kobiet 
i feministyczne postporno – próba 

rekonesansu

„[...] zobaczyliśmy jak rozpoczęło się i zintensyfikowało, wraz z po-
wstaniem w końcu XIX wieku „maszyn widzialności”, „szaleństwo widzial-

nego” i jak sytuacja ta stworzyła nowe dziwne formy ślepoty. W tym samym 
czasie zobaczyliśmy także, jak ta ślepota, niemożliwość ukazania niewidzial-
nej przyjemności kobiety, jest najważniejszym słabym punktem hard-core’u 
i miejscem, gdzie feministki, które szukają możliwości oporu wobec monoli-
tycznego, męskiego dyskursu seksualności w hard-corze, odnaleźć mogą siłę 

oporu. To w duchu tego oporu podejmuję się badania różnych manifestacji 
tego gatunku”.

Linda Williams, Hard Core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”

Pornografia, w tym pornografia filmowa, nie cieszy się szczególnym za-
interesowaniem wśród polskich badaczy, czego świadectwo stanowi mizerny 
stan piśmiennictwa – tylko Jerzy Szyłak pozostawał długo wierny temu te-
matowi w ramach badań nad komiksem. W latach 90. temat poruszyli filmo-
znawcy skupieni wokół ośrodka krakowskiego. Spośród czternastu tekstów 
składających się na pokonferencyjną publikację „Wstydliwe przyjemności, 
czyli po co – tak naprawdę – chodzimy do kina?” aż trzy poświęcone są porno-
grafii. Charakterystyczne, że wszystkie trzy napisane zostały przez mężczyzn. 
Podczas gdy badaczki pisały o wzruszeniach i wewnętrznych wahadłach, 
kotach i mrowieniu w łydkach, Krzysztofowi Losce, Andrzejowi Pitrusowi 
i Wojciechowi Damszowi „wstydliwe przyjemności” kojarzyły się jednoznacz-
nie – z twardą pornografią1. Potem jednak, jak to w sytuacjach wstydliwych, 
zapadło długie i krępujące milczenie.

Na następną istotną publikację, powstałą tym razem na gruncie socjologii, 
w dużym zakresie wspartą jednak badaniami nad materiałem audiowizual-

1 Określenie twarda pornografia nie jest do końca tożsame z pornografią hard core, jednak ze wzglę-
dów stylistycznych będą one w niniejszej pracy używane wymiennie.
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nym, przyszło nam czekać do minionego roku, kiedy to ukazała się monogra-
fia pióra Lecha M. Nijakowskiego „Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki”. 
Istotnym brakiem tej szeroko zakrojonej pracy jest pominięcie w podjętej przez 
autora próbie mapowania współczesnej pornografii skierowanej do widza ko-
biecego, oraz, niekoniecznie tożsamej z tą pierwszą, wytwarzanej z femini-
stycznego punktu widzenia. Brak ten dziwi tym bardziej, że znajdują swoje 
miejsce w narracji Lecha Nijakowskiego zjawiska nowe, z dużą błyskotliwo-
ścią dostrzeżone i skontekstualizowane – jak fetyszyzm medyczny ujęty przez 
autora przez pryzmat biowładzy – i dużo bardziej marginalne – pornografia 
nekrofilska. 

Odmienne „duchy oporu”, czyli pornografia 
z perspektyw(y) feminizmu

Tymczasem pornografia skierowana do kobiet nie jest zjawiskiem ani 
nowym, ani marginalnym – największe pornograficzne serwisy internetowe 
posiadają już kategorie czy działy female friendly, a w podobny sposób rekla-
mowanych jest coraz więcej filmów pełnometrażowych. Krajobraz kobiecej 
pornografii jest jednak niezwykle rozległy i zróżnicowany, a próba nawet 
krótkiego rekonesansu na tym terenie – trudna. Spojrzenie obserwatora „z ze-
wnątrz” może zaś okazać się zawodne, zwłaszcza jeśli jest to spojrzenie na 
„niewidzialną” przyjemność kobiety.

Próby zdefiniowania pornografii podejmowano, z wysiłkiem godnym 
może lepszej sprawy, wielokrotnie na przestrzeni debat estetycznych, praw-
nych i politycznych. Poniżej posługujemy się rozumieniem tego terminu tyleż 
prostym co skutecznym. Pornografia filmowa to materiał audiowizualny, na 
temat którego możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że zo-
stał wyprodukowany w taki sposób, by jego najważniejszym i pierwotnym 
celem było wywołanie seksualnego podniecenia odbiorcy, rozładowywanego 
następnie najczęściej w akcie masturbacji. 

Wewnątrz szeroko pojętego ruchu feministycznego pornografia była od 
lat 70. jednym z kamieni niezgody. Skupione w ramach organizacji Woman 
Against Pornography (dalej WAP) feministki, jak Adrea Dvorkin i Robin 



9

Morgan, widziały w samej pornografii, jak i procesie jej produkcji akt prze-
mocy seksualnej, a kontakt z nią miał prowadzić do zaburzeń funkcjonowa-
nia w społeczeństwie: „Pornografia jest teorią, gwałt jej praktyką”, twierdzi-
ła Robin Morgan2. Ten sposób widzenia pornografii wydawał się wyrastać 
z szerszych poglądów na „naturę” seksualności.

„Slogan Robin Morgan rozmywa znaczenie tej różnicy (pomiędzy agresyw-
nym aktem seksualnym, a jego pornograficznym wyobrażeniem – przyp. P.D.), 
podkreślając związek męskiej ideologii dominacji (widzianej tu jako element 
pornografii) z agresywnymi aktami seksualnymi, które z pornografii wynikają. 
Feministki przeciwne pornografii – takie jak Robin Morgan, Andrea Dvorkin, 
Susan Griffin, Catherine MacKinnon czy Susanne Kappeler – postrzegają prze-
moc jako nieodłączną część roli, którą mężczyźni odgrywają w «normalnych» 
związkach heteroseksualnych. […] Najdalej w opisie tego założenia posuwa 
się Andrea Dvornik, która w swojej najnowszej książce Intercourse twierdzi, 
że stosunek seksualny, określany jako akt inwazji-penetracji przeprowadzany 
na biernym przedmiocie (kobiecie) przez czynny podmiot (mężczyznę), jest 
głównym źródłem seksualnej przemocy”3. Do momentu zaprzestania działal-
ności w połowie lat 90. WAP odnosił spore sukcesy, mając duży wpływ na 
ostateczny kształt Raportu Komisji Meese’a – opracowanego w USA, ogłoszo-
nego w 1986 r. sprawozdania rządowego na temat szkodliwości pornografii 
– który miał znacznie ostrzejszy wydźwięk, niż podejmowane za prezyden-
tur Lyndona Johnsona i Richarda Nixona badania Komisji ds. Obsceniczności 
i Pornografii. Wydaje się też, że do dziś w obiegowej opinii stanowisko WAP 
jest uznawane za reprezentatywne dla całego ruchu feministycznego.

Tymczasem bardzo szybko pojawiło się stanowiska przeciwne, uznające 
działania WAP za próbę działalności cenzuralnej i z podejrzeniem patrzące na 
działaczki feministyczne mówiące językiem Richarda Nixona, który w takich 
słowach odrzucał ustalenia Komisji z 1970 r.: „Komisja upiera się, że mnożące 
się nieprzyzwoite książki i sztuki teatralne nie wywierają trwałego negatyw-
nego wpływu na charakter człowieka. Wieki cywilizacji oraz dziesięć minut 

2 R. Morgan, Theory and practice: Pornography and rape, s. 139, cyt. za L. Williams, Hard Core. Władza, 
przyjemność i „szaleństwo widzialności”, tłum. J. Burzyńska, I. Hansz, M. Wojtyna, Gdańsk 2010.

3 L. Williams, s. 29–30.
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zdrowego rozsądku mówi nam jednak co innego”4. Na bazie tych stanowisk 
określanych jako feminizm sex positive wyłoniły się pierwsze próby tworzenia 
pornografii skierowanej do kobiecego widza.

Wewnątrz Pornopticonu  
– Candida Royale i Anna Span

„Jesteśmy pierwszymi aktorkami porno, które staną się gwiazdami” – 
stwierdziła Candida Royale, mówiąc w imieniu członkiń „Klubu 90”, niefor-
malnego zrzeszenia aktorek produkcji pornograficznych powstałego w 1983 r. 
Już rok później Royale była, wraz z mężem, właścicielką pierwszej wytwórni 
pornografii dla kobiet: Femme Productions. Royale od początku zdawała sobie 
sprawę, że marketingowy potencjał przedsięwzięcia krył się nie tylko w treści fil-
mów – które miały się charakteryzować większym „realizmem”, lepszą jakością 
fabuł i grą aktorską – ale też w sygnowaniu ich jej nazwiskiem, jako znanej już 
wówczas aktorki porno i brandowaniu całości jako nowej jakości dla zupełnie 
nowego rynku. Tak narodziła się pierwsza strategia produkcji kobiecego porno. 
Reprezentujące ją reżyserki pracują wewnątrz pornobiznesu we własnych wy-
twórniach, jak Royale, lub w ustabilizowanych firmach tworzących również kla-
syczny hard core. Nazwiska tych reżyserek stają się markami, są rozpoznawalne, 
co jest rzadkością w hard-corze funkcjonującym raczej na prawach zbliżonych do 
star systemu – gwiazdami produkcji są zwykle aktorki, rzadziej aktorzy.

Jedną z przedstawicielek tej strategii jest brytyjska reżyserka porno Anna 
Span. Span – za młodu niechętna pornografii, nadal twierdzi, że duża część pro-
dukcji skierowanych do męskich odbiorców jest dość przerażająca – studiowała 
reżyserię w Central Saint Martins College of Art and Design. Jej praca dyplo-
mowa, nosząca tytuł Towards a New Pornography miała się wkrótce okazać mani-
festem, według którego powstawać będą filmy reżyserki. Jej pierwszy film zo-
stał pokazany w 1999 r. przez brytyjski kanał telewizji kablowej „dla dorosłych” 
Channel X.

11 lat i 250 scen seksu (w przemyśle pornograficznym to wygodniejsza jed-
nostka rozliczeniowa niż cały film) później Span to jedno z najbardziej rozpozna-

4 Cyt. za: L. Nead, Akt kobiecy, sztuka, obscena i seksualność, Poznań 1998, s. 145.
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walnych nazwisk brytyjskiego pornobiznesu: daje odczyty na uniwersytetach, 
pisuje o niej prasa, jej filmy stały się marką samą w sobie, obrandowane jako 
porno zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Span twierdzi, że reżyseruje porno, ponieważ jako takie sprawia jej ono przy-
jemność oraz aby promować swój przekaz polityczny. Oba powody wymagają, 
by jej filmy oddawały ów opisany przez Nancy Friday świat kobiecych fantazji 
erotycznych. Span uzyskuje to przez dość delikatną subwersję w ramach kla-
sycznego, reakcyjnego hard core. Trzeba jednak otwarcie przyznać, że w ramach 
tak silnie skodyfikowanego gatunku, nawet drobne odstępstwa od normy biją 
po oczach. Przede wszystkim w filmach Brytyjki pojawiają się elementy spoza 
kodu twardej pornografii: męska masturbacja czy kobiety w trakcie okresu. Jeden 
z jej projektów Women love porn, mający umożliwić debiut reżyserski kobietom, 
zawierał scenę kobiecej ejakulacji. British Board of Film Classification próbowała 
wstrzymać dystrybucję filmu, argumentując, że nic takiego jak kobieca ejaku-
lacja nie istnieje i w związku z tym sceny te pokazują pissing, nie do końca naj-
wyraźniej akceptowalny na Wyspach. Span była gotowa do obrony: jej apelacja 
zawierała obszerną bibliografię prac naukowych na temat fizjologicznych me-
chanizmów kobiecego wytrysku oraz oświadczenia biorących udział w scenie 
aktorek i aktora. To ostatnie szczególnie zapewne przekonujące, gdyż aktor ów 
przyjął rzeczony wytrysk w usta. Przypadek projektu ma znaczenie nie tylko ze 
względu na ewolucję przepisów cenzorskich. Brak jednoznacznych wizualnych 
oznak kobiecego orgazmu miał do tej pory wpływ na całą strukturę filmu porno-
graficznego i przypisywanie płciom (nie)odpowiednich ról.

Jak widać, twórczyni stara się, by jej filmy były realistyczne. Reżyserka po-
święca więcej czasu ekranowego scenom prowadzącym do seksu, więcej jest tu 
ujęć, które według niej odtwarzają punkt widzenia heteroseksualnej kobiety, czy-
li ukazują męskie ciało. Przede wszystkim – wreszcie jest to ciało w całości, a nie 
tylko pozbawieni twarzy właściciele penisów5. Aktorzy, czy jak ich określa sama 
Span – performerzy, wolni są też od powszechnych w pornobiznesie modyfikacji 
ciała – tatuaży czy piercingu. Istotne są również w tym świetle deklaracje reży-

5 Na temat tej tendencji i jej rezultatów, mocniejszej jeszcze w fotografii pornograficznej niż w fil-
mie, obszernie pisze J. Szyłak, Komiks i okolice pornografii: o seksualnych stereotypach w kulturze masowej, 
Gdańsk 1996. 
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serki na temat pracy z aktorami. Twierdzi, że nie wykonują oni w jej filmach 
czynności, na jakie naciska wielu innych reżyserów z branży. Dla Span „nie 
znaczy nie” i wystarczy, że usłyszy je raz. Co więcej, reżyserka, chcąc zbić ar-
gument o uwłaczającym charakterze występów przed kamerą, sama zapowia-
da pojawienie się w jednym ze swoich filmów. Można też domniemywać, że 
jest to ruch obliczony jako „chrzest bojowy”, który pozwoli reżysercedołączyć 
do grona jej poprzedniczek, m.in. Royale, które zanim stanęły za kamerami, 
występowały przed nimi.

Niewątpliwy sukces Span, przypieczętowany wieloma branżowymi na-
grodami, pokazuje, że istnieje zapotrzebowanie na pornografię filmową w ko-
biecych odcieniach. Nurt ten prawdopodobnie będzie tylko wzrastał w siłę. 
Pogląd anarchizującej feministki Wendy McElroy, zgodnie z którym „współ-
czesne feministki zapominają, że jeśli kobiecie podoba się pornografia, to dzie-
je się tak dlatego, że ma inną przeszłość, odmienny rys psychologiczny, inne 
cele w życiu, czy niezwykłe perspektywy. Nie dlatego, że jest ona niedoroz- 
winięta umysłowo i jak trzyletnie dziecko nie potrafi wyrazić zgody w spra- 
wach dotyczących jej własnego ciała (...)”6, zdaje się coraz bardziej rozpo-
wszechniać.

 
Porn-noir i kowbojki, które mogą nie tylko marzyć  

– pornografia jakości Marii Beatty

„Sztuka i pornografia tkwią w sieci wzajemnego procesu definiowania” 
pisze Lynda Nead. Przykładem reżyserki świadomej tego związku i aktywnie 
z niego korzystającej jest Maria Beatty – niezależna amerykańska reżyserka, 
producentka, właścicielka firmy Blue Productions, której zdarza się również 
występować we własnych filmach. Strategię Beatty można określić jako por-
nografię jakości, mającą przekroczyć tradycyjna pornografię, w której „reakcję 
widza wzbudza temat, nie zaś formalne jakości dzieła”7. Beatty wykorzystuje 
więc w swoich filmach, na poziomie formy i mise-en-scène, szerokie spektrum 

6 W. McElroy, Delegalizacja pornografii naraża kobiety na niebezpieczeństwo, http://liberalis.
pl/2009/02/15/wendy-mcelroy-%E2%80%9Cdelegalizacja-pornografii-naraza-kobiety-na-niebezpieczenstw
o%E2%80%9D/, [on-line] 09 II 2011.

7 L. Nead, dz. cyt., s. 142.
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łatwo rozpoznawalnych inspiracji – sięga po niemiecki ekspresjonizm, film 
noir, surrealizm, ale i film postapokaliptyczny.

Span zwróciła w swoich filmach uwagę na konieczność realizowania innej 
długości scen zbliżeń w filmach porno przeznaczonych dla kobiet. Przyznając 
otwarcie, że jej filmy to „maszyny wspomagające masturbację” i stwierdza, że 
kobiecemu ciału ta czynność zajmuje więcej czasu. Beatty rozwija to podejście. 
Jej filmy, zwykle średniometrażowe, w całości, od początku do końca, wypeł-
nione są przez jedno zbliżenie. W przeciwieństwie do reżyserek związanych 
z pierwszą strategią, Beatty nie przejmuje się motywacją postaci czy „pogłę-
bianiem” fabuły, a w jej filmach brak dialogów.

Kluczowym elementem filmów producentki jest jednak ukazywanie scen 
BDSM, czy to w takiej formie jak w Ecstasy in Berlin, 1926 (2004) w całości skła-
dającym się ze scen teatralnego biczowania, wiązania, lizania butów etc., czy 
to jak w Post Apocalyptic Cowgirls (2008), w którym jedna z bohaterek wyraźnie 
dominuje nad drugą, co zostaje w dość ironiczny sposób przedstawione przez 
noszony przez nią strap-on.

Sceny BDSM zostały przez Lindę Williams zaliczone w poczet ośmiu „nu-
merów” klasycznego hard core8. Jest to jedyna kategoria, którą badaczka dodała 
do powstałej wewnątrz przemysłu porno listy Ziplowa obejmującej: mastur-
bację kobiecą, seks heteroseksualnej pary, seks lesbijski, seks oralny, ménage 
à trois, seks analny i grupowy. Wydaje się, że decyzja Williams była nieco po-
śpieszna – wiele przemawia bowiem za faktem, że pornografia BDSM w swojej 
ostrzejszej wersji stanowi zupełnie osobny od hard core’u rynek.

„W podgatunku tym poszukiwano możliwości pełniejszego przedsta-
wienia kobiecego orgazmu, odkrycia fizycznego cierpienia jako perwersyjne-
go substytutu niekontrolowanego aktu rozkoszy, który niełatwo dostrzec u 
kobiety”9. BDSM jest również poszukiwaniem rozkoszy, czy raczej pary ból-
-rozkosz, poza uznanymi jej źródłami – przyjętymi strefami erogennymi i ak-
ceptowanymi metodami ich stymulacji. W istocie więc tworzenie pornografii 
BDSM może być wypowiedzią przeciw dominacji fallusa jako „instrumentu 
rozkoszy” w twardej pornografii.

8  L. Williams, dz. cyt., s. 141–142.
9  K. Loska, Oblicza pornografii – hard core [w:] Wstydliwe przyjemności, czyli po co – tak naprawdę – chodzi-

my do kina?, red. G. Stachówna, Kraków 1995, s. 113.
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Analizując dyskurs pornografii BDSM, Lech Nijakowski uznaje, że jej 
współczesne wcielenia – ukazujące wszelkie układy dominacji, nie tylko te, 
w których mężczyzna dominuje nad kobietą (w filmach Beatty kobieta dominu-
je nad kobietą lub mężczyzną) – zwiastują kres społeczeństwa patriarchalnego: 
„Pornografia BDSM dostarcza nam wszelkich konfiguracji, łamiących utarte 
hierarchie i normy społeczeństwa patriarchalnego. Czy nie jest to dowodem 
jego schyłku? Społeczeństwo patriarchalne zostało przekształcone w wielką 
narrację, na której żerują pornograficzne fabuły”10. W wypadku reżyserki, któ-
rej filmy opierają się o klasyczne „męskie” narracje jak film noir, czy western, 
widać to może nawet bardziej wyraźnie niż w przykładach analizowanych 
przez socjologa, wykorzystujących topos instytucji totalnych w rozumieniu 
Ervina Goffmana – więzień, szpitali itp.

Silna stylizacja, próba połączenia, a może zamazania granicy między por-
nografią a sztuką wysoką, intertekstualność, pozwalają widzieć w pornografii 
jakości Beatty filmowy odpowiednik literackiej pornografii wysokich lotów, 
do której Susan Sontag zaliczyła m.in. Bataille’a, de Berga, Réage’a i oczywi-
ście... de Sade’a11. Duch libertyńskiego filozofa transgresji patronuje jednak 
chyba jeszcze bardziej ostatniej strategii kobiecej pornografii – feministyczne-
mu postporno. 

Poza zasady i poza przyjemności – feministyczne postporno

Do kategorii postporno zaliczyć należy całą gamę produkcji powstających 
poza strukturami wytwarzania twardej pornografii i zarzucających funkcję 
wspomagającą masturbację. Nad treścią pornograficzną wyraźnie dominuje 
tu zawartość „artystyczna”, a kody hard core są przywoływane celem ich zła-
mania i subwersji. Reżyserki tych filmów częściej i wyraźniej podpisują się 
jako feministki. Znakomitymi przykładami może być zbiór Dirty diaries (2009) 
składający się z trzynastu krótkich filmów szwedzkich twórczyń: Ester Martin 
Bergsmark, Mii Engberg, Sary Kaaman, Pelly Kagerman, Wolfe Madam, Elin 

10 L.M. Nijakowski, Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Warszawa 2010, s. 253.
11 S. Sontag, The Pornographic Imagination [w:] Styles of Radical Will, New York 1969, s. 35–73.
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Magnusson, Tory Mårtens, Marit Östberg, Jennifer Rainsford, Nelli Roselli, 
Ingrid Ryberg, Joanny Rytel i Åsy Sandzén. Film, mający być w założeniu dzie-
łem niekomercyjnym, powstał wokół ogłoszonego wcześniej manifestu – twór-
czynie posłużyły się kodem kojarzonym raczej z działalnością awangardową. 
Manifest ten warto przytoczyć w całości, wydaje się bowiem, że jego dziesięć 
punktów przedstawia nastawienie twórczyń postporno nie tylko w Szwecji:

Piękne takie jak jesteśmy
Do diabła z chorymi ideałami piękna! Głęboka nienawiść do samych siebie wysysa 
kobiecą energię i kreatywność, które mogłyby zostać użyte w eksplorowaniu własnej 
seksualności i siły, a marnują się w dietach i kosmetykach.
Walcz o swoje prawo do bycia napaloną
Męska seksualność postrzegana jest jako siła natury, którą zaspokoić trzeba za wszel-
ką cenę. Kobieca jest akceptowana tylko, jeśli zgadza się z męską. Bądź napalona na 
swoich własnych prawach.
Dobra dziewczyna to zła dziewczyna
Dość mamy kulturowego stereotypu, według którego seksualnie aktywne i niezależne 
kobiety są szalone, albo są lesbijkami, więc są szalone. Chcemy tworzyć i oglądać fil-
my, w których Betty Blue, Ofelia, Thelma i Luise nie muszą ginąć.
Rozbić kapitalizm i patriarchat
Przemysł pornograficzny jest seksistowski, ponieważ żyjemy w patriarchalnym kapi-
talistycznym społeczeństwie. Przemysł ten zarabia na ludzkiej potrzebie seksu i wy-
korzystuje do tego kobiety. By walczyć z seksistowskim porno trzeba rozmontować 
kapitalizm i patriarchat.
Tak niegrzeczna jak chcesz być
Baw się, przejmuj kontrolę, albo bądź kontrolowana. Mów „nie” kiedy chcesz, ale po-
zostań zdolna do powiedzenia „tak”, kiedy sama chcesz.
Legalna aborcja jest ludzkim prawem
Każdy ma prawo do swojego ciała. Miliony kobiet cierpią w czasie niechcianych ciąż 
i umierają w trakcie nielegalnych aborcji każdego roku. Pieprzyć moralne prawo do 
kazań przeciw kontroli urodzin i edukacji seksualnej.
Walcz z prawdziwym przeciwnikiem
Cenzura nie może uwolnić seksualności. Niemożliwa jest zmiana obrazu kobiecej sek-
sualności, jeśli same te obrazy stanowią tabu. Nie atakujmy kobiet za pokazywanie 
seksu – atakujmy seksizm za próbę kontroli naszej seksualności.
Pozostań queer
Wiele głosów przeciw erotyce jest homofobiczna i transfobiczna. Nie wierzymy w 
wojnę między płciami, ale w wojnę przeciw płciom. Identyfikuj się, z jaką płcią chcesz 
i kochaj się z kim chcesz. Seksualność jest zróżnicowana.
Używaj zabezpieczeń
„Nie mówię, żebyście poszli i robili to, ale jeśli już – zabezpieczcie się” (Missy Elliott)
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Rób to sama
Erotyka jest dobra i potrzebujemy jej. Naprawdę wierzymy, że możliwe jest stwo-
rzenie alternatywy dla pornografii głównego nurtu przez tworzenie filmów o seksie, 
które będą nam się podobać12.

Większość postulatów manifestu znalazła odzwierciedlenie w samym fil-
mie. Inne, jak prawo do aborcji, z oczywistych względów, nie. Obliczone były 
raczej na efekt sprzężenia zwrotnego – manifest wzbudza zainteresowanie to-
warzyszącą mu produkcją i odwrotnie - film staje się wehikułem dodanej in-
formacji o charakterze biopolitycznym.

Filmy składające się na Dirty diaries są niezwykle różnorodne, korzystają 
z różnorodnych technik – od kamery „z ręki” do animacji – i pokazują zróżni-
cowane modele seksualności – Fruitcake Sary Kaaman i Ester Martin Bergsmark 
poświęcony jest wyłącznie pieszczotom męskich i kobiecych odbytów, który 
stanowi tu figurę strefy erogennej ponad podziałami płci. Phone fuck Ingrid 
Ryberg jest prawdopodobnie pierwszym obrazem parapornograficznym sek-
su przez telefon pary lesbijskiej. Mówiąc krótko, w queerowym Dirty diaries 
– „anything goes”. Nie chodzi bowiem o to, aby rozważać poszczególne filmy, 
ale aby ocenić różnorodny krajobraz, jaki wytwarzają jako całość. Obraz świa-
ta, w którym mniejsze znaczenie ma płeć (często nierozpoznawalna) a większe 
wolność.

Podobny wydźwięk mają filmy Petry Joy, autorki, która podobnie jak 
Span, zaczynała jako teoretyczka i historyczka filmu. Jej Female fantasies (2006) 
stanowi zbiór utrzymanych w konwencji onirycznej, ale zróżnicowanych sty-
listycznie sekwencji seksu – począwszy od pary pływającej nago w basenie 
filmowanej spod wody, kończąc na czworokącie, w którym trzech uczestni-
czących w nim mężczyzn jest tak samo zainteresowanych sobą nawzajem, jak 
kobietą.

Początek – zamiast zakończenia

Pośród wielu swoich „grzechów”, klasyczny hardcore dopuszcza się jed-
nego przewinienia – jest nieprawdopodobnie nudny i przewidywalny, sko-

12 http://www.dirtydiaries.se/ [on-line] 10 II 2011.
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dyfikowany przynajmniej od końca lat 70. według tych samych, nieaktual-
nych dziś schematów. Pojawienie się na rynku kobiecej pornografii nie tylko 
jest istotną zmianą, ale wróży też modyfikacje w zastanych formułach porno 
„głównego nurtu” i w konsekwencji – w narracjach o seksualności człowieka 
na początku XXI wieku.

Przeprowadzone w Instytucie Kinseya13 badania reakcji mężczyzn i ko-
biet na fragmenty filmów pornograficznych wykazały, że kobiecy głos w por-
nografii może być nie tylko nowy, ale też skuteczniejszy. Pokazywany ba-
danym zbiór klipów z heteroseksualnego porno został wybrany w połowie 
przez mężczyzn, w połowie przez kobiety. Ta druga część okazała się bardziej 
podniecająca dla obu płci. W eksperymencie tym potraktowano jednak samą 
pornografię jako zbiór swoiście neutralny, a tak naprawdę wówczas przecież 
męski. Jego powtórzenie na zbiorze filmów nie tylko wybieranych, ale i pro-
dukowanych przez kobiety mogłoby przynieść jeszcze ciekawsze rezultaty. 
Nieprzypadkowo w końcu wiele produkcji reżyserek porno jest reklamowa-
nych również jako porno „dla par”.

Nawet, jeśli formuła kobiecej pornografii nie stanie się w przyszłości formą 
dominującą, to – skoro istnieje zapotrzebowanie – będzie trwać. Parafrazując 
tytuł nowelowego filmu Chacun son cinéma (2007) – każdemu jego porno.

13 Cytuję za: P. Martin, Seks, narkotyki i czekolada, tłum. A. Dzierzgowska, Warszawa 2010, s. 255–256.
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Hanna Grzesiak

Prostytucja w czasach
starożytnego Izraela

Nie bez powodu mówi się, że prostytucja jest najstarszą profesją świata. 
Jej ślady znajdujemy już w starożytności. O ile jednak współcześnie prosty-
tucja jest uprawiana głównie dla pieniędzy, o tyle w tamtych czasach miała 
również funkcję religijną. 

W literaturze starożytnego Izraela w szczególności w Torze1 oraz 
Talmudzie2 nie ma jednoznacznie i wyraźnie sformułowanych praw, które za-
kazywałyby uprawiania prostytucji i korzystania z niej. W starożytnym Izraelu 
istniały dwie jej formy: zarobkowa oraz sakralna. Prostytucja zarobkowa po-
dejmowana była dla korzyści materialnych. Nierzadko zdarzało się, że kobieta 
uprawiała nierząd dla kawałka chleba, aby nakarmić samotnie wychowywane 
dzieci (Por. Prz 6.26). Prostytucja sakralna miała zapewnić prostytutce przy-
chylność bóstwa. Zarobek z nierządu stawał się później ofiarą złożoną Bogu. 
Trzeba jednak zaznaczyć w tym miejscu, że w świetle obecnych badań nauko-
wych nie jest pewne, czy w starożytnym Izraelu prostytucja sakralna istniała. 
Ostatnia publikacja Christine Stark, „Kultprostitution“ im Alten Testament? Die 
Qedeschen der Hebräischen Bibel und das Motiv der Hurerei, OBO 221, Fribourg–
Göttingen 2006, zdecydowanie zaprzecza, iż zjawisko prostytucji sakralnej 
było w starożytnym Izraelu kiedykolwiek obecne. Podobnego zdania są ucze-
ni zajmujący się współcześnie tym problemem.

Prostytucja w świetle Tory

W Torze pierwsze wzmianki dotyczące prostytucji odnajdujemy w Księdze 
Rodzaju (34.31). Bracia Symeon i Lewi dokonali pomsty za zgwałcenie ich sio-

1 Tora w węższym znaczeniu obejmuje Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księgę Kapłańską, Księgę 
Liczb oraz Księgę Powtórzonego Prawa. W znaczeniu szerszym natomiast, zwana jest również Tanachem 
i obejmuje Torę (pięć wyżej wspomnianych ksiąg), Nevim (Księgi Proroków) oraz Ketuwim (Pisma).

2 Talmud jest najważniejszym źródłem tradycji ustnej w judaizmie.
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stry, ponieważ nie mogli dopuścić aby obchodzono się z nią jak z nierządnicą – 
zana. W języku hebrajskim to słowo oznacza też stosunki seksualne zabronione 
przez prawo żydowskie czyli takie, które ma kobieta poza małżeństwem. 

W dalszej części Księgi Rodzaju czytamy o historii Judy i Tamar, Tamar 
była żoną najstarszego syna Judy – Ery. Po jego śmierci, zgodnie z obowiązują-
cym ówcześnie prawem lewiratu3 została żoną Onana. Ten zaś nie chciał spło-
dzić potomstwa, które zostałoby uznane za dzieci zmarłego, w konsekwencji 
czego Bóg ukarał go śmiercią. Teść obiecał, iż zgodnie z prawem, także jego 
trzeci syn, Szela, gdy tylko osiągnie odpowiedni wiek zostanie jej mężem. Do 
tego jednak momentu miała powrócić do domu swojego ojca w swoich wdo-
wich szatach. Tamar jednak ucieka się do podstępu. Przebiera się za nierząd-
nicę i staje przy drodze, którą przejeżdża Juda. Jak czytamy w Torze: 

A gdy powiedziano Tamar: „Teść twój idzie do Timny, aby strzyc swe owce”, 
zdjęła z siebie szaty wdowie i otuliwszy się szczelnie zasłoną usiadła przy bramie 
miasta Enaim, które leżało przy drodze do Timny. […]. Kiedy Juda ją ujrzał, po-
myślał, że jest ona nierządnicą, gdyż miała twarz zasłoniętą. Skręciwszy ku niej 
przy drodze, rzekł: „Pozwól mi zbliżyć się do ciebie” – nie wiedział bowiem, że 
to jego synowa. A ona zapytała: „Co mi dasz za to, że się zbliżysz do mnie?” 
Powiedział: „Przyślę ci koźlątko ze stada”. Na to ona: „Ale dasz jakiś zastaw, 
dopóki nie przyślesz”. Zapytał: „Jakiż zastaw mam ci dać?” Rzekła: „Twój sygnet 
z pieczęcią, sznur i laskę, którą masz w ręku”. Dał jej więc, aby się zbliżyć do niej; 
ona zaś stała się przez niego brzemienną (Rdz 38.13–18)4. 

Z historii tej wynika, że prostytucja była czymś powszechnym i bardzo 
dobrze znanym. Juda bowiem nie był zdziwiony obecnością prostytutki na 
ulicy, co więcej, bardzo szybko nawiązał z nią kontakt i zapłacił jej za usługę.

Prostytucja sakralna

Trzeba zaznaczyć, iż w powyższej opowieści Tamar, czyli kobieta upra-
wiająca nierząd, nazywana jest kadesa. W języku hebrajskim słowo to ma taki 
sam rdzeń co hebrajskie słowo kodesz, które znaczy tyle co święty. Tym określe-

3 W starożytności obowiązkiem brata zmarłego męża kobiety było poślubienie owej wdowy i spło-
dzenie z nią potomstwa, jeśli ta była bezdzietna.

4  Wszystkie cytaty w niniejszym tekście pochodzą z Biblii Tysiąclecia.
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niem nazywano również kobietę, która uprawiała prostytucję sakralną. Trudno 
jest jednak stwierdzić, czy Tamar była prostytutką sakralną, nie ma bowiem 
żadnych wzmianek o sakralności aktu Tamar i Judy. W tym miejscu trzeba 
dodać, że wśród ludów starożytnych prostytucja sakralna była powszechnie 
znana. Przyjmuje się, że zapoczątkowali ją Sumerowie, czczący początek wio-
sny rozpustnymi uroczystościami. Ich punktem kulminacyjnym było seksu-
alne zespolenie króla z arcykapłanką, w której upatrywano wcielenie bogini 
miłości i płodności – Isztar5. Jej ślady znajdujemy również w Egipcie. Chociaż 
jedne teksty mówią, że jest kobieta, która śpi w świątyni Amuna w Tebach, nie 
odbywając jednakże żadnego stosunku seksualnego z mężczyzną, to jednak 
500 lat później, czyli 25 lat wcześniej przed narodzeniem Chrystusa podróżnik 
Strabo, będący w Egipcie informuje, że:

Bogowi Amunowi poświęcona jest dziewczyna z najlepszej rodziny… Staje 
się prostytutką i odbywa stosunek seksualny z każdym mężczyzną, który tego 
zapragnie6. 

O prostytucji sakralnej wspomina również Tora. Mówi o tym choćby 
Pierwsza Księga Królewska:

Zaczął się również w kraju nierząd sakralny. Postępowali według wszel-
kich obrzydliwości pogan, których Pan wypędził sprzed Izraelitów (1 Krl 14.24); 
Asa, król Judy, objął władzę w dwudziestym roku panowania Jeroboama, króla 
Izraela, i królował w Jerozolimie w ciągu czterdziestu jeden lat. […] Asa czynił to, 
co jest słuszne w oczach Pana, tak jak jego przodek Dawid, gdyż kazał wysiedlić 
z kraju uprawiających nierząd sakralny (1Krl 15.9–12).

Jak wspomina Andrzej Zwoliński, kobiety uprawiały prostytucję sakral-
ną także w obrębie świątyni jerozolimskiej, w zabudowaniach służących za 
tkalnię szat dla przybytku zwanych asera7. Nawiązując do Tamar, która jak już 
wcześniej zostało powiedziane nazwana była kadesą, trudno jest jednak okre-
ślić, czy była ona prostytutką sakralną czy też zwykłą prostytutką, bowiem 
w dalszej części tej opowieści czytamy, że była skazana na karę śmierci przez 

5 A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, Kraków 2006, s. 212.
6 L. Manniche, Sexual Life in Ancient Egypt, London, New York 1997, s. 14–15.
7 A. Zwoliński, dz. cyt., s. 214.
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spalenie (Rdz 38.24). Ta kara śmierci była stosowana tylko w przypadku zwy-
kłych prostytutek. Trzeba zaznaczyć, że – jak sugerują współcześni badacze 
(wspomniałam już o tym na początku niniejszego artykułu) – jest rzeczą wąt-
pliwą, czy prostytucja sakralna w tamtym okresie faktycznie istniała. Zatem 
być może określenie kadesa, które kojarzone jest z prostytucją sakralną, miało 
w tamtym okresie zupełnie inne znaczenie.

Zakazy dotyczące prostytucji

Chociaż nie było jednego prawa, które zakazywałoby prostytucji, to jed-
nak istnieją zapisy, które mówią o tym, iż córka kapłana nie może być prosty-
tutką, o czym świadczy fragment z Księgi Rodzaju: 

Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bezcześci przez to swojego 
ojca. Będzie spalona w ogniu (Kp 21.9). 

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż w starożytnym Izraelu kapłan, czyli 
kohen był człowiekiem należącym do kasty ludzi poświęconych służbie Bogu. 
Kapłani byli odpowiedzialni za składanie ofiar w świątyni Jerozolimskiej. 
Pełnili zatem jedną z najważniejszych funkcji w społeczeństwie. Szczególnym 
obowiązkiem kapłana było zachowanie czystości rytualnej, w związku z czym 
nie wolno im było mieć żadnego kontaktu ze zwłokami (także przebywać 
w domu gdzie ktoś zmarł), z wyjątkiem najbliższych członków rodziny (ojca, 
matki, syna, córki, brata, siostry oraz małżonki). Sami zaś po śmierci byli cho-
wani blisko bramy głównej cmentarza albo w specjalnie wyznaczonych kwa-
terach, aby ich ciała nie były w bliskim kontakcie z innymi ciałami, które są 
nieczyste. Z uwagi na konieczność przestrzegania czystości rytualnej zakazy-
wano kapłanowi związku z prostytutką, o czym wspomina Księga Kapłańska: 

Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobie-
ty wypędzonej przez męża, bo kapłan jest poświęcony Bogu (Kpł 21.7). 

W Izraelu istniał przepis zabraniający składania w ofierze Jahwe zarobku 
nierządnicy8. Poprzedzony był on wezwaniem z Księgi Powtórzonego Prawa: 

8 M. Babik, Współżycie seksualne w nauczaniu biblijnym, Kraków 2003, s. 100.
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Nie będzie nierządnicy sakralnej wśród córek Izraela ani mężczyzn upra-
wiających nierząd sakralny wśród synów Izraela (Pwt 23.18).

W odniesieniu do starożytnego Izraela trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż 
istniała różnica pomiędzy cudzołóstwem a uprawianiem nierządu. Większe 
potępienie ze strony społeczeństwa dosięga kobietę, która jest cudzołożnicą. 
Mówi o tym fragment z Księgi Ezechiela:

Uprawiałaś więc znów nierząd z krajem kupieckim Chaldejczyków i tak-
że tym się nie nasyciłaś. Jakżeż słabe było twoje serce – wyrocznia Pana Boga 
– skoro dopuszczałaś się takich rzeczy, godnych bezwstydnej nierządnicy, skoro 
budowałaś szałas na początku każdej drogi, skoro urządzałaś sobie wzniesienia 
na każdym placu, a gardząc zapłatą nie byłaś podobna do nierządnicy, lecz do 
kobiety cudzołożnej, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych. Wszystkim 
nierządnicom daje się zapłatę, a ty wszystkim swoim kochankom dawałaś podar-
ki i zjednywałaś ich sobie, by przychodzili do ciebie zewsząd i uprawiali z tobą 
nierząd. U ciebie działo się odwrotnie niż u nierządnic: nikt nie gonił za tobą. To 
ty dawałaś zapłatę, a ciebie nikt nie wynagradzał. Tak, z tobą było wprost odwrot-
nie (Ez 16.29–34).

Z pewnością owe potępienie cudzołóstwa bardziej niż prostytucji jest zwią-
zane z tym, że małżeństwo było czymś świętym nierozerwalnym. Oczekiwano 
od kobiety, że będzie troszczyć się o ognisko domowe i razem ze swoim mę-
żem będzie przekazywać pozytywne wzorce dzieciom. Cudzołóstwo zaś było 
przykładem złego zachowania zasługującego na potępienie.

Czynniki sprzyjające prostytucji

W świetle literatury żydowskiej małżeństwo w młodym wieku, często 
w trzynastym czy też czternastym roku życia, chroniło przed prostytucją9. 
Zgodnie bowiem z tradycją żydowską, zamężna kobieta musi ubierać się 
skromnie. Wymaga się, aby zakładała długą spódnicę, bluzki z długim ręka-
wem, nie używała perfum oraz zakładała chustkę na głowę, która zakryje jej 
włosy. W późniejszym okresie kobiety nosiły również peruki, żeby przykryć 
naturalne włosy. Owe peruki nie miały jednak przyciągnąć uwagi innych męż-

9 Pesahim 113a; por. S. Muntner, History of Medicine, Sexology in the Bible and Talmud, [b.m.] 1961, s. 66.
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czyzn ani pobudzać seksualnie, wręcz przeciwnie – włosy uznawane były za 
symbol seksualny. Zakryte włosy zatem miały być informacją dla nieznajome-
go mężczyzny, że kobieta ta pozostaje w związku małżeńskim. Także skromny 
ubiór i styl życia służyły temu, aby nie wzbudzać pożądania u innych męż-
czyzn. Trzeba zaznaczyć, że owe zasady obowiązują do dnia dzisiejszego, 
zwłaszcza w środowiskach ortodoksyjnych oraz ultraortodoksyjnych. W Mea 
Szearim – jednej z najbardziej ultraortodoksyjnych dzielnic Jerozolimy te za-
sady są przestrzegane po dzień dzisiejszy. Co więcej, liczne tablice i plaka-
ty na budynkach nakazują osobom zwiedzającym tę dzielnicę przestrzeganie 
obowiązujących tam zasad i ubieranie się skromnie. W środowiskach orto-
doksyjnych skromność kobiety nie prowokuje innych mężczyzn do składania 
niemoralnych propozycji. Kobieta zaś wie, że od momentu zamążpójścia jest 
przeznaczona jednemu mężczyźnie, a jej najważniejszym zadaniem jest wy-
chowywanie dzieci i opieka nad domem. 

W Księdze Kapłańskiej czytamy:

Nie wydawaj swej córki na hańbę, czyniąc ją nierządnicą, aby kraj nie uległ 
nierządowi i nie był pełen rozpusty (Kpł 19.29). 

Fragment ten Rabbi Akiba, jeden z najwybitniejszych żydowskich uczo-
nych interpretuje następująco: Nie pozwól twojej córce dorastać zbyt długo10. 
Chodzi tutaj ponownie o to, aby wydać córkę za mąż tak szybko, jak to moż-
liwe. Inny uczony żydowski – Rabbi Eliezer – dodawał również, że nie należy 
wydawać córki za mąż za starego mężczyznę11. Trzeba w tym miejscu dodać, 
że w starożytnym Izraelu obowiązywało powszechnie prawo lewiratu. W tym 
kontekście związek z dużo starszym mężczyzną powodował, że kobieta bar-
dzo szybko zostawała wdową, co więcej, nie zawsze istniała w tej sytuacji 
możliwość poślubienia brata zmarłego męża i posiadania z nim potomstwa, 
zwłaszcza gdy mężczyzna był w wieku, który uniemożliwiał mu odbycie sto-
sunku seksualnego. Nierzadko zdarzało się również w przypadku starszego 
męża, że obowiązek lewiratu nie mógł być spełniony, gdyż bracia zmarłego 
męża też już nie żyli. Trzeba zaznaczyć, że kobieta bezdzietna uważana była 

10 Sanhedrin 76a.
11 Tamże.
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za osobę bezużyteczną. Posiadanie potomstwa było i jest nadal uważane za 
błogosławieństwo Boże, zwłaszcza wśród żydów ortodoksyjnych. W świetle 
judaizmu karą za grzeszne życie była właśnie bezpłodność. Talmud dodaje na-
wet, że „osoba bezdzietna uważana jest za martwą” (Gen. R. 71.6). Bezdzietna 
kobieta najczęściej stawała się prostytutką. 

Cudzołóstwo a prostytucja

O zakazie cudzołóstwa mówi bezpośrednio jedno z przykazań (Wj 20.14). 
Trzeba jednak zauważyć, że ten zakaz nie jest zbyt jasny. Nie wiadomo bo-
wiem, jakie zachowania są zakazane. Podobnie nie wiadomo, czy przykazanie 
to dotyczy wszystkich członków społeczeństwa oraz jaka kara grozi za jego 
przekroczenie. 

W Torze problem cudzołóstwa można rozpatrywać z trzech różnych 
punktów widzenia, kiedy:

• wina leży po stronie kobiety,
• wina leży po stronie mężczyzny,
• wina leży po stronie obojga partnerów.
Sytuacja pierwsza ma miejsce wtedy, kiedy kobieta współżyła z mężczy-

zną, który nie był jej mężem. Trzeba zaznaczyć, że dziewictwo było wysoko 
cenione. Kiedy okazywało się podczas nocy poślubnej, że kobieta nie była 
dziewicą, natychmiast oddalana była od męża i groziła jej śmierć poprzez uka-
mienowanie. W tej sytuacji mężczyzna, z którym współżyła nigdy nie był wi-
nien i nigdy nie był karany, co więcej, nikogo nawet nie interesowało, kim on 
jest. Wina była tylko i wyłącznie po stronie kobiety.

W drugim przypadku wina była po stronie mężczyzny tylko wtedy, gdy 
dopuścił się gwałtu na kobiecie. Trzeba zaznaczyć, że w takiej sytuacji mężczy-
zna miał obowiązek zapłacić ojcu dziewczyny kwotę, jaką składa się przy za-
ślubinach z dziewicą, co więcej, miał obowiązek poślubić zgwałconą kobietę. 
Jednocześnie nie mógł w przyszłości wręczyć jej listu rozwodowego. 

Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę – dziewicę niezaślubioną – pochwy-
ci ją i śpi z nią, a znajdą ich, odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej ko-
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biety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, 
nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie (22.28–29). 

Zgodę na związek małżeński także i w tym wypadku musiał wyrazić oj-
ciec. Chociaż kobieta nie ponosiła winy, to jednak była naznaczana przez społe-
czeństwo, zwłaszcza kiedy ojciec nie wyrażał zgody na małżeństwo. W takich 
sytuacjach dziewczyna najczęściej nie miała możliwości poślubienia innego 
mężczyzny. Nikt bowiem nie chciał poślubić kobiety, która straciła dziewictwo 
W przypadku kiedy mężczyzna zgwałcił kobietę, która była zamężna, groziła 
mu kara śmierci. O tym wspomina Księga Powtórzonego Prawa:

Lecz jeśli mężczyzna znalazł na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał jej 
gwałt i spał z nią, umrze sam mężczyzna, który z nią spał. Młodej kobiecie zaś 
nic nie uczynisz. Młoda kobieta nie popełniła przestępstwa godnego śmierci. 
Wypadek ten jest podobny do tego, gdy ktoś powstaje przeciw bliźniemu swemu 
i życia go pozbawi: znalazł ją na polu, młoda kobieta zaślubiona krzyczała, a nikt 
jej nie przyszedł z pomocą (Pwt 22.25–27).

Wina była po obu stronach w sytuacji, kiedy mężczyzna współżył z kobie-
tą, która była w związku małżeńskim. W tej sytuacji oboje byli ukarani. 

Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą: męż-
czyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela. Jeśli dziewica została 
zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje 
wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą 
kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał 
gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło spośród siebie (Pwt 22.22–24).

Mamzer

Mówiąc o prostytucji w starożytnym Izraelu, nie sposób nie wspomnieć 
o pewnej osobie naznaczonej stygmatem, którą był mamzer. Jest to dziecko uro-
dzone ze związku zamężnej kobiety z mężczyzną, który nie jest jej mężem, 
związku kazirodczego bądź też potomek z drugiego małżeństwa osób rozwie-
dzionych, jeśli formalności związane z rozwodem nie zostały do końca dopeł-
nione. Mamzerem stawało się również dziecko prostytutki. 

Człowiek ten był naznaczony potrójnym stygmatem: religijnym, społecz-
nym oraz fizycznym. Ich głowy golono na łyso, a skórę myto specjalnym pły-
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nem, dzięki któremu włosy więcej nie odrastały12. Owa fizyczna stygmatyzacja 
miała być znakiem dla innych, że mamzer może poślubić jedynie osobę o po-
dobnym statusie bądź konwertytę. W przypadku kiedy złamano zakaz, poślu-
biona osoba podlegała karze chłosty, która była w starożytności powszechnie 
stosowana w przypadku naruszenia prawa religijnego. Mamzerskie piętno 
przechodziło na dalsze jego potomstwo, a całkowite oczyszczenie będzie mieć 
miejsce dopiero w czasach mesjańskich. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że chociaż współcześnie judaizm refor-
mowany podchodzi do kwestii mamzera w sposób bardzo liberalny, to juda-
izm ortodoksyjny nadal przestrzega wszystkich zasad. Również współcześnie 
w Izraelu, gdzie zawieranie małżeństw jest pod nadzorem rabinatu ortodok-
syjnego, zdarzają się przypadki procesów sądowych mających za cel ustalić, 
czy dana osoba należy do grupy mamzerów.

Zakończenie 

Jak widać na przykładzie starożytnego Izraela, prostytucja niejedno ma 
imię. W czasach przedbabilońskich zdecydowanie mniej rygorystycznie pod-
chodzono do kwestii prostytucji, co niewątpliwie związane było z tym, że pro-
stytucja była czymś powszechnym. Spojrzenie na prostytucję zdecydowanie 
się zmienia w czasie niewoli babilońskiej, kiedy postrzegano ją jako prakty-
kę odciągająca Izrael od Jahwe. Sądzono, iż prostytucja zagraża tożsamości 
Izraela. Współcześnie w Izraelu judaizm ortodoksyjny, czyli ten sięgający ko-
rzeniami do początków judaizmu, surowo zakazuje prostytucji. Kobieta, która 
się jej dopuszcza nierzadko jest usuwana poza grupę społeczną. Przechodząc 
jednakże ulicami izraelskich miast, zwłaszcza Tel Awiwu czy też Hajfy, które 
są najmniej religijnymi miastami, widzimy nierzadko ulotki zawierające infor-
macje o klubach nocnych, czy też kobietach świadczących usługi erotyczne, co 
świadczy o tym, że prostytucja nie jest czymś niespotykanym w Izraelu. 

12 S. Fishbane, Deviancy in Early Rabbinic Literature, Leiden, Boston, Brill 2007, s. 6.
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Kamila Luft

Zmysłowe zabawki i erotyczne gadżety  
w praktykach seksualnych 

(wczoraj i dziś)

Czym są gadżety erotyczne? Co to takiego seks zabawki? Oczywiście 
można by wymieniać różnego rodzaju przedmioty tj. wibratory, pornograficz-
ne czasopisma, kulki gejszy, skąpe stroje, skórzane bicze, pluszowe kajdanki 
i im podobne artefakty. Warto jednak z tej definicji enumeratywnej wyabstra-
hować istotę pojęcia. Przez gadżety erotyczne rozumieć będę wszelkie rekwi-
zyty, którymi posługują się ludzie podczas kontaktów natury seksualnej. Na 
wstępie warto zauważyć, że współcześnie tego typu przedmioty stały się bar-
dzo popularne, dawniej obarczone pewnym tabu, obecnie coraz łatwiej do-
stępne, coraz bardziej pożądane. Jednak erotyczne akcesoria to nie wymysł 
naszych czasów. Niektórzy archeolodzy uważają, że towarzyszyły one czło-
wiekowi od pradziejów. Nie wiadomo, czy historia tego typu przedmiotów 
w istocie sięga tak daleko wstecz. Potwierdzona natomiast jest ich obecność 
w świecie starożytnym.

Asortyment owych gadżetów mających dostarczyć przyjemności jest 
szeroki. Chińskie opowieści epoki Ming zalecają stosowanie różnych akceso-
riów podczas zbliżeń erotycznych. Między innymi pierścieni nakładanych na 
nasadę Jadeitowego Konaru (używając chińskiej poetyki), które wykonywa-
no, w zależności od sytuacji materialnej posiadacza, z kości słoniowej lub pa-
sów materiału. Pierścień przymocowywano opaskami do bioder. Głównym 
jego zadaniem było przedłużenie erekcji oraz dostarczenie dodatkowych do-
znań partnerce poprzez stymulowanie miejsca zwanego przez mieszkańców 
Państwa Środka Tarasem Klejnotów. Nie tylko mężczyźni mogli korzystać 
z erotycznych instrumentów. Chinki umieszczały w pochwie dwie kulki, jed-
ną wydrążoną, która zawierała odrobinę rtęci, drugą ze sprężynką. Ten me-
chanizm samozaspokojenia Zachód odkrył w XVIII w., jednak największą po-
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pularnością kulki gejszy zaczęły cieszyć się w szalonych latach 20. ubiegłego 
stulecia. Należy jednak zaznaczyć, że owe intymne artefakty mają źródło w po-
wszechnie stosowanych przez mężczyzn rin no tama – małych srebrnych lub 
ołowianych dźwięczących kulkach umieszczanych w naciętej skórze męskich 
narządów płciowych. Wielkim honorem było otrzymanie od władcy owej kul-
ki1. Kilka wieków później w kulturze europejskiej seks gadżety to popularny 
prezent z okazji wieczorów panieńskich i kawalerskich, czyli momentów ży-
cia, których erotyka jest niejako zasadą immanentną, koniecznością kulturową, 
czynnikiem, wokół którego buduje się cały kontekst zachowań ludycznych. 

Słynny Milet, bogaty ośrodek handlowy w Azji Mniejszej, znany z wytwa-
rzanych w nim bardzo dobrej jakości tkanin, był także największym producen-
tem i dystrybutorem artefaktu o nazwie olisbos – współczesne dildo. Sztuczne 
członki wyrabiane były przez szewców z drewna lub wypchanej skóry. Przed 
użyciem namaszczano je oliwą z oliwek. Jak dowiadujemy się z fragmentu tek-
stu datowanego na III w. p.n.e. w modzie było ich stosowanie, a panie często 
pożyczały sobie ów instrument2, co stanowiło powszechną praktykę. Dziś do-
stępny jest szeroki asortyment gadżetów w najróżniejszych postaciach, łącznie 
z wykonywanymi na specjalne zamówienie przedmiotami tego typu. Takie 
custom-made-dildo oferują już londyńscy projektanci nowoczesnych gadżetów. 
W ich ofercie można znaleźć produkty wykonane z metali szlachetnych, stero-
wane komputerowo lub stymulowane przez fale radiowe. 

Niemniej jednak dildo służyło nie tylko do samozadowolenia, przez pe-
wien czas uznawano je za przyrząd leczniczy. W wieku XIX i jeszcze na po-
czątku XX w. psychoanalitycy używali tego instrumentu podczas sesji tera-
peutycznych mających na celu wyleczenie kobiet z na poły mitycznej jednostki 
chorobowej zwanej histerią. Lekarstwem na tę przypadłość miało być dopro-
wadzenie pacjentki do orgazmu. Właśnie temu medycznemu wątkowi w hi-
storii owego instrumentu ludzkość zawdzięcza pewną całkiem nową jakość w 
sferze erotycznych ekstensji. Pierwszy elektromechaniczny wibrator stworzył 
podobno około 1880 r. dr Joseph Mortimer Granville, który był zmęczony do-

1 R. Tannahil, Historia seksu, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2001, s. 185–186.
2 Tamże, s. 104.



31

prowadzaniem swoich pacjentek do orgazmu w tradycyjny sposób, tzn. za po-
mocą dildo. Wynalazek ten opatentowano w 1902. Początkowo zwano go „ma-
nipulatorem” i pod tym mianem reklamowano w katalogach wysyłkowych. 
Na początku XX w. losy urządzania były ściśle związane z procesem elektryfi-
kacji gospodarstw domowych, trafił on bowiem pod strzechy domostw mniej 
więcej w tym samym czasie co żelazka, elektryczne maszyny do szycia i toste-
ry, jednak na długo przed odkurzaczami. Dziś niejako powraca do swojej ge-
nezy stając się rekwizytem przeznaczonym dla kobiecej intymności, pokazu-
jąc, iż seks to nie tylko prokreacja, to finezyjna gra zmysłów i doznań, pewna 
dynamiczna równowaga, cielesna harmonia, tak krucha, że samo mówienie 
o niej jest niestosowne. 

Choć z drugiej strony należy zauważyć, że tabu związane ze sferą erotycz-
ną zaczyna powoli zanikać. Nie jest to proces, który charakteryzuje jedynie 
XXI wiek. W historii ludzkości można wyróżnić bardziej i mniej pruderyjne 
okresy. Wydaje się, że obecnie zmierzamy w kierunku otwartości i braku zaha-
mowań w tej sferze. Być może ta rewolucja jest pozorna i erotyka nie wyzwala 
się spod jarzma cenzury, a jedynie zaczyna podporządkowywać się regułom 
owej cenzury. 

Jak pisze G. Bataille „możliwość miłości indywidualnej dana jest z chwilą, 
gdy człowiek staje się różny od zwierzęcia”3. Jednak taka miłość w jego prze-
konaniu jest ahistoryczna, gdyż angażuje jedynie jednostkę a nie społeczeń-
stwo. Samozaspokojenie nie buduje relacji międzyludzkich, izoluje człowieka 
w sposób mentalny, a przede wszystkim fizyczny, odbiega więc od kultury. 
Dlatego było ono piętnowane na przestrzeni dziejów. Groziły za nie liczne 
sankcje, towarzyszyło mu wiele przesądów. W epoce wiktoriańskiej starano 
się nie dopuszczać do masturbacji wśród chłopców. W tym celu podpinano 
ich narządy płciowe do swego rodzaju alarmu, który sygnalizował rodzicom 
nocne polucje potomka. Tłamszenie naturalnych odruchów ciała miało gwa-
rantować czystość i pełne uczestnictwo w społeczności kierującej się wysokimi 
standardami moralnymi, które jednak okazywały się powierzchowne. 

3 G. Bataille, Historia erotyzmu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008, s. 208.
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Wydawać by się mogło, że dziś kultura odchodzi od restrykcyjnego trak-
towania osób preferujących przyjemność indywidualną. Przesądy związane 
z masturbacją już nie straszą młodzieży, a i większość młodych ludzi zaczyna 
otwarcie mówić o swoich potrzebach. Jednak nie jest to oznaką zmniejszenia 
władzy kultury nad sferą, która jej się ciągle wymyka. Zamiast zakazów moral-
nych osaczających jednostkę dążącą do samozaspokojenia pojawiają się przy-
rządy, które mają jej pomóc w doznaniu przyjemności. Gumowe lalki, różne 
rodzaje wibratorów, dildo, sztuczne waginy, asortyment jest szeroki. Wszystko 
po to, by zaspokoić każdą potrzebę beneficjenta owego fasadowego rozprzę-
żenia obyczajów i pozornej utraty kontroli kultury nad seksualnością. Każdy 
gadżet zastosowany podczas stosunku jest wprowadzeniem tego, co obce i ze-
wnętrzne wobec natury do, wydawać by się mogło, jednej z najbardziej pod-
stawowych, fizjologicznych czynności ludzkiego organizmu. Naturalny akt 
seksualny, który w świecie przyrody jest spełnieniem instynktu, w rzeczywi-
stości kulturowej zostaje wtłoczony w pewne ramy i formy tego, co dozwolo-
ne i tego, co zakazane. Każdy krąg kulturowy ustanawia oczywiście własne 
normy i standardy, które określają sposób funkcjonowania człowieka w sferze 
erotycznej. Jednak zawsze istnieją pewne społeczne sankcje regulujące spo-
sób postępowania. To kultura dyktuje jak mamy jeść, pić, uprawiać miłość. 
Gadżety wykorzystywane podczas intymnych chwil to ekstensje, które mają 
spotęgować przyjemność. Wydawać by się mogło, że ta ich funkcja świadczy 
o tym, że jednak pozostają po stronie tego, co naturalne, tego, co dąży do reali-
zacji biologicznych, a nie kulturowych potrzeb. Jednak to właśnie ich rola jako 
artefaktów wzmagających doznania najsilniej przemawia za ich kulturową ge-
nezą. Wywodzą się one z jak najbardziej naturalnych dążeń do osiągnięcia peł-
ni szczęścia. Stanowią jednak wytwór technologiczny, który ukierunkowuje 
erotyczne działania, przyjemność, która jest przez nie dostarczana, jest zawsze 
przyjemnością kontrolowaną.

Intymne instrumenty miały (i mają) za zadanie nie tylko zwiększenie roz-
koszy kochanków, uczynienie zadość żądzom ciała w samotności, czy zwięk-
szenie możliwości seksualnych partnerów. Ich rola może być wręcz odwrot-
na. Współcześnie używane erotyczne gadżety symulujące pasy cnoty wzięły 
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swoją genezę z narzędzi represji stosowanych przez zazdrosnych mężczyzn 
w celu poskromienia kobiecej seksualności. Pasy cnoty wynaleziono najpraw-
dopodobniej około 1280 r. w Padwie4. Choć inne źródła, nazywające te arte-
fakty opaskami syryjskimi, wskazują na Jemen, Sudan, Somalię i Etiopię, jako 
kraje, z których one pochodzą. Niezależnie od miejsca, w którym powstały, 
pasy cnoty stały się swoistym średniowiecznym symbolem sposobu trakto-
wania niewiast, od których wymagano zachowania czystości. W rzeczywisto-
ści niewiele ówczesnych kobiet było zmuszanych do stosowania tych niewy-
godnych narzędzi represji. Najprawdopodobniej były to jedynie odosobnione 
przypadki, które jednak działają na wyobraźnię po dziś dzień, świadcząc o po-
dejściu do kobiecej seksualności, która była demonizowana i degradowana 
przez patriarchalną hierarchię władzy świeckiej i sakralnej. Materialny przed-
miot zdaje relację ze zmian, jakie dokonały się w podejściu do sfery erotycz-
nej. Z czasem z pasów cnoty – symboli ujarzmienia kobiecości, wyewoluowały 
współczesne gadżety erotyczne. Natomiast z dziewiętnastowiecznych narzę-
dzi medycznych, stanowiących lekarstwo na histerię, powstały dzisiejsze wi-
bratory – swoisty znak emancypacji. 

Z jednej strony kultura zmienia znaczenia erotycznych akcesoriów, z dru-
giej jednak nadal w społecznym odbiorze tkwi przekonanie o pewnej niesto-
sowności tego typu przedmiotów. Nadal wywołują one wiele emocji. Są tole-
rowane jedynie w pewnych momentach życia. Choćby wspomniane obrzędy 
przejścia związane z zawarciem małżeństwa, wtedy jednak pełnią funkcję 
ludyczną, stanowią element zabawy. Nie mają jednak racji bytu w życiu pu-
blicznym. Korzystać można z nich jedynie w zaciszu sypialni, gdyż, mimo że 
współczesny świat wydaje się być coraz mniej pruderyjny, wciąż istnieje prze-
konanie, że tego typu gadżety są nieprzyzwoite, niewłaściwe. Z czego może to 
wynikać? Czyżby ludzie podskórnie wyczuwali swoiste wynaturzenie, jakie 
wprowadzają te artefakty w naturalny akt miłosny?

Cała gama erotycznych ekstensji jest podstawą sadomasochistycznych za-
chowań. Najlepszy wyraz dał temu oczywiście markiz de Sade. Paradoksalnie 

4 G. Bechtel, Cztery kobiety Boga. Ladacznica, czarownica, święta, głupia gęś, Wydawnictwo Akademickie 
Dialog, Warszawa 2001, s. 72.
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jednak najbardziej perwersyjna pod tym względem wydaje się być wiktoriań-
ska Anglia. Ta słynąca z pruderii epoka to czas, w którym powstał przyrząd 
zwany „koniem Berkeley”. Swoją nazwę zawdzięcza słynnej w owym czasie 
londyńskiej prostytutce o nazwisku Berkeley. Owy wynalazek przypominał 
nieco drabinę dopasowywaną każdorazowo do klienta, który miał być do tej 
maszyny rozkoszy przypięty. Unieruchomionego okładano rózgami lub biczo-
wano. Urządzenie przyniosło duże zyski, co świadczy o znacznej liczbie ama-
torów podobnych doznań, do których zaliczał się podobno także angielski król 
Jerzy IV5. Po śmierci pomysłodawczyni wynalazek trafił do muzeum nauki, 
gdzie miał świadczyć o wkładzie prostytucji w rozwój przemysłu. Oczywiście 
dom publiczny Teresy Berkeley nie był jedynym miejsce oferującym tego typu 
usługi. Czasy największej pruderii, w których kobiety podczas wizyty u le-
karza badano przez liczne warstwy materiału, i to jedynie w obecności przy-
zwoitki, to zarazem okres seksualnego rozpasania. A była to przecież epoka 
słynąca z wyśrubowanych zasad moralnych, w której chłopcom zakładano 
alarmy mające sygnalizować polucje oraz klatki na genitalia, by zapobiegać 
masturbacji. Owa podwójna moralność – z jednej strony po cichu tolerująca 
erotyczne ekscesy, z drugiej potępiająca wszelkie przejawy seksualności w ży-
ciu publicznym i prywatnym, i hołdująca restrykcyjnym zasadom dotyczącym 
ciała, tj. zakaz mycia miejsc intymnych – była znakiem tamtych czasów. Jednak 
także i dziś mamy do czynienia z podobną ambiwalencją, której proporcje są 
odwrócone. Swoboda seksualna ugruntowana przez liczne rewolucje oby-
czajowe XX wieku, poczynając od manifestów sufrażystek a na ruchu hippi-
sowskim kończąc, dziś ściera się z frontem czystości i wstrzemięźliwości. Ten 
ostatni jest reprezentowany przez zrzeszenie Silver Ring Thing6. Członkowie 
SRT noszą srebrne obrączki z wygrawerowanym wersetem z Biblii:

5 R. Tannahil, dz. cyt., s. 404.
6 Silver Ring Thing założył w 1995 r. Danny Pattyn, ewangelicki duszpasterz młodzieży z Yumy w 

Arizonie, jako sposób walki ze wzrastającym odsetkiem chorób wenerycznych i ciąż wśród nastolatków. 
Silver Ring Thing to program wstrzemięźliwości seksualnej zachęcający nastolatków do zachowania czystości 
przedmałżeńskiej. W zamyśle założyciela grupa ma stanowić ochronę przed niezdrową obsesją na punkcie 
seksu, która według Pattyna jest skutkiem rozwiązłości wywołanej przez rewolucję seksualną lat 60. SRT opie-
ra się na teologii chrześcijańskiej i jest finansowany ze środków federalnych USA. Zewnętrznym wyrazem 
przynależności do zrzeszenia jest noszenie przez członków srebrnego pierścienia; www.silverringthing.com 
(25.07.2011).
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Jest wolą Boga, abyście byli święci. Powstrzymajcie się od nierządu. Niech 
każdy z was wie, że własne ciało należy traktować z szacunkiem jako święte.
(Pierwszy List do Tesaloniczan 4, 3–4)

Srebrne obrączki jako znak rozpoznawczy grupy postulującej czystość 
cielesną można rozpatrywać jako swoisty „antygadżet”, atrybut promują-
cy odmienną postawę wobec seksualności. Tym samym można go zestawić 
z innymi symbolami represji takimi jak pasy cnoty czy wspomniane klatki na  
genitalia.

Z jednej strony seksualność staje się czymś niestosownym, wskazane jest 
jej ukrywanie przed społeczeństwem Jest sprawą wstydliwą, którą należy pod-
dać kontroli. Jednak napięcie powodowane przez zewnętrzny nacisk kultu-
ry musi znaleźć ujście w ukrywanych praktykach seksualnych. W znaczeniu, 
jakie niosą z sobą przedmioty związane ze sferą seksualną zauważyć należy 
ambiwalencję, która świadczy o ciągłej dyskursywności zjawiska jakim jest 
erotyzm. Historia artefaktów stosowanych podczas miłosnych uniesień poka-
zuje jak nieustannie zmienia się podejście do tej przestrzeni życia. Ustawiczne 
przechodzenie od rygoryzmu do swobody praktyk miłosnych ukazuje jak nie-
stabilna jest to dziedzina. Nie ma w niej miejsca na stałość, jedyną pewnością 
jest ciągłość przemian. Wynika to z popędowej strony natury ludzkiej, która 
steruje zachowaniami seksualnymi, a którą kultura stara się ujarzmić. 

Tam gdzie pojawia się Eros7 pojawia się także niepewność wynikająca 
z nieprzewidywalności instynktu. Dlatego z zewnątrz wprowadza się rozma-
ite środki mające pokierować zachowaniami intymnymi. Popęd zostaje ska-
nalizowany, lecz nie sublimowany, w erotycznej grze możemy mu ulec. Nie 
bez podstaw przyrównuje się relację intymną do gry. Czyż nie chodzi w niej 
o pewne zachowania ludyczne mające cechy zabawy? Caillois uważał, że za-
bawa jest wcześniejsza od kultury, daje radość i przyjemność, a przy tym nie 
jest ona sprowadzona jedynie do biologicznych reakcji, lecz pozwala na ukon-
stytuowanie wzajemnych relacji według pewnych reguł. Seks jest zatem grą, 
a przynajmniej w społecznym mniemaniu powinien nią być. Świadczą o tym 
różne akcesoria i zabiegi stosowane podczas miłosnych igraszek. I tak prze-

7 Zob. Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, Wydawnictwo KR, Warszawa 1995.
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bieranie się w różne stroje: frywolne koronki, króciutkie spódniczki, ponętne 
wdzianka pokojówek, pielęgniarek, także modne ostatnio stroje dla panów to 
wejście w nową rolę na potrzeby zmysłowych chwil. Zjawisko to nosi znamio-
na mimikry8, naśladowanie to wprowadzanie fantazji w życie. Dzięki gadże-
tom tworzona jest pewna sytuacja udawania, mająca odpowiadać na potrzeby 
Erosa. Jednak erotyczna zabawa to nie tylko odzwierciedlenie naszych ma-
rzeń, to także element antagonizmu i współzawodnictwa w dążeniu do reali-
zacji freudowskiej zasady przyjemności.

Gra seksem odbywa się także na innym poziomie. Wszystko może stać 
się erotycznym gadżetem, jeśli tylko ujmiemy dany przedmiot w odpowied-
nim kontekście. Popkultura pełnymi garściami czerpie ze sfery zarezerwowa-
nej dotychczas jedynie dla intymności alkowy. Erotyczne ekstensje stają się 
symbolami tej nowej jakości odsłaniania seksualności, są swoistymi metoni-
miami niosącymi wiele znaczeń, ale nie mówiącymi wszystkiego. Uwodzą nas 
tymi niedopowiedzeniami. Zachowania ludyczne o zabarwieniu erotycznym 
są powszechne. Seks odrywa się od biologicznych funkcji i staje się kultu- 
rową igraszką. 

Na rynku akcesoriów seksualnych dostępne są, i to nie tylko w sex sho-
pach, liczne gry erotyczne – zarówno planszowe, karciane, jak i kości do gry 
przedstawiające pozycje rodem z Kamasutry. Gadżety erotyczne mówią wprost 
o tym, jaki jest stosunek kultury do miłosnego aktu. Stosunek ów utracił dawne 
zabarwienie moralne, stając się konsumpcyjną postawą. „Cywilizowana mo-
ralność zostaje obalona przez stworzenie harmonii miedzy popędową wolno-
ścią i porządkiem: popędy uwolnione od tyranii represywnego rozumu dążą 
do ustanowienia swobodnych i trwałych stosunków egzystencjonalnych – da-
jących początek nowej zasadzie rzeczywistości”9 – tymi słowami H. Marcuse 
określa zaistniały w postmodernizmie stan rzeczy, który zmienia zaznaczo-
ny przez Freuda podział na zasadę przyjemności i rzeczywistości. Zauważmy 
jednak, że nowa zasada rzeczywistości jest jedynie kolejnym wystosowanym 
przez kulturę kompromisem, dzięki któremu może ona zagarnąć to, co natu-

8 Zob. R. Caillois, Żywioł i ład, PIW, Warszawa 1973.
9 H. Marcuse, Eros i cywilizacja, Wydawnictwo Muza, Warszawa 1998, s. 199.
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ralne na nowych zasadach. W tym kontekście erotyczne ekstensje to materialne 
przejawy Id, urzeczywistnienie naszych najskrytszych pragnień sprowadzone 
do formy plastiku lub gumy, zmaterializowane fantazje Erosa.

Technika dąży do zaspokojenia każdego erotycznego marzenia. A może 
właśnie sama kreuje nowe? Czy naprawdę w ludzkiej naturze tkwi potrzeba 
zaspokojenia rządz w rytm muzyki, do której dostosowuje się dildo podłączo-
ne do ipoda najnowszej generacji, czy stosowanie kulek gejszy? Czyżby ludzie 
nie wyobrażali już sobie miłosnego spełnienia bez asysty przedmiotów wpro-
wadzanych z zewnątrz, ze świata kultury. To ciągłe dążenie do urozmaicenia 
pożycia jest wyrazem stale rosnącej tendencji do mityzacji seksualności, do 
tworzenia pewnej nasyconej oczekiwaniami i pragnieniami struktury coraz to 
nowych potrzeb wokół naturalnego aktu. Wszelkiego rodzaju gadżety są de 
facto jedynie nienaturalnymi dodatkami do wypływającego z natury-biologii 
człowieka sposobu realizacji potrzeb seksualnych. 

Wiele gadżetów erotycznych nie jest związana ściśle z samym kontak-
tem seksualnym, często mają one za zadanie pobudzić partnerów, są elemen-
tem gry wstępnej. Znowu, zatem pojawia się motyw gry związanej z erotyką, 
ta gra potrzebuje pewnych zabawek. Problematyka kusych i perwersyjnych 
strojów została już poruszona, dlatego w tym momencie warto skupić się na 
przedmiotach, które mają niejako zainicjować podniecenie. Dzisiejsze pisma 
dla panów czy też pornograficzne filmy to spadkobiercy o wiele dłuższej vo- 
yeurystycznej tradycji. Historia sztuki pełna jest egzemplifikacji twórczości 
o zabarwieniu erotycznym. Zdarzało się, że także przedmioty codziennego 
użytku zdobiły nieprzyzwoite sceny. Król Francji Franciszek I prawdopodob-
nie posiadał porcelanowy serwis dekorowany miniaturami, które wywoływa-
ły rumieniec wstydu u jego synowej – Katarzyny Medycejskiej10. Inny przykład 
to figurki z wiedeńskiego brązu. Te małe, często ręcznie malowane przedmio-
ty były bardzo popularne w drugiej połowie XIX wieku. Stanowiły nie tylko 
prestiżowy i kosztowny prezent, były również przedmiotem kolekcjonowa-
nia. Szczególnie cenione artefakty pochodziły z pracowni Franza Bergmanna, 

10 E. Watała, Seks w królewskich alkowach, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2009, s. 56.
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Harolda Bermana, Piotra Tereszczuka. Te urocze bibeloty nosiły w sobie pe-
wien sekret, po uruchomieniu ukrytego mechanizmu figurka odkrywała swo-
ją frywolną tajemnicę. Pozornie przyzwoite dzieło sztuki ujawniało swoją cza-
sem ocierającą się o pornografię treść: po otworzeniu egipskiego sarkofagu 
ukazywała się naga postać Egipcjanki, po odsłonięciu rzeźbionego płaszcza 
ukazywała się naga kobieta pod nim schowana. Takie upominki zdobiły biur-
ka i gabinety szanowanych gentelmanów ówczesnej epoki. Chęć podglądania 
nie stanowi więc novum. Nie jest tajemnicą, że bodźce wzrokowe pobudzają 
także inne zmysły, dlatego skłonność do voyeuryzmu wydaje się być czymś 
naturalnym. Niemniej jednak należy zauważyć, że nowe media zmieniają spo-
sób percepcji świata, w tym także sfery erotycznej. Powstają liczne portale in-
ternetowe dostarczające różnego rodzaju podniet dla oka. Internet wręcz kipi 
od treści erotycznych, jednak jako medium zapośrednicza on relację seksualną 
i skupia się jedynie na jej wizualnej (ewentualnie akustycznej) stronie. Choć 
niewykluczone, że postęp techniczny już niedługo dostarczy nam mechani-
zmów umożliwiających odbywanie stosunków seksualnych na odległość. 
Problematyka relacji seksualności i nowych mediów jest niezwykle ciekawa 
i obszerna, dlatego też pragnę tu zaznaczyć jedynie jeden z jej aspektów. 

Erotyczne gadżety to swoiste przedłużenia ciała mające dostarczyć inten-
sywniejszych doznań i większej satysfakcji. Ekstensje te stoją po stronie kultu-
ry oddzielając seks od jego podstawowych prokreacyjnych funkcji. Zagarniają 
sferę seksualności, sterują zachowaniami erotycznymi. Choć wywodzą się 
z popędów i stanowią ich materialną realizację, to zostają przyswojone przez 
kulturę, wdrożone w jej ramy. Ten proces ma swoją genezę w najdawniejszych 
czasach, gdyż towarzyszą one aktom miłosnym od zarania dziejów i odpowia-
dają na różne potrzeby – od tych najbardziej niewinnych po te perwersyjne. 
Stanowią tym samym materialny dowód różnorodności zachowań seksual-
nych homo sapiens.

Zabawki erotyczne są związane z ludycznością jako przestrzenią zawie-
szenia reguł obowiązujących w społeczeństwie, lecz jedynie tylko po to by na 
powrót w to społeczeństwo się wpisać. Są więc atrybutem kultury wprowa-
dzonym do najnaturalniejszego, najintymniejszego zachowania ludzi, by je 
kontrolować. 
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Obecnie asortyment zabawek erotycznych jest bardzo szeroki, odbywają 
się nawet specjalne targi poświęcone tej tematyce, na których można znaleźć 
wiele interesujących akcesoriów od niewinnych przyrządów do masażu po 
najwymyślniejsze stroje sadomasochistyczne. Erotyka wydaje się być wszech-
obecna, na wskroś przenikać kulturę, nie tylko tę, którą nazwano „popular-
ną” czy „masową”, ale także tzw. „kulturę wysoką”11. I jakkolwiek ocenimy to 
zjawisko, czy uznamy je za upadek obyczajów, czy za syndrom wyzwolenia, 
należy przyznać, że zachodzi ono powszechnie i mówi niezwykle wiele o kul-
turze, w której żyjemy. Jest to bardzo szeroki problem, a niniejszy artykuł sta-
nowi jedynie przyczynek do dalszych rozważań.

11 W tym miejscu nie było moim zamiarem jakiekolwiek waloryzowanie różnych sfer czy płaszczyzn 
kultury, ale jedynie wykazanie, że omawiane zjawisko dotyka wielu jej aspektów. Jest mechanizmem wielo-
płaszczyznowym i wszechobecnym.
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Agata Łuksza

Mała rewolucja, 
czyli o narodzinach „Playboya”

Niewiele jest tak znaczących dat w historii jak rok 1953. Świat obiegła 
wówczas wiadomość o śmierci Stalina, oznaczającej koniec najbrutalniejszego 
okresu w dziejach państw socjalistycznych. Jednak data, która dla nas stała się 
zwiastunem odwilży politycznej, w dalekich Stanach Zjednoczonych Ameryki 
zapowiadała zmiany o zgoła innym charakterze. Za oceanem w 1953 r. rozpo-
częła się rewolucja obyczajowa, o tyle różna od późniejszych wydarzeń z lat 
60. i 70., że jej aktywistami i beneficjentami byli niemal wyłącznie mężczyźni. 

W grudniu 1953 r. ukazał się pierwszy numer nowego magazynu dla 
mężczyzn, który propagował wyklęte kawalerstwo, rozbijał święty ideał ro-
dziny i eksponował zakazaną kobiecą nagość. Hugh Hefner dał Amerykanom 
„Playboya”, a tym samym rozpoczął swoją krucjatę przeciwko dominującej 
w amerykańskim społeczeństwie moralności purytańskiej. Jak trafnie to ujął 
David Halberstam, autor monografii o latach 50. w USA: „[Hefner] głosząc 
kazania o przyjemności, poruszył właściwą strunę we właściwym czasie”1. 

Dziewczyna rekruta lat 40. 

Pierwsze szwy w amerykańskim gorsecie moralnym pękły już w latach 40. 
XX wieku. II wojna światowa poważnie zakłóciła podstawy organizacji spo-
łecznej i utrwalonego wielowiekową tradycją podziału pracy. Po raz pierw-
szy na tak masową skalę kobiety zajęły miejsce wysłanych na front mężczyzn 
– w biurach i sklepach, urzędach i fabrykach. Zmiana przestrzeni domowej 
na publiczną przekształciła mentalność znacznej grupy kobiet, które z więk-
szą śmiałością zaczęły decydować o swoim życiu osobistym, w tym również 
o relacjach seksualnych. O tym, jak kolosalna zmiana nastąpiła w zachowa-

1 D. Halberstam, The Fifties, Villard Book, New York, London 1993, s. 576. 



42

niu i świadomości Amerykanek, które na skutek wojennej zawieruchy prze-
kroczyły granice dotychczas nieprzekraczalne, świadczy kariera femme fatale 
w amerykańskim czarnym kryminale. Ten kobiecy stereotyp, wyrastający 
z rzekomo wrodzonej skłonności kobiety do czynienia zła, jest przecież wy-
razem lęku przed wyzwoloną ze społecznych restrykcji, a przez to zagrażają-
cą męskiemu porządkowi, kobiecą siłą2. 

Tymczasem w rozsianych po całym globie anglosaskich okopach roz-
przestrzeniła się praktyka, która do dziś uchodzi za jeden z wyznaczników 
amerykańskości. Mowa o pin-up girls, bez których być może nigdy nie naro-
dziłaby się słynna rozkładówka „Playboya”. Oczywiście już w początkach 
XX w. mężczyźni wycinali z gazet zdjęcia lub rysunki dziewczyn ponętnych 
i roznegliżowanych, często gwiazd filmowych i teatralnych, i przypinali (ang. 
pin up) je do ścian. Jednak dopiero w czasie II wojny światowej zjawisko to zo-
stało oswojone, zyskując niemal powszechną akceptację. Pin-up girls zdobiły 
nie tylko ściany koszar i żołnierskie szafki, nie mogło ich zabraknąć również 
w czołgach i bombowcach. W piśmie „Yank”, założonym przez Hartzella 
Spence’a po ataku na Pearl Harbor, specjalnie dla mężczyzn odbywających 
służbę wojskową, pin-up girl stanowiła główną atrakcję. Bezkonkurencyjnym 
numerem 1 wśród żołnierzy była aktorka Betty Grable, szybko obdarzona 
przydomkiem „dziewczyny rekruta”. 

Symbolem tej burzliwej epoki pozostają również Varga Girls, rysowane 
piękności wybitnego peruwiańskiego grafika, Alberto Vargasa, zamieszczane 
w piśmie „Esquire”. Pierwsza Varga Girl pojawiła się na początku lat 40., gdy 
wydawca „Esquire” zakończył współpracę z innym wielkim rysownikiem, 
George’em Pettym. W ten sposób Petty Girl, firmowy znak „Esquire” z lat 
30., ustąpiła miejsca bardziej zmysłowej i pociągającej dziewczynie Vargasa. 
Czytelnicy zareagowali nad wyraz entuzjastycznie. Przygotowany przez pi-
smo kalendarz z Varga Girls na rok 1944 rozszedł się w nakładzie 2,5 miliona 
egzemplarzy. 

2 Zob. J. Caputi, Everyday Pornography [w:] Gender, Race and Class in Media, pod red. G. Dines, J. M. 
Humez, Sage Publications, Thousand Oaks, 2003, s. 438–439. 
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Lata 40. w Stanach Zjednoczonych to niespokojny czas śmierci i miłości. 
Z jednej strony wojna, rozłąka, strata bliskich, z drugiej życie według zasady 
carpe diem, przelotne znajomości i pin-up girls. Coraz więcej seksu i o seksie – 
w prasie i na ulicy. Wystarczy spojrzeć, jaka część kobiecej garderoby stała się 
dobrem najbardziej pożądanym – cud techniki, objawione światu we wczes- 
nych latach 40. nylonowe pończochy z charakterystycznym szwem rozcho-
dziły się wówczas jak ciepłe bułeczki. Nylon okazał się świetnym materia-
łem nie tylko na pończochy, ale także na spadochrony, czego nie omieszkało 
wykorzystać wojsko – rekwirując w całości to tworzywo podczas apogeum 
wojny. Kobiety uciekały się więc do fortelu i kredkami do oczu malowały 
na nogach linię imitującą upragniony szew. Gdy w 1948 r. Alfred Kinsey 
opublikował swój pierwszy raport o życiu seksualnym amerykańskich męż-
czyzn, wyszło na jaw, że purytańskie zasady obowiązują jedynie na papierze, 
a państwo pozostaje absurdalnie daleko w tyle za społeczeństwem. Według 
Kinseya 85% białych mężczyzn utrzymywało stosunki przedmałżeńskie, 
prawie 70% miało kontakty z prostytutkami, i co najciekawsze, choć w 44 sta-
nach za cudzołóstwo groziły sankcje prawne, 50% badanych przyznało się 
do małżeńskiej zdrady3. O ile raport Kinseya do dziś spotyka się z różno-
rodnymi zarzutami natury metodologicznej lub ideologicznej – np. Bataille 
w swoim słynnym eseju o erotyzmie zarzucał autorom badań „naiwność” 
w dążeniu do reifikacji ludzkiej seksualności4 – o tyle jego przełomowa i de-
maskująca rola w debacie publicznej na temat zachowań seksualnych wydaje 
się bezsporna. 

Pozory raju w latach 50. 

Lata 50. XX w. w Stanach Zjednoczonych upływały pod znakiem wi-
docznej poprawy materialnych warunków życia, lecz towarzyszyły jej, stop-
niowo narastające, ukryte napięcia kulturowe i społeczne. Wydawałoby się, 

3 Dane procentowe cytuję za: J. R. Petersen, Stulecie seksu. Historia rewolucji seksualnej 1900–1999 według 
„Playboya”, przeł. A. Jankowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002, s. 205. 

4 Zob. G. Bataille, Erotyzm, przeł. M. Ochab, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, 
s. 145–160.
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że kolejna dekada będzie konsekwentnie rozwijać trendy zapoczątkowane 
w latach 40. Stało się jednak wprost przeciwnie.

Po trudach walki amerykańscy mężczyźni zapragnęli spokojnego gniaz-
da, w którym co dzień czekałaby na nich z obiadem zadbana i potulna żona, 
otoczona gromadką rozkosznych dzieciaków. Kobiety powróciły zatem w do-
mowe zacisze, gdzie całkowicie poświęciły się dążeniu do osiągnięcia prezen-
towanego w reklamach ideału gospodyni. Oczywistym i niekwestionowanym 
przeznaczeniem kobiety było zostać żoną, podobnie jak na miano prawdziwe-
go mężczyzny zasługiwał wyłącznie mężczyzna z obrączką na palcu i intratną 
posadą. Rozpoczął się złoty okres rodziny, i to rodziny, w której obie płcie 
były zobowiązane do odgrywania wyznaczonych im sztywnych ról. Nigdy 
wcześniej, i nigdy potem w amerykańskich statystykach nie odnotowano tak 
wysokich wskaźników liczby zawieranych małżeństw. Nowożeńcy przenosili 
się zwykle do domku na przedmieściach, gdzie wspólnie usiłowali realizować 
jedyny akceptowany wówczas model życia, tzw. togetherness, czyli „bycie ra-
zem”. To rzekomo bajeczne życie na amerykańskich przedmieściach w latach 
50. przedstawił Gary Ross w filmie fabularnym Miasteczko Pleasantville, a jego 
tragiczny wymiar znakomicie sportretował bezlitosny komentator amerykań-
skiej mentalności Sam Mendes w obrazie Droga do szczęścia. 

Amerykanie z rozmachem korzystali z powojennego boomu gospodarcze-
go, stopniowo przekształcając się we wzorcowe społeczeństwo konsumpcyjne, 
w którym coraz częściej o człowieku świadczyły przede wszystkim posiada-
ne dobra materialne5. Trzeba było wiedzieć, co i gdzie kupić, jak się pokazać, 
jak się zachowywać, a czego pod żadnym pozorem robić nie wolno, tak by 
zyskać podziw i aprobatę sąsiadów. A bez ich podziwu i aprobaty żyć się nie 
dało. Normy czerpano głównie z telewizji, bowiem telewizor stał się w latach 
50. niezbędnym elementem wyposażenia każdego porządnego domu. O ile 
w 1951 r. telewizyjna widownia w USA liczyła 10 mln odbiorców, o tyle do 
1959 r. liczba ta wzrosła pięciokrotnie6. Nowe medium natychmiast znalazło 

5 Zob. P. Boyer, The Postwar Period through the 1950s [w:] Encyclopedia of American Social History, vol I, 
pod red. M. Kupiec Cayton, E. J. Gorna, P. W. Williamsa, Charles Scribner’s Sons, New York 1993, s. 205.

6 Encyclopedia of Contemporary American Culture, pod red. R. Gregga, G. W. McDonogh, C. H. Wong, 
Routledge, London, New York 2001, s. 715.
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się pod czułą opieką obrońców wartości, którzy dokładali wszelkich starań, 
aby nie przedostały się do niego żadne niepokojące treści. 

Nie trzeba było długo czekać, aby idylliczne amerykańskie marzenie prze-
rodziło się w codzienny koszmar. Ciągłe życie na pokaz, w świetle spojrzeń są-
siadów, ściśle przykrojone do rygorystycznych norm, nadmiernie krępujących 
potrzeby i rozwój jednostki, przypominało życie więziennych skazańców. 
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wplątani w nieustającą grę pozorów, mu-
sieli kierować całą życiową energię na utrzymanie misternie wzniesionej fasa-
dy, która mogła runąć z hukiem przy najdrobniejszym potknięciu. Polityczne 
zawirowania i rozgrywki dodatkowo zaostrzały kryteria „porządnego” 
Amerykanina. W 1950 r. na scenę wkroczył przecież senator Joseph Raymond 
„Joe” McCarthy. 

Mccarthyzm pogrążył amerykańskie społeczeństwo w oparach para-
noi. Panowała atmosfera wzajemnej podejrzliwości, fałszywych oskarżeń 
i oszczerczych donosów. Czerwonym wrogiem, elementem wywrotowym za-
grażającym bezpieczeństwu kraju mógł, wskutek najlżejszej insynuacji, zostać 
dosłownie każdy. Jakiekolwiek zachowanie odbiegające od normy wskazywa-
ło na związki z radzieckim wywiadem. Wraz z kampanią antykomunistyczną 
ruszyła nagonka szefa FBI, J. Edgara Hoovera na homoseksualistów – „zbo-
czeńców seksualnych”– szerzących zepsucie moralne wśród niewinnych ame-
rykańskich obywateli. W świecie, w którym z dnia na dzień ludziom rujnowa-
no karierę i życie osobiste, nikt nie mógł być pewny niczego.

Cenzura obyczajowa tropiła obscena z godną podziwu wytrwałością. Na 
czarną listę wpisane zostały nie tylko niezliczone paperbooks, ale także komik-
sy dla młodzieży, w których upatrywano źródła demoralizacji. Argumenty? 
Komiksy podkreślały w stopniu przesadnym męskie i kobiece cechy płciowe, 
rozwijając w nastolatkach niezdrowe zainteresowanie seksem. Co gorsza, eks-
ponowanie pośladków miało sprowadzać chłopców na grzeszną drogę homo-
seksualizmu. W efekcie wydawcy komiksów stworzyli, wzorowany na holly-
woodzkim kodeksie Haysa, własny, równie restrykcyjny zbiór wytycznych, 
których zaczęli skrupulatnie przestrzegać. Jednak bez względu na wysiłki 
stróżów moralności, utopijny plan wprowadzenia absolutnej kontroli nad ży-
ciem osobistym Amerykanów nigdy nie został w pełni zrealizowany. 
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Druga strona medalu

Bunt lat 50. nie był buntem kobiet, które jeszcze przez kolejną dekadę 
w milczeniu, często uciekając się do pomocy środków uspokajających, próbo-
wały radzić sobie z narzuconymi normami i realizować obowiązujący mode-
l„podmiejskiej żony” kultywującej mit „pięknego domu”7. Powietrza brako-
wało również mężczyznom, przykutym do roli żywiciela rodziny. Ponieważ 
seks i pożądanie były tematami tabu, męskie fantazje zaczęły w ukryciu przy-
bierać dość radykalne formy. Zgodnie z duchem epoki, powszechnym kul-
tem otaczano cukierkowe blond gwiazdki komedii romantycznych, „lalki”, jak 
mówił Marcello ze Słodkiego życia, amerykańskie glamourous girls, m.in. Debbie 
Reynolds i Doris Day. Tytuł ulubienicy fotografów i królowej męskich ma-
gazynów należał jednak do kruczowłosej Bettie Page, nie bez powodu nazy-
wanej Czarnym Aniołem, której image bezpardonowo odbiegał od oficjalnie 
lansowanych wzorców. Z jednej strony, dzięki swojej dziewczęcej urodzie od-
powiadała ona na męską potrzebę kobiety niewinnej, a z drugiej – stała się 
obiektem znacznie mniej grzecznych pragnień, pozując w czarnym gorsecie 
i z biczem w dłoni, do zdjęć fetyszystycznych i sadomasochistycznych. Bettie 
Page była bowiem żywym fantazmatem swoich czasów. 

Czy nie jest to znamienne, że właśnie w tej nieskalanej i pruderyjnej de-
kadzie rozkwitało zapoczątkowane w latach 40. imperium rozbieranych pism, 
tzw. cheescake Roberta Harrisona? „Beauty Parade”, „Eyeful” czy „Titter” by-
najmniej nie zniknęły z rynku wraz z nastaniem złotej ery rodziny, a wprost 
przeciwnie – w okresie tym sięgały po nie setki tysięcy Amerykanów. Co wię-
cej, co raz częściej do cheescake przenikały treści fetyszystyczne i sadomaso-
chistyczne, kwalifikowane jako materiały graniczne, transgresyjne (ang. border- 
line) i dotychczas znajdujące się poza głównym obiegiem. Okazało się bowiem, 
że nadzwyczaj pozytywnie wpływają one na wysokość sprzedanego nakładu. 
Harrison przyjmował do druku rysunki najbardziej znanych działaczy sceny 
sadomasochistycznej, m.in. Johna Couttsa, który pod dwuznacznym pseudo-

7 Zob. J. Chałasiński, Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973, ss. 322–324, 345–351.
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nimem „John Willie”8 od 1946 r. wydawał, rozprowadzany niemal wyłącznie 
w prenumeracie magazyn „Bizarre”. Główną atrakcję stanowiły tam kobiety 
z kneblami w ustach i kajdankami na rękach, poddawane mniej lub bardziej 
wymyślnym torturom. Początki erotyki fetyszystycznej i sadomasochistycznej 
w USA sięgają lat 30. XX w. i wiążą się z działalnością Charlesa Guyette’a. 
Jednak to właśnie w latach 50. szczególnie wzrosło zainteresowanie tą estety-
ką, a samo środowisko, pomimo wzmożonej czujności i licznych kontrdziałań 
podejmowanych przez stróżów moralności9, znacząco rosło w siłę. 

Niebagatelną rolę w przełamywaniu tabu seksualnego odegrał w USA 
rock’n’roll. Za jego ojca uznaje się Alana Freeda, który w 1952 r. zaczął pre-
zentować „czarne rytmy” w swoim programie radiowym właśnie pod kryp-
tonimem „Rock’n’roll”. Trudno przecenić wpływ tej muzyki na przenikanie 
seksu do oficjalnej kultury – seksualność przecież była wpisana w jej rytm. 
Erotyzmem emanował odważny i nieposkromiony taniec, w którego wir rzu-
ciły się niezliczone rzesze nastolatków. Należy przy tym pamiętać, że pomimo 
komponentów rewolucyjnych, pod wieloma względami rock’n’roll odzwiercie-
dlał i podtrzymywał dominujące wartości. Jak pisze Richard Aquilla: „Wczesny 
rock’n’roll wyrażał niektóre poglądy i stereotypy klasy średniej. Muzyka ta, 
podobnie jak amerykańskie społeczeństwo, traktowała kobiety jak obywate-
li drugiej klasy. W licznych przebojach były one przedstawiane jako bierne 
obiekty seksualne”10. Rebelia lat 50., do której przyłączył się Hefner, była bo-
wiem rebelią męską, walką o kawalerskie prawo do zabawy i przyjemności. 

Męska rzecz

Pierwsze magazyny skierowane do męskiego czytelnika pojawiły się 
w Stanach Zjednoczonych już w latach 20. XIX wieku. W niewielkim stopniu 
przypominały jednak współczesną prasę męską reprezentowaną przez pisma 

 8 Willie to w języku angielskim nie tylko imię – w języku potocznym oznacza również s i u s i a k a . 
Za polski odpowiednik willie można uznać słowo w a c e k . 

 9 Zob. Robert V Bienvenue II, American Fetish, rozprawa doktorska dostępna na www.americanfe-
tish.net/sexresearch.us/Dissertation.html, 18.01.2011. 

10 R. Aquilla, Rock Music [w:] Encyclopedia of American Social History, vol. III, pod red. M. Kupiec 
Cayton, E. J. Gorna, P. W. Williamsa, Charles Scribner’s Sons, New York 1993, s. 1798.
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takie jak „GQ” czy cały zastęp lad mags11 z tytułami „FHM” i „Maxim” na cze-
le. Do wiodących tematów dawnych magazynów należały: zbrodnie i zbrod-
niarze, wydarzenia sportowe oraz przygoda i rozrywka poza domem (out-
door recreation), np. myślistwo i wędkarstwo. Ponadto, na przełomie wieków 
XIX i  XX zaczęły się ukazywać magazyny techniczne, m.in. „Popular Science” 
(1872) i „Popular Mechanics” (1902), a także pisma zajmujące się wyłącznie 
tematyką sportową, pośród których czołowe miejsce bezspornie należało do 
„Sporting News” (1886). Rekordy popularności do lat 30. XX w. biła założona 
w 1845 r. „The National Police Gazette”, pozornie porządne pismo poświęco-
ne zagadnieniom związanym z policją, a w rzeczywistości tabloid, dostarcza-
jący solidnej dawki adrenaliny, poprzez ociekające krwią artykuły i obrazki ze 
skąpo odzianymi dziewczynami12.

Przez wiele lat znakomita część Amerykanów rozczytywała się w za-
mieszczających pełne potu i krwi opowiadania pulp magazines13, zwanych tak-
że pulp fiction, których rozkwit przypada na lata 20. i 30. XX wieku. Gdy na-
rodził się „Playboy”, magazyny te stopniowo znikały z rynku, ustępując pola 
telewizji, komiksom i tanim powieściom. Na krótko zatriumfowały jeszcze 
wpisujące się w nurt pulp fiction magazyny przygodowe – potocznie nazywane  
the sweats (ang. sweat oznacza „pot”), co pozwala domniemywać, że były to 
magazyny dla naprawdę męskich mężczyzn – np. „Argosy”, „True”, „Saga”. 
Był to jednak ich łabędzi śpiew. Bohaterowie ratujący porwane przez nazistów 
piękności, walczący z siłami natury i dzikimi bestiami i odbywający egzotycz-
ne podróże do najdalszych zakątków świata porzucali magazyny na rzecz  
innych mediów. 

Czytelnicy o bardziej wymagających gustach mogli zagłębić się w lektu-
rę pism ekonomicznych, takich jak „Forbes” (1917) lub sięgnąć po ambitne-
go „New Yorkera” (1925), trudno jednak skategoryzować te magazyny jako 

11 Lad mags to brytyjskie określenie na magazyny skierowane do młodych mężczyzn, które zamiesz-
czają artykuły o „męskich” przyjemnościach (gadżety, samochody, alkohole, piękne kobiety) oraz erotyczne 
zdjęcia atrakcyjnych dziewczyn. Fotografie w lad mags, w przeciwieństwie do zdjęć publikowanych w pi-
smach takich jak „Playboy”, nigdy nie pokazują całkowicie nagich kobiet.

12 Więcej na temat początków amerykańskiej prasy dla mężczyzn: M. A. Blanchard, History of the 
Mass Media in the United States, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago, London 1998, s. 332.

13 Nazwa pulp pochodzi od taniego papieru nienajlepszej jakości, na którym drukowane były te pi-
sma. Bogatym źródłem na temat magazynów, w których przeważają gatunki beletrystyczne (ang. fiction maga-
zines) jest strona internetowa: www.philsp.com. 
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stricte prasę dla mężczyzn. W 1933 r. wyszedł natomiast pierwszy numer 
pisma otwarcie skierowanego wyłącznie do panów, i to panów z wyższych 
klas (upper-middle class), drastycznie zrywający z dotychczasową tradycją. 
Pisma, nad którym warto się chwilę zastanowić, bo przygotowało ono grunt 
pod „Playboya”14, co więcej, skonstruowało nowego odbiorcę, zapoczątkowu-
jąc radykalną przemianę męskiej prasy. Mowa o dziecku Arnolda Gingricha, 
do dziś jednym z wiodących magazynów w swojej kategorii, „Esquire: The 
Magazine for Men”. 

W historii „Esquire” interesująca jest przede wszystkim pierwsza de-
kada istnienia magazynu, gdy kierował nim Gingrich, czyli lata 1933–46. 
Rewolucyjność „Esquire” polegała na wprowadzeniu mężczyzny do „we-
wnątrz”, na oswojeniu przestrzeni domowej dotychczas postrzeganej jako 
przestrzeń wyłącznie kobieca, a przez to degradująca „prawdziwego” mężczy-
znę, któremu przypisywano aktywność tylko w sferze publicznej bądź w leśnej 
głuszy. Wreszcie mężczyzna mógł – bez uszczerbku na swoim drogocennym 
męskim honorze – ugotować kolację, wybrać meble do salonu, podyskutować 
o najnowszych trendach odzieżowych lub wybrać się na zakupy! Lepiej. Nie 
dość, że mógł, a wręcz powinien, to w każdej z tych dziedzin przewyższał ko-
bietę pod względem umiejętności i dobrego smaku. Pomysł Gingricha był więc 
genialnie prosty. Przejąć formułę wypracowaną przez luksusowe magazyny 
kobiece, np. „Vogue” czy „Harper’s Bazaar”, a jednocześnie poprzez mizogi-
niczne artykuły udowodnić niższość kobiet po to, aby świeżo zaanektowana 
sfera stała się dla heteroseksualnych mężczyzn bezpieczna. Tylko czy depre-
cjacja zahukanej gospodyni domowej była zabiegiem w pełni wystarczającym? 

Kenon Breazeale wskazał kolejny strategiczny element „Esquire”: „Od sa-
mego początku twórcy Esquire obawiali się, że propagowane przez ich maga-
zyn zainteresowanie wyglądem, jedzeniem czy wystrojem wnętrz może spra-
wić, że będzie on postrzegany jako pismo skierowane do homoseksualistów. 
Musieli absolutnie jednoznacznie pokazać, że kobiety są naturalnym obiektem 
pożądania ich czytelników”15. Zdjęcia i rysunki dziewczyn z jednej strony były 

14 Pewną rolę odgrywa także wątek biograficzny. Hefner zanim założył „Playboya” pracował w dzia-
le kolportażu „Esquire”. Miał więc okazję, by zobaczyć, jak powstaje magazyn dla mężczyzn od kuchni. 

15 K. Breazeale, In spite of Women: „Esquire” Magazine and the Construction of the Male Consumer [w:] 
Gender, Race...,  s. 235. 
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bardzo skutecznym wabikiem na czytelników, a z drugiej podkreślały „mę-
ski” charakter pisma i chroniły zarówno jego twórców, jak i odbiorców przed 
zarzutem homoseksualizmu lub zniewieściałości. 

Gingrich rozumiał jednak, że każdy kij ma dwa końce. Erotyka w „Esquire” 
była niezbędna, lecz jednocześnie mogła pogrążyć magazyn, spychając go 
w stos nieobyczajnych pisemek, czytanych, co prawda, a może raczej ogląda-
nych, lecz wstydliwie i w ukryciu. Należało więc wprowadzić jakiś element 
nobilitujący, który wytworzyłby wokół magazynu intelektualną otoczkę. Do 
tej roli znakomicie nadawały się fragmenty ambitnej prozy, a więc na do-
bry początek w pierwszym numerze „Esquire” ukazały się m.in. opowiada-
nia Hemingwaya i Dos Passosa. Priorytetowym zadaniem Gingricha stało się 
„utrzymywanie stanu równowagi, a właściwie napięcia, pomiędzy dyskret-
nym zapewnieniem o rozkosznie lubieżnym charakterze Esquire, a znacznie 
jawniej artykułowanym twierdzeniem, że mamy do czynienia z magazynem 
szacownym i poważnym, którego miejscem jest stolik w salonie, a nie szuflada 
ze skarpetkami w sypialni na piętrze”16.

Wyraźnie wyłaniają się trzy kluczowe komponenty określające tożsa-
mość „Esquire”: lifestylowy, erotyczny i intelektualny. Brzmi znajomo? Nic 
dziwnego. Autorską formułę Gingricha, podchwycił Hefner, a z kolei jego 
„Playboy” stał się wzorem dla dziesiątków magazynów dla mężczyzn, które 
zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu w drugiej połowie XX wieku. Dziś 
nie dostrzegamy w niej nic oryginalnego, jednak w 1933 r. była niczym po-
wiew świeżego powietrza. „Esquire” niejako wychował swojego czytelnika, 
stwarzając równocześnie podstawy pod nowy model męskości, nazywany 
później Mężczyzną „Playboya”17: oto mężczyzna szykowny i wyrafinowany, 
inteligentny i wrażliwy na sztukę, a zarazem agresywnie i jednoznacznie he-
teroseksualny. Mężczyzna-konsument otaczający się pięknymi przedmiotami 
i pięknymi kobietami. Mężczyzna, który postrzega płeć przeciwną niemal wy-
łącznie przez pryzmat jej wyglądu, o czym świadczy choćby seria artykułów 
publikowanych w „Esquire” w 1940 r. pt. Typy amerykańskiej urody. U samych 

16 Tamże.
17 Zob. B. McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, przeł. E. Klekot, 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2004, s. 314.
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podstaw ideologicznych tego, utrzymanego w duchu klasycznej fizjonomi-
ki projektu, leżało przekonanie, że charakter i osobowość, a także koleje losu 
każdej przedstawicielki płci pięknej można wyczytać z jej cech zewnętrznych. 
Gdy Hefner składał pierwszy numer „Playboya”, ten mężczyzna już chodził 
po amerykańskiej ziemi, choć może wciąż jeszcze nie w pełni ukształtowany, 
cierpliwie czekający na ostatnie pociągnięcia dłuta. Na początku lat 50. zmę-
czony walką z prześladującym go Urzędem Poczty „Esquire” nie mógł jednak 
zwieńczyć swojego dzieła, potrzebny był bowiem ruch śmiały i zdecydowany. 
Zamiast wycofywać się na pozycje obronne, należało zaatakować odważniej-
szą formą. Ruch ten wykonał Hefner. 

Wejście królika

„«Playboy» jest pismem zwróconym do chłopców, którym dano do ręki 
wszystkie najwspanialsze zabawki świata”18 – pisał Krzysztof Teodor Toeplitz 
w połowie lat 70. minionego wieku, formułując niebywale trafną charaktery-
stykę pisma, którego powstanie było namacalnym znakiem przewrotu w men-
talności amerykańskich mężczyzn. 

Na słynnym logo „Playboya” widnieje królik – zwierzę, które z racji tem-
pa i częstotliwości rozmnażania, od wieków symbolizowało płodność, cho-
ciażby jako atrybut Afrodyty i Erosa. W sztuce chrześcijańskiej wyrażał na-
tomiast jeden z siedmiu grzechów głównych, grzech nieczystości seksualnej 
lub zwycięstwo nad nim, jeśli znajdował się pod stopą Marii Dziewicy. Królik 
(zając) występował ponadto w wielu pogańskich rytuałach urodzaju, czego 
pozostałością jest jego dzisiejsza obecność na wielkanocnym stole19. Hefner 
sam przyznaje, że wybrał królika ze względu na towarzyszące mu silne kono-
tacje seksualne oraz aurę swawoli i figlarności. „Playboy” nie miał być jednak 
zwykłym magazynem z podtekstem erotycznym, lecz wyrafinowanym maga-
zynem z podtekstem erotycznym – a to znacząca różnica. Królik musiał nabrać 

18 K. T. Toeplitz, Filozofia play-boya [w:] tegoż, Kultura w stylu blue jeans, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 99.

19 W. Kopaliński, hasło zając (szarak, królik) [w:] tegoż, Słownik symboli, Wyd. Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1997; oraz J. Hall, hasła: królik, siedem grzechów głównych, zając [w:] tegoż, Leksykon symboli sztuki 
Wschodu i Zachodu, przeł. J. Zaus i B. Baran, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1997.



52

nieco ogłady, został więc przyodziany w elegancką muszkę. Logo „Playboya” 
mówi o nim niemal wszystko. 

Królik zgodnie ze swoją naturą okazał się imponująco płodny. Nie cho-
dzi wyłącznie o setki najróżniejszych akcesoriów, od kieliszków po skarpet-
ki, przyozdobionych słynnym znakiem, ale także o całą klasę wywodzących 
się od niego kobiet, tzw. króliczków (ang. bunnies). Seksowne króliczki dziś 
uświetniają organizowane przez „Playboya” imprezy, a dawniej umilały czas 
bywalcom nieistniejących już luksusowych Klubów Playboya (Playboy Clubs), 
które kwitły w latach 60. i 70. XX wieku. Członkostwo w Klubie kosztowa-
ło bagatela, 25 000 dolarów i przez jakiś czas uchodziło za bardzo prestiżo-
we. Kim jest jednak króliczek? Tu oddaję głos Toeplitzowi: „jest to oczywiście 
piękność ubrana w kusy kostiumik, eksponujący biust i pośladki, a surowy 
regulamin króliczków przewiduje, że jeśli któraś z tych części ciała zaczyna 
ujawniać braki, króliczek rozstać się musi ze swoją posadą. Równocześnie jed-
nak dziewczyna ta, będąca ucieleśnieniem zabawki erotycznej, przybrana jest 
w infantylne rekwizyty – królicze uszy na głowie i króliczy ogonek na siedze-
niu”20. Króliczki pracowały w Klubach Playboya jako ekskluzywne kelnerki na 
które zgodnie z polityką Hefnera można było patrzeć, lecz których nie wolno 
było dotknąć (look, but don’t touch policy) – do 1975 r. klientów Klubów obowią-
zywał absolutny zakaz umawiania się z króliczkami. 

Kostium króliczka automatycznie przeistacza kobietę w seksualny obiekt 
przeznaczony do oglądania przez męskie oko. W ten sposób następuje wyzna-
czenie statusów obojga płci oraz jasny podział na mężczyznę-podmiot i ko-
bietę-przedmiot, by użyć słów Pierre’a Bourdieu „dostępny, przykuwający 
wzrok, gotowy do użycia”21. Co ważne, króliczek to obraz kobiecej seksual-
ności ujarzmionej, która nie stwarza już żadnego zagrożenia dla mężczyzny, 
wręcz przeciwnie, jej raison d’être sprowadza się do usługiwania mu, zapew-
niania rozrywki i dobrego samopoczucia. Już sam gorset można uznać za fo-
ucaultowskie narzędzie dyscyplinujące22, które zniewala, nienautralnie uciska 

20 K. T. Toeplitz, dz. cyt., s. 113.
21 P. Bourdieu, Męska dominacja, tłum. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, s. 82.
22 Por. S. Lee Bartky, Foucault, kobiecość i unowocześnianie władzy patriarchalnej [w:] Gender, perspekty-

wa antropologiczna, t. 2, Kobiecość, męskość, seksualność,  pod red. R. E. Hryciuk i A. Kościańskiej, WUW, War- 
szawa 2007. 
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i formuje ciało tak, aby stało się bardziej atrakcyjne. Z drugiej strony, kobieta 
w gorsecie, zwłaszcza czarnym, jak dowodzą rysunki publikowane w „Bizarre” 
czy kontrowersyjne zdjęcia Bettie Page, reprezentuje dla męskiego obserwato-
ra seksualność dominującą i agresywną. W przypadku bunnies zostaje ona jed-
nak poskromiona i zneutralizowana przez dołączenie do kostiumu króliczych 
atrybutów: ogonka i uszu. Króliczki nie wyrażają więc samoświadomego ko-
biecego erotyzmu, który wymykałby się męskiej kontroli i zrozumieniu. Ich 
seksualność to seksualność uległa, zamknięta w bezpiecznych ramach, okro-
jona i przystosowana do męskich potrzeb oraz wyobrażeń. Króliczek prowo-
kuje, ale nie niepokoi. Niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, raczej wy-
wodzi się z barwnego, lecz niegroźnego świata dziecięcych bajek. To dlatego 
Toeplitz dostrzegał wyraźną analogię między parkami rozrywki dla dzieci 
a stworzonymi przez Hefnera lokalami dla mężczyzn, wskazując na łączącą 
Kluby Playboya i Disneylandy symbolikę animalistyczną. W gruncie rzeczy 
niewiele dzieli hefnerowską bunny od Myszki Mickey. 

Chłopiec lubi zabawę

Zostawmy jednak króliczki i przyjrzyjmy się czytelnikom „Playboya”, 
a właściwie wyobrażeniu czytelnika, „mitycznemu” playboyowi. Play to 
„zabawa”, boy – „chłopiec”, a więc w wolnym tłumaczeniu playboy oznacza 
„bawiącego się chłopca” bądź „chłopca lubiącego zabawę”. Chłopca, a więc 
jeszcze nie-mężczyznę. Podczas gdy męskość wiąże się z brzemieniem od-
powiedzialności, szczęśliwy chłopiec jest go wciąż pozbawiony, co pozwala 
mu utrzymywać łobuzerski dystans wobec rządzącego się surowymi reguła-
mi świata dorosłych. Jednak niewątpliwie chłopiec nie jest też równoznacz-
ny z dzieckiem. Dziecko jest przecież nijakie, a chłopiec ma płeć. I to męską 
płeć. Dawniej nikt nie chciał być chłopcem, ponieważ chłopiec nie cieszył się 
pełną niezależnością, nie miał swobody działania i decydowania. W języku 
polskim długo funkcjonowały łagodniejsze określenia, dziś uchodzące już za 
staroświeckie, takie, jak „kawaler” czy „młody człowiek”. Tymczasem w la-
tach 50. amerykańscy mężczyźni na własne życzenie zamienili się w chłopców, 
a w każdym razie marzyli o tym, by się nimi stać, ponieważ podstawową ko-
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notacją „chłopca” przestał być niewygodny brak samodzielności. Chłopiec za-
czął kojarzyć się z kuszącym brakiem więzów i obowiązków. Chłopiec to ktoś, 
komu wciąż wolno popełniać głupstwa. Nie musi myśleć o innych i za nikogo 
nie odpowiada. Przede wszystkim jest stanu wolnego: nie ma żony i dzieci. 
Taki niefrasobliwy wzorzec był odtrutką na forsowany po wojnie wzór męż-
czyzny jako pracującego ojca rodziny i trafiał do skrytych pragnień pokaźnej 
części Amerykanów. 

Playboy nie jest oczywiście zwykłym chłopcem. Jak sama nazwa wskazu-
je, cały czas i wszystkie swoje siły poświęca na zabawę. Playboy nie wie, co to 
praca, nie rozmawia na ten temat i nie wykazuje żadnego zainteresowania tą 
sferą. Playboy jest z urzędu hedonistą i to przez wielkie H, zajmuje się wyłącz-
nie rozrywką i ciągłym doświadczaniem przyjemności, robiąc przerwy tylko 
na sen, który zresztą też jest przyjemny. Hefner od początku określał swoje 
pismo jako entertainment for men („rozrywka dla mężczyzn”), umieszczając to 
hasło na okładce każdego amerykańskiego numeru z pierwszym włącznie. Na 
tabliczce znajdującej się przed wejściem do chicagowskiej rezydencji założy-
ciela „Playboya” widniała wiele mówiąca łacińska inskrypcja Si non oscillas 
noli tintinnare („Jeśli nie balujesz, nie dzwoń”). W języku polskim playboy przy-
jął się jako synonim rozrywkowego podrywacza, o czym świadczą słowniko-
we definicje tego zapożyczenia. Według Andrzeja Markowskiego playboy to: 
„młody mężczyzna, który uwodzi kobiety, spędza czas na zabawach i oddaje 
się innym uciechom życia”23. Znaczenie zaproponowane w Wielkim Słowniku 
Wyrazów Obcych PWN brzmi niemal identycznie: „mężczyzna uwodzący ko-
biety, oddający się z upodobaniem zabawie i drogim rozrywkom”24.

 Życie playboya nie ma ciemnych stron i kropka, za to pełno w nim najróż-
niejszych zabawek, bo przecież chłopcy zabawki bardzo lubią. „Hefner pomógł 
światu odkryć zabawki. Powiedział: «Bawmy się, zabawa jest w porządku»”25 
– to słowa Artura Kretchmera, wieloletniego pracownika magazynu. Playboy 
potrafi więc przemienić w zabawkę niemal każdy przedmiot, dość przypo-

23 A. Markowski, Leksykon najnowszych wyrazów obcych, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 
Warszawa 1996, s. 124.

24 Wielki Słownik Wyrazów Obcych PWN, pod red. M. Bańki, PWN, Warszawa 2003, s. 984.
25 D. Halberstam, dz. cyt., s. 576.
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mnieć legendarne okrągłe łóżko Hefnera obracające się o 360 stopni. Status ko-
biety w tej układance niewiele się różni od statusu każdej innej zabawki, choć 
właściwie można zaryzykować stwierdzenie, że ze względów praktycznych 
i emocjonalnych, samochody playboy zmienia rzadziej niż kobiety. 

Kopaliński uwypukla w swojej definicji playboya jeszcze jeden istotny 
komponent, pisząc: „bogaty młodzieniec unikający pracy, oddający się głów-
nie zabawom i uciechom życia”26. Bogaty playboy nie musi więc martwić się 
o pieniądze. Wprost przeciwnie, może mieć wszystko, czego zapragnie. Nie 
ma nic dziwnego w tym, że w „Playboyu” wielokrotnie przedrukowywano 
twórczość Iana Fleminga. Jego bohater, agent James Bond, to czysta esencja 
playboya. Przystojny, błyskotliwy, zadbany dżentelmen z klasą, zachowujący 
ironiczny dystans do rzeczywistości, dysponujący fantastycznymi gadżetami 
oraz nieograniczonymi zasobami finansowymi, prowadzący życie przypo-
minające nieustającą grę i zabawę. Do tego kawaler, romansujący z boskimi 
dziewczynami, które nic więcej oprócz upojnej nocy od niego nie oczekują. Jak 
można przeczytać w artykule Ilustrowana historia „Playboya”, zamieszczonym 
w pierwszym numerze polskiej edycji magazynu: „James Bond i Playboy od 
początku byli dla siebie stworzeni”27. Nic tak nie łączy, jak umiłowanie ga-
dżetów i dziewczyn. Agent 007 odtwarzany przez Seana Connery’ego objawił 
się zresztą na ekranie jako członek londyńskiego Klubu Playboya – w filmie 
Diamenty są wieczne Guya Hamiltona.

„Playboy to mężczyzna narcystyczny, który ma bardzo niewiele lub 
w ogóle nie ma głębokich związków z kobietami. (…) Wzór playboya, stojąc 
w sprzeczności z tradycyjnym wyobrażeniem mężczyzny ciężko pracującego 
na utrzymanie rodziny, nie zmienia jednak w żaden sposób charakteru sto-
sunków między płciami i dominującej pozycji mężczyzn”28 – pisze Krzysztof 
Arcimowicz, uważając model playboya za przejaw tradycyjnego paradygmatu 
męskości, którego podstawowym wyznacznikiem jest imperatyw podporząd-

26 W. Kopaliński, hasło playboy [w:] tegoż, Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, PWN, Warszawa 
2000, s. 316.

27 Ilustrowana historia „Playboya”, „Playboy” 1992, nr 1, s. 93. 
28 K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda – fałsz – stereotyp, Gdańskie Wydawnictwo 

Pedagogiczne, Gdańsk 2003, s. 210.
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kowywania sobie innych mężczyzn, kobiet i dzieci. Tradycyjny paradygmat, 
który podkreśla asymetrię i specjalizację ról płciowych, a wyższość mężczyzn 
w kulturze, polityce, życiu społecznym czy rodzinnym uzasadniania naturą 
bądź bożym zamysłem, był właściwie jedynym paradygmatem aż do lat 60. 
i 70. XX w., kiedy to został zakwestionowany przez ruchy feministyczne i ge-
jowskie. Playboy dzielnie broni konserwatywnego typu relacji między płciami. 
Jego wywrotowość w latach 50. polegała na odrzuceniu obrączki i pieluch, na 
przyznaniu mężczyźnie prawa do wolnych związków i niezobowiązującego 
seksu, na zdjęciu piętna odszczepieńca z kawalera.

O hefneryzmie

Czas najwyższy oddać głos sprawcy całego zamieszania, Hugh Hefnerowi. 
We wstępniaku do pierwszego numeru napisał: „Jeśli jesteś mężczyzną po-
między 18. a 80. rokiem życia, «Playboy» jest dla ciebie. Jeśli lubisz rozrywkę 
serwowaną z humorem, wyrafinowaną i pikantną, «Playboy» stanie się twoim 
ulubionym pismem. Chcemy, żeby to było jasne od samego początku, nie je-
steśmy «magazynem rodzinnym». Jeśli jesteś czyjąś siostrą, żoną albo teściową 
i wzięłaś nas przez pomyłkę do ręki, proszę przekaż nas mężczyźnie w twoim 
życiu i wracaj do lektury swojego Ladies Home Companion [poczytny magazyn 
dla gospodyń domowych – A.Ł.]”29. Trudno o bardziej radykalne rozdzielenie 
płci, w dodatku ufundowane na wykluczeniu kobiet i pozbawieniu ich prawa 
do samostanowienia. W tym fragmencie Hefner definiuje kobietę poprzez jej 
relację z mężczyzną, przy czym nie sposób oprzeć się wrażeniu, że czyni to 
z paternalistycznym pobłażaniem. Rodzinny aspekt kobiety całkowicie ją dys-
kwalifikuje. Playboy zwraca uwagę wyłącznie na te reprezentantki płci pięknej, 
które są wyrwane z domowego kontekstu, a zatem usytuowane poza katego-
rią „cnotliwych” kobiet. Tym samym rewolucjonista Hefner potwierdza trwa-
łość, bardzo silnie zakorzenionego w amerykańskim społeczeństwie, mode-
lu lady, strażniczki domu, wysublimowanej i uduchowionej, a jednocześnie 

29 www.playboy.com/worldofplayboy/faq,18.01.2011.
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zdeseksualizowanej pani-matki30. Playboya interesuje bezproblemowa, lekko 
nierealna kobieta-gość, kobieta, która na jego życzenie przychodzi „z wizytą”, 
aby mogli razem miło spędzić wieczór lub dwa: „lubimy nasze mieszkanie. 
Sprawia nam przyjemność przygotowanie drinków i przystawek, włączenie 
nastrojowej muzyki i zaproszenie znajomej [ang. a female acquaintance] na ci-
chą rozmowę o Picassie, Nietzschem, jazzie, seksie” – pisał w dalszej części 
wstępniaka. Obok sióstr, żon i matek funkcjonuje druga grupa kobiet – „zna-
jomych” uprawnionych do dyskutowania na intelektualne (i nie tylko) tema-
ty frapujące playboya. Nie oznacza to jednak, że Hefner postuluje partnerski 
układ między płciami. Kobieta zjawia się w apartamencie mężczyzny, gdy on 
poczuje taką potrzebę, na warunkach i w okolicznościach przez niego ustalo-
nych. Hefner bardzo aktywnie uczestniczył w rewolucji seksualnej. W 1962 r. 
rozpoczął w „Playboyu” cykl artykułów, które po kilku latach złożyły się na 
tzw. Filozofię „Playboya”. Zarzucał amerykańskiemu społeczeństwu hipokry-
zję i obłudę, oskarżał je o ograniczanie praw jednostki, o bezustanne potępia-
nie natury ludzkiej i rozbudzanie niezdrowego poczucia wstydu oraz grzechu. 
„Jeśli człowiek ma prawo iść własną drogą do Boga, ma również prawo iść 
własną drogą do Diabła”31 – pisał, a także: „Biblia specjalnym błogosławień-
stwem wyróżnia cichych i ubogich duchem. Chcielibyśmy dodać nasze wła-
sne: błogosławiony niech będzie buntownik – bez niego nie byłoby postępu”32. 
Hefner apelował przede wszystkim o jedno: o swobodę seksualną, co wiązało 
się z redefinicją samego pojęcia seksu. Seks, według Hefnera, został w toku hi-
storii sprowadzony do grzesznego przejawu ludzkiej słabości, a jego jedynym 
uzasadnieniem pozostawała prokreacja. Dla twórcy „Playboya” seks staje się 
natomiast wartością autoteliczną, nie tylko wyrastającą ponad kwestię pomna-
żania gatunku, ale także ponad miłość między dwojgiem ludzi. Seks może być 
celem samym w sobie, a przez to awansuje na jeden z ważniejszych środków 
służących szczęściu i samorealizacji jednostki. Filozofia Hefnera (hefneryzm) 
jest przepełniona optymizmem, hedonizmem, entuzjastyczną aprobatą, wręcz 
apologią człowieka, a w szczególności jego ciała oraz liberalizmem, przedkła-

30 Zobacz: J. Chałasiński, dz. cyt., s. 352–356.
31 H. Hefner, Filozofia „Playboya”, „Playboy” 1993, nr 4 (5), s. 26.
32 Tamże, s. 27.
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dającym jednostkę nad społeczeństwo i państwo. Playboy traktuje życie jak 
piękną przygodę i czerpie z niego pełnymi garściami. Poza tym ceni sobie wol-
ność myśli, ma szerokie horyzonty i otwarty umysł. Gdy na początku lat 60. 
ruch Afroamerykanów o równouprawnienie ledwie co nabierał rozpędu, po-
ważne Wywiady Playboya przeprowadzał czarnoskóry pisarz Alex Haley. Jego 
pierwszym rozmówcą był również czarnoskóry jazzman Miles Davis. Krótko 
mówiąc – Hefner był zawsze krok do przodu.

 
Towarzyszka zabawy

Pierwszy numer, niemal w całości przygotowany przez Hefnera, liczył so-
bie 44 strony, kosztował 50 centów i wyszedł w nakładzie 70 tys. kopii, z cze-
go, ku zdumieniu samego założyciela, sprzedało się prawie 55 tys. Dziś amery-
kańska edycja o grubości ok. 200 stron, wciąż redagowana pod okiem Hefnera, 
rozchodzi się w 3 mln egzemplarzy w USA i w 4,5 mln w skali światowej. 
Jest częścią Playboy Enterprises Inc., prawdziwego imperium, którym kieruje 
obecnie córka Hefa, Christie Hefner. 

Legendarny numer z grudnia 1953 r. zawiera m.in. opowiadanie Arthura 
Conana Doyle’a z serii o Sherlocku Holmsie, fragmenty Dekameronu Boccaccia, 
stronę z dowcipami, erotyczny komiks VIP on Sex, projekty nowoczesnych 
biurek. I oczywiście zdjęcie nagiej Marilyn Monroe na czerwonym atłasie 
z 1949 r., które Hefner odkupił od niewielkiej chicagowskiej firmy produkują-
cej kalendarze, za niewygórowaną sumę 500 dolarów. Pod koniec 1953 r. mło-
da aktorka była już na językach wszystkich, a kina wzdłuż i wszerz Ameryki 
grały jej najnowsze kasowe filmy Mężczyźni wolą blondynki i Jak poślubić milione-
ra. Hefner, publikując zdjęcie boskiej Marilyn w stroju Ewy, wywołał skandal 
i przyciągnął uwagę całego kraju. 

MM całkiem nieświadomie znalazła się na pierwszej rozkładówce 
„Playboya”. Rozkładówka usytuowana w samym środku magazynu błyska-
wicznie stała się jego znakiem rozpoznawczym, a z czasem obrosła własną 
legendą. Począwszy od drugiego numeru dziewczyny z rozkładówki otrzy-
mywały dożywotnio tytuł Playmate of the Month (PMOM). Samo określenie 
playmate, zachowane we wszystkich krajowych edycjach, wiele mówi o ko-
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biecej roli i statusie kobiety w „Playboyu”. Rzeczownik mate funkcjonuje w ję-
zyku amerykańskim w najróżniejszych kontekstach, od „kumpla” po „współ-
małżonka”. Playmate oznacza dosłownie „towarzysza/towarzyszkę zabawy”, 
przy czym dopiero w roku 1954, gdy zostało wykorzystane przez Hefnera, 
nabrało konotacji seksualnych. Ciekawe, że starożytni Grecy niemal tak samo 
określali kobiety wyjęte poza system domowo-rodzinny i zawodowo trudnią-
ce się umilaniem czasu mężczyznom – hetera oznacza przecież „towarzyszkę”. 
Playmate jest realizacją pewnej męskiej fantazji, marzenia o kobiecie atrakcyjnej 
i bezpruderyjnej, która z własnej woli i dla obustronnej przyjemności dotrzy-
ma mężczyźnie towarzystwa, przede wszystkim w łóżku, nie żądając niczego 
w zamian. Kryterium wyboru PMOM jest właściwie tylko jedno: piękne ciało, 
które zostaje następnie wyidealizowane i wystawione na pokaz, stając się po 
prostu wyrobem rynkowym, produktem konsumpcyjnym. 

Formuła Playmate wyklarowała się w ciągu pierwszych lat istnienia pisma. 
Początkowo Hefner kupował zdjęcia na rozkładówki, jednak w lipcu 1955 r. 
na jego prośbę PMOM została kierowniczka działu prenumeraty „Playboya” 
Janet Pilgrim, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z zawodowym po-
zowaniem, a tym bardziej w negliżu. „W tym czasie pomysł, aby przyzwoita 
dziewczyna pokazała się w piśmie nago, był szokujący. Oburzający i… bar-
dzo podnoszący na duchu tych mężczyzn, którzy mieli nadzieję, że seks nie 
musi być tak plugawy ani tak pełen poczucia winy, jak im mówiono”33. Jak 
dużą rolę w decyzji Hefnera odegrało poczucie misji społecznej, wie pewnie 
tylko on sam. Fakt faktem, od tamtej pory, przynajmniej teoretycznie i oficjal-
nie, na rozkładówce oglądamy tzw. „dziewczyny z sąsiedztwa” (ang. girl next- 
-door), które mają być zaprzeczeniem odległych i nieosiągalnych kobiet ze 
świata show-biznesu. „Dziewczyna z sąsiedztwa” to jeden z najsilniejszych 
i najbardziej żywych amerykańskich stereotypów kobiecości, przy czym uosa-
bia ona właśnie „dziewczęcość”, czyli kobiecość niewinną. Skromna, delikatna 
i naiwna, mieszkająca tuż za rogiem dziewczyna – nie kobieta, stoi w opozycji 
nie tylko do znajdujących się poza zasięgiem bogiń kina i estrady, ale także do 

33 Ilustrowana historia „Playboya”, dz. cyt., s. 90.
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wszelkich wariacji zepsutej, prowokującej i nieprzeniknionej femme fatale. Nic 
dziwnego, że średnia wieku amerykańskich Playmates wynosi 22 lata. 

Amerykańskie społeczeństwo rozpoczęło dekadę lat 50. XX w. w stanie 
swoistej schizofrenii, rozdarte pomiędzy rygorystyczną oficjalną normą, a nie-
przystającymi do niej rzeczywistymi potrzebami i pragnieniami. Pęczniejące 
konflikty natury moralnej, etycznej i obyczajowej były już zbyt dotkliwe, by 
po cichu rozpłynąć się w nurcie historii. Rok 1953 jawi się jako początek „małej 
rewolucji”, która poprzedziła wstrząsy epoki hippisowskiej i dokonała wyra-
zistego przewartościowania modeli społecznych. „Playboy” Hefnera to jeden 
z najbardziej znamiennych symboli tego okresu, zarazem efekt już niemoż-
liwych do powstrzymania przemian amerykańskiej obyczajowości, jak i ich 
skuteczny akcelerator. Ta „mała rewolucja” rozegrała się przede wszystkim w 
świecie mężczyzn, zmęczonych wymagającym wzorcem statecznego ojca ro-
dziny, przygniecionych obowiązkiem odpowiedzialności i powagi. Wzorzec 
ten został więc zakwestionowany przy równoczesnej aprobacie tradycyjnego 
paradygmatu męskości, który zaczął budzić kontrowersje dopiero w kolejnych 
dekadach XX wieku. Z tęsknoty za życiem niefrasobliwym 60 lat temu narodził 
się playboy, rozrywkowy chłopiec otoczony pięknymi dziewczętami i drogimi 
zabawkami, któremu do dziś nie urosły wąsy. 

(Artykuł został po raz pierwszy opublikowany w czasopiśmie „Kultura i Historia” 
nr 20/2011; http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2553.)
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Iwona Morozow
 

Kazirodztwo – tabu w kulturze
 i jego przedstawienia w kinie

Tabu jest enigmą, która nie poddaje się jednoznacznym definicjom, jest 
ambiwalentne, wywodzące się z całościowej wizji świata, której istotnym 
składnikiem jest transcendencja. Mircea Eliade wiąże je z sacrum – mitycznym 
początkiem, Mary Douglas zaś z binarną opozycją czystości i zmazy1, jednak 
oba te stanowiska odsyłają nas do pojmowania go jako reakcji na to, co niejed-
noznaczne, obce, intrygujące i jednocześnie wzbudzające odrazę. Jego cechą 
wyróżniającą je spośród innych zakazów jest sankcja nadnaturalna, którą an-
tropolodzy klasyfikowali niegdyś jako prymarną dla typologizacji. Nie należy 
jednak zapominać, iż jego naruszenie oddziałuje także społecznie, a złamanie 
grozi rozpadowi struktury. Tabu działa ponadto na różnych poziomach, wy-
mykając się definitywnym kategoriom, gdyż fakt, iż chroni sacrum nie wyklu-
cza także ochrony życia codziennego przed skalaniem czy ingerencją niezna-
nych, demonicznych sił.

Tabu kazirodztwa, rozumiane jako stosunki seksualne między rodzicami 
a dziećmi oraz między rodzeństwem, uważane jest za najbardziej prymarne 
i powszechne spośród różnych rodzajów zakazu, a jego istnienie uważane jest 
za decydujące w procesie budowania ludzkiej kultury i społeczeństwa, w czym 
też tkwi główne źródło pochodzenia zakazu w rozumieniu antropologicznym. 
Jego pojawienie się wyznacza, zdaniem Claude’a Lévi-Straussa, granicę mię-
dzy postępowaniem przedstawicieli gatunku homo sapiens, kiedy kierowali się 
prawem natury, a czasem, kiedy zaczęli się kierować normami tworzonymi 
kulturowo. Zakaz kazirodztwa występuje od zarania dziejów w mitach, opo-
wieściach, reglamentacjach religijnych2 czy prawnych, stojąc na straży dys-

1 Zobacz: M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. R. Reszke, Wyd. KR, Warszawa 
1999; M. Douglas, Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholc, PIW, Warszawa 2007.

2 Dla przykładu można przywołać: Nie żeńcie się z niewiastami, które były żonami ojców waszych, 
jest to występek, jest tu ścieżka do zguby; lecz jeśli się złe stanie, zachowaj twą niewiastę. Nie wolno wam 
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tynktywnych kategorii wszechświata, lokalnego konsensusu oraz intelektu-
alnego i społecznego ładu. Bez względu na charakter źródła, z jakiego się je 
wywodzi ma wymiar totalny, choć jego granice i formy mają różne warianty. 

Motyw kazirodztwa w mitach, pochodzących z różnych tradycji kultu-
rowych, pojawia się najczęściej pośród bóstw, które nie podlegają ludzkim 
prawom i ocenom. W tego typu opowieściach akceptowano także kontakty 
seksualne osób spokrewnionych, które sprawowały władzę, zwłaszcza jeżeli 
uważano, że mają one pochodzenie boskie, co wpływało wręcz na podniesie-
nie ich autorytetu oraz zachowanie władzy w obrębie rodziny. Warto zauwa-
żyć, iż według podań w początkowych stadiach rozwoju ludzkości stosunki 
między ludźmi miały taki właśnie charakter, a echa tego „pierwotnego cha-
osu” można odnaleźć w mitologiach kosmogenicznych i teogonicznych, gdzie 
przedstawianie incestu miało charakter naturalny, a wręcz naiwny. W począt-
kach epoki historycznej kazirodztwo było już jednak piętnowane, zakazane 
i wzbudzało odrazę3. 

W najbliższej naszej kulturze mitologii greckiej, motywy kazirodcze 
bez powiązań natury moralnej pojawiają się u bogów: Kronosa i Gai, Zeusa 
i Demeter (bracia i siostry), Kory (Persefony) i Hadesa (siostrzenica/bratanica 
i stryj/wuj) etc. W mitologii egipskiej odnajdziemy je w dość drastycznej opo-
wieści o Izydzie i Secie (próba gwałtu) oraz Ozyrysie i Neftydzie (porzucenie 
dziecka), natomiast w mitologii japońskiej motyw ten wiąże się z urodzeniem 
synów przez mężczyznę (Amaterasu i Susanoo). O ile jednak incest był do-
puszczalny u bogów, to w tych samych opowieściach, pojawiające się konota-
cje kazirodcze u ludzi niosły ze sobą surową karę. Oczywiście idealnym przy-
kładem jest powszechnie znany mit o Edypie, który pokazuje skalę sankcji, 
jaka grozi po złamaniu zakazu. Kara jest bowiem tak ogromna, iż działa nawet 
w przypadku nieświadomej „zbrodni”, która mimo wszystko wciąż stanowi 
tutaj obrazę bogów i narusza zasady współżycia między ludźmi4.

żenić się: z matką, z waszymi córkami, siostrami, synowicami, mamkami, ich córkami, z matkami żon wa-
szych, z córkami niewiast, którymi się opiekujecie, chyba byście nigdy nie mieszkali z ich matkami. Nie bę-
dziesz także pojmował: twoich pasierbic, ani dwie żyjące siostry; jeżeli występek popełniony. Koran 4:26–27; 
6 Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem Pan! Stary 
Testament, Kpł 18, Małżeństwa między krewnymi są zakazane.

3  K. Imieliński, Seksuologia kulturowa, PWN, Warszawa 1980, s. 79–80.
4  Tamże, s. 80–82.
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W mitach powiązanie zakazu incestu wiąże się ze sferą sacrum, gdzie jest 
ona niedostępna i zakazana dla człowieka, nie przynależy do porządku ludz-
kiego i stanowi granicę, której człowiek pod groźbą poważnych konsekwencji 
nie powinien przekraczać. 

Zanim przejdę do omówienia wybranych sposobów przedstawiania kon-
taktów kazirodczych w kinie, reprezentującym krąg kultury zachodniej, war-
to przejrzeć się kilku koncepcjom, które niewątpliwie mogą rzucić światło 
na wagę i charakter tego tabu, a także pomóc przy analizie jego filmowych  
przedstawień.

Oczywiście najbardziej znaną koncepcja jest ta autorstwa Zygmunta 
Freuda, którą zawarł w swym pamiętnym dziele Totem i tabu5 (oryg. 1913). 
Analizując reguły judaizmu, Freud posługuje się historią mówiącą o zabójstwa 
ojca. Według omawianej opowieści, synowie w wyniku ojcobójczego aktu zy-
skują nieograniczony dostęp do kobiet, jednak dręczeni wyrzutami sumienia, 
sami narzucają sobie zakaz, a autorytet ojca przywracają w postaci totemu oraz 
prawa6. Echa freudyzmu można odnaleźć u antropologa filozoficznego, René 
Girarda, w jego interpretacji mitów i rytuałów za pomocą mechanizmu ko-
zła ofiarnego. W mniemaniu badacza u podstaw wszystkich instytucji kultury 
leży przemoc. Schemat wygląda zaś następująco – pojawia się kryzys wywo-
łany „mimetycznym pożądaniem kobiet” z grupy krewniaczej i w ten sposób 
narasta agresja, która grozi rozbiciem społeczności. Sytuacja ta musi zostać 
rozładowana, dzieje się to zaś za sprawą przeniesienia winy na kozła ofiar-
nego, w którego uśmierceniu bierze udział cała społeczność. W wyniku tego 
ustanowione zostaje tabu kazirodztwa, które ma zapobiec dalszej rywalizacji 
oraz wzmocnić integracje społeczną7.

Etnolodzy zakaz kazirodztwa umieszczali zwykle na przecięciu kultu-
ry i natury. Tabu jest przede wszystkim „[…] zachowaniem normatywnym, 
które ogranicza stosunki seksualne i związki małżeńskie między krewnymi, 
czy raczej osobami uznanymi za takowe w danym systemie pokrewieństwa. 

5  Z. Freud, Totem i tabu, przeł. J. Prokopiuk, M. Poręba, Wyd. KR, Warszawa 1993.
6 Zob. J.S. Wasilewski, Tabu, WUW, Warszawa 2010, s. 56–57; J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej 

o wstręcie, przeł. M. Falski, WUJ, Kraków 2007, s. 57–58.
7  J.S. Wasilewski, dz. cyt., s. 58.
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[…] to ‹‹z doboru kulturowego›› w środowisku ludzkiej rodziny nuklearnej 
wzięło się tabu incestu”8. W rozumieniu strukturalistów, w tym Claude’a Levi- 
-Straussa na czele, tabu kazirodztwa traci ten nadany mu przez Freuda i Girarda 
prymarny charakter. Zakaz ten ma tutaj bowiem konotacje natury społeczno- 
-ekonomicznej. Podstawą teorii są zasady matrymonialnej wymiany kobiet 
i wiążącej się z tym reguły egzogamicznej, która służy rozbudowie struktury 
społecznej, zacieśnianiu więzi między grupami oraz wymianie dóbr i informa-
cji. W takim ujęciu tabu jest skutkiem klasyfikacyjnej działalności ludzkiego 
umysłu, wprowadzający ład społeczny oraz symboliczny, leżący u podstaw 
struktury, której zburzenie grozi chaosem9.

Koncepcja Mary Douglas, która zaliczana jest do nowoczesnego nurtu 
„mentalistycznego”, mówi, że lęk przed przekroczeniem tabu (w interesują-
cym nas aspekcie tabu incestu) wywołany jest przeświadczeniem o nieczysto-
ści pewnych rzeczy czy zachowań. Zakazy z jednej strony stanowią źródło 
przymusu, z drugiej stanowią analogie do ogólnej wizji porządku społecznego. 
Według Douglas, brud/zmaza powstaje ze stanu niezróżnicowania, w którym 
różnicujący umysł postanawia wprowadzić porządek. Nieczystość wyłania się 
zatem jako produkt uboczny tego procesu i jest czymś, co wzbudza niesmak, 
wywołuje wstyd (w przypadku przełamania granicy z nim związanej). Brudne 
samo w sobie nie jest nieczyste, zostaje tak zakwalifikowane w ramach intelek-
tualnego procesu kategoryzacji. Zmaza/nieczystość jest za taką uważana, gdy 
odstaje od ustalonego porządku logicznego10.

Na koniec przeglądu koncepcji warto wspomnieć o amerykańskim teo-
retyku zajmującym się psychohistorią, Lloydzie DeMause, który kwestionuje 
uniwersalność zakazu kazirodztwa, posługując się przykładami pochodzący-
mi z dawnych kultur, gdzie poszczególne jego przypadki w pewnych sytu-
acjach są dozwolone. Seksualność w jego mniemaniu jest niezwykle wrażliwa 
na różnice kulturowe. Swoje racje pokazuje na przykładzie powiązania tabu 
ze sposobami, w jakich w określonych kulturach traktowano dzieci. Jako eg-

 8  Tamże, s. 59.
 9  Zob. C. Levi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, PWN, Warszawa 1969; Tenże, The 

Elementary Structures of Kinship, Beacon Press 1971.
10 Zob. M. Douglas, dz. cyt.
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zemplifikacje podaje społeczności, które charakteryzowały się infanticidal mode 
of childrearing (dzieciobójczym modelem wychowywania), gdzie potomstwo 
było mordowane (np. ze względów religijnych) oraz podlegało tak mocno 
władzy rodzicielskiej, że stanowiło także przedmiot ich kazirodczych aktów. 
Wśród analizowanych pod tym kątem są wczesne hordy myśliwych i zbie-
raczy, kultury rolnicze, ludy Mezoameryki oraz największe starożytne cywi-
lizacje11. Psychohistorycy, ze wspomnianym DeMausem na czele, wychodzą 
z perspektywy etnocentrycznej, przeświadczonej o liniowym kierunku histo-
rii, o postępie i możliwości regresu. W takim świetle kazirodztwo jest symbo-
lem zacofania, degeneracji, gdzie „cywilizacja” jawi się jako ta, która szczę-
śliwie zakończyła okrucieństwo wobec dzieci oraz na dobre wprowadziła  
zakaz incestu.

Pogłos obrazu, w jaki DeMause kreśli związek między kazirodztwem 
a „punktem rozwoju społecznego”, można znaleźć oczywiście w populistycz-
nym rozumieniu tego tabu. Kino posiłkuje się tą wizją, nierzadko przedstawia-
jąc motyw kazirodczy z „należną” mu dawką perwersji, obrzydzenia, a nawet 
zła. Zwłaszcza jeżeli w grę wchodzą najbardziej piętnowane związki między 
rodzicami a potomstwem, jawiące się jako przemoc (głównie w relacji ojciec 
– córka) lub ambiwalentne freudowskie piętno, odnoszące widza do obcego, 
prymarnego stanu nieświadomości.

W australijsko-włoskim, niskobudżetowym filmie Bad Boy Bubby (1993, 
reż. Rolf De Heer), mamy do czynienia z sytuacją, która w psychoanalitycz-
nym, ale i strukturalistycznym wymiarze stoi u progu kultury. Film jest suro-
wą mieszanką dramatu i komedii, która w twórczy sposób prowadzi widza na 
wskroś edypowego losu. Jednocześnie film niesie ze sobą wymiar antropolo-
gicznego rytuału przejścia od stanu „natury” do „kultury”, a także charaktery-
styczną dla dziedziny postawę zdziwienia, ambiwalencji i obcości.

Film rozpoczyna się od sekwencji mających miejsce w piwnicy, gdzie wi-
dzimy ok. 50–60 letnią Flo (Claire Benito) – matkę oraz 35-letniego Bubby’ego 
(Nicholas Hope), który mimo dojrzałego wyglądu, zarostu i łysiny, zachowuje 
się i posługuje się językiem kilkuletniego chłopca. Bubby nigdy nie był na ze-

11 T. Krzywinska, Sex and the Cinema, Wallflower Press, London–New York 2006, s. 161.
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wnątrz, gdyż matka wmówiła mu, że powietrze jest skażone (sama wychodzi 
na zewnątrz gazowej masce, przeznaczonej tylko dla niej). Matka Bubby’ego 
jest dla syna przede wszystkim piastunką, wyręczającą go w niemal wszyst-
kich czynnościach. Pojawiająca się już jednak na wstępie scena, w której Flo 
myje swoje olbrzymie, matczyne piersi i skoncentrowanie oka kamery na za-
fascynowanej twarzy Bubby’ego, wskazuje, iż może ona być dla niego także 
kimś więcej. Jak można się domyślać, matkę i syna żyjących w odosobnieniu 
od świata łączy kazirodczy związek, którego pokazanie przeciwstawia zacho-
wanie surowej matki, upominającej dziecko w kwestii zachowania, i czułej, 
chwalącej kochanki, powtarzającej „Good boy, good Bubby” (Dobry chłopiec, 
dobry Bubby). Rutyna bohaterów zostaje przerwana poprzez pojawienie się 
po trzydziestu pięciu latach ojca, byłego kochanka – Popa12, który zastępuje 
syna w łóżku i pozbawia go bezpiecznego schronienia na matczynej piersi. 
Oczywiście ten freudowski trójkąt musi skończyć się tragicznie. Bubby, który 
nie zna pojęcia śmierci i skutków niektórych działań, zabija ojca i matkę za 
pomocą folii spożywczej. Pozostawiony sam sobie protagonista, nieświadomy 
swojej zbrodni, wychodzi na zewnątrz, gdzie zastaje dystopijną rzeczywisto-
ści, z którą nie potrafi sobie poradzić, a którą i my widzowie przemierzamy 
razem z nim. Bohater, aby poradzić sobie z niezrozumiałym dla niego oto-
czeniem przebiera się w klerykalny strój ojca i niejako przybiera tożsamość 
jedynej, znanej my osoby z zewnątrz, nazywając siebie od tej chwili Popem. 
W zewnętrznym świecie Bubby jest dzikusem, obcym, który nie zna społecz-
no-kulturowego systemu nakazów i zakazów, nie potrafi odróżnić dobra od 
zła, jest naiwny niczym dziecko, lecz poprzez swój męski wygląd, wzbudza 
fascynację i zarazem grozę. Co interesujące, cała historia Bubby’ego nie kończy 
się tutaj tragicznie. Bohatera nie spotyka kara za nieświadome zbrodnie. Zanim 
jednak dociera on do punktu śródmiejskiej idylli, czeka go wiele etapów trau-
matycznych, których symboliczny wyraz daje podczas występów z rockową 
kapelą (przypominającą Nick Cave and the Bad Seeds), pokazując iż mityczne 
piętno fascynacji własną matką, w której zastępstwo znajduje w końcu w spo-

12 Jest to tylko prawdopodobne imię bohatera, ale jego strój może sugerować inne konotacje – w fil-
mie kwestia ta nie jest wyjaśniona. 
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tkanej w ośrodku dla niepełnosprawnych pielęgniarce – Angel, wciąż w nim 
drzemie. Angel nie wydaje się być bliska Bubby’emu tylko przez wzgląd na 
jej fizyczne podobieństwo do jego matki, lecz także z powodu tego, iż jest ona 
piastunką, która pozwala bohaterowi pozostać chłopcem. Ponadto są oni po-
łączeni doświadczeniem silnego uzależnienia od rodziców, których władza 
mocno wykracza poza konwencjonalnie przyjęte w kulturze ramy. 

Film ten nie jest tylko przykładem ukazania freudowskiego schematu roli 
kazirodztwa w kreacji osobowości, bowiem to także antropologiczna refleksja 
nad pojęciem „normalności”, która ewidentnie jawi się tutaj jako wypadkowa 
racjonalnie stworzonego porządku społecznego13.

We francuskim filmie Moja matka (Ma mére, 2004, reż. Christophe Honoré), 
będącego ekranizacją skandalizującej powieści Georges’a Bataille’a o tym sa-
mym tytule, spotykamy się z zupełnie innym, bardziej sensualnym obrazem 
kazirodczej fascynacji - między 17-letnim chłopcem, a jego atrakcyjną, 43 letnią 
matką. Obraz nie może być interpretowany, bez odwołania do filozofii trans-
gresji autora. 

Cele filozofii i dawanie jej upustu w powieściach są bardzo zbieżne 
z tymi stawianymi przez Sade’a integralnemu potworowi i nadczłowiekowi 
Nietschego. Markiz De Sade, aby osiągnąć stan absolutnej wolności indywidu-
alnej, proklamował wyzbycie się wszelkich ludzkich ograniczeń, wprowadze-
nie w siebie w stan apatii, która była dla niego przekroczeniem perspektywy 
ludzkiej równoznacznej ze stanem „boskości”. Rozum „czysty” jest nadludzki 
a osiągnięcie integralnej suwerenności prowadzi do autodestrukcji społecznie 
wyznaczonej blokady. Integralny potwór jest jedynie strażnikiem gatunkowe-
go istnienia, respektując stadne popędy i wartości, gdzie prym wiedzie instynkt 
przetrwania i reprodukcji14. Analogonem potwora De Sade’a jest nietzsche-
ański Nadczłowiek, któremu do osiągnięcia wolności również potrzebna jest 
śmierć Boga. Nadczłowiek podobnie jak integralny potwór dąży do pokonania 
w sobie człowieka, bowiem tylko dzięki przekroczeniu ludzkich, społecznych 

13 Szczegółowej analizy tego obrazu, a także zestawienia go z innym – Oedipus Rex, dokonała Tanya 
Krzywinska na łamach swojej książki, do której zainteresowanych odsyłam: T. Krzywinska, dz. cyt., s. 171–178.

14 Zob. B. Banasiak, Sade. Integralna potworność. Filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci Boga”, 
Thesaurus, Wrocław 2006.
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ograniczeń stanie się bogiem sam dla siebie, dysponując wolą mocy i działa-
nia15. Zbieżność poglądów wszystkich wymienionych filozofów, jeżeli przyj-
rzymy się im bliżej, zmienia się jedynie w podobieństwo. Co prawda, każdy 
z nich za przeszkodę uznał ludzki, moralny i społecznie wyznaczony kodeks 
kulturowy, ale w przeciwieństwie do Sade’a i Nietzschego, Bataille uznał, że 
niemożliwie jest całkowite wyzbycie się wszelkich ograniczeń i, w związku 
z tym, jego transgresje miały się realizować w doświadczeniu wewnętrznym, 
rezygnując z suwerennej (suwerenność w jego rozumieniu – wolność) egzy-
stencji – a wystarczyć musiała tylko część i to część nie-z-tego-świata, część 
wykraczająca poza ten świat, część nie należąca już do naszej egzystencji tu-
-i-teraz. Bataille swoją filozofię zbudował wokół opozycji sacrum–profanum, 
gdzie to pierwsze odsyłała do kontestujących społeczno-kulturowy świat ero-
tyzmu ekskrementów, ekstazy, natomiast drugie oddawało oderwany od „sta-
nu naturalnego” świat zakazów, racjonalnej pracy, przeświadczony o swojej 
jedynej możliwej wizji świata. Celem jednostki jest przekroczenie własnych 
granic, lecz nie po to by zakwestionować ich sens, ale żeby dokonać osobistej 
transgresji, doświadczenia „sztuczności” kulturowych zakazów i w ten spo-
sób ich interioryzacji16.

W kinie nazywanym New French Extreme, które za cel postawiło sobie 
oglądanie tego co niedostępne, łamanie tabu, skupianie się na seksie i przemo-
cy oraz porzucenie konformizmu na rzecz indywidualnej i artystycznej wizji 
jednostki, widać mnóstwo zapożyczeń z quasi-religijnej filozofii pisarza i teo-
retyka. Kazirodztwo i rola jego zakazu w kulturze jest w takim założeniu ide-
alną figurą służącą osiągnięcie postawionego celu – spotkania transcendencji.

W Ma mére mamy do czynienia z erotyczną, wręcz promiskuityczną re-
lacją matki i syna, jaka zawiązuje się po śmierci ojca. Matka, która całe życie 
skupiała się na poszukiwaniu bataille’owskiego sacrum, poprzez swą seksual-
ną rozwiązłość wprowadza syna w świat hedonistycznych gierek, gdzie gra-
nice wyznaczane są jedynie poprzez wyobraźnię. Pierre (główny bohater) od 
samego początku fabuły jest wyraźnie zaabsorbowany swoją matką, z którą 

15 Zob. F. Nietzsche, Tak mówił Zaratustra: książka dla wszystkich i dla nikogo, 1–4, przeł. G. Sowiński, 
Zielona Sowa, Kraków 2005.

16 Zob G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, przeł. O. Hedemann, Wyd. KR, Warszawa 1998.
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w dzieciństwie miał ograniczony kontakt, ponieważ ta oddała go na wycho-
wanie do babci. Zanim dochodzi do punktu kulminacyjnego fabuły, w którym 
oboje doświadczają bataille’owskiej transgresji, mają miejsce liczne sytuacje, 
gdzie napięcie między nimi rozładowuje substytut w postaci innej kobiety, 
która jest dla nich granicznym narzędziem. Za jej pomocą bohaterowie wyła-
dowują swoje seksualne frustracje, stając się w ten sposób także obserwatora-
mi własnych erotycznych zabaw. Graniczna scena, w której matka onanizuje 
swojego syna a następnie dokonuje samobójstwa, staje się spełnieniem owej 
transgresyjnej idei suwerenności. Po pamiętnej scenie następuje coś jeszcze. 
Pierre interioryzuje matczyną filozofię, dając wyraz tego w nekrofilnej mastur-
bacji, przy szklanej trumnie matki.

Zupełnie inny charakter mają przedstawienia kazirodczych związków 
w relacji ojciec–córka, gdzie najczęściej stereotypowo pokazuje się je jako prze-
jaw przemocy. Patriarchalny ojciec, wykorzystuje swą władzę, podporządko-
wując sobie bierną ofiarę – córkę. Feministki wielokrotnie podkreślały, że ko-
biecość w kinie często stereotypowo pokazywana jest właśnie przez pryzmat 
ofiary, która musi być ratowana. Przemoc kazirodcza ma tutaj zatem podwójne 
znaczenie, bowiem z jednej strony jest dosłowną, fizyczną przemocą sprawcy 
wobec ofiary, z drugiej, staje się symbolicznym aktem posiadania patriarchal-
nej władzy17.

The War Zone (Strefa wojny, 1999, reż. Sarah Radclyffe i Tim Roth) jest luź-
ną ekranizacją książki Alexandra Stuarta, która w przeciwieństwie do pier-
wowzoru, przenosi sens kazirodczych relacji na grunt seksualnej przemocy18. 
Ojciec (Ray Winstone) to typowy prymarny ojciec, który dzierży władzę i ma 
dostęp do wszystkich kobiet w grupie. Nie wiadomo kiedy zaczęły się jego 

17 Jedna z skrajnie abiologicznych teorii, tłumaczących pochodzenie zakazu kazirodztwa autor-
stwa Nancy Thornhill skupia się wokół tłumaczenia go poprzez zbiór zasad dotyczących zwierania mał- 
żeństw, wymyślonych przez dzierżących władzę mężczyzn w celu uniemożliwienia akumulacji majątku 
w endogamicznych grupach, co wskazuje właśnie na władzę, jako źródło powstania zakazu. Zob. Matt Ridley, 
Czerwona królowa. Płeć a ewolucja natury ludzkiej, przeł. J.J. Bujarski, A. Milos, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 
2001, s. 304.

18 Nie od dziś wiadomo, iż to co przystoi literaturze, może okazać się zbyt dosłowne dla „widzial-
nego” kina. Podobnie jest w tym wypadku. W książce Jessie jest nie tyle ofiarą, co współwinną całej tragedii 
rodzinnej, która po jej rozpadzie kusi brata, domagając się wyjątkowej bliskości więzów krwi. Tim Roth wielo-
krotnie podkreślał, że zależało mu przede wszystkim na poruszeniu problemu przemocy seksualnej w rodzi-
nie, dlatego też inne, może i nazbyt kontrowersyjne treści książki zostały pominięte, bądź pokazane jedynie 
szczątkowo. A. Stuart, Strefa wojny, C&T, Warszawa 2004.
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seksualne kontakty z nastoletnią córką Jessie, lecz tajemnicza choroba jej nie-
mal nowo narodzonej siostry (krwawienie analne), może wskazywać, że dzia-
ło się to od najwcześniejszego dzieciństwa. Cały obraz zarówno w warstwie 
wizualnej, muzycznej, jak i fabularnej, ma wyraz wysoce realistyczny, ale 
pesymistyczny charakter. Wykorzystywana dziewczyna, przy jednoczesnej 
potrzebie uczucia, którego w filmie nie doświadcza żaden bohater, jest roz-
darta pomiędzy poczuciem winy, wstydu i bezsilności. Kazirodczy związek 
stawia ją na granicy i zaburza jej rodzinną pozycję, co wpływa destrukcyjnie 
na wszystkich. Relacje ojca i córki obserwujemy z perspektywy Toma (brata 
i syna), którego początkowa wściekłość w stosunku do siostry przeradza się 
w końcu w nienawiść do ojca, zakończoną jego zabójstwem. 

Najbardziej wymowna dla całego filmu jest scena, w której Tom podgląda 
jeden z aktów seksualnych, gdzie ojciec, w betonowym, opuszczonym budyn-
ku, dokonuje analnej penetracji Jessie, co jest dla niej nie tylko upokarzające, ale 
i fizycznie bolesne. Poprzez inny niż z żoną akt seksualny, mężczyzna doko-
nuje symbolicznego rozdziału między swoim podwójnym życiem. Wszystkie 
kobiety są jego ofiarami, a Tom kończy jego rządy, dając, w psychoanalitycz-
nym sensie, wyraz swych podświadomych pragnień. 

Podobne, bo mające charakter przemocowy, relacje można znaleźć w ta-
kich obrazach jak Chinatown (1974, reż. Roman Polański), Volver (2006, reż. 
Pedro Almodovar), Good Dick (2008, reż. Marianna Palka). W filmie Polańskiego 
patriarchalny ojciec, jest wpisany w szerszy kontekst filmu noir, gdzie jest on 
także uosobieniem największej zgnilizny miasta, która czai się pod fundamen-
tem rozrastającego się Los Angeles. Noah Cross w przeszłości wykorzysty-
wał swoją córkę Evelyn, która urodziła córkę z tego kazirodczego związku. 
W mrocznym świecie noir, nie czeka nas jednak happy end, prawo istnieje tu 
tylko na papierze, femme fatale ginie, a rak nadal toczy moralność przedstawio-
nego świata. Również Raimunda w Volver powija owoc kazirodczego związ-
ku z ojcem, jednak jej córka nie pozwala już sobie na bycie ofiarą. Gdy pijany 
ojczym dobiera się do Pauli, ta znajdując zrozumienie w oczach matki, zabi-
ja go nożem. Ciekawe przedstawienie kwestii kazirodztwa odnaleźć można 
w Good Dick. Film buduje swoją fabułę wokół dziwnej relacji między Kobietą 
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i Mężczyzną, którzy poznają się w wypożyczalni filmów pornograficznych, 
do której Kobieta udaje się co wieczór. Główna bohaterka nie potrafi znieść 
bliskości, w szczególności tej cielesnej, a swoje frustracje seksualne wyraża za 
pomocą masturbacji i oglądania mechanicznych aktów cielesnych na ekranie 
telewizora. Kazirodztwo pojawia się tutaj jedynie jako sugestia. Widz może 
się tylko domyślić, że u podstaw problemów bohaterki, leży fakt jej wyko-
rzystywania przez ojca, którego poznajemy pod koniec filmu, jako statyczne-
go, bogatego biznesmena, którego nie łączą z córką już żadne relacje, poza 
jej finansowym uzależnieniem. Na koniec Kobieta przełamuje swoją bierność, 
dokonując symbolicznego aktu - ostatecznego wyrwania się z pod jarzma oj-
cowskiej władzy.

Kazirodcze relacje brat – siostra mimo równie mocno osadzonego w tabu 
kultury zachodniej, są przedstawiane w nieco lżejszy sposób, często stając się 
nawet symbolem zwykłej dziecięcej zabawy. W Upiornym święcie (The House of 
Yes, 1997, reż. Mark Waters), powstałym na podstawie sztuki Wendy MacLeod, 
stykamy się właśnie z taką erotyczną zabawą. Film jest niezwykle charaktery-
styczną mieszanką czarnej komedii i gotyckiego horroru, opartego na schema-
cie tragedii greckiej. Akcja toczy się w domu rodziny Pascalów, podczas hu-
raganu, który pozbawia go prądu, kiedy to na święto dziękczynienia powraca 
do domu brat bliźniak – Marty, przywożąc ze sobą swoją narzeczoną. Już od 
samego początku widz może zauważyć, że coś dziwnego dzieje się między 
nim, a jego siostrą bliźniaczką Jackie-O. Okazuje się, iż przed laty podczas od-
grywania na przebieranym przyjęciu roli Johna i Jackie Kennedy’ch, doszło 
między nimi do kazirodczego aktu seksualnego. 

W wielu kulturach (wyspa Bali, Indianie Ameryki Północnej – Mohave) 
bliźniaki mające przeciwną płeć są uważane za kochanków, bądź poślubio-
nych sobie jeszcze w matczynym łonie. Matka Jackie-O i Marty’ego wielo-
krotnie podkreśla fakt, iż są oni sobie przeznaczeni, mówiąc, że nawet przy 
porodzie Jackie-O trzymała w dłoni penisa swojego brata. W filmie odnaleźć 
można jeszcze inny kulturowy trop, który odsyła nas do konkretnego kon-
tekstu. Jackie-O mówi: „Now you and I Marty, have a great deal in common: 
parents, DNA, bone structure” (Ty i Marty macie razem tyle wspólnego: rodzi-
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ców, DNA, strukturę kości), a przerażony tym faktem młodszy brat Anthony 
wykrzykuje, iż: „It’s like fucking a mirror!” (To jak pieprzyć się z lustrem!). 
Gail Finney w swoim artykule dotyczącym powiązania narcyzmu z kazirodz-
twem, mówi, iż erotyczna energia przenoszona jest z narcystycznej jednostki 
na podmiot, który najbardziej przypomina jego samego19, umieszczając w ten 
sposób tego typu rodzaj relacji w ramach psychoanalitycznej teorii. W takim 
rozumieniu, to także romantyczny symbol izolacji jednostki od społeczeństwa, 
czego wyraz znajdziemy także w filmie, gdzie przestrzeń domostwa rządzi się 
swoimi prawami, ale to co w nich uchodzi, za nic nie znajdzie miejsca w świe-
cie zewnętrznym. Marty i Jackie wznawiają swoją dziecięco-erotyczną zabawę, 
która ma pomóc wrócić im do normalności, koniec jednak nie jest dla nikogo 
szczęśliwy. Jak na tragedię grecką przystało ktoś musi umrzeć, bowiem dla 
Jackie śmierć Marty’ego jest łatwiejsza do przyjęcia, niż fakt, że mógłby nale-
żeć do innej kobiety.

Kazirodztwo jako wyraz zabawy jest pokazany również w filmie Z zamknię-
tymi oczami (Close My Eyes, 1991, reż. Stephen Poliakoff, Francesca Archibugi), 
gdzie dominująca erotycznie Nathalie, rozkochuje w sobie swojego młodszego 
brata Richarda. W filmie po raz kolejny mamy do czynienia z syndromem roz-
dzielonych krewnych, u których nie wytworzyła się familijna więź. Nathalie 
jest zamężna, ale w filmie nie pada słowo romans, podobnie jak kazirodztwo. 
Wszystko można zawrzeć w słowach „niegrzeczna gra”. Samo zakończenie 
ich związku ma zresztą charakter dziecięcej szarpaniny, po której następuje 
zmieszanie i rozmowa z Sinclair’em, mężem Nathalie. Eksces został przemil-
czany, nienazwany romans nie istnieje naprawdę, karnawał się skończył, ich 
relacje muszą ponownie nabrać wyłącznie bratersko-siostrzanego rysu.

W ciekawy sposób, co zresztą jest zasługą surrealistyczno-cyrkowego sty-
lu tego filmu, zostały pokazane relacje brata i siostry w kanadyjskim filmie 
Cadavres (2009, reż. Eric Canuel). Le cadavre, to trup, ale to także słowo, jak 
wskazuje Julia Kristeva, pochodzące od czasownika cadere czyli upadać. To 
coś, co odsuwamy od siebie permanentnie żeby żyć20. Kristeva pisze: „Te wy-

19 Zob. G. Finney, Self-Reflexive Siblings: Incest as Narcissism in Tieck, Wagner, and Thomas Mann, „The 
German Quarterly”, 2004, t. 56, Nr 2, s. 243.

20 J. Kristeva, dz. cyt., s. 9.
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dzieliny, ta nieczystość, to gówno w śmierci są tym, co życie znosi z wielkim 
trudem. Jestem tu na granicy swojej kondycji żywej istoty. […] trup najobrzy-
dliwszy ze wszystkich odpadów, to granica, która zgarnęła wszystko. […] Trup 
– oglądany bez Boga i nie z perspektywy nauki – to szczyt wstrętu. To śmierć 
pustosząca życie. Wy-miot”21. Powyższa refleksja zdaje się być kluczowa przy 
analizowaniu świata przedstawionego w filmie. Z trupami mamy do czynie-
nia od samego początku sjużetu, kiedy samobójstwo popełnia Solange (mat-
ka głównego bohatera). Wszystko co następuje potem, to seria absurdalnych 
wydarzeń, którego wynikiem są przypadkowe śmierci. Cały przedstawiony 
świat toczy jednak owa zgnilizna. Po śmierci matki, do domu Raymonda wra-
ca długo niewidziana siostra Angèle, która od samego początku prowokuje 
seksualnie swojego brata. W finale obrazu, ten dokonuje na śpiącej siostrze 
gwałtu. Jednak siostrzana prowokacja była jedynie dobrą zabawą, po wszyst-
kim Angèle’a wykrzykuje „How could you think I wanted you to fuck me, you 
dirty rat!” (Jak mogłeś myśleć, że chcę abyś mnie pieprzył, ty podły szczurze!); 
„You’re not allowed to!” (Nie wolno ci!); „All the others can jump my bones, 
but not you! You’re a pig like all the others, Raymond Marchildon! Every fuc-
king one of them!” (Wszyscy inni mogą mnie wykorzystywać, ale nie ty! Jesteś 
taką samą świnią jak wszyscy, Raymondzie Marchildon! Kurwa jak każdy je-
den z nich!). Akt kazirodztwa jest tu dopełnieniem złego, zepsutego świata, to 
ostateczny „wy-miot”, który sprawia, że bohaterowie zabijają się nawzajem.

Na koniec chciałabym wspomnieć o Adwokacie diabła (1997 reż. Taylor 
Hackford), gdzie mający nastąpić kazirodczy akt pomiędzy przyrodnim ro-
dzeństwem ma doprowadzić do poczęcia Antychrysta, co odwołuje nas głów-
nie do Biblii, lecz także może przywoływać konotacje mitycznego stanu powro-
tu do chaosu, z którego ma wyłonić się nowy światowy porządek. Kazirodztwo 
poprzez grzech i nadprzyrodzone sankcje ma tu związek z sacrum, jest aktem 
zerwania kolejnego „zakazanego owocu”.

Poruszanie przez kino tematu kazirodztwa, z racji samego wyboru te-
matu zagnieżdżone jest w kontekście tabu, jednak spośród przywoływanych 
przykładów ani kino popularne, ani nawet francuskie extremum nie dokonuje 

21 Tamże, s. 9–10.
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na tym poziomie żadnego przekroczenia. Mówi do nas językiem jakiego ocze-
kujemy, wybierając bądź to denotacje przemocy, grzechu, transcendencji, mi-
tycznego piętna, czy bachtinowskiego karnawału22. Reprezentacje odpowia-
dają dominującym oczekiwaniom i schematom. Narracyjne formuły oscylują 
wokół nieprzyzwoitości, niekontrolowanej namiętności, seksualnej inicjacji, 
czy „powrotu uciśnionych”. Żadne z omówionych filmowych przedstawień 
nie zaryzykowało szczęśliwego zakończenia kazirodczej miłości, wszystko bo-
wiem jest jednie przedmiotem fikcjonalnej rozrywki, obrazującej potęgę tego 
wciąż trwającego kulturowego tabu.

22 Michaił Bachtin wprowadził do literaturoznawstwa pojęcie karnawału na określenie zawieszenia 
i zakwestionowania normalnie rządzących światem praw i hierarchii w ramach utworu literackiego. Bachtin 
podjął się próby przeniesienia na literaturę praw rządzących ludową tradycją karnawału, czasu świętego. 
W takim kontekście karnawał w rozumieniu bachtinowskim określa cechy „świata na opak”, w którym odrzu-
cone są powszechnie rządzące prawa społeczne, właściwe zwyczajom i stosunkom międzyludzkim. Karnawał 
jest ekscentryczny, cechują go elementy bluźnierstwa, błazenady, parodii, groteski, skandalizującego języka, 
mieszania poziomów hierarchii, etc. Por. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, 
PIW, Warszawa 1970, s. 186–201.
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Nina Olszewska
 

Miłość homoseksualna w polskiej 
literaturze współczesnej  
– od brutalnej fizjologii 

do romantycznych uniesień
Wydawać by się mogło, że orientacja seksualna jest sprawą tak intym-

ną, że nie powinna być tematem społecznych dyskusji, ani teoretycznych, ani 
tym bardziej w odniesieniu do konkretnych osób. Nie powinna też być w ża-
den sposób wartościowana. Preferencje seksualne, o ile nie są przestępstwem, 
jak na przykład pedofilia, nie naruszają drastycznie zasad pożycia społeczne-
go, nie mają wpływu na wolność innych osób, powinny więc być szanowane 
i chronione chociażby w ramach konstytucyjnie gwarantowanych praw czło-
wieka. Powinny być chronione i są – niestety, często jedynie w przypadku, gdy 
mieszczą się w heteronormatywnych standardach. 

Pod hasłem „debata społeczna” rozumieć można ogólne postrzeganie, 
wywodzące się głównie z odbioru mediów i kultury popularnej. Media, głów-
nie telewizja, kształtuje, jeśli nie narzuca poglądy i opinie. 

Przez długi czas homoseksualiści pełnili w mediach rolę etatowych 
czarnych charakterów. Powstała na ten temat między innymi praca Iwony 
Zielińskiej Panika moralna, mniejszości seksualne i mowa nienawiści. Autorka prze-
analizowała teksty dotyczące homoseksualizmu, które ukazały się w latach 
2004–2007 w polskich mediach. Stało się to wystarczającym materiałem ba-
dawczym do omówienia zjawisk związanych z mową nienawiści. Co ciekawe, 
epatowanie nienawiścią, ironia, wyzwiska oraz manipulowanie informacjami 
to działania, które miały miejsce nie tylko na łamach „Naszego Dziennika”, ale 
też gazet takich jak „Rzeczpospolita”, czyli dzienników, które, mimo posiada-
nia określonej orientacji politycznej, nie powinny publikować tekstów łamią-
cych elementarne zasady etyczne czy wręcz prawa człowieka1.

1 I. Zielińska, Panika moralna, mniejszości seksualne i mowa nienawiści [w:] Emocje a kultura i życie społecz-
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To jak – o ile w ogóle – kochają osoby homoseksualne, jak wyglądają ich 
związki, relacje, definicja rodziny – to tematy wciąż obecne w debacie publicz-
nej, od dyskursu naukowego począwszy na doniesieniach portali plotkarskich 
i publikacjach tabloidów skończywszy. Duży wpływ mają na to działania ar-
tystyczne, w tym literackie, oraz obecność w mediach bohaterów całej sprawy. 
Pętla: literatura – media – społeczeństwo w wypadku postrzegania homosek-
sualizmu, jest nierozerwalna.

„Jestem trochę kurwą z natury”2 – poinformował w autobiografii Jacek 
Poniedziałek, popularny aktor teatralny i telewizyjny, jedna z twarzy naj-
ważniejszego serialu TVP. Poniedziałek tłumaczy, że geje są w oczach świata 
i tak nienormalni, więc łatwo rezygnują z przestrzegania zasad moralnych, 
jakby potwierdzając tę domniemaną dysfunkcję emocjonalną. Aktor wysta-
wia świadectwo sobie i środowisku przy okazji, świadectwo chętnie cytowane 
w mediach, a więc odnotowywane przez miliony Polaków. Ciekawe jest to, 
jak ciepło i emocjonalnie Poniedziałek potrafi mówić o relacji homoseksual-
nej w tej samej książce. Niestety, chwytliwy cytat jest lepiej znany i bardziej 
rozpowszechniony niż całość wywiadu, podobnie zresztą jak szeroko dysku-
towany wątek życia w trójkącie z pewnym małżeństwem, z osobami, których 
personalia nie zostały ujawnione w książce, co jednak nie było szczególnym 
problemem dla żądnych sensacji mediów. Określenie „kurwa z natury” czy 
dyskusyjna moralnie relacja naruszająca „godność rodziny” sprowadza ho-
moseksualistów do poziomu poznawczego czy interpretacyjnego osób hetero-
normatywnych, z bardzo negatywną oceną. 

Drugą stronę medalu stanowi chociażby Berek Marcina Szczygielskiego, 
którego partner, Tomasz Raczek, napisał we wstępie książki: „Aby zrozumieć 
gejów, trzeba przyjąć, że mają oni swój własny świat: ani gorszy, ani lepszy od 
świata większości. Równoległy”3. Raczek napisał też o miłości i nadziei, do-
skonale oddając klimat romantycznej i nieco infantylnej powieści gejowskiej. 
Szczygielski i Raczek nie tylko literacko skłaniają się ku opcji miłości gejow-
skiej – innej niż heteroseksualna, ale romantycznej i wzruszającej „ponad po-

ne, pod red. P. Bindera, H. Palskiej, W. Pawlika,  [b.m.] [b.r.] [b. w.].
2 J. Poniedziałek, Wyjście z cienia, Warszawa 2010.
3 M. Szczygielski, Berek, Warszawa 2007.



80

działami”. Takie samo stanowisko znaleźć można w wywiadach tej „najpięk-
niejszej pary” według magazynu „Gala”. Szczygielski i Raczek odżegnują się 
od heteroseksualnych określeń – rodzina, małżeństwo, nie chcą uzurpować so-
bie prawa do wzorów funkcjonujących w świecie innym niż ich, ani gorszym, 
ani lepszym, o tyle innym, że powszechnie akceptowanym, ale wciąż dla ho-
moseksualistów po prostu równoległym.

Literatura homoseksualna, nie tylko ta tworzona przez celebrytów, wciąż 
wzbudza emocje, bo sam homoseksualizm wciąż jest w Polsce tematem trud-
nym. Każda publikacja klasyfikowana jako homoliteratura, bez względu na to, 
czy kontekst homoseksualny wynika z orientacji autora czy z fabuły książki, 
wywołuje dyskusje, gdyż z reguły odczytywana jest przez pryzmat autora, a do-
datkowo wpływa na społeczne postrzeganie całego środowiska. Żadna książka 
nigdy nie była obiektem badań, ponownie odczytana, jak to miało miejsce cho-
ciażby w przypadku Gombrowicza, ani analizowana pod kątem orientacji sek-
sualnej, tylko dlatego, że autor okazał się heteroseksualny. Heteroseksualność 
jest czynnikiem w literaturze neutralnym. Homoseksualizm bądź jego do-
mniemanie to czynnik analizowany na zasadzie wyznacznika światopoglądu. 
Heteroseksualizm jest obojętny, homoseksualizm podlega wartościowaniu, nie 
jest przezroczysty. 

Jeśli dodatkowo autor jest postacią znaną, mediom naturalne wydaję się 
publiczne analizowanie najbardziej intymnej strefy życia i wartościowanie jej. 
Książki, których autorzy są ujawnionymi homoseksualistami, analizowane są 
na kilku płaszczyznach: zarówno literackiej, jak i osobistej, a autor rozliczany 
jest nie tylko ze swojej twórczości, ale też z życia prywatnego. Płaszczyzna lite-
racka w tym przypadku nie jest dominującą.

Jak słusznie zauważyła Marta Cuber, recenzując Lubiewo Michała 
Witkowskiego: „Śmiem wątpić, czy książka Witkowskiego jest rzeczywiście 
czytana. Obawiam się, że im więcej się o niej mówi, tym bardziej pozostaje nie-
doczytana. Umieszczanie jej w jednym szeregu z reklamówkami progejowski-
mi powiada tylko o skali problemu, stawia powieść w roli służącej drużyn bo-
jówkarskich w ich walce o wolność i sprawiedliwość. Tymczasem nie zauważa 
się faktu podstawowego: że do czynienia mamy z literaturą”4.

4 M. Cuber, Pamiętnik z powstania pedalskiego, „Twórczość” 2005, nr 5.
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Czy homoseksualni literaci dbają o PR środowiska? Jaki wizerunek świata 
emocji osób homonormatywnych tworzony jest przez media i literaturę?

Znaczna ilość książek o tematyce homoseksualnej, które pojawiły się 
w  statnich latach w Polsce, pozwala już na pewne usystematyzowanie i próbę 
scharakteryzowania wątków tam poruszanych. Co mówi o homoseksualnej 
miłości – uczuciach i seksualności – współczesna polska literatura? W jakim 
stopniu wpływa to na społeczne postrzeganie zjawiska, na ile potwierdza ste-
reotypy, w jakiej części jest nimi sterowane?

Kilka lat temu Lubiewo Michała Witkowskiego było istotnym wydarze-
niem nie tylko dla wąskiego grona badaczy, ale dla całej Polski i wpłynęło na 
dyskurs chociażby w warstwie leksykalnej. Podobnie rzecz miała się z książ-
kami Jerzego Nasierowskiego, utrzymanymi w podobnym klimacie przypad-
kowych parkowych znajomości. Autobiograficzna książka Jacka Poniedziałka 
wstrząsnęła show-biznesem zanim jeszcze została wydana. Witkowskiego 
oskarżano o tworzenie wizerunku gejów jako wulgarnych, żałosnych ciot, zaś 
Annę Arendt i Marcina Szczygielskiego o ośmieszanie związków homoseksu-
alnych w nienaturalnie przesłodzonych „homoromansach”. Co pomogło śro-
dowisku gejowskiemu bardziej: Witkowski, który nagłośnił temat, ale w spo-
sób dyskusyjny, czy Bartosz Żurawiecki, z humorem opisujący w książce życie 
mniejszości seksualnej jako naturalne i oczywiste? 

Według Wojciecha Kuczoka Lubiewo: „To jest wręcz komunonostalgia po 
pedalsku… Radykalna językowo, często przekraczająca granice pornografii, 
ale może właśnie dlatego tak przejmująca”. W tej opinii zasygnalizowane są 
ważne kwestie: kontrast pedalstwo a gejostwo, homoseksualizm przedstawio-
ny w sposób pornograficzny, seksualność ograniczona do fizjologii, brutalny 
język opisu, wulgarne nazewnictwo5. 

Debata nad Lubiewem toczyła się zarówno w prasie kulturalnej, jak i w ta-
bloidach, co nierozerwalnie – ze względu na tematykę i aluzje w tekście – 
łączyło się także z zainteresowaniem osobą autora, a przede wszystkim jego 
orientacją seksualną. Oprócz recenzji w niskonakładowej prasie literackiej po-
jawiły się sesje zdjęciowe dla magazynów oraz pierwsze sensacyjne wiado-

5 http://free.art.pl/michal.witkowski/dorobek/lubiewo.php.
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mości na portalach plotkarskich. Nie licząc tych wypowiedzi Witkowskiego, 
w których ogólnie negował informacje o swoim homoseksualizmie i zasłaniał 
się artystycznym kreowaniem wizerunku, wywiady z nim koncentrują się na 
homoseksualizmie takim, jakie przedstawione jest w Lubiewie. Witkowski nie 
mówi o uczuciach, związkach czy emocjach, ale o seksualności lubieżnej, pry-
mitywnej i brudnej. 

Analogiczne historie homoseksualności szaletowo-parkowej znaleźć moż-
na u Nasierowskiego. Przygody z lujami, czasy PRL-u, piękno robotniczego 
ciała – to stałe elementy wspomnień Nasierowskiego, zawarte m.in. w książce 
Nie moje życie. 

Wracając jednak do Witkowskiego, warto zwrócić uwagę na najczęściej 
pojawiający się w recenzjach cytat z książki: „To jest ohydne. Ohydne i cieka-
we jednocześnie. Nie opublikuję tego przecież. No bo jak? Co ja mam z tego 
zrobić? Reportaż dla „Polityki”? „Na własne oczy”? Jak? Można zrobić o ti-
rówkach, o złodziejach, o zabójcach, o złomiarzach, o zdrajcach, tylko o tym 
jakoś nie da rady. Nie ma języka, żeby o tym mówić, chyba, że dupa, chuj, ob-
ciągać i luj. Chyba, żeby tak długo powtarzać te słowa, aż wypiorą się z całego 
koszarowego nalotu. Nie dziwię się, że nikt nigdy nie napisał o tym reporta- 
żu!”6. Teoretycznie zarówno autor i późniejsze odwołania recenzentów do 
tego fragmentu wskazują dwie drogi interpretacji: sfera językowa, odczarowa-
nie terminologii homoseksualnej oraz początek dyskusji na temat do tej pory 
martwy dla mediów. 

Niektóre wypowiedzi krytyków pokazały, że Lubiewo wywołało oddźwięk 
zupełnie inny. Wojciech Rusinek, recenzując książkę, zauważył: „Lubiewo jest 
wulgarne i niesmaczne, ale w takim natężeniu wulgarność sama siebie unie-
ważnia”7. Jednocześnie Rusinek deklaruje, że ma nadzieję, iż – gdy prze- 
brzmi znaczenie społeczne książki – przed popadnięciem w niebyt uratuje ją 
literackość.

Abstrahując od orientacji seksualnej Witkowskiego, zmiennej w zależno-
ści od wywiadu, gazety czy rozmówcy, bohaterami Lubiewa są homoseksuali-

6 M. Witkowski, Lubiewo, Kraków 2005.
7 W. Rusinek, Barokowy Witkowski, „FA-art.” 2005, nr 1.
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ści i ich seksualność, bo seksualność jest osią książki, a nie tłem czy okoliczno-
ścią towarzyszącą. Bohaterowie opisani są jednak w ujęciu odbiegającym od 
standardowego.

Jak pisze Krzysztof Uniłowski: „Nowoczesnemu gejowi, który od normal-
nego przedstawiciela klasy średniej miałby się różnić tylko orientacją seksual-
ną, Witkowski przeciwstawia pedalstwo w starym stylu, to jest zachowujące 
się w kobiecy sposób (ale nieudające kobiet)”8. Patrycja, Lukrecja i koleżanki 
– postaci Witkowskiego – oraz ich losy skoncentrowane wokół poszukiwania 
i wspominania erotycznych przygód, stanowią atak na poprawność politycz-
ną, estetyczną i kulturową. Zabawa stereotypami, polegająca głównie na ich 
łamaniu i balans na granicy dobrego smaku, to zdaniem Uniłowskiego nie jest 
próba odkrycia prawdy o polskich homoseksualistach, ale „ujęcie klisz w cu-
dzysłów, rozbrojenie ich, odsłonięcie narracyjności, eksploracja, a tym samym 
– ujawnienie fabularnego potencjału”9. 

Jak wpłynęło Lubiewo na społeczne, powszechne postrzeganie homo-
seksualistów? Opinie krytyków są różne, często dla Witkowskiego negatyw-
ne. Najbardziej radykalną opinię na temat szkód, które przysporzy Lubiewo 
społecznemu postrzeganiu homoseksualizmu napisał Dariusz Nowacki 
w „Gazecie Wyborczej”. Jego opinie cytowane były przez wielu innych kry-
tyków, przeważnie mających skrajnie odmienny pogląd na sprawę. Nowacki 
stwierdza, że Lubiewo upublicznia najgorsze zachowania gejów, wspiera ho-
mofobie i podziały w środowisku. Zaznacza też, iż jego zdaniem bohaterowie 
Witkowskiego są niesympatyczni i „za żadne skarby nie chciałby się z nimi 
zaprzyjaźnić”10.

Podobne zastrzeżenia do społecznego wydźwięku Lubiewa prezentuje 
Dunin-Wąsowicz w tekście Oldskulowe pikiety: „[Lubiewo] może zostać ode-
brane jako fatalne public relations dla społeczności homoseksualnej. Umacnia 
bowiem stereotyp pedała zniewieściałego, lubieżnego (stąd tytuł książki), na-
stawionego wyłącznie na doraźną przygodę, zwykle wbrew woli przypadko-
wego partnera-luja”11.

 8 K. Uniłowski, Pedał – mój bliźni, „Opcje” 2005, nr 2.
 9 Tamże.
10 D. Nowacki, Niech o nas czytają, „Gazeta Wyborcza” 04.01.2005.
11 P. Dunin-Wąsowicz, Oldskulowe pikiety, „Lampa” 2005, nr 1.
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Na wątpliwości wspomnianych wcześniej krytyków odpowiedziała ostro 
Kinga Dunin w felietonie dla „Wysokich Obcasów”: „Witkowski wspiera ho-
mofobię – donosi na kolegę Dariusz Nowacki w «Gazecie Wyborczej». Robi 
homoseksualistom zły pijar – martwi się Paweł Dunin-Wąsowicz w najnow-
szym numerze «Lampy». (…) Niepokój recenzentów związany z szerzeniem 
homofobii przez Witkowskiego wydaje mi się mocno nieszczery. Za to satys-
fakcja, że przyłożył on gejom coś zanadto zasymilowanym, słabo skrywana. 
A przecież ci nudni geje są mniej więcej tak samo nudni jak Nowacki i Dunin- 
-Wąsowicz”12. Na usprawiedliwienie Dunina-Wąsowicza, zaznaczyć należy, 
że opinia, która wzbudziła protesty Kingi Dunin, jedynie wyrwana z kontek-
stu zdaje się być negatywna dla Witkowskiego.

Najtrafniej być może sprawę „Lubiewo a stosunek do homoseksualistów” 
podsumowuje Andrzej Skrendo w recenzji opublikowanej przez „Pogranicza”: 
„Książka Witkowskiego jest zbyt dobra, aby się dała sklasyfikować jako pro- 
lub antyhomoseksualna”13. Sam Witkowski w wywiadzie dla „Nie” zapytany 
o stawiane książce zarzuty dotyczące braku politycznej poprawności i nieko-
rzystne przedstawianie środowiska, odpowiada: „Mam to gdzieś” 14. 

Bez względu na ocenę Lubiewa nie można nie przyznać, że jest to książ-
ka ważna społecznie, tak jak interesujące jest społeczne znaczenie jej autora. 
W dość oczywisty sposób literatura, zwłaszcza zaangażowana, zwłaszcza ho-
moseksualna, wyraźnie dzieli się na „przed” i „po Lubiewie”.

Kierując się okolicznościami czasu, epoki historycznej, w której umiejsco-
wione są wydarzenia, można Witkowskiego porównywać z Nasierowskim, je-
śli zaś chodzi o łatwość wchodzenia w relacje homoseksualne i powierzchow-
ność kontaktów, warto wspomnieć o książce Ja, czyli 66 moich miłości Bartosza 
Żurawieckiego. Książka, którą trudno jednoznacznie sklasyfikować jako po-
wieść, stanowi pewną grę z czytelnikiem i to na kilku poziomach. Zmienia się 
narrator, zmieniają się okoliczności, osią zdarzeń jest poszukiwanie miłości, 
jednak słowo „miłość” odmieniane przez wszystkie przypadki często łączy się 
tu z jednorazowymi przygodami i pornograficznymi opisami mniej lub bar-

12 K. Dunin, To nasz cyrk i nasze cioty, „Wysokie Obcasy” 29.01.2005.
13 A. Skrendo, Miejsce ujawnienia, „Pogranicza” 2005, nr 1.
14 A. Kowalczyk, Ja gejopis, „Nie” 03.03.2005.
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dziej wyrafinowanych technik seksualnych. Można pokusić się o tanie psycho-
logizowanie i przyjąć, że bohater Żurawieckiego poszukuje miłości, ale wciąż 
trafia na czystą seksualność, pozbawioną emocji. Takie mniej więcej są spo-
strzeżenia czytelników czy recenzentów, których wypowiedzi znaleźć można 
na forach internetowych. 

Jarosław Czechowicz napisał na swoim krytycznoliterackim blogu: 
„Tytułowe 66 miłości to postacie przewijające się niczym w szaleńczym kalej-
doskopie zdarzeń. Wielokrotne i bezpodstawne używanie pojęcia „miłość”, jak 
również znamienny tytułowy zaimek odmieniany w powieści przez wszystkie 
przypadki wskazuje z jednej strony na zagubienie i bolesną samotność wyob-
cowanych gejów i lesbijek, z drugiej zaś w ironiczny sposób podkreśla częste 
skłonności do narcyzmu, samouwielbienia homoseksualistów wynikające tak 
naprawdę z licznych posiadanych przezeń kompleksów”15. Parafrazując: ho-
moseksualiści swoje całkowicie normalne potrzeby emocjonalne czy chociaż-
by obawę przed samotnością realizują w sposób czysto seksualny. 

Ze względu na czas publikacji, Lubiewo często porównywane jest z inną 
książką Żurawieckiego Trzech panów w łóżku, nie licząc kota. Zabawna opowiast-
ka o gejowskim trójkącie, żonglerka stereotypami dotyczącymi współczesnych 
homoseksualistów, pełne ujawnienie bohaterów to pełna realizacja opcji gejow-
skiej wyśmiewanej przez Witkowskiego w Lubiewie. Książka Żurawieckiego, 
mimo że humorystyczna i nieco prześmiewcza, ma pewną ukrytą siłę: homo-
seksualne związki są w niej traktowane naturalnie, ujawnienie się jest oczywi-
ste i problemy akceptacji, wykluczenia, walki o prawa nie są tematem, a  po-
wieść nie jest oczywistym orężem dla gejowskich aktywistów. 

Książki Witkowskiego i Żurawieckiego zostały porównane między inny-
mi na łamach „Kresów” przez cytowanego wcześniej Śmieję. 

W „Kresach” recenzent skoncentrował się na ustaleniu, która książka sta-
ła się przełomem w literaturze mniejszości i odbiorze społecznym tego typu 
pisania. Publikacja ma formę „obrony” słabiej ocenianego przez recenzentów 
Żurawieckiego. Śmieja przekonuje, że słabszy artystycznie, ale lżejszy i spo-
kojniejszy w formie, przyjemniejszy w odbiorze i mniej szokujący „romans 

15 http://krytycznymokiem.blogspot.com/
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pasywny” efektywniej przybliża świat homoseksualistów heteroseksualnej 
większości. Jednocześnie, w postscriptum tekstu, recenzent nieco żartobliwie 
zauważa, że bez wahania użył w tekście wielokrotnie słów takich jak pedał czy 
pedalski, nie ubierając ich w cudzysłów, a takie oswojenie nazewnictwa może 
być spowodowane lekturą jedynie Lubiewa16. 

Trudno jednoznacznie osądzić, czy skandalizujący Witkowski, czy raczej 
humorystyczny Żurawiecki bardziej przyczynił się do wyprowadzenia homo-
seksualistów z podziemia, jeszcze trudniej powiedzieć, kto w sensie wizerun-
kowych bardziej przysłużył się środowisku.

Warte omówienia są też różnice między literaturą lesbijską a gejowską. 
Kobiecy homoseksualizm jest tematem rzadziej poruszanym, wywołującym 
mniejsze emocje. Seksualność jest pokazywana w sposób bardziej jednorodny, 
z reguły romantyczny, jak choćby u Ewy Schilling czy wspomnianej już Anny 
Arendt. Może paradoksalnie brak skandalu jest jedną z przyczyn podwójnego 
wykluczenia kobiet homoseksualnych?

„Lesbijek nie ma. Nie ma ich w show-biznesie, w historii ani literaturze 
(…). Lesbijek nie ma. Nie ma ich w telewizji, w kinie ani w kolorowych cza-
sopismach (…). Lesbijek nie ma. Podlegają one podwójnemu wykluczeniu. 
Kiedy mówi się o kobietach, wspomina się matki, żony i kochanki, nie myśli 
się o lesbijkach. Kiedy mówi się o homoseksualistach, wspomina się gejów, 
pedałów i cioty, nie myśli się o lesbijkach”17 – to komentarz Marzeny Lizurej 
do instalacji pod tytułem Lesbijki? Przecież nas nie ma!.

Zjawisko wykluczenia lesbijek zauważył też Błażej Warkocki w czasie 
dyskusji na temat homoseksualizmu w literaturze, która odbyła się kilka lat 
temu w warszawskiej siedzibie Lambdy: „gej jest napiętnowany najbardziej 
w sferze publicznej, więc w literaturze się go mocniej zauważa”18, po czym 
stwierdza, że w Polsce pisaniem zajęły się jedynie queerowa Izabela Filipak 
i lesbijska Ewa Schilling. 

Ostrożnie zasygnalizować można też za Warkockim tendencję do umiesz-
czania homoseksualnych wątków w książkach młodych pisarek, takich jak 

16 W. Śmieja, Pedalska powieść dla kucharek?, „Kresy” 2005, nr 4.
17 M. Lizurej, Lesbijki? Przecież nas nie ma! [w:] Homofobia po polsku, pod red. Z. Sypniewskiego, 

B. Warkockiego, Warszawa 2004, s. 229-231.
18 http://homiki.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=3133.
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Marta Dzido. „We współczesnej prozie pisanej przez kobiety, motyw lesbij-
ski – romansu między kobietami – pojawia się dość często, ale pisarka, która 
używa tego lesbian label i pisze powieści lesbijskie jest tylko jedna [Schilling]”19 
– podsumowuje krytyk, co puentuje Kinga Dunin: „Kobiety są zawsze dyskry-
minowane”20.

Graupmann, analizując tematy tabu, stwierdza: „W przeciwieństwie do 
męskiego wariantu homoseksualizmu, miłości między kobietami nigdy nie 
poddawano wyraźnym prześladowaniom ani represjom. Można to wytłuma-
czyć faktem, że kobiety nie trwonią żadnego nasienia, co z kolei zarzucano ho-
moseksualistom męskim” 21. Trudno stwierdzić, czy to kwestia nasienia, fak-
tem jednak jest, że nawet w życiu publicznym w Polsce zdecydowanie więcej 
jest gejów niż lesbijek.

W literaturze, między innymi u wspomnianych Schilling i Arendt, seksu-
alność zdominowana jest przez uczuciowość, nie ma przygód, parków i szale-
tów, ale jest potrzeba miłości, akceptacji, zrozumienia, budowanie związków, 
miłość, ewentualnie dramatyczne rozstania. Miłość kobiet jest romantyczna, 
a seksualność stanowi jej dopełnienie, bardziej sygnalizowane niż opisywa-
ne ze szczegółami. W warstwie językowej także widoczna jest przepaść mię-
dzy pornograficzną bezpośredniością Witkowskiego a delikatnością Schilling.

Reasumując, co przeciętny odbiorca mediów i literatury powiedzieć może 
o seksualności osób homonormatywnych? Na pierwszy plan na pewno wybi-
jają się przekazy dotyczące emocjonalnych braków i rozwiązłości gejów, nie-
bezpiecznie skontrastowane ich walką o prawo do legalizacji związków czy 
adopcji. Nawet w sferze żartów i dowcipów naturalne jest, że homoseksualiści 
nie tworzą trwałych struktur, a raczej realizują niemal zwierzęce instynkty. 
Wciąż, mimo że doniesienia ze świata nauki już dawno przeczą temu stereo-
typowi, to homoseksualiści są kojarzeni z problemem HIV i AIDS. Parkowo-
szaletowe opowieści Witkowskiego raczej nie poprawiają gejom PR-u, a prze-
ciętny czytelnik niekoniecznie zdaje sobie sprawę z kulturowego wymiaru 
książki, niekoniecznie obeznany jest z teorią queer czy campem. 

19 http://homiki.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=3133.
20 Tamże.
21 J. Graupmann, Leksykon tematów tabu, [b.m.w.] 2007, s.105.
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Z drugiej strony sielankowe historie Szczygielskiego podtrzymują wize-
runek gejów ukobieconych, zniewieściałych, przesadnie delikatnych i emocjo-
nalnych, a jego Berek jest niemal nierealny w swojej słodyczy, co też budzić 
może i budzi negatywne opinie. Niemniej jednak można się pokusić o stwier-
dzenie, że polska literatura współczesna prezentuje pełen przekrój sposobów 
opisu seksualności homonormatywnej, choć do najszerszej grupy odbiorców 
i tak trafią przekazy o najbardziej szokującym charakterze.
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Weronika Pawlik-Kwaśniewska
 

Erotyka, magia i impotencja

Oświeceniowa pornografia, przedmiotowe postrzeganie kobiet i magicz-
nie zadawana impotencja to tematy, które wiążą się z grzechem, intrygą i bun-
tem. Odnaleźć je można we francuskich powieściach, osiemnastowiecznej po-
ezji i teologicznych traktatach. Kobieta oświeceniowa to postać prawie zawsze 
erotyzowana, za często zależna od mężczyzny, zbyt rzadko mówiąca własnym 
głosem. Dlatego warto przedstawić dwie postaci – Borysławy (Astolda) i Marysi 
(Podolanka), bohaterek utworów, które powstały w wieku iluzorycznej domi-
nacji kobiet1, epoce racjonalizmu, patriarchatu i pornografii.

Zanim Anna z książąt Radziwiłłów Mostowska napisała Astoldę, zanim 
Borysława zbuntowała się przeciwko bogom, a bracia postanowili walczyć ze 
sobą na śmierć i życie, Manon Lescaut Abbé Prevosta stała się kobietą nie-
ustającej przyjemności2, Thérèse markiza d’Argens stworzyła z Bois-Laurier 
lesbijski związek, a Juliette Sade’a poddała się mistycznej władzy mężczyzny3. 
Zanim Borysława zapragnęła zmusić Sperę do kochania jedynie jej, Pani (okre-
ślenie Jerzego Kroczaka) z sielanki Jana Gawińskiego Odczary na Simonidesowe 
„Czary” zmieniła za pomocą magii męża swojej rywalki w impotenta4. Zanim 
bohaterka Astoldy podważyła męskie prawo do ontologicznego wydziedzicza-
nia kobiet z kultury, Jan Chryzostom Bohomolec zakwestionował zdolność de-
monów do aktu seksualnego z kobietami i mężczyznami5.

Borysława nie jest sprzedajną, libertyńską i niestałą w uczuciach Manon 
Lescaut6. Nie posiada jej boskości, erotyzmu i zdolności do mimetycznego 
upodabniania do siebie swoich kochanków. Anna Mostowska pozbawiła ją 

1  M. Jastrzębiec-Mosakowski, Strategie wymazywania: kobiece bohaterki w męskich tekstach francuskiego 
Oświecenia, Gdańsk 2007, s. 12.

2  Określenie Marka Jastrzębca-Mosakowskiego. Zob.: M. Jastrzębiec-Mosakowski, dz. cyt.
3  M. Jastrzębiec-Mosakowski, dz. cyt., ss. 66, 250.
4  J. Kroczak, Szymon Szymonowic i Jan Gawiński a magicznie zadawana impotencja [w:] Amor vincit omnia. 

Erotyzm w literaturze staropolskiej, pod red. R. Krzywego, Warszawa 2008, s. 54.
5  D. Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009, s. 102.
6  M. Jastrzębiec-Mosakowski, dz. cyt., s. 27.
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boskiej perwersji i drapieżności. Borysława nie wchłania w siebie mężczyzn, 
nie zaraża ich sobą, nie ubezwłasnowolnia i nie przysyła im do łóżka kurty-
zan7. Autor kobieta naznaczyła ją jednak grzechem, nieczystością i tajemnicą 
tytułowej bohaterki powieści Prevosta8. Wyposażyła, przynajmniej na chwilę, 
w diaboliczną siłę oczarowywania, magiczną moc pozwalającą dominować 
nad mężczyznami. Dała jej możliwość władania tym, którego kocha, szansę 
na decydowanie o własnym losie i odwagę pozwalającą na złamanie klasycy-
stycznej zasady przyzwoitości. Zasada ta, stanowiąca jeden z kanonicznych 
wymogów estetyki klasycyzmu francuskiego, zabraniała kobietom publicznie 
przemawiać, wygłaszać własne opinie, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, na-
wet na prywatnym, salonowym forum9. Borysława milczy w obecności Spery, 
nie buntuje się na zamkowym dziedzińcu, nie protestuje podczas wizyty u pu-
stelnika. Jednak pod osłoną nocy, w starożytnym gaju, wśród zarośli wzywa 
Furie, modli się o zemstę, nieprzyzwoicie przemawia własnym głosem. Jęczy 
i płacze, składa ofiary boginiom piekła i za ich pomocą cnotę zamienia na jad. 

Staje się antytezą Astoldy, jej przeciwieństwem i wrogiem. Podszywając 
się pod Pereświtę, krytykuje patriarchat, ojcowski i religijny, męską dominację 
i zasadę przyzwoitego milczenia. Jej Pereświta staje się kobietą skazaną na sza-
leństwo, przymusowo umieszczoną w służbie Peruna, zmuszoną przez ojca 
do pozostania w stanie panieńskim. Jest postacią buntującą się przeciwko wy-
kluczeniu-marginalizacji kobiet przez dożywotnią zsyłkę do żeńskiego klasz-
toru, kobietą wydziedziczoną ontologicznie z kultury przez mężczyznę jako 
ofiara nieodwzajemnionego uczucia i jako ofiara tyranii ojcowskiego porządku 
symbolicznego. Ojciec w imieniu stworzonych przez siebie i dla siebie praw 
pozbawia ją poczucia podmiotowej autonomii własnego ciała i prawa do swo-
bodnego przemawiania językiem jego rytmów. Skazuje na życie pozbawione 
miłości, wymagające posłuszeństwa i wierności wobec boga grzmotów i pio-
runów, wypełnione służbą wiecznie nieobecnemu słowiańskiemu Absolutowi. 
Hektor Kolonna nie przybędzie po nią na białym koniu, nie odwzajemni jej 
uczucia, nie odjadą razem na tle zachodzącego słońca, nie uciekną pod osłoną 

7  Tamże, s. 29–31.
8  Tamże, s. 31.
9  Tamże, s. 75.
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nocy. Niekochana, zmuszona do pilnowania świętego ognia zostaje skazana 
na cierpienie, samotność, rozpacz. 

Suzanne Simonin, narratorka i główna postać kobieca La Religieuse 
Diderota odmawia złożenia ślubów zakonnych, wyraża sprzeciw wobec po-
wszechnie praktykowanego w osiemnastowiecznej Francji zwyczaju dożywot-
niego umieszczania ponadliczbowych potomków w klasztorze, nie zgadza się 
na funkcjonowanie w świecie irracjonalnej gorączki erotycznej. Poznaje klasz-
torny lesbianizm, staje się kochanką przeoryszy, opisuje jej orgazm, tworząc 
tekstualny afrodyzjak dla męskiego odbiorcy. Mówi o całowaniu jej czoła, po-
liczków, oczu i ust, o jej absolutnej, seksualnej władzy nad zakonnicami, o jej 
prawie do nadawania pierwszej sygnatury drugiej kobiecie. Powieść Diderota 
postuluje totalną przejrzystość oświecenia, czytelność dążącą do usunięcia 
wszystkich nieprzenikliwych dla rozumu miejsc, w tym religii katolickiej 
i jej klasztorów. Przeprowadza lustrację żeńskich zakonów, poddaje męskiej 
inspekcji kobietę niepojętą dla porządku symbolicznego, zdolną do miłości 
lesbijskiej, kobietę posiadającą organ skazujący ją na silne i obce mężczyźnie 
spazmy. Wyraża dążenie oświeceniowych encyklopedystów do tworzenia 
obiektywnej wiedzy, do wnikliwej penetracji rzeczywistości i do odsłaniania 
ukrytych mechanizmów rządzących światem, dążenie, które sprawiło, że wie-
dza nabrała wyraźnie erotycznego wymiaru10. Thérèse podgląda przez dziurę 
w ścianie orgazm Éradice i ojca Dirraga, kobiety pragnącej osiągnąć stan świę-
tości i jej spowiednika, typowego przedstawiciela oświeceniowej pornografii11. 
Hrabia Michała Dymitra Krajewskiego podgląda Podolankę przez szparę w 
podłodze, patrzy na nagie ciało więzionej w piwnicy kobiety, funkcjonuje jako 
podmiot eksperymentu przeprowadzanego na własnej córce. Marysia staje się 
w powieści instrumentem umożliwiającym obserwowanie człowieka w stanie 
natury, narzędziem pozwalającym na zbadanie skutków wychowania z dala 
od kultury, kobietą erotyzowaną przez autora mężczyznę. 

Podolanka, żyjąca ponad dwadzieścia lat w piwnicy, zawsze naga, za-
wsze niewinna, zawsze podglądana, stanowi pole doświadczalne dla męskie-

10  Tamże, ss. 216–218, 220, 223, 225–226.
11  Tamże, s. 100–101.
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go rozumu pragnącego odkryć tajemnice natury. Razem z nią skacze, biega 
i pilnuje koszyka z jedzeniem Ao, jej towarzysz, przyszły mąż, mężczyzna za-
czynający dostrzegać własną seksualność. Niezdający sobie sprawy, czym jest 
dziewictwo, ciąża i dobre obyczaje Ao pragnie kochać się z Marysią. Ich cno-
ty strzeże jednak władca piwnicy. Karze uczestników swojego eksperymentu 
brakiem jedzenia. Oddziela ich od siebie kratą, trzyma w ryzach, pozbawia 
prawa do decydowania o własnym ciele. Oświeceniowy rozum żądający ab-
solutnej jasności i klarowności12, stworzył Suzanne Simonin i Marysię, opie-
rał się na kartezjanizmie i pornografii, walczył z zabobonami i szukał praw-
dy. Nieuświadomione jeszcze nocne praktyki masturbacyjne jedenastoletniej 
Thérèse doprowadzają do jej konfrontacji ze spowiednikiem matki, księdzem 
posługującym się jawnie erotyczną metafizyką. Przestrogi i zakazy duchow-
nego rozbudzają jeszcze bardziej kobiece pożądanie13, ponieważ erotyka łączy 
się w oświeceniu z wiedzą, a podglądanie z jej zgłębianiem.

Borysława, w przeciwieństwie do Marysi, nie zostanie idealną żoną, nie 
urodzi posłusznych córek i nie stworzy dla swojego męża patriarchalnej uto-
pii. Zamiast tego spróbuje przejąć kontrolę nad życiem tego, którego kocha. 
Opuści nocą zamek, pójdzie na cmentarz, zejdzie do krypty i pozwoli swojej 
opiekunce czarować. Krew, miłość i kosmyk włosów pozwolą na stworzenie 
magicznego napoju, którego kropla pozwala na uzależnienie od siebie męż-
czyzny, dwie sprawiają, że umiera. Łyk umożliwia zniewolenie serca tego, któ-
rego się kocha, dwa dają odrzuconej kobiecie upragnioną zemstę. Łzy, skargi 
i przekleństwa prowadzą Borysławę do Praxedy, kobiety, znającej nauki pod-
ziemnych bóstw, kobiety, która wytrąca jej sztylet z ręki i za pomocą czarno-
księskich słów zapala trzy pochodnie. Burza, las, mogiły, bose stopy Borysławy 
i jej powiewająca na wietrze suknia tworzą odpowiednią scenerię do rzucania 
zaklęć, składania ofiar Furiom, czczenia tego, co ukrywa się w mroku nocy. 
W ukrytej pod ziemią rotundzie, wśród czarnych ścian poświęconych gusłom, 
przy ołtarzu z marmurowym posągiem Hekate, Praxeda czyta z magicznej 
księgi. Używa kołowrotka, który raz wprawiony w ruch nieustannie się kręci, 

12  Tamże, s. 215.
13  Tamże, s. 96–98.
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układa w misterne figury kości zmarłych. Inwokacje, ogłuszający stukot koło-
wrotka, skrzydła nietoperzy rzucane w ogień, dym z palonych ziół, magiczny 
cyrkuł i Praxeda jest gotowa dać Borysławie szansę na uzależnienie od siebie 
księcia. W sielance Odczary na Simonidesowe „Czary” Pani, kochanka niewier-
nego męża, walczy z jego żoną za pomocą magicznego koła wyrysowanego na 
ziemi, rytuału łamania korzenia, czarów wywołujących impotencję. Bohaterka 
Czarów, sielanki Szymona Szymonowica zmusza do powrotu swojego męża 
bawiącego u kochanki, wykonując następujące czynności magiczne: roznieca 
ogień, pali liście jesionu, topi wosk, kręci wrzeciono, gotuje nietoperza, pali 
zioła14. Kobieta czarownica, żona i kochanka walczą o prawo do swojego wy-
branka, dominują nad nim, zagrażają męskiej dumie i być może, dlatego in-
kwizycja rozpali dla nich stosy.

Oświeceniowa erotyka wiąże się z wiedzą i diabłem, rozumem i demo-
nami, działalnością encyklopedystów i magią czarownic. Osiemnastowieczna 
pornografia francuska dążyła do wypracowania strategii filozoficznej dekon-
strukcji kultury, obnażała tradycję Zachodu, demaskowała rządzące nią me-
chanizmy. Jej autorzy wyjawiali prawdę o nadużyciach księży, mówili o walce 
z obskurantyzmem monarchów absolutnych, przygotowywali grunt pod re-
wolucję francuską15. Polskiej powieści wieku oświecenia brakuje scen łóżko-
wych, buduarowych szaleństw, libertyńskiej nagości, nawet diabeł jest mniej 
obsceniczny. Jan Chryzostom Bohomolec w przeciwieństwie do demonolo-
gów zachodnich o dewiacjach seksualnych domniemanych czarownic wspo-
mina sporadycznie i bez delektacji, o czym zadecydowały zapewne względy 
obyczajowe16.

Thérèse sprzeciwia się księdzu, Madame C*** nie zgadza się na bycie żoną 
i matką, Suzanne Simonin odmawia złożenia ślubów zakonnych17. Borysława 
nie stanowi ich kopii, lustrzanego odbicia, wiernej kliszy. Jest jednak postacią 
walczącą o prawo do decydowania o własnym losie, wyraża bunt bohaterek 
tekstów francuskiego oświecenia przeciwko byciu jedynie towarem handlo-

14  J. Kroczak, dz. cyt., s. 52–54.
15  M. Jastrzębiec-Mosakowski, dz. cyt.
16  D. Kowalewska, dz. cyt.
17  M. Jastrzębiec-Mosakowski, dz. cyt.
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wym krążącym na męskim rynku pożądania18, dąży do zaznaczenia pod-
miotowości własnego ciała. Pojawia się w powieści gdzie erotyka wiąże się 
z walką o kobietę, gdzie brat wyzywa na pojedynek brata, a przyjaciel przyja-
ciela. Z nagrody, za którą warto zginąć, staje się zawodnikiem o nią walczącą, 
z przedmiotu odwiecznej rywalizacji staje się jej podmiotem, z uległej kobiety 
morderczynią. Pomaga jej w tym czarownica, Furie i demony, ponieważ dia-
beł preferuje niewiasty19. Działania Borysławy, przekleństwa Pereświty, funk-
cje Podolanki sprawiają, że pozornie aseksualne powieści stają się bardziej ero-
tyczne, a ich bohaterowie mniej jednoznaczni.

Oświeceniowa kobieta nie jest postacią jednowymiarową. Zajmuje się 
domem i krytykuje patriarchat. Rodzi dzieci i zabija ukochanego. Jest wier-
na i przebiegła. Posłuszna i mściwa. Wszystko rozumie i niczego nie wyba-
cza. Potrafi być kimś więcej niż tylko sielankową pasterką i postacią wyśmia-
ną w stanisławowskiej satyrze. Potrafi, przynajmniej czasami, nieprzyzwoicie 
przemawiać własnym głosem.

18  Tamże.
19  D. Kowalewska, dz. cyt.
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Piotr Pirecki 
 

Poezja polskiego baroku 
wobec zmysłów i spraw ciała

Literatura polskiego baroku, nie tylko liryka, rozwijała się pod skrzydła-
mi tematyki moralistycznej: religijnej lub świeckiej, a często w jednym dziele 
spotykało się ich wzajemną asymilację. Nie oznacza to wszakże braku kwestii 
cielesnych w kulturze polskiego baroku, wręcz przeciwnie – istniały całkiem 
bogate literackie przejawy życia zmysłowego w XVII wieku. Co symptoma-
tyczne: literatura tej doby wcale nie wyróżniała się, na tle pozostałych epok, 
jakąś szczególną gloryfikacją ciała, czy też kultywowaniem jego możliwości. 
W tym aspekcie widać jakiś rys ascetyzmu i nieśmiałości pozwalający sądzić, 
że interesujący nas okres kultury stworzył wyraziste kryteria obowiązujących 
wówczas norm i wzorców obyczajowych.

W świadomości czytelniczej doby baroku sprawy ludzkiego ciała, seksu, 
szeroko pojętej zmysłowości nie istniały jako samodzielna, kulturowa katego-
ria estetyczna. Owe pojęcia były elementami-figurami zupełnie innych zagad-
nień: stawały się cząstkami estetyki manierystycznej, konceptystycznej bądź 
sztuki pisania pod patronatem Marina oraz tendencji neoplatońskich. Dusza 
i ciało były względem siebie dualistyczne, a najlepszym tego przykładem są na-
cechowane egzystencjalnym niepokojem Sonety Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. 
Cielesny realizm liryki barokowej budził niepokój i zgorszenie, stanowił więc 
nieco utajoną dziedzinę tabu. Jak słusznie zauważa Andrzej Vincenz, to re-
zultat braku utrwalonego przez wiele lat trwania staropolskiej kultury szer-
szego oddziaływania na nią zachodniej poezji prowansalskiej i goliardowej, 
w których to nurtach upodmiotowiona była sfera ludzkiego ciała, dusza zaś 
znajdowała się w poetyckich wariantach miłosnej kultury Zachodu na dal-
szym planie1. W Polsce, podobnie jak i w innych krajach, do głosu dochodziły 

1 Por. A. Vincenz, wstęp do: Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, oprac. M. Malicki, 
Wrocław 1989, BN I 259, s. LXXIX.
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tendencje skrajne – z jednej strony rozpasana seksualność i zmysłowość posu-
nięte wręcz do granic absurdu, z drugiej skrajny ascetyzm. To w sferze życia 
publicznego, zarówno wśród szlachty, jak i ludności pochodzenia nieszlachec-
kiego. Brakowało wszakże szerszego odzwierciedlenia owych tendencji czy 
zjawisk w dziełach literackich. Niby należałoby mówić o samodzielnej dykcji 
polskiej poezji XVII w. w związku z tematyką zmysłową czy wręcz seksualną, 
ale literackie dokumenty poezji prawdziwie erotycznej są zgoła przypadko-
we, niedojrzałe i niepewne, jakby chowały się za rozległym instrumentarium 
spraw znacznie ważniejszych. A przecież sprawy ludzkiego ciała interesowały 
publiczność literacką w równym stopniu co kwestie duchowe.

Zatem dla naszych rozważań sprawą zupełnie podstawową jest, aby do 
tematyki miłosnej podejść zgoła wybiórczo. I to zupełnie nie w duchu przed-
stawionym przez Jadwigę Kotarską w skądinąd pionierskiej książce o eroty-
ku staropolskim2. Dla nas decydującym względem uznania danego utworu 
za spełniający wymagania postawione w temacie są trzy aspekty: autentyzm 
erotycznego opisu, jego koncentracja na ciele przy jednoczesnym zepchnię-
ciu na dalszy plan przeżycia duchowego, językowa dosłowność, grubiańskość 
(z rzadka) i dosadność poetyckiego przekazu. Przeprowadzona analiza skłoni-
ła nas do wniosku, że wbrew pozorom takich utworów nie jest wcale tak mało. 
Przedstawiają one co prawda jeden pierwiastek staropolskiego życia, jakim 
było przeżycie (i użycie) seksualne, ale jak już wcześniej zostało nadmienione, 
problemy ciała i realizacja potrzeb fizycznych człowieka należały do tematów 
zakazanych, o których głośno i publicznie nie wypadało rozmawiać. Ów za-
kazany bądź skrywany owoc staropolskiej fascynacji ciałem ściśle współgrał 
z modelem barokowej miłości, gdzie religijny ascetyzm stał w sprzeczności 
ze zmysłowym postrzeganiem osoby, która stała się przedmiotem pożądania. 
Polska obyczajowość od wieków skrępowana rozlicznymi konwenansami to-
lerowała jednocześnie „czarny rynek” pornografii budzącej powszechne za-
interesowanie głównie wśród warstw uprzywilejowanych3. Często bowiem, 
na przekór obowiązującym normom moralnym, pojawiały się świadectwa pi-

2 J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany, Wrocław 1980.
3 Z. Kuchowicz, Miłość staropolska. Wzory – uczuciowość – obyczaje erotyczne XVI–XVII wieku, Warszawa 

1982, s. 427.
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sane i niepisane poddające w wątpliwość sens literatury upiększającej alko-
wiane relacje między kobietą i mężczyzną. Do rzadkości nie należały opisy 
zgoła drastyczne, ujmujące sferę ludzkich doznań intymnych i zmysłowych 
od strony pożądań cielesnych. W nich właśnie mieściła się również zdrada 
małżeńska przynależna do kategorii profanum, sprzecznej z sacrum - czystą 
miłością małżeńską. Ta tematyka, sprzeczna z normami religijnymi i społecz-
nymi, mieściła się w centrum zainteresowania czytelników i stawała się na tyle 
atrakcyjna literacko, że poeci doby baroku opisywali odstępstwa od czystej 
miłości małżeńskiej, życia rodzinnego i duchowego. Pierwiastek cielesny eg-
zystencji od zawsze pociągał pisarzy, którzy swym fantazjom i obserwacjom 
nadawali plastyczny kształt literacki Bo kwestie przez nas rozważane należą 
do dziedziny o bardzo delikatnej i wątłej materii, stąd ich realizacja odbywa 
się w atmosferze kameralnego spotkania dwojga kochanków, bądź fascynacji 
drugą osobą. Zatem nie miłość jako stan duszy, lecz uniesienia i doznania ciała 
stanowią główną materię naszych rozważań. Antropomorfizacja uczuć, a więc 
i miłosnych stanów prowadziła w liryce barokowej wprost do chęci spełnienia 
fizycznych, bliskich sobie wzajemnie fascynacji. Potęga ciała, żar jego drgnień 
i wzruszeń nadał skomplikowanym relacjom damsko-męskim nowy wymiar 
i sens. I w tym właśnie tkwi prawdziwa siła i moc barokowego obrazowania: 
nie ma w nim co prawda wyłączności na seksualne uniesienia, bo przecież wzór 
dla takich utworów został stworzony już wcześniej, w czasach, gdy zaintereso-
wanie człowiekiem i jego ciałem osiągnęło swoje apogeum. W renesansowych 
lirykach Mikołaja Reja (niektóre spośród Figlików) oraz Jana Kochanowskiego 
(we Fraszkach) sferę cielesności ujmowano przez pryzmat doznań zmysło-
wych, które są niczym pneuma – istnieją gdzieś daleko, w oddali i zazwyczaj 
tkwią w ukryciu niedopowiedziane. Znamienitą ilustracją takiej wrażliwości 
estetycznej jest fraszka Kochanowskiego Na matematyka:

Ziemie pomierzył i głębokie morze,
Wie, jako wstają i zachodzą zorze,
Wiatrom rozumie, praktykuje komu,
A sam nie widzi, że ma kurwę w domu

(Jan Kochanowski, Na matematyka)
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Barok zmienia szesnastowieczne konwencje i czyni to udanie. Nad siedem-
nastowieczną liryczną erotyką zaciążył stosunek poetów do Owidiuszowego 
Ars amandi oraz do petrarkizmu i antypetrarkizmu4. Pisarskie efekty zabiegów 
emulacyjnych (jakościowe przewyższenie wzorów literackich) nie zawsze 
przynosiły zadowalające rezultaty. Zupełnie nieudane były jeszcze późnore-
nesansowe próby liryczne Sebastiana Fabiana Klonowica (np. Filtron). Z ko-
lei Kasper Twardowski w Lekcjach Kupidynowych oraz Daniel Naborowski 
w Tryumfach Miłości, tłumaczeniu poematu Petrarki, właściwie spożytkowali 
osiągnięcia włoskiej liryki miłosnej. W ich dziełach nastąpiło wręcz przełama-
nie petrarkicznego schematu: Twardowski zdecydował się na obrazowanie 
bliskie obscenicznemu naturalizmowi. 

Względy formalne i estetyczne zadecydowały o kryteriach doboru tek-
stów, jak również o hermeneutycznym ich odczytaniu. Wybrane zostały te 
spośród licznej rodziny barokowych wierszy, które najwyraźniej potrącają 
o sferę ludzkiej cielesności. Trzeba przyznać, że wybór nie był łatwy, chodziło 
bowiem o zaprezentowanie tej części liryki barokowej, która dla współczesne-
go odbiorcy brzmi atrakcyjnie i nowocześnie, a jednocześnie nie była powiela-
niem szkolnej lektury. 

W objęciach Amora 

W liryce miłosnej doby baroku obowiązywały trzy modele miłosnego 
spełnienia, nawiązujące do ówczesnych sposobów kategoryzowania zjawisk 
erotycznych. Pierwszą i najszerszą grupę stanowią wszelkie upostaciowania 
Amora, mitologicznego bożka miłości, który w polskiej tradycji literackiej 
oprócz najczęstszego rozróżnienia pomiędzy Amor Vulgaris i Amor Coelestis, 
będących w początkowej fazie niemal wyłącznie symbolami miłości zmysło-
wej, pod wpływem neoplatońskiego chrystianizmu przeistoczyli się w szczyt-
ną ideę Amora Bożego5. Od tej chwili, a więc gdzieś od początku XVII w., 
wykształcił się w liryce polskiej podział na miłość ziemską i miłość czystą, 

4 Więcej o tych zjawiskach pisała A. Nowicka-Jeżowa (Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej 
w epoce renesansu i baroku, Wrocław 1978, „Studia Staropolskie”, t. XLVII) oraz J. Kotarska (dz. cyt., s. 48–49).

5 Por. L. Ślękowa, wstęp do: Sz. Zimorowic, Roksolanki, Wrocław 1983, BN I 73, s. X–XI.
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sankcjonowaną autorytetem Boga, czyli małżeńską, Niewątpliwie pod wpły-
wem tendencji mistycznych dość konsekwentnie zaczęto używać Amora do 
wyrażania miłości czystej i pięknej, która była pozbawiona skojarzeń seksual-
nych. Na szczęście owa kategoryzacja nie była wystarczająco wyraźnie prze-
strzegana, stąd i w tym wypadku należałoby przynajmniej niekiedy mówić 
o zmysłowych formach obrazowania ludzkich uczuć, odczuć i emocji. Jak 
bardzo były one uzależnione od pełnych powabu wyobrażeń i fantazji, wi-
dać najlepiej na przykładzie Atalanty, która jest w ciągłym biegu i w stanie 
metamorfozy. Stara się umknąć nieuchronnym wyrokom miłości ziemskiej 
i zmysłowym urokom cielesnych rozkoszy, o których z atencją wyraża się 
w Zimorowicowych Roksolankach Dziewosłąb6. Jednak jej starania z góry są 
skazane na niepowodzenie. Nie można uniknąć swego przeznaczenia, zapi-
sanego w zmiennych koleinach kapryśnego losu bo: Któż nie wiadom uporu 
krnąbrnej Atalanty7?

Podobnie rolę Atalanty wpisanej w odwieczny cykl ludzkiego przemijania 
postrzega Samuel ze Skrzypny Twardowski w Nadobnej Paskwalinie. W poema-
cie Zimorowica bogini jest uparta i krnąbrna, trwa przy swym postanowieniu 
odnowy moralnej. Przed pokusami chroni się niczym w niezdobytej fortecy 
– w „chwalebnym zakonie”. Zgoła inaczej w dziele Twardowskiego: Atalanta 
ucieka przed miłością i żądzą pokus prosto przed siebie, mając nadzieję na 
pozostawieniu daleko za sobą w tyle natrętnych zalotników:

Starożytny Sylenus szacując się fanty,
Czegoś pilno żebrze u pięknej Atalanty
Która potem ucieka, a o korzyść czyję
Zdradzony Enomausz łamie z woza szyję [...]8.

Choć zamieniona w lwicę przez zazdrosną Wenerę nie udaje się jej unik-
nąć przeznaczenia wytyczonego przez bogów. Zatem – trud ucieczki przed 
żądzą i zmysłami bywa daremny, nie należy unikać swego losu, bo wszelkie 
próby jego przezwyciężenia okazują się bezcelowe.

6 Więcej o przeróżnych kreacjach „wiatronogiej” Atalanty i wpływie filozofii Bacona na barokową 
kulturę pisał K. Mrowcewicz (Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm – manieryzm - barok, Warszawa 
2005, s. 78–79.

7 Cyt. za: Zimorowic, dz.cyt., s. 20.
8 Cyt. za: S. Twardowski, Nadobna Paskwalina, oprac. J. Okoń, Wrocław 1980, s. 12.
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W podobny, a jednocześnie w zgoła inny bieg wydarzeń wikła się Apollo. 
Ten, zdawałoby się, jedyny spośród bogów „arbiter elegancji” wypadł zgo-
ła groteskowo i żałośnie, gdy w zaciekłym pożądaniu zapragnął dać upust 
swym erotycznym podszeptom nikczemnie adorując Dafne. Ucieczka przed 
przeznaczeniem nie jest możliwa; tragiczny, a jednocześnie „ofiarny” los bo-
gini umykającej przed pohańbieniem musiał przynieść antytetyczne rezultaty 
tragiczne i szczęśliwe zarazem9.

Wyobraźnia pisarzy barokowych była niemal nieskończona, obracała 
się wokół spraw najważniejszych, a więc również spraw ciała. Poetyka wier-
szy z XVII w. udowodniła jednoznacznie, że nie ma granic, których poeta nie 
odważy się przekroczyć, że esencją jego działań stało się zaskoczenie i inno-
wacja, dialog z czytelnikiem pozbawiony ograniczeń10. Zacierała się bowiem 
istotna granica pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Ten ostatni był wprowadzony 
w swoisty kod językowych struktur, znanych w jednakowym stopniu autoro-
wi i czytelnikowi. Właśnie ta dyspozycja wspólnoty myśli i oczekiwań pozwo-
liła twórcom na zdecydowanie lepsze niż w dobie renesansu reagowanie na 
potrzeby odbiorców. Stąd być może tak powszechne zainteresowanie erotyką 
i to głównie jej zmysłową siłą, odpowiednie także pokazywanie czytelnikom 
zmysłowych stron życia. Do głosu doszedł bowiem podnoszony już przez 
Arystotelesa w Etyce nikomachejskiej model miłości kojarzony z przyjemno-
ścią, przy odrzuceniu dwóch pozostałych: dla korzyści i zachowania cnoty11. 
Trzeba wszakże przyznać, że całkiem liczne w baroku konterfekty tryumfu-
jącej Wenus z Amorem u boku znalazły swoje metaforyczne ujęcie głównie 
w liryce. Zazwyczaj symboliczne obrazy powstawały wokół jednego, realne-
go pojęcia, np. oczu. Pozycjonowanie w tekście wielkiego przymiotu damskiej 
urody pozwoliło na stworzenie metody pierścienia, nanizanego niczym na 
okręgu. W nim mieści się główna tematyka oddająca hołd nieskończonemu 

 9 Mit o Dafne bezskutecznie próbującej się wyzwolić spod wpływu gorącej namiętności Apollina 
był kwintesencją barokowego myślenia o grzechu, niewinności, sensie istnienia i metaforą ludzkiego losu 
(S. Twardowski, Dafnis drzewem bobkowym przemieniona).

10 O wyobraźni barokowej pisał w ostatnim czasie A. Borowski, „Lotne słonie” i „świata konie”, czyli 
o granicach wyobraźni „czytelnika barokowego [w:] Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane 
Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, oprac. I. Opacki i B. Mazurkowa, 
Katowice 2002, s. 294 i 295.

11 Por. Kotarska, dz. cyt., s. 82.
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pięknu oczu ukochanej. Choć zdradliwe i nikczemne w swych przewrotnych 
wyborach, to jednak zachwycały pięknem i pożądaniem:

Oczy przyjemne, ale niespokojne,
Haniebną z sercem mym stoczywszy wojnę,
Plac otrzymały: nie dziw, gdyż oboje 
Na jedno serce nacierały moje
Do tego zdradą, pod płaszczem przymierza,
Gdy się tajemnic oczom serce zwierza,
Ostrą żartkością wzrok zahartowany
Niespodziewane zadał sercu rany.
  (Sz. Zimorowic, Filoret, w. 1–8)12

Zaprezentowany fragment Roksolanek Szymona Zimorowica wyraża nie-
zwykły kunszt techniki manierystycznej, obracającej się wokół jednego pojęcia 
(oczy), któremu zostało przeciwstawione czyste uczucie zadekretowane w „ser-
cu”. Poeci baroki z entuzjazmem wykorzystywali zdobycze retoryki, wówczas 
przedmiotu nauczanego powszechnie w szkołach jezuickich. Artystyczna mło-
dzież wynosiła z gimnazjów i kolegiów spore umiejętności praktyczne, któ-
re znajdowały w następstwie odwzorowanie w wierszach. Kunszt poetyckiej 
wyobraźni wynikał ze swobodnego przenoszenia literackich fantazji na grunt 
zapisywanej kartki, a tam dominowały paradoksy i antytezy (w opozycyjnym 
zestawieniu: serce i oczy). Efektownie również wyglądały próby posiłkowania 
się retoryczną figurą łańcucha (sorytu), gdzie jeden element dawał początek 
następnemu. Najpierw więc są oczy „przyjemne”, tyle że „niespokojne; dopie-
ro po nich pojawia się stłumione i „kajdanami skrępowane” serce.

Oczy stawały się nader częstą inspiracją dla miłosnych uniesień i odnie-
sień. W nich bowiem tkwiła też tajemna siła kobiecości i powabu, piękna tyleż 
widzialnego, co wyobrażanego i afektowanego. Bardzo często w oczach wła-
śnie dostrzegano magię erotyzmu, zgodnie zresztą z barokową maksymą, że 
chcąc dotrzeć do kobiecej duszy, najpierw należy zagłębić się w jej oczy. Myśl 
ta jest aktualna również i dzisiaj. 

Dla twórców doby baroku magiczna potęga zmysłowych doznań zwią-
zanych z oczami łączy się nieodmiennie z rozkoszą chwili, z czasem który jest 

12 Zimorowic, dz. cyt., s. 37.
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tu i teraz. Poniekąd pośrednio poetycka fraza pod wpływem symboliki oczu 
nabywa funkcji konceptycznych, stanowiąc dominantę kompozycyjną wier-
sza, jak choćby w słynnym dialogu Ruggiera i Alcyny z poematu Stanisława 
Serafina Jagodyńskiego:

[...] Co wejrzenie – to zranienie
I już bych miał dokończenie,
Gdyby kochane, nadobne
Oczy twe, gwiazdy ozdobne,
Oczy, skąd na mię lecą tak srogie postrzały,
Tak uleczyć jak zranić serca nie umiały [...]

(Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny, w. 74–79)13

Jeśli jedną z przyczyn zmysłowych inspiracji są oczy, to zgodnie z kano-
nem barokowej estetyki istnieć musi ich przeciwieństwo, kojarzone z twar-
dością i z kamieniem. To częsty, opozycyjny topos: oczy i kamień, ważny dla 
celów komunikacyjnych, ale także istotny dla relacji, jakie rodzą się pod wpły-
wem namiętności pomiędzy kobietą i mężczyzną. Jakże często w baroku ła-
godności i pięknu niewieścich oczu towarzyszyły wyobrażenia zjawisk zgoła 
przeciwstawnych, w żadnym razie nie kojarzących się ze zmysłową potęgą 
geniuszu damskiego ciała. A wszystko dlatego, że kobieta od wieków w litera-
turze pokazywana była jako wszetecznica, marnotrawczyni miłosnych związ-
ków, sroga i mroczna moc depcząca męskie dusze. I skutecznie zniewalająca 
także ich ciała. Nie dziwią więc nader często stosowane emotywne apostrofy 
o znaczeniu oksymoronicznym, jak chociażby w wierszu Do oczu Aleksandra 
Teodora Lackiego:

O oczy ! skały nieme! Pogańskie kamienie!
Dla których dusz tak wiele szło na potępienie!
Jako źle zażywacie swych darów własności,
Gdy pierwszymi bywacie wodzami do złości [...]14.
       (w. 1–4)

Symbolika metafory dla poetów barokowych była swoistym wyzwaniem, 
a jednocześnie nie mniej ważnym sprawdzianem intelektualnym dla czytel-

13 F. Saracinelli, Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny, tłum. S. S. Jagodyński, Kraków 1628, s. 12 (pier-
wodruk).

14 A. Lacki, Do oczu [w:] H. Hugo SJ, Pobożne pragnienia, tłum. A.T. Lacki, Kraków 1673, s. H3v-Har.
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ników. Nie lada wysiłku wymagało rozszyfrowanie poukrywanych znaczeń. 
Niemal każdy z zastosowanych słów był swoistym kluczem, którym należa-
ło otworzyć odpowiednie drzwi, by sens utworu i jego przesłanie znalazły 
potwierdzenie w autorskich intencjach. „Złość” bowiem nie oznacza gwał-
townego stanu emocji, lecz jest pochodną zła. Olśnionego widokiem zimnych 
oczu mężczyznę sprowadza na drogę katastrofy i ostatecznej poniewierki. 
Podobnie z metaforą duszy jako wyśnionej fortecy, do której można się do-
stać tylko przez oczy. I w tym właśnie tkwi prawdziwy dramat egzystencjal-
ny: oczy stają się prawdziwym źródłem nieszczęścia i pokus, wiodą nieszczę-
śnika ku rozpaczy, a co gorsza – ku potępieniu. Oczy bowiem spełniają rolę 
amplifikacyjną, gdyż są odzwierciedleniem próżności niewieściej, damskich 
skłonności do uciech i „umiłowania światowych marności”, żeby tylko spa-
rafrazować myśl Pascalowską, nieco wcześniej wyłożoną przez Mikołaja Sępa 
Szarzyńskiego w religijnych sonetach. „Kraina światowych rozkoszy”15 kryła 
się za głębią zimnych, zmysłowych oczu, które wyłącznie zwodzą i oszukują, 
nie ofiarowując nic oprócz zguby i „ziemskich podłości”16:

Lecz wy barziej kochacie światowe marności,
Miłość was tężej ciągnie do ziemskich podłości

(w. 15–16)

Rozkosze Wenery i zmagania Kupidyna

Jeśli w liryce doby baroku Amor symbolizował miłość bardziej duchową 
niż cielesną, chociaż w tak rozchwianym pojęciowo, synkretycznym okresie 
granice pomiędzy znaczeniami niesionymi przez mitologiczne figury – znaki 
wielekroć się zacierały, to w przypadku Kupidyna, będącego synonimem mi-
łości ziemskiej i w pełni cielesnej, wątpliwości już nie ma. Z postacią antycz-
nego bożka łączono pożądanie i zmysłowość. Jego bardziej znaną i kojarzoną 

15 Światowa rozkosz, cykl poetyckich refleksji Hieronima Morsztyna na temat wartości ziemskich 
i duchowych, stał się kanwą metodologicznych pomysłów Czesława Hernasa, który jeden z rozdziałów 
w monografii Barok zatytułował Poezja światowych rozkoszy.

16 Na marginesie warto przytoczyć drobne dopowiedzenie, wyartykułowane przez K. Mrowcewicza. 
Badacz zwrócił uwagę nie na ziemski, lecz niebiański, Boski wręcz kontekst wprowadzany przez metaforę 
oczu. W Emblematach Zbigniewa Morsztyna są one światłem duszy, są „wrotami, przez które świat uwodzi 
duszę” (por. Mrowcewicz, dz. cyt., s. 256).
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jednoznacznie z Erosem siostrzycą była Wenera, w ujęciu pisarzy barokowych 
wymiennie identyfikowana z Wenus. Tak rozumiano kategorie mitologiczne 
znane ze świata Greków i Rzymian, przeniesione wprost do poezji baroko-
wej. Posługiwanie się nimi było dowodem erudycji i wykształcenia: z jednej 
więc strony poeci popisywali się sprawnością w opanowaniu skomplikowanej 
materii mitologicznej, z drugiej jednak w ten sposób zwracali się wprost do 
czytelników, którzy oczekiwali właśnie takich znaczeń, poukrywanych za mi-
tologicznym światem symboli. Ich rozszyfrowywanie nie nastręczało żadnych 
trudności, albowiem owe figury mitologiczne i symboliczne funkcjonowały 
w codziennym obiegu jako tzw. powszechniki, czyli zjawiska dobrze każdemu 
znane i nie tylko osobom dobrze wykształconym.

Wiersze pisane pod patronatem Kupidyna bądź Wenery wyróżniają się 
znacznie większą dosłownością, realizmem przekazu, choć wiadomo, że bez-
względnie zalecano jeszcze przestrzegania zasad decorum, a więc zgodności 
między tematem a kształtem literackim dzieła. W tym powiązaniu widziano 
bowiem przejaw barokowego klasycyzmu, zgoła odmiennego od renesanso-
wych ujęć tego samego zagadnienia. Pomimo szerokiego oddziaływania czar-
noleskiej muzy, literaci barokowi dość chętnie podejmowali się trudu tzw. re-
novatio poesis, czyli odnowy języka w nowym duchu i nowym stylu. Poczynali 
sobie przy tym równie bezceremonialnie, co ich florenccy poprzednicy, gdy 
formułowali program „nowego słodkiego stylu”. Starano się również nadać 
poezji rangę słodyczy, stąd środki literackie spełniające wprost oczekiwania 
komunikacyjne publiczności. Częstokroć stosowane pytanie retoryczne mia-
ło potężną siłę perswazyjną: nie dość, że stopniowało poetyckie napięcie, to 
jeszcze w manierystyczną poetykę wplotło materię dedukcyjną. Rama utwo-
rów wiele razy była upiększana retoryczną teorią łańcucha, gdzie jeden ele-
ment wynikał z następnego, miłość zaś nabierała całkiem realnych i zmysło-
wych kształtów. Strzały Kupidyna raziły na tyle skutecznie, że obrona przed 
ich ciosem okazywała się całkiem nieskuteczna. Wespazjan Kochowski w cy-
klu drobnych wierszy zamieszczonych w Niepróżnującym próżnowaniu poka-
zał, dzięki zastosowaniu metaforycznej amplifikacji, owych zapasów Wenery 
z Kupidynem. Bożek zazwyczaj w barokowej ikonografii przedstawiany był 
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jako mały, nagi chłopiec, realizujący zamysły i polecenia zmysłowej i powab-
nej Wenery. Wielokrotnie stał przy jej boku, gdyż pragnął tego samego: zatopić 
się w świecie zmysłowych rozkoszy. Przy realizacji takich zaleceń barokowa 
vanitas i melancholijna roztropność zupełnie zanikają, a w ich miejsce poja-
wia się pogoń za uciechami i hedonistycznym spełnieniem, których usymbo-
lizowaniem jest właśnie mały, złośliwy Kupido. Jego nadrzędnym celem jest 
zniewalanie i porażanie – umiejętność manipulacji ludzkimi namiętnościami 
i zmysłami doprowadził do perfekcji, siłą zaś jego argumentowania nie jest 
powab intelektu, lecz talent i błyskotliwość łucznika: 

Opisanie miłości
Czyj to chłopiec? Wenery. Czem z sajdakiem chodzi?
Bo z niego mniej ostrożnym często ludziom szkodzi.
Czemu nago? Bo pieszczoch nierad chodzi w sukni.
Czemu dzieckiem? Bo młodzi idą za nim chutni.
Czem skrzydlato? Bo lotnym niestatek go czyni [...]
[...] Któż go Bożkiem uczynił? Ludzie; ta przyczyna,
By szpetną miłość kryło bóstwo Kupidyna.

(w. 1–5, 9–10)17

„Szpetna miłość” to zgrabna metonimia miłości cielesnej, której oddaje 
się młodzież. Kupidyn ze swoim bogatym sajdakiem jest najlepszym przed-
stawicielem wartości cielesnych, poddanych przez Kochowskiego gwałtownej 
krytyce: szpetna miłość bowiem sprowadza człowieka podążającego za zgub-
nymi marnościami świata do funkcji wyłącznie fizycznych, bez szans na zba-
wienie duszy.

Od pożądania kobiecych kształtów aż iskrzy w kolejnym utworze 
Kochowskiego Kto fortunat?. Poeta wyraźnie mówi, że piękno (a więc i piękno 
barokowe) nie spoczywa na dnie duszy, lecz kryje się w doskonałości kobie-
cych członków, albowiem: „Kto na cię patrza, Damo urodziwa/Szczęśliwy, 
kogo ten Fawor potyka” (w. 2–3). Warto jeszcze dodać: irracjonalizm baroko-
wego piękna wiąże się z niedopowiedzeniem i metaforą, przemilczeniem i, co 
paradoksalne, z abrewiacją, która pojawia się antynomicznie wobec amplifika-

17 Cyt. za: W. Kochowski, Opisanie miłości [w:] Kochowski, Pisma wierszem i prozą, Wyd. K. J. Turowski, 
Bibl. Pol., z. 14–18, Kraków 1859, s. 56.
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cji. Słusznie więc Karol Estreicher twierdził, że estetyka cielesnej doskonałości 
wynikała w baroku z pogodzenia sprzeczności, że niekiedy pojawiały się kon-
strukcje w sztuce – co dotyczy także literatury – będące zapowiedzią nowych 
czasów, zgoła nam współczesnych, gdy walczono o konkret pod płaszczem 
metafory i o słowo. Im bardziej było ono skondensowane i krótkie, tym lepiej 
wyrażało zawarte treści18:

Najszczęśliwszy ten, co choćby mógł, Pani,
Dostać cię, miłość serca mu nie zrani.

(w. 5–6)

Wacław Potocki wypowiadał się podobnie. Jego zbiór liryków Ogród fra-
szek należałoby interpretować raczej w konwencjach podróży człowieka my-
ślącego po krainie pełnej zakrętów i niespodzianek. Niezwykłe są trwałe ślady 
tej wędrówki: składa się ona z Platońskiego umiłowania piękna i miłości, a na 
przeciwległym biegunie zmieściły się świetnie odmalowane scenki obyczajo-
we, których najgłębszy sens dotyczył dualistycznego, wręcz dychotomicznego 
traktowania natury człowieka, w tym jego cielesności. Sensualizm i zmysły 
skrywane pod płaszczem pożądania stawały się orężem w poszukiwaniu no-
wej estetyki i w pełni dojrzałej sztuki poetyckiego wyrazu. W Ogrodzie fra-
szek próżno doszukiwać się wierszy ogarniętych pasją neoplatońskiego „szału 
twórczego”, jakich pełno chociażby w Moraliach. Liryki zgromadzone w tomie 
przez nas omawianym zaskakiwały prostotą i bystrą obserwacją szczegółów 
wrażliwego poety-artysty, który umie w sposób niezwykle skondensowany 
i rozważny operować różnymi stanami emocji i wyczucia nastroju czytelnika. 
Czas wolny od żołnierki upływał Potockiemu na szczęście nie na typowym, 
ludzkim próżnowaniu, lecz na „niepróżnującym próżnowaniu”, wypełnio-
nym radosnym i pogodnym otium i związanym z tym okresem rozkoszami:

Frasunek
Nie myśląc, że gospodarz siedzi na jabłoni,
Kładzie się dziewka pod nią, a parobek do niej.
Skoro po komplemencie było, rzecze owa:
Jeśli urodzę syna, kto go też uchowa?19

(w. 1–4)

18 Por. K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1988, s. 447.
19 Dzieło cytowane: W. Potocki, Frasunek [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. J. S. Gruchała, wstęp 

S. Grzeszczuk, Wrocław 1992, BN I 19, s. 121.



109

Erotyczny koncept oparty został na zabawnej intrydze, mającej swoje uza-
sadnienie w realiach życia. Dziewka obawia się utraty swojej godności, paro-
bek przecież „dzielnie sposobi się”, aby ją posiąść. Obie postaci bohaterów 
literackich były w dobie staropolskiej synonimami figur dość niepoważnych, 
wręcz komicznych, zresztą swoim pojawieniem na kartach dzieł literackich 
taki komizm wywoływały. Dziewka kojarzona z chłopką w tradycyjnym prze-
kazie społecznym znamionowała wybujałą, rozrodczą seksualność, podobnie 
jak i jej męski odpowiednik – parobek. On z kolei tożsamy niemal z mitycz-
nym Erosem, wyrażał bowiem męskie tęsknoty seksualne zgłębiania tajników 
kobiecego ciała. A w przewrotnej fraszce Potockiego ów podział ról został za-
bawnie zatarty: pojawiała się troska o przyszłość zawarta w niespodziewanym 
pytaniu, dotyczącym ewentualnych konsekwencji ciąży („jeśli urodzę syna, 
kto go też uchowa?”).

Parobek Maciek nie daje jednak za wygraną, próbuje przekonać swoją 
wybrankę seksualną (i wyłącznie taką!), aby nie obawiała się konsekwencji, 
gdyż materialne skutki ciąży poniesie ten, który siedzi na gałęzi:

[...] Ubogam. Na to Maciek: „Ale ten bogatym,
Który siedzi nad nami”.

(w. 5–6)

Najbardziej wartościowa z literackiego punktu widzenia jest puenta utwo-
ru, zadziwiająca czytelnika eliptyczną zdolnością do syntezy myśli:

Mam swoje dzieci, diabłu porwony bękarty.
(w. 8)

Przewrotny i komiczny charakter utworu uzasadniał dobrze tezę, że 
Potocki należał do twórców dla których żywiołem i główną materią literac-
ką była obserwacja i rodzajowość oparte na życiu. Stąd zamierzona komicz-
ność utworu, zbudowanego z bardzo skromnych środków: zaledwie trojka 
bohaterów i dyskusja tocząca się wokół jednego tematu, zakończona koncep- 
tyczną antytezą.

Przeprowadzona w skrócie analiza, chociaż w istocie nie wyczerpuje te-
matu, gdyż jest zaledwie jego dotknięciem, skłania do niewesołego wniosku: 
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w polskiej liryce barokowej brakuje wierszy erotycznych, skrzących się koncep-
tami, których sens zawiera się w epatowaniu cielesnością i które odwzorowują 
ludzką, naturalną skłonność do grzechu. Wiersze barokowe, choć nie stronią 
od spraw miłości, to erotykę traktują nieśmiało, jakby z zawstydzeniem, Jakże 
inny stosunek do literatury miały społeczeństwa zachodnie: zarówno poezja 
angielska (sztandarowy przykład to utwory Johna Donne’a) oraz francuska 
(Rabelais) czy włoska (Petrarka, Boccacio) nie stroniły od problematyki ero-
tycznej, eksponując ją w pierwszym planie. Swoista ascetyczność obyczajowa 
polskiej literatury XVII w. ma głębsze uzasadnienie, głównie historyczne: cza-
sy były niespokojne, Rzeczpospolita trawiona rozlicznymi konfliktami, stąd 
poeci i pisarze nadawali swej twórczości aktualny charakter, odnosząc ją do 
spraw dziejących się tu i teraz. Zabrakło już czasu, czy też może talentów? do 
rozważań stricte erotycznych.
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Ewelina Stępień
 

„Opowiadać o duszy”1 – 
(nie-)świadomość kobiet  

a zjawisko prostytucji w XIX wieku

Kto z nich dwojga jest bliższe prawdy? Czy mężczyzna, który pogo-
dził się ze stanem rzeczy, przyjął i zaadaptował go, a nawet poniekąd umi-
łował (…) czy ona kobieta ze swą namiętną egzaltacją, pragnieniem zupeł-

nej doskonałości, a w razie zawodu dysząca cała uczuciem nienawiści.
G. Zapolska, O czym się nawet myśleć nie chce

Problem prostytucji w XIX w. ogranicza się głównie do dyskusji o zdro-
wiu, pozostawiając na dalszym planie zagadnienia moralne2. Świadczą o tym 
m.in. akty prawne, które nakazywały policjantom śledzenie kobiet podejrze-
wanych o oferowanie usług seksualnych, w celu ich zarejestrowania i sprawo-
wania nad nimi opieki medycznej, która miała zapobiegać rozprzestrzenia-
niu się chorób wenerycznych3. Przyczyn istnienia tak dużej liczby nierządnic 
upatruje się nie tylko w czynnikach ekonomicznych, ale w ukształtowaniu się 
dwóch wizji kobiecości: „madonny i dziwki”4. W XIX w. było bardzo silne, 
przekonanie o przymusowym wręcz zaspokajaniu popędów płciowych przez 
mężczyzn5. Natomiast kobiety obowiązywała zasada czystości przedmałżeń-
skiej. Te dwie odmienne normy prowadziły do paradoksalnej sytuacji, w wy-
niku której egzystencja prostytutek stawała się konieczna i na trwale wpisy-
wała się w obraz społeczeństwa XIX–wiecznego6. Jolanta Sikorska-Kulesza w 

1  Tytuł jest nawiązaniem do artykułu „Świat” 1914, nr 22, s. 8. Dotarłam do tego artykułu, posiłkując 
się opracowaniem J. Czachowskiej, Gabriela Zapolska. Monografia bio-bibliograficzna, Kraków 1966.

2  Zob. J. Sikorska-Kulesza, Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 
2004, ss. 39, 51, 71; J. Zacharska, O czym kobiecie wiedzieć nie wypada [w:] Krytyka feministyczna: siostra teorii i hi-
storii literatury, pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej, Warszawa 2000, s. 94–103.

3  J. Sikorska-Kulesza, dz. cyt., ss. 44–47, 55, 67, 68, 81, 92–93, 217, 219. 
4  N. Roberts, Madonny i Magdaleny. Piętno kurwy w XIX stuleciu [w:] Dziwki w historii. Prostytucja w spo-

łeczeństwie zachodnim, przeł. L. Engelking, Warszawa 1997, ss. 289, 336.
5  Zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Schopenhauer i chuć, „Teksty” 1974, nr 2, s. 25–35.
6  J. Sikorska-Kulesza, dz. cyt., s. 72, 74–75; A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia. Antologia 

polskich tekstów feministycznych z lat 1870–1939, Warszawa 1999, m.in. ss. 282, 258–259. 
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książce Zło tolerowane pisze, że prostytucja należy do zjawisk, które sprawiają 
olbrzymie trudności badaczom, ze względu na XIX-wieczny zakres znaczenio-
wy tego słowa oraz podanie rzeczywistej liczby kobiet zajmujących się nierzą-
dem. Prostytucja, jak trafnie zauważa Kulesza, jest zjawiskiem niejednorodnym 
i nieusystematyzowanym. Według autorki książki Zło tolerowane pozyskanie 
danych o prawdziwym rozmiarze prostytucji jest niemożliwe, gdyż zacho-
wana dokumentacja nie uwzględnia liczby kobiet zajmujących się prostytu-
cją okresowo, utrzymanek czy „prostytutek niezarejestrowanych”. W dużym 
stopniu liczba nierządnic7 była uzależniona od jakości dozoru policyjnego. Ich 
liczba stale się zwiększała, ponieważ przepisy dotyczące prostytucji zmuszały 
służby porządkowe do większego zaangażowania i poprawienia monitorowa-
nia prostytucji nielegalnej8. 

Głównym celem niniejszego szkicu nie jest charakterystyka i przybliże-
nie współczesnemu czytelnikowi problemu prostytucji w XIX w., lecz udo-
wodnienie, na podstawie powieści Gabrieli Zapolskiej O czym się nawet myśleć 
nie chce, że wyżej scharakteryzowane zjawisko nie dotyczy tylko „tych kobiet, 
o których się nie mówi”9, ale przede wszystkim mężatek, które nie powinny 
być świadome istnienia nierządnic i konsekwencji ich współżycia z obecnymi 
i przyszłymi partnerami. Szkic ten obrazuje, w jaki sposób Marysia – bohater-
ka powieści O czym się nawet myśleć nie chce, mierzy się z własną seksualnością, 
dla której prostytutki stają się istotnym elementem w osiągnięciu dojrzałości 
i świadomości10: cielesnej oraz duchowej. Rozważania i wnioski zawarte w re-
feracie opieram głównie na pracy Simone de Beauvoir Druga płeć oraz artykule 
Jadwigi Zacharskiej O czym kobiecie wiedzieć nie wypada. 

Powieść Gabrieli Zapolskiej O czym się nawet myśleć nie chce jest ważna 
w dorobku Gabrieli Zapolskiej11, ponieważ stanowi zapis jej doświadczeń 
i przemyśleń dotyczących związków z mężczyznami, o czym świadczą słowa 
zawarte w liście do wydawcy, Józefa Wolffa :

 7  J. Sikorska-Kulesza, dz. cyt., s. 61–62. Kulesza na podstawie dokumentów dotyczących nierzą-
du odtwarza i podaje liczbę kobiet, dzieląc Królestwo Polskie na poszczególne powiaty. Liczba nierządnic 
w 1841 r. wynosiła 823 prostytutki zarejestrowanie i 4427 kobiet, które trudniły się nielegalnym nierządem.

 8  Tamże, ss. 11, 13, 15, 21–26, 219.
 9  M. Turzyma, Handel kobietami [w:] Chcemy całego życia…, s. 206.
10  Zob. J. Zacharska, dz. cyt., ss. 96, 98.
11  Por. J. Czachowska, Gabriela Zapolska. Monografia bio-bibliograficzna, Kraków 1966, s. 477–478.
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Powieść jest na tle u nas nie poruszanym zupełnie. Marzyłam o napisaniu 
jej od lat, ale zawsze niesporo mi było się do niej zabrać. (…) Jest to dzieło nad 
którym rozmyślałam i zbierałam materiały całe życie. Dość już sentymentów nad 
dziewkami, którym się bardzo dobrze dzieje12. 

Zapolska po raz kolejny postanowiła „zabrać głos”13 w kwestii bardzo 
ważnego problemu ówczesnego społeczeństwa – prostytucji, którą charakte-
ryzuje oczami świeżo poślubionej mężatki, dla której małżeństwo miało być 
wzorem miłości idealnej, opartej na „czystości cielesnej i duchowej”. „Związek 
uświęcony sakramentem dla każdej kobiety staje się kontynuacją narzuconej 
im roli społecznej i kształtuje ich samoświadomość”, jednak dla Marysi staje 
się powodem do rewaloryzacji atrybutów kobiecości, zmusza do dostrzeżenia 
swojej cielesności oraz rozbicia poczucia własnej tożsamości złożonej przede 
wszystkim z ideałów romantycznych14:

(…) chciała, ażeby w jakimś pięknym (…) ogrodzie ktoś mądry, doskona-
ły, piękny całował delikatnie jej ręce, a dreszcze, które by ja przebiegały byłyby 
delikatne (…) I to, co ten ktoś mówiłby do niej, niosłoby z sobą zmieszane razem 
oddźwięki miłosnych pieśni, hymnów powolnych (…)15.

Bohaterka z powodu braku wiedzy o sferze seksualnej16 nie może pogo-
dzić ze sobą dwóch sprzecznych wizji kobiecości, dlatego tak ważne jest prze-
śledzenie historii jej małżeństwa pod kątem relacji seksualnej z mężem i zro-
zumienie istoty pierwszych kroków stawianych w świecie erotyki17. Dodajmy, 
że socjalizacja, która w znaczący sposób wpływa na uwewnętrznienie norm 
kulturowych obowiązujących w danej epoce, określa sposób oceny własnej 
cielesności oraz kontaktu fizycznego18. 

Simone de Beauvoir zaznacza, że defloracja jest jednym z najważniejszych 
i najdonioślejszych momentów w życiu kobiety:

12  Cyt. za: Tamże, s. 477–478. 
13  Jest to nawiązanie do książki Głos mają kobiety, pod red. S. Walczewskiej.
14  A. Janicka, Małżeństwo w projekcie emancypacyjnym Gabrieli Zapolskiej [w:] Kobieta i małżeństwo. 

Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, s. 297–310. Zob. 
J. Zacharska, dz. cyt., s. 96.

15  G. Zapolska, O czym się nawet myśleć nie chce, t. IX, Kraków 1957, s. 191.
16  Zob. S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 

2006, s. 22, 25 oraz J. Zacharska, dz. cyt., s. 94–95.
17  S. Beauvoir, Wtajemniczenie płciowe [w:] Druga płeć, przeł. G. Mycielska i M. Leśniewska, Warszawa 

2009, s. 408–409.
18  Zob. A. Gajewska, Socjalizacja [w:] Hasło: Feminizm, Poznań 2008, s. 102–168.
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Na ogół wszelkie «przejście» napawa lękiem ze względu na swój ostateczny, 
nieodwracalny charakter: stać się kobietą, to znaczy bezpowrotnie zerwać z prze-
szłością. Ale to ostatnie jest bardziej dramatyczne niż jakiekolwiek inne, gdyż nie 
tylko stwarza przepaść między wczoraj a jutrem, lecz ponadto wytrąca dziew-
czynę z wyimaginowanego świata, w którym upływa większa część jej istnienia 
i wtrąca ją w świat rzeczywisty19. 

Powyższy cytat w pełni oddaje sytuację egzystencjonalną Marysi, dla któ-
rej pierwszy kontakt fizyczny jest bardzo przykrym przeżyciem, któremu to-
warzyszą płacz, lęk, „szloch ofiary”, „zdumienie jagnięcia”, gdyż o wszystkim 
miała się dowiedzieć „w swoim czasie”, czyli w trakcie nocy poślubnej20. 

W dalszej części pracy Beauvoir poddaje rewizji pierwszą inicjację sek-
sualną wplatając w dyskurs uwarunkowania socjologiczne i psychologiczne:

Na zakazy, na tabu dyktowane przez wychowanie i przez społeczeństwo, 
nakłada się wstręt i odmowa, które też mają źródło w przeżyciach erotycznych. 
Jedne i drugie potęgują się wzajemnie, tak, że po pierwszym stosunku kobieta jest 
często coraz bardziej zbuntowana przeciw swemu seksualnemu przeznaczeniu 
niż przed nim21.

Przypomnijmy, że pierwsze kroki w dziedzinie erotyki mają bardzo duże 
znaczenie i wpływają na dalszy całokształt życia22, a gdy jeszcze do tego po-
wyższego obrazu dochodzi wiedza o wcześniejszych kochankach męża, o któ-
rych bohaterka dowiaduje się w trzy tygodnie po ślubie, to możemy wysnuć 
wniosek o „nieakceptowaniu swojej seksualności”23. 

Całkowita niewiedza o kontakcie fizycznym Marysi, nie wzbudza 
w Zdzichu pożądania24, wręcz przeciwnie wywołuje niesmak i niezadowole-
nie, ale jest również powodem do dumy „przynajmniej mam żonę, która nie 
jest jak ciastko w cukierni”25. Bohater jest typowym przedstawicielem mężczy-
zny z przełomu wieków26, który rolę kobiety w małżeństwie, według rozwa-
żań Beauvoir, ogranicza do przedmiotu, który służy mu do zaspokojenia żądz 

19  S. Beauvoir, dz. cyt., s. 408–409.
20  G. Zapolska, dz. cyt., s. 21.
21  S. Beauvoir, dz. cyt., s. 416.
22  Tamże, s. 400.
23  Tamże, s. 400–416.
24  G. Bataille, Erotyzm, przeł. M. Ochab, Gdańsk 2009, s. 130.
25  G. Zapolska, dz. cyt., s. 24.
26  I. Gubernat, Przedsionek piekła, Słupsk 1998, s. 103
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cielesnych: „Marysieńka miała mu zastąpić rolę dotychczas spełnianą przez 
tysiąc i jedno bezimiennych ciał”27, „Różowe kretony i biust Syngalezki odda-
wano mu wspaniałomyślnie na własność”28. W chwili poznania przyszłej żony 
najważniejszym jej przymiotem stały się: „jej dziewczęce piersi bardzo rozwi-
nięte”29, które są istotnym obiektem pożądania oraz gwarantem przyszłego 
zaspokojenia namiętności30. 

Marysia po raz pierwszy o istnieniu nierządnic, dowiaduje się przypad-
kiem, gdy wraca ze Zdzichem z teatru. Z pierwszego spotkania prostytutki 
są dla niej kobietami pozbawionymi swojej „historii i tożsamości”. Określa je 
mianem „zwierząt” i odcina kobiecość od wszystkiego, co jest związane z sek-
sualnością, służącą tylko zaspokajaniu popędu płciowego31:

Co ci się w takiej mogło podobać? – syknęła, a w syku tym znać było unie-
sienie gniewne.

– Pocieszna jesteś przecież to są kobiety… (…)
– To nie są kobiety…
– Ręczę ci, że najbardziej kobiece kobiety…32.

Powyższa pochlebna opinia oraz inne pozytywne uwagi czynione przez 
Zdzicha o prostytutkach w obecności żony, zapoczątkowują u Marysi proces 
poczucia utraty własnej wartości, której osobowość zbudowana jest z tradycyj-
nych wartości obowiązujących w XIX wieku33. Dlatego Marysia podświadomie 
ocenia wartość swojej osoby w odniesieniu do wzorców kultury patriarchalnej, 
poddaje się zależności męskiej, spycha się do roli przedmiotu, a jej samoocena 
rośnie wraz z docenieniem jej urody, stroju i gustu przez Zdzicha34. 

Odkrywanie prawdy o naturze mężczyzn i kobiet jest przygotowaniem 
do pełnej dojrzałości35, do której, jak się wydaje Marysia nie chce dorosnąć 
„zadrżała (…) i przejął ją lęk, że zrozumie. Że będzie musiała zrozumieć”36. 

27  G. Zapolska, dz. cyt., s. 23.
28  Tamże, s. 23.
29  Tamże, s. 22.
30  G. Bataille, dz. cyt., s. 141.
31  Tamże, s. 133. Zob. J. Zacharska, dz. cyt., s. 98.
32  G. Zapolska, dz. cyt., s. 29.
33  Zob. J. Zacharska, dz. cyt., s. 95.
34  G. Bataille, dz. cyt., s. 127.
35  J. Zacharska, dz. cyt., s. 98.
36  G. Zapolska, dz. cyt., s.27.
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Pierwszym uczuciem, jakie pojawia się w stosunku do „tych kobiet37” jest 
wstręt, odraza oraz „zazdrość retrospektywna”38. Prostytucja burzy ideał mi-
łości i zmusza do poszukiwania, własnej wizji cielesności. Wyraża także dą-
żenie do „obiektywnego poznania drugiego człowieka i siebie po to, aby móc 
wiedzieć, jaki jest naprawdę, albo raczej aby przezwyciężyć złudzenia, irracjo-
nalnie zniekształcony obraz, jaki sobie o nim wyrobiłem”39.

Zdzich ugruntował w Marysi przekonanie o konieczności zaspokajania 
„chuci”, którego nie może ona zrozumieć, i które nie ma związku z miłością, 
rozwojem duszy i człowieczeństwa40, dlatego pozwolę sobie przytoczyć w ca-
łości dwa bardzo ważkie fragmenty:

Wejście w świat erotyczny stępiło w niej wszystkie inne pojęcia i dążenia. 
Poza sferą miłosną nie interesowała się na razie niczym. To było zupełnie natural-
ne. Zbyt silnie uderzyły w nią te wrażenia41.

Dalej zaś czytamy:

Była, jak każda świeżo w świat zmysłów wrzucona kobieta, niezdolna jesz-
cze do brania udziału w misteriach rozkoszy. On, typowy egoista, mało troszczył 
się o istotny stan rzeczy. Nie mógł przypuścić nawet, że do punktu kulminacyj-
nego dochodzi on sam tylko – a w pół drogi zatrzymuje się jej sensacja, zdławio-
na nagle straszną, brutalną, żelazną ręka widm, towarzyszek nieodłącznych i już 
nieuniknionych.

 – Z tamtymi tak samo!...
Krępował się jednak trochę i nakładał więzy na rodzaj swych pieszczot. Ona 

czuła instynktem, że nie daje jej wszystkiego, że jeszcze są inne, bardziej wyra-
finowane rozkosze. Nie dla ciekawości lub zadowolenia siebie chciała poznać 
w s z y s t k o , lecz dlatego, aby wiedzieć, co działo się z „tamtymi”. Wiedzieć do 
ostatka42. 

W postrzeganiu erotyzmu interesuje mnie aspekt kontaktu fizycznego, 
który prowadzi do rozwoju duchowego i pogodzenia „ja biologicznego” z „ja 

37  Zob. M. Turzyma, Handel kobietami [w:] Chcemy całego…, s. 206.
38  G. Zapolska, dz. cyt., s. 28.
39  E. Fromm, Teoria miłości [w:] O sztuce miłości, Poznań 2003, s. 42.
40  M. J. Olszewska, Kilka słów na temat wojennego erotyzmu [w:] Literatura Młodej Polski. Między XIX 

a XX wiekiem, pod red. E. Paczoskiej i J. Sztachelskiej, Białystok 1998, ss. 239, 243.
41  G. Zapolska, dz. cyt., s. 41.
42  Tamże, s. 42–43.
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kulturowym”43. W przypadku bohaterki erotyzm, po odkryciu istnienia nie-
rządnic, nie spełnia swojej podstawowej roli, w myśl wyżej przytoczonych po-
glądów – wręcz przeciwnie „chwile namiętności” traktuje jak narzędzie słu-
żące do pogłębiania wiedzy o prostytutkach44. Dla Marysi kontakt fizyczny, 
przed poznaniem prawdy o przeszłości męża, był dopełnieniem małżeńskiej 
miłości, służył osiągnięciu porozumienia45, stanowił: „mistyczny wdzięk od-
dawania się i odbierania ofiary wspólnych uniesień”46. Bohaterka chce skon-
frontować i zbadać obraz własnej seksualności, porównując się do nierządnic. 
Jedną z pierwszych prób dotarcia do natury prostytutek, obok rozmów z mę-
żem, jest włożenie sobie róży za podwiązkę, którą Marysia widziała u dwóch 
spotkanych prostytutek: „Ta różą zwłaszcza stawała się koniecznością, bojo-
wym sygnałem, czymś jakby piętnem, odznaczającym t a m t e  od tych, do 
których ona należała”47. Tym samym bohaterka wyraża paradoksalną chęć 
zobaczenia w sobie prostytutki, poznania ich uroku, tajemnicy uwodzenia 
mężczyzn. Róża rani skórę Marysi i pozostawia ranę na ciele, która jest sym-
bolem śladu na duszy, spowodowanym istnieniem nierządnic. Drugim waż-
kim momentem konfrontacji Marysi z „tamtymi kobietami”, staje się wizyta 
w teatrze, gdzie bohaterka ogląda przedstawienie, w którym obserwuje sce-
nę przyjścia prostytutki do adwokata. Marysia, w czasie trwania spektaklu, 
odnajduje prawdziwą przyczynę swojego nienawistnego zachowania wobec 
„tych kobiet”. Jej poczucie własnej wartości całkowicie znika wtedy, gdy do-
strzega wabiące ubranie aktorki przemienionej w dziwkę oraz reakcję swojego 
męża, który z podziwem i pożądaniem patrzy na jej grę. W myśl rozważań 
Beauvoir – Marysia uświadamia sobie, że mąż sprowadza ją do roli narzędzia 
zaspokojenia swojej namiętności, wywołanej przez obserwację aktorki – pro-
stytutki. Uczucie to jest ambiwalentne w stosunku do odczuwanej w chwili 
przyjścia do teatru, dumy ze swojej urody i piękna stroju, gdyż „czuć się ko-
bietą, to znaczy czuć się obiektem godnym pożądania, to znaczy czuć się po-
żądaną i kochaną”48. 

43  M. J. Olszewska,  dz. cyt., s. 235.
44  Zob. J. Zacharska, dz. cyt., s. 98.
45  D. Densmore, O celibacie [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1982, s. 306.
46  G. Zapolska, dz. cyt., s. 19.
47  Tamże, s. 36.
48  S. de Beauvoir, Kochanka [w:] taż, dz. cyt., s. 694.
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Prostytutki stanowiły obiekt pożądania, ponieważ posługują się wszyst-
kimi atrybutami potrzebnymi do wzbudzenia w mężczyznach żądzy i na-
miętności. Są ekskluzywnym towarem na sprzedaż49, a żona była „obowiąz-
kiem, podczas gdy tamte były zawsze wolnym wyborem, dokonanym z chęci 
i upodobania”50. Marysia zauważa, że na ich tle „owa cnotliwość przedstawia 
się tak szaro, sucho i niepociągająco”51. Obserwuje również sposób porozu-
miewania się „tych kobiet” z „porządnymi mężczyznami”, którzy przybyli na 
sztukę w towarzystwie żon. Bohaterka rozumie, że korzystanie z usług prosty-
tutek nie musi kończyć się w chwili zawarcia związku małżeńskiego. 

Marysia, chcąc uwolnić się od „zwierzęcej namiętności52” Zdzicha, przy-
jeżdża do domu rodzinnego i teraz jako mężatka, jest dopuszczona do wiedzy 
o prostytutkach – tajemnicy pilnie strzeżonej przed młodymi dziewczynami. 
Dla bohaterki najtrudniejsze będzie zaakceptowanie cichego przyzwolenia 
matki na obecność „pokojowych”, które zajmują się prostytucją. Matka Marysi 
godzi się na ich obecność, gdyż może im płacić mniejszą pensję za wykony-
waną pracę. Nie zamierza ona również protestować przeciwko takim ukła-
dom społecznym. Dla niej najważniejsze jest to, że „pokojowe” pozostają pod 
stałą opieką lekarską, a ich istnienie jest uzasadnione stacjonowaniem woj-
ska. Matka Marysi konstatuje: „Nie mam nic przeciwko ustawom i rozporzą-
dzeniom władz w tym kierunku. Zresztą gdyby to nie było konieczne, po-
myśl tylko, co by się działo! Tylu mężczyzn nieżonatych…”53. Zgoda matki 
na „tolerowane prostytutki” powoduje rozpad więzi i zerwanie „przymierza 
z matką”, które nie zostanie odbudowane, a jego materialnym znakiem54 jest 
zatajenie wiadomości o ciąży Marysi –„nie pragnęła ręki matki, nie chyliła się 
ku niej z tęsknotą”55. W tym kontekście symptomatyczny jest podział na „te 
i tamte kobiety”, który określa relacje między nimi i ustanawia dla nich nie-
przekraczalną granicę, która w powieści wyraża się poprzez sposób mówienia 

49  G. Bataille, Przedmiot pożądania a prostytucja [w:] Historia erotyzmu, przeł. I. Kania, Warszawa 2008, 
s. 187–197.

50  G. Zapolska, dz. cyt., s. 241. Por. G. Bataille, Historia erotyzmu, ss. 168, 207–209, 215–217.
51  Tamże, s. 69.
52  Określenie Bataille’a zawarte w książce Historia erotyzmu.
53  G. Zapolska, dz. cyt., s. 88.
54  L. Irigaray, Ciało w ciało z matką, przeł. A. Araszkiewicz, Kraków 2000.
55  G. Zapolska, dz. cyt., s. 117.
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o nierządnicach56. Bohaterka nie nazywa „tych kobiet” wprost prostytutkami, 
posługuje się, natomiast, niedomówieniami „to…przez t e ! przez t e ”57, „tam 
mieszkają równe jej kobiety (…) «tamtych» nie ma”58. Poprzez język Marysia 
oddziela się od nierządnic. Nie jest on jednak symbolem niechęci poznania 
ich istoty i natury. Nie może zrozumieć prostytutek, ponieważ ich kontakty 
z mężczyznami pozbawione są miłości. Marysia akceptuje, jednak, oddanie 
się fizyczne kobiety mężczyźnie poza małżeństwem, świadczy o tym okazane 
współczucie Zośce – kucharce, która jest w ciąży. Wtedy, gdy okazuje się ona 
„tą kobietą” wyrzuca ją z domu. 

Kolejnym etapem w życiu Marysi jest macierzyństwo, które jest według 
Jadwigi Zacharskiej formą nagrody za nieudane małżeństwo59. Jest to okres, 
w którym bohaterka poszukuje odpowiedzi na elementarne pytanie dotyczą-
ce sposobu przekazania wiedzy o seksualności i prostytutkach swojej córce. 
Trauma związana z odkryciem „zwierzęcej” strony osobowości człowieka jest 
tak silna, że Marysia myśli nawet o usunięciu dziecka, aby uchronić je przed 
wiedzą o popędach. Pyta samą siebie: „zakryć wszystko jak najdłużej i cho-
wać tę istotę wśród świata pozornej doskonałości. Pierwsze oszczędzi bólu 
(…) drugie natomiast przyniesie tę podejrzliwość patrzenia na wszystko (…) 
ten brak baśni, legendy”60. Równorzędność występowania po sobie przedsta-
wionych powyżej scen, wskazuje na dramatyczne poszukiwanie tożsamości 
cielesnej przez Marysię oraz ostateczne, negatywne, ustosunkowanie się do 
„zwierzęcej natury człowieka”61. 

Znaczący jest sposób opisywania postaci Marysi, którą na końcowych 
kartach powieści narrator porównuje do Madonny pędzla Paula Gauguina, 
oraz portretów Thomasa Gainsborough. Nawiązania do malarstwa pełnią 
w powieściopisarstwie Zapolskiej ważny wątek i służą charakterystyce po-
staci kobiecych, które są nieskażone „zwierzęcą seksualnością”. Uosabiają, jak 

56  A. Janicka, Figury tożsamości. O języku bohaterek w prozie Gabrieli Zapolskiej [w:] Literatura Młodej 
Polski…, s. 166–174.

57  G. Zapolska, dz. cyt., s. 36.
58  Tamże, s. 48.
59  J. Zacharska, dz. cyt., s. 98.
60  G. Zapolska, dz. cyt., s. 157.
61  S. de Beauvoir, Narcyzm [w:] taż, dz. cyt., s. 684. Por. J. Zacharska, dz. cyt., s. 96.
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zauważa Irena Gubernat, kobietę „piękną, dziewiczą”62. Ten wątek odsyła do 
tekstu publicystycznego autorstwa Zapolskiej – Piękno w życiu kobiety, w któ-
rym autorka analizuje koncepcje piękna kobiecego utożsamianego z pięknem 
wewnętrznym i zewnętrznym, które „starczyć jej [powinno] w chwilach zwąt-
pienia i rozpaczy za siłę i dźwignię”63. Czyżby Zapolska na kartach powie-
ści O czym się nie mówi poddawała rewizji pogląd wyrażony po raz pierwszy 
w 1902 roku? Marysia próbuje uciec od świata, swojego domowego przezna-
czenia i „zwierzęcej natury” Zdzicha, czytając literaturę romantyczną i religij-
ną np. Myśli pobożne Krasińskiego pisane dla cudownej kochanki Bobrowej, których 
to lektura wywołała silne wzruszenie u Marysi „Tak… tak być kochaną choćby 
przez chwilę jedną, choćby chwilę… – łkała jej drżąca pierś i wyschłe od pra-
gnienia usta”64. Wyżej wymienione książki pomagają jej chwilowo załagodzić 
cierpienie wywołane chorobą dziecka i w konsekwencji pogłębiają „nieprzysta-
walność życia do marzeń” oraz dramatyczność rozstania z tajemniczym męż-
czyzną, którego uważa za jedyną osobę nie podporządkowującą się władzy 
instynktów. W konsekwencji jednak okazał się on podobny do jej męża, który 
szukał zaspokojenia żądzy w ramionach prostytutek. Wiedza o „zwierzęcej 
namiętności” prowadzi bohaterkę do odrzucenia kontaktów z mężczyznami, 
którzy poddają się instynktom. „Porozumienie duszy”, które jest pozbawione 
„czystości cielesnej” ze strony mężczyzn i kobiet, nie może stać się dla Marysi 
integralną częścią miłości. 

Na wstępie zaznaczyłam, że jest to kolejne „zabranie głosu”, które stało 
się polemiką z wzorem miłości ukształtowanym przez literaturę romantycz-
ną oraz wychowaniem kobiet w iluzji i niewiedzy o kontakcie fizycznym65. 
Krytycy, którzy na łamach prasy omawiali powieść Zapolskiej, uważali że opi-
sywanie instynktów płciowych może rozpalić wyobraźnię młodych dziewcząt, 
a wynikiem publikowania takich powieści mogą być nieudane małżeństwa66. 

62  I. Gubernat, dz. cyt., s. 107. Zob. A. Janicka, Małżeństwo w projekcie emancypacyjnym Gabrieli Zapolskiej 
[w:] Kobieta i małżeństwo, s. 309. 

63  G. Zapolska, Piękno w życiu kobiety [w:] Publicystyka, cz. III, oprac. J. Czachowska, Wrocław 1962, 
s. 277.

64  G. Zapolska, O czym się…, s. 210.
65  Por. J. Zacharska, dz. cyt., ss. 96, 98.
66  Zob. Co i jak czytać (Kobiety autorki), „Praca” 1906, nr 49. Dotarłam do tego artykułu, posiłkując się 

opracowaniem I. Gubernat, Przedsionek piekła, Słupsk 1998.
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Powieść Zapolskiej dała również asumpt do dyskusji nad rolą literatury, któ-
ra nie powinna poszerzać „znajomości fizyologii” i pogłębiać pesymizmu 
człowieka, który poddaje się władzy instynktów–ale „opowiadać o duszy”67. 
Autor w drugiej części recenzji powiela pogląd wyrażony w tekście publi-
cystycznym przez Zapolską, nie dostrzegając, w przeciwieństwie do autorki 
Kaśki Kariatydy, że sama wiedza o „duszy”, bez poznania cielesności człowieka 
nie prowadzi do szczęścia i autentyczności życia. 

Nieprzypadkowo w powieści O czym się nawet myśleć nie chce pojawiają 
słowa odsyłające do głośnego wystąpienia Nałkowskiej w 1907 r.68: „Rozumieć 
zaczynała, iż po to, aby ona pozostawała czystą jak dziewica, spokojną jak mę-
żatka, w błoto rozpusty spaść musiały całe falangi innych dziewic69”, ale „co 
one winne te dziewczęta, w panieńskich, ładnych sukienkach (…) eleganckie 
na ciele i duszy – wyciągające tak chętnie i bezwiednie swe rączki po zaręczy-
nowy pierścionek? A to one właśnie będą tak bić o szyby w pusty, smutny 
wieczór”70. Marysia pozostaje bliższa tej drugiej prawdzie, która stała się jej 
indywidualną historią, gdyż:

Wiedziała, iż zawsze pozostanie tą, która przyjdzie po nich, po tych będących 
właściwie radością, uśmiechem i upojeniem życia, albo iść będzie równocześnie 
z n i m i  na miłosnym szlaku. Tylko ona będzie szła w nimbie szacunku, aureoli 
bożyszcza smutnego i niezajmującego, one zaś spijać będą radosne, weselne szały 
z tamtych ust , które dla niej prócz szablonowych pocałunków nic mieć nie będą. 
I zrozumiała, że to ona właściwie jest w cieniu, a tamte w światłości, i że cnotli-
wość jej jest jedną wielką melancholią i nuda życia. Porównanie musiało wypaść 
na jej niekorzyść i wszystkie wysiłki, jakie by czyniła, aby stać się zajmującą i tą, 
która gruntuje swe prawa były niezręczne, nadęte i bez znaczenia. Namiętność jej 
była wstrętną, niezgrabną, śmieszną i czyniła ją szpetną i odrażającą71.

Ten może nieco długi cytat przytoczony powyżej daje asumpt do osta-
tecznej konstatacji o uświadomieniu sobie przez Marysię swojej narzuconej 

67  „Świat” 1914, nr 22, s. 8.
68  Zob. Z. Nałkowska, Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego [w:] Chcemy całego życia, s. 325: 

Przyczyną prostytucji jesteśmy my, kobiety uczciwe, my, których cnota, których etyczne ideały czystości uwarunkowane 
są li tylko przez istnienie prostytucji. Rośniemy na niej jak sztuczne kwiaty na bagnie–i my to bez niej obejść się nie 
możemy, nie mężczyźni.

69  G. Zapolska, O czym się…, s. 239.
70  Tamże, s. 40.
71  Tamże, s. 240–241.
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przez społeczeństwo „biernej i nieciekawej roli”, w której kobieta, taka jak ona, 
nie ma prawa do pełnej i „prawdziwej” realizacji namiętności cielesnej. Nie 
może również podjąć świadomej decyzji o macierzyństwie, wyrazić gotowości 
na kontakt fizyczny, gdyż nic o nim nie wie72. Zapolska w przeciwieństwie do 
Nałkowskiej, pojmuje ten problem szerzej, stara się pokazać, że niewłaściwe 
wychowanie przyczynia się do nieprawidłowego pojmowania natury kobie-
cej73, co może się stać powodem poważnych problemów w akceptacji swojej cie-
lesności. Powieść Gabrieli Zapolskiej na tle innych opowieści o prostytutkach 
jest zaskakująca, ponieważ autorka nie ogranicza się w niej do analizowania 
przyczyn prostytucji, ale poszerza problematykę nierządu nie zamykając jej 
w ciasnych granicach74, co zostaje już zasugerowane przez tytuł. Świadomość 
i wiedza o przeszłości mężczyzn i ich kontaktów z nierządnicami jest zabro-
niona, kobieta nie ma prawa do tego rodzaju prawdy, nawet jeśli materialnym 
znakiem przeszłości męża jest śmierć dziecka, spowodowana ślepotą, która 
była wynikiem choroby wenerycznej Marysi, przekazanej jej przez Zdzicha, 
ale „inne pary jemu znane przeżywały takie sprawy cicho i najczęściej ze stro-
ny kobiet w nieświadomości”75. 

72  K. Bujwidowa, U źródeł kwestii kobiecej [w:] Chcemy całego życia…,  s. 317. 
73  Por. J. Zacharska, dz. cyt., s. 96.
74  Nickie Roberts zwraca uwagę na bardzo ważny szczegół dotyczący XIX rozważań o prostytucji. 

Pisze, że badania ograniczają się do stwierdzania dewiacji seksualnych u kobiet, wykluczając mężczyzn, co 
wskazuje na dużą hipokryzję społeczeństwa. Zob. G. Zapolska, O czym się nie mówi, Warszawa 2005. Problem 
prostytucji pojawia się w poszczególnych tekstach publicystycznych zawartych w antologii Chcemy całego 
życia pod redakcją Anety Górnickiej-Boratyńskiej.

75  G. Zapolska, O czym się…, s. 235.
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Anna Wiśnicka
 

Między sztuką a pornografią.
Twórczość Helmuta Newtona (1920–2004) 
i jej wpływ na kształtowanie się nowego 

kanonu kobiecego aktu

Nagość, podobnie jak artystyczne próby jej utrwalania, towarzyszy gatun-
kowi ludzkiemu od zarania cywilizacji, przybierając rozmaite formy estetycz-
ne1. Przyglądając się aktom na przestrzeni dziejów, daje się jednakże zauważyć 
pewna ogólna tendencja, która zdominowała sztukę na bez mała kilka tysię-
cy lat – mitologizacja. Bezpieczna kotara chroniąca widza przed zgorszeniem, 
dzięki której zamiast realnych kobiet ukazywano boginie, nimfy, personifika-
cje… Wszystko po to, by uniknąć konfrontacji z prawdą, często niewygodną, 
sprzeczną z normami obyczajowymi, doktryną religijną, dobrym smakiem… 
Odbiorca był więc karmiony plejadą nagich kobiet. Nie było jednak intencją 
artysty zaprezentowanie ich samych, a jedynie ich ciał, które wygładzone, po-
zbawione ludzkiego pierwiastka niedoskonałości czy brzydoty, stały się jedy-
nie iluzją, ułudą, której – jak w złym śnie – nie można było odczarować, by na 
powrót stała się rzeczywistością. 

Pierwsze próby walki o prawdę, o kobietę, o akt podjęto dopiero w XIX wie-
ku. Twórcą, któremu zawdzięcza się pierwszy artystyczny przełom doby no-
woczesności był Édouard Manet2. W 1863 r. świat ujrzał jego najodważniejsze 
w formie i wyrazie płótno – Olimpię. Prostytutka leżąca nago na poduszkach to 
już nie wyidealizowana bogini. Manet nie potrzebował kamuflażu, usprawie-
dliwienia dla nagości. Ciało jest pięknem samym w sobie, najdoskonalszym 
studium natury i emocji, jakie można sobie wyobrazić. Olimpia wywołała skan-

1  L. Nead, The Female Nude. Art, Obscenity and Sexuality, London 1992; B. Kokoska, Akt w malarstwie 
polskim, Kraków 2009. 

2  T. W. Gaehtgens, Zur Französischen Malerei des 19. Jahrhunderts, Französische Meisterwerke des 19. 
Jahrhunderts [Ausstellungskatalog], Berlin 2007, s. 15–23.
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dal obyczajowy. Francuski eseista George Bataille twierdził, że trudno dzisiaj 
zrozumieć, co wtedy najbardziej szokowało. Powstały skandal zakładał istnie-
nie konwencji, które nie zasługiwały na przeżycie. Nowe dzieło stawało pod 
prąd, było artystycznym wyzwoleniem, które na dodatek ujawniło olśniewa-
jącą technikę malarską3. Dzieło budziło niewątpliwie ogólnospołeczny sprze-
ciw. Poruszyło lawinową serię pytań o granice sztuki. Ludzie zapewne bali się 
prawdziwej kobiety. To już nie była odrealniona, senna jawa, antyczna bogini 
czy personifikacja zjawiska. To stuprocentowa kobieta, która wie, jak wielkie 
budzi emocje. Jest niewzruszenie dostojna, pełna chłodu i godności. Zaprasza 
odbiorcę do swego świata, z którego nie ma już ucieczki…

Manet dokonał rzeczy dotychczas niemożliwej – ukazał prawdę. Rewolucja 
obyczajowa miała jednak dopiero nadejść za sprawą fotografa Helmuta 
Newtona (wł. Helmut Neustädter), dla którego prawda okazała się nie być 
wystarczająca… Urodził się on w 1920 roku w Berlinie, gdzie spędził dzie-
ciństwo i wczesną młodość. Tam też obudziły się jego dwie wielkie życiowe 
pasje – fotografia i kobiety, którym pozostał wierny do końca swych dni. Już 
jako nastolatek praktykował w atelier fotograficznym Else Neuländer-Simon4, 
artystki znanej jako Yve. Newton w swych wspomnieniach często wracał do 
tamtego okresu, przywołując atmosferę miejsca: „W każdy czwartek wieczo-
rem Yve pozwalała nam korzystać ze studia, mogliśmy fotografować swoich 
przyjaciół, ćwiczyć i robić co nam się podoba”5. To właśnie atelier Yve stało się 
miejscem pierwszego kontaktu młodzieńca z fotografią mody widzianą ocza-
mi kobiety-fotografa. Beztroskie czasy przerwał rok 1938, kiedy Newton, ze 
względu na swe żydowskie pochodzenie, musiał opuścić Niemcy. Rozpoczął 
wówczas samotną podróż do Singapuru, gdzie spędził dwa lata, pracując dla 
podrzędnego wydawnictwa „Straits Times”. W roku 1940 udał się do Australii, 
do końca wojny, służąc w tamtejszej armii. Tam również poznał początkującą 
aktorkę June Browne, jego późniejszą żonę, która z czasem została znanym 
fotografem, tworząc pod pseudonimem Alice Springs6. Pobyt w Australii to 

3  G. Bataille, Historia erotyzmu, tłum. I. Kania, Warszawa 2011; G. Bataille, A. Skira, Manet, New York 
1955.

4  M. Beckers, Yva. Photographien 1925–1938 [Ausstellungskatalog], Berlin 2001.
5  H. Newton, Autobiografia, tłum. E. Penksyk-Kluczkowska, Gdańsk 2008, s. 66.
6  J. Newton, Mrs. Newton, New York 2004.
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okres wzmożonej pracy fotografa dla magazynów mody, w tym dla tamtejszej 
edycji „Vogue”. Mimo ogromnych sukcesów Newton wiedział jednak, że nie 
zdoła na australijskim rynku osiągnąć nic więcej poza stabilizacją materialną. 
Podjął więc ryzykowną próbę zaistnienia w Europie i Stanach Zjednoczonych. 
Mimo trudnych początków udało się mu się wypracować w latach 50. silną 
pozycję na brytyjskim rynku fotografii. Dzięki sukcesom w Anglii i zawiąza-
nym tam znajomościom podjął współpracę z francuskim „Vogue”, na łamach 
którego opublikowana została większość jego prac, o których traktuje niniej-
szy tekst. Sam artysta, mówiący o swojej twórczości w autobiografii, tak oto 
wspomina ten okres: „Wiedziałem dokładnie jakie fotografie chcę robić. I oni 
wiedzieli, że jeśli będą mieli takie życzenie, dostaną coś naprawdę sexy”7. 

Styl Newtona rzadko nazywany był przez krytyków tak eufemistycznym 
określeniem jak „sexy”. Trudno bowiem, szczególnie w społeczeństwie przy-
zwyczajonym do „grzecznej” fotografii mody, mówić bez emocji o pracach 
oscylujących gdzieś między sztuką, pornografią, fetyszyzmem, masochizmem, 
a jednocześnie bez wątpienia będących dziełami sztuki… 

Aby jednak móc rozpocząć jakąkolwiek polemikę ze spuścizną Newtona, 
czy tym bardziej próbować zakwalifikować jego prace jako pornograficzne, 
należałoby przyjrzeć się definicji samej pornografii. Wikipedia podaje, że „por-
nografia to przedstawienie ludzkich zachowań seksualnych i nagości w spo-
sób rozpustny lub perwersyjny, którego celem jest wywołanie u odbiorcy po-
budzenia seksualnego, ale odmiennego od erotyki”8. Wybór źródła definicji 
nie jest przypadkowy. Zastanawianie się nad tak szerokim zjawiskiem wy-
maga odwołania się do definicji, która jest ogólnie dostępna i zrozumiała dla 
szerokiego grona odbiorców. Jednak już na wstępie rozważań napotyka się na 
liczne trudności. Jakie kryteria należy przyjąć, by określić coś mianem „roz-
pustnego” bądź „perwersyjnego”? Czy granice przyzwoitości bądź tzw. do-
brego smaku są jednakowe dla wszystkich? Bez wątpienia nie są. Jest wiele 
uwarunkowań przyczyniających się do konkretnego sposobu odbioru nagości: 
wyznawana religia, krąg kulturowy, indywidualny gust, próg wstydu i szereg 

7  H. Newton, dz. cyt., s. 177.
8  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pornografia, stan z dn. 27.05.2011.
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innych, które sprawiają, że trudno jest poddać dzieła będące na granicy por-
nografii i erotyki jednoznacznej ocenie. Pornografia jest czymś „odmiennym 
od erotyki”. Problem polega więc na wyznaczeniu tej jakże cienkiej granicy, 
która bywa zbyt subtelna, by ją uchwycić… Należy więc pokornie przyjąć, że 
dla pewnych odbiorców treści propagowane przez Newtona są quasi-porno-
graficzne, dla innych jedynie kipią erotyką. Bez wątpienia są tematem wie-
lu dyskusji, co świadczy o ich ogromnej sile oddziaływania. Już Oscar Wilde 
napisał, że: „rozmaitość zdań o dziele sztuki dowodzi, że dzieło jest nowe, 
skomplikowane i zdolne do życia”9. Próbując zrozumieć znaczenie pornografii 
w dobie newtonowskiej, należy również pamiętać, iż „dla rozwoju pornografii 
wiek XX miał ogromne znaczenie. Był bowiem okresem nie tylko rewolucji 
obyczajowych i głębokich wstrząsów społecznych, grzebiących stare, trady-
cyjne, opresyjne struktury dominacji, ale także intensywnego rozwoju tech-
nik komunikacji, które otworzyły przed pornografią nowe światy społeczne. 
[…] Wiek XX był nie tylko wiekiem wojen czy ludobójstwa, ale także wiekiem 
pornografii”10.

Podstawowym problemem, jaki pojawiał się w odniesieniu do prac ar-
tysty to fakt, iż on sam nazywał bardzo często swoje zdjęcia fotografiami 
mody. Pojawiały się bowiem głównie w periodykach poświęconych temu 
zagadnieniu, takich jak „Vogue”, „Queen” czy „Harper’s Bazaar”. Nie mia-
ły one jednak nic wspólnego ze zdjęciami typu fashion, których wiodącym 
celem jest prezentacja ubrań. Wręcz przeciwnie. Newton jakby na przekór 
sprowadzał nieliczne ubrania pojawiające się na zdjęciach do roli nic nie 
znaczącego sztafażu, który podkreślał jedynie ostentacyjną nagość mode-
lek. Co więcej, sama nagość prezentowała niespotykany dotąd rodzaj dwu-
znaczności. Ustawione obok siebie naga i ubrana kobieta, obie tak samo 
prowokująco obojętne na spojrzenia widza, stojące w ciemnych zaułkach to 
jeden z motywów, który fotograf często powtarzał. Klimat ten mógł być re-
miniscencją atmosfery międzywojennego Berlina, gdzie nastoletni wówczas 
Helmut widział prostytutki przechadzające się oświetlonymi ulicami mia-

 9  O. Wilde, Portret Doriana Graya, tłum. M. Feldmanowa, Kraków 2002, s. 7.
10  L. M. Nijakowski, Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Warsza.wa 2010, s. 167.
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sta. Kobiety stojące na ulicach ukazywał w tym czasie również na czarno- 
-białych fotografiach węgierski artysta Gyula Halász tworzący pod pseudoni-
mem Brassaï11, jednak modelki pojawiające się na jego zdjęciach przekazywały 
zupełnie inne treści. Newton pewnych konwencji nie chciał zaakceptować od 
początku swojej kariery, nie chciał się też im w najmniejszym stopniu pod-
porządkować: „Pamiętam jak zrobiłem zdjęcie dziewczyny opartej o latarnię, 
a redaktor powiedział mi: «Helmut, dama nigdy nie opiera się o latarnię». Nie 
umiałem się tam odnaleźć”12. Do tych samych wspomnień odwołują się wido-
ki kobiet w futrach, przywodzące na myśl czasy młodości artysty. Tożsamy 
rodzaj dwuznaczności artysta uzyskiwał obierając za scenerię swych zdjęć po-
koje hotelowe, kojarzące się wówczas bezpośrednio z relacją prostytutka-klient. 
„Zawsze bardzo mnie interesowała prostytucja – wspomina. – W kupowa- 
niu kobiety jest coś, co mnie podnieca. Jak afrodyzjak działa na mnie to spro-
wadzenie kobiety do rangi zwyczajnego towaru”13. O samych hotelach rów- 
nież wzmiankuje: „Nie było burdeli. Tylko hotele. Klient wybierał towar 
i płacił za pokój. Dziewczyna brała ręcznik od konsjerżki, która kasowała 
pieniądze za pokój”14.

Był to jeden z pierwszych zarzutów stawianych fotografowi przez opo-
nentów – popularyzacja prostytucji, sprowadzenie jej do roli społecznie akcep-
towalnej męskiej formy rozrywki. Co więcej organizacje działające w obronie 
praw kobiet oraz radykalne ruchy feministyczne widziały w Newtonie wroga 
równouprawnienia, który promuje w swych zdjęciach bardzo przedmiotowe 
traktowanie kobiet, często silnie związane z przemocą i gwałtem. 

Zarzuty te mijały się jednak z prawdą, bowiem newtonowska kobieta 
ukazana jest w kontekście dobrowolnego poddania się mężczyźnie, uległości, 
wręcz gotowości do bycia ofiarą. Osiodłane modelki, klęczące przed mężczy-
zną, posłuszne do granic możliwości, akceptują swą seksualną pozycję w świe-
cie zdominowanym przez mężczyzn. Są też w jego pracach modelki w stereo-
typowo kobiecych rolach – gotujące, piorące, ale nagie, bo chodzi przecież o to, 

11  D. É. Poirier, Brassaï: an illustrated biography, Michigan 2005. 
12  H. Newton, dz. cyt., s. 159.
13  H. Newton, dz. cyt., s. 165. 
14  H. Newton, dz. cyt., s. 167.
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by sprawić przyjemność mężczyźnie, którego potrzeby ma spełniać właśnie 
kobieta. Ciekawie prezentują się też zdjęcia, gdzie dochodzi do bezpośredniej 
konfrontacji kobiety z mężczyzną, gdzie kobieta, mimo, iż wydaje się silna 
i wyzwolona, spełnia bez cienia sprzeciwu żądania mężczyzny. 

Można jednak przewrotnie zapytać, czy Newton szerzył taki model ko-
biecości poprzez swoje prace, a może w swoich pracach ukazywał jedynie to, 
co pozostawało do tej pory tylko w sferze fantazji seksualnych? Czy jest więc 
rzeczą słuszną posądzanie go o to, że ukazał jedynie powszechnie znaną ten-
dencję, bez pruderii, bez zakłamania? 

Przyglądając się wielu seriom zdjęć Newtona przedstawiającym kobiece 
ciała, pojawia się pewien dysonans, będący prawdopodobnie znakiem współ-
czesności – mianowicie duża część fotografii przedstawia chęć kobiecej domi-
nacji, wyzwolenia, pewien rodzaj seksualnej agresji zwrócony w stronę męż-
czyzn. Te serie prac szokują agresją, która połączona jest z ogromną siłą i pasją. 
Artysta dostarcza jakże sugestywnych obrazów kobiet z nożem czy pistoletem 
w dłoni, które demonstrują swą brutalną siłę. Seria tzw. Wielkich Aktów ukazu-
je kobietę, która nabiera cech władczych, dominujących, niebezpiecznie wręcz 
męskich. Te jeszcze niedawno spętane przez swego mistrza modelki zaczy-
nają zachowywać się jak ich wcześniejsi „oprawcy” – próba sił, konfrontacja 
dwóch światów, odwieczna walka kobiet i mężczyzn o władzę i dominację, 
połączona jednocześnie z wzajemnym przyciąganiem jest tematem wielu jego 
aktów. Wyzwolenie kobiet manifestuje się w pracach Newtona w jeszcze inny 
sposób – mianowicie poprzez sceny homoseksualne. Całujące się lub dokonu-
jące na sobie aktu przemocy kobiety stały się przedmiotem wielu kontrowersji 
w świecie sztuki. 

Bardzo wyraźna w fotografiach artysty jest kwestia poszukiwania przez 
kobiety miejsca we współczesnym świecie, dylemat, czy lepsze jest dążenie 
do wyzwolenia i samowystarczalności, czy wręcz coś odwrotnego – uległość 
i poddanie się woli mężczyzny. Kobiety, które stosunkowo niedawno otrzyma-
ły pełnię należnych im praw, muszą odnaleźć się w zupełnie nowym dla siebie 
środowisku, muszą walczyć, dążyć do władzy, osiągać sukcesy. Newton nie 
bał się poruszać tych jakże trudnych a jednocześnie aktualnych kwestii w swo-
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ich pracach. Dobór stosowanych prze niego środków wyrazu zaburzał jednak 
często taki właśnie (właściwy?) odbiór wielu jego dzieł. Problem dwoistości 
kobiecej natury pojawia się na większości zdjęć Newtona. Nagie, pełne dzikie-
go erotyzmu ciało daje szansę ukazania złożonych problemów społecznych, 
nierzadko przeplatanych fantazjami erotycznymi i chęcią przełamania granic 
wstydu i pruderii. Wszystko to doprawione seksem, oczywiście w newtonow-
skim stylu , czyli dosłownie, bez niedomówień. Nie pozostawia się miejsca na 
tajemnice w obrębie ludzkiego ciała, wszystko jest wyrażone wprost, z ogrom-
ną dozą pikanterii mistrza.

Motywy sadomasochistyczne, wprowadzenie bólu i rozkoszy jako rów-
norzędnych sobie doznań seksualnych sprawiło, że Newtona zaczęto coraz 
częściej posądzać o popularyzację pornografii. Kajdanki, pistolety, pejcze po-
jawiające się w aktach nie pozostawiały wątpliwości, jaką tematykę autor po-
dejmuje. Przebiegłość artystyczna pozwalała mu jednak przemycać te treści 
w magazynach modowych czy pismach dla mężczyzn, których profil daleki 
był jednak od pornograficznego. Bawił się on wówczas formą – z pozoru nie-
winne reklamy kobiecych szpilek przemieniał w kipiące erotyką zdjęcia fety-
szów. Kampanie reklamowe stały się swoistym polem prezentacji drapieżno-
ści kobiety.

Jako rasowy prowokator Newton bawi się z widzem, wplątuje go w skom-
plikowaną grę pozorów, gdzie prawda miesza się z fałszem, nie dostarczając 
nigdy jednoznacznych odpowiedzi. Nie do końca wiadomo jakie były intencje 
artysty stosującego tak wielowymiarową symbolikę w swych pracach. To ar-
tysta kompletny, potrafi więc bez problemu manipulować widzem, szokować 
go, gorszyć, ale też doprowadzić to tego, że nie może oderwać wzroku od jego 
prac, wręcz zmusza odbiorcę, by patrzył dokładnie tam, gdzie Newton chce. 
Nazwać to można przebiegłością albo raczej mistrzowską kompozycją. Widz 
gubi się w ogromie możliwości interpretacji newtonowskich fotografii. Z jednej 
strony rozpatruje je jako próbę rozszyfrowania kobiety, jej ukrytych pragnień 
i potrzeb niewspółmiernych do roli społecznej, którą jej narzucono. Z drugiej 
strony zdjęcia Newtona nie budzą wątpliwości, że artysta z premedytacją wy-
brał właśnie takie środki wyrazu aby ukazać z pełnym realizmem ciało kobiety 
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w rozmaitych sytuacjach, bawiąc się konwencjami. Nagość nie była pretek-
stem do ukazania pewnych zjawisk, to właśnie zjawiska były pretekstem do 
ukazania nagości, seksu, zwierzęcych instynktów. Kobieta i jej ciało były ar-
tystycznym celem samym w sobie. Ubrania stanowiły konieczny, niewygod-
ny często dodatek, zapewniający zdjęciom możliwość publikacji. Po zdobyciu 
sławy Newton realizował projekty aktów niezależnie od magazynów mody, 
publikując je jako oddzielne albumy: Wielkie Akty15, Białe kobiety16 czy Sumo17.

Fotografie artysty od wielu lat stanowią podstawę sporu o granice dobre-
go smaku w sztuce XX wieku. Akty kobiece jego autorstwa przez lata budziły 
ogromne kontrowersje ze względu na swój erotyczno-perwersyjny charakter. 
Modelki Newtona były nad wyraz prowokujące, ustawione w dwuznacznych 
pozach, bezwstydnie epatujące własną cielesnością. Niezwykła umiejętność 
przyciągania spojrzeń poprzez kontrowersyjną tematykę i realizację projek-
tów zjednała Newtonowi szereg fanów, jak również przysporzyła jeszcze 
większą rzeszę wrogów. Fotograf-pornograf, jak nazywali go współcześni 
krytycy, stał się jednak ikoną swych czasów, budząc skrajne emocje – od za-
chwytu począwszy na zgorszeniu kończąc. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że 
ukazał cały wachlarz kobiecych typów, emocji i zachowań, pozbawionych ja-
kiejkolwiek otoczki fałszu czy hipokryzji. Można pokusić się o stwierdzenie, 
że Newton pokazał nagą prawdę, jakkolwiek kuriozalnie w jego przypadku 
by to nie brzmiało.

O popularności jego prac świadczy szereg wystaw monograficznych, jakie 
mu poświęcono. Retrospektywa18 w Neue Nationalgalerie w Berlinie w 2000 r. 
była swoistym hołdem, jaki oddała artyście jego ojczyzna, która przed laty 
tak brutalnie zmusiła go do opuszczenia jej granic. Dla niego samego wysta-
wa miała zarówno charakter prestiżowy, biorąc pod uwagę skalę przedsię-
wzięcia, jak i sentymentalny ze względu na miejsce w jakim się odbyła. Na 
pewno potwierdziła przyjęcie Newtona do tympanonu wybitnych artystów 
współczesnych. Jednak prawdziwym wyznacznikiem siły oddziaływania prac 

15  H. Newton, Big Nudes, Munich 2004.
16  H. Newton, White Women, Munich 2010.
17  H. Newton, Sumo, New York 2009.
18  M. Heiting [ed.], Helmut Newton [Ausstellungskatalog], Berlin 2000.
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Newtona są liczni artyści, którzy garściami czerpią inspiracje z repertuaru 
proponowanych przez niego środków. Zaaprobowanie nowego kanonu aktu, 
silnie nasyconego seksualnością, dwuznacznością, czasem wulgaryzmem 
w fotografii mody i reklamie, doczekało się w kulturze masowej i nowomowie 
własnej nazwy nudevertisement. W tym duchu tworzą tacy artyści jak Terry 
Richardson19, Oliviero Toscani20 czy David Lynch. Jest to bez wątpienia dowo-
dem na to, że newtonowski geniusz okazał się silniejszy niż pruderia, wstyd 
czy normy obyczajowe. Jest to jednocześnie znak czasów, w których bardzo 
ciężko jest dotrzeć do odbiorcy, szczególnie w kulturze masowej, co wymusza 
stosowanie coraz bardziej radykalnych środków przekazu wizualnego, który 
na dłużej pozostanie w pamięci widza. Najlepszym sposobem na osiągnięcie 
tego celu jest nasycenie erotyką tematów, które wydawać by się mogło, z ero-
tyką niewiele mają wspólnego. 

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy prace Newtona to jeszcze sztuka, 
czy już pornografia należy rozważyć wiele kwestii. Biorąc pod uwagę czasy, 
w których zdjęcia powstały i fakt, że był on niejako prekursorem tego typu 
fotografii można mieć pewne wątpliwości czy nie przekroczył on granicy 
obowiązujących norm obyczajowych. Z drugiej jednak strony rozważany jest 
w tym tekście jedynie pewien mainstreamowy punkt widzenia świata oraz 
sztuki. Ogranicza się go do tego, co mógł zobaczyć ogół odbiorców, co było po-
wszechnie sprzedawane w prasie. Należy bowiem pamiętać, że na rubieżach 
kultury popularnej od wielu setek lat pojawiają się nurty typowo pornogra-
ficzne, szerzące treści zgoła odmienne od prac artysty. 

Zastanawiając się nad próbą klasyfikacji prac Newtona, warto wziąć pod 
uwagę jego słowa: „Jak wielu fotografów luźno rozważałem pomysł robienia 
pornografii. Ale zawsze się wahałem. Miałem wbudowany hamulec bezpie-
czeństwa, który po wszystkich tych latach z «Vogue» powstrzymywał mnie 
przed przekroczeniem progu”. Wyjątkiem są zdjęcia pary uprawiającej seks, 
o czym mówi tak: „Wiele lat później mój diler przyprowadził kolekcjonera 
pornografii, w nadziei, że kupi on te zdjęcia. Klient przejrzał starannie katalog, 

19  G. McInnes, Terryworld, London 2008.
20  L. Pagnucco Salvemini, Benetton Toscani: Storia di una avventura, 1984–2000, Roma 2002.
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spojrzał na mnie i powiedział: «Panie Newton, te zdjęcia są nie dość ostre do 
mojej kolekcji»”21. Dowodzi to, jak bardzo upływ czasu zmienił percepcję new-
tonowskiej sztuki, jak bardzo zmienili się jej odbiorcy…

Odważne, nowatorskie podejście do dobrze znanej tematyki aktu prezen-
towane przez fotografa każe zastanowić się nad tym czy nagość, temat tak 
wielokrotnie podejmowany w historii sztuki, może wciąż szokować. Gdzie jest 
granica między sztuką a prowokacją; między sztuką a pornografią? Jak dalece 
sięgają granice ludzkiego wstydu, norm obyczajowych? I wreszcie: czy moż-
na dziś jeszcze mówić o przekraczaniu jakichkolwiek granic? Mimo upływu 
czasu akty, o jakże dosłownym przekazie seksualnym, wciąż nie pozostawia-
ją odbiorcy obojętnym. Akt w obiektywie Newtona stał się czymś więcej niż 
tylko sztuką, stał się próbą konfrontacji z prawdziwą seksualnością, której to 
konfrontacji bała się większość artystów na przestrzeni wieków.

21  H. Newton, Autobiografia, s. 272.
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Marta Zambrzycka

Życie seksualne „chłopa”,
czyli wiejska obyczajowość seksualna 

oczami etnografów

Owiane tajemnicą, znane jedynie z lakonicznych notatek na marginesie 
opisu obrzędowości rodzinnej i norm obyczajowych, „życie seksualne chło-
pa polskiego” nigdy nie zostało poddane wnikliwej analizie badawczej, a to, 
co o nim wiemy, stanowi zbiór powtarzanych od XIX w. stereotypów i sche-
matów myślowych. Niedobór informacji nie dziwi o tyle, że temat to trudny 
i ze względu na swój intymny charakter niepoddający się bezpośredniej obser-
wacji badawczej. A jednak większość z nas zapytana o wiejską obyczajowość 
seksualną opowie bez wahania o „wieńcu niewinności”, złym losie bękarta 
i potępieniu jego niezamężnej matki. Opowie również o świętości instytucji 
małżeństwa i w ogóle zgodzi się ze stwierdzeniem, że jednak tradycyjna wieś 
stanowiła ostoję moralności i wzór wszelkich cnót. Skąd to wiemy? No właśnie 
– z książek. I to nie z literatury pięknej, a z opisów etnograficznych zarówno 
tych dawnych, jak i całkiem współczesnych. 

Chcąc zrozumieć, dlaczego wiejska obyczajowość seksualna utrwaliła 
się nam w postaci zbioru schematycznych opinii o wiejskim przywiązaniu do 
norm i zasad moralnych, warto przypomnieć, iż na specyfikę pierwszych pol-
skich koncepcji ludoznawczych ogromny wpływ wywarły warunki polityczne, 
przede wszystkim sytuacja porozbiorowa. Celem nauki stało się, jak podkre-
śla Aleksander Posern-Zieliński „podtrzymywanie ducha i tradycji narodo- 
wej”1. Cele te splotły się z romantycznym światopoglądem, który zdominował 
ówczesną europejską literaturę, naukę i sztukę. Badania nad tradycją ludową 
stały się w tym czasie równoznaczne poszukiwaniu narodowych korzeni i od-
krywaniu skarbnicy tradycyjnych wartości ludu. Mimo że koncepcje roman-

1  A. Posern-Zieliński, Etnografia jako samodzielna dyscyplina naukowa [w:] Historia etnografii polskiej, pod 
red. Marii Terleckiej, Kraków, Gdańsk 1973, s. 42.
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tyczne straciły popularność w drugiej połowie XIX w., badania ludoznawcze 
w dalszym ciągu określały jako swój główny cel odkrycie źródła rdzennych 
cech kultury narodowej. Cele, jakie wyznaczała sobie etnografia, wpłynęły 
w ogromnym stopniu na sposób pisania o społecznościach wiejskich. 

Opisem literatury etnograficznej drugiej połowy XIX w. zajął się Zbigniew 
Libera, który w tekście Lud ludoznawców: kilka rysów do opisania fizjonomii i postaci 
ludu naszego, czyli etnograficzna wycieczka po XIX wieku podkreśla ogromną rolę, 
jaką na kształt owej literatury wywarła z jednej strony ideologia romantyzmu, 
z drugiej zaś zasady stylistyki realistycznej. Romantyczne w sferze ideologicz-
nej, realistyczne w formalnej i konstrukcyjnej, stanowiły teksty ludoznawcze 
rodzaj literatury pięknej. Libera pisze: „istnieje niezwykła zgodność modelu 
monografii etnograficznych z modelem etnografii literackich. Doświadczenia 
realizmu w literaturze ukształtowały (…) metody i język opisu, kompozycje, 
zawartość, a nawet tytuły (…). Monografie etnograficzne są odmianą mono-
grafii artystycznych”2. Co więcej, cytowany wyżej autor zauważa, iż ówcześni 
etnografowie – z wykształcenia poeci, pisarze, nauczyciele – poruszali się nie 
tyle w obrębie realnej kultury wiejskiej, co w obrębie dotyczących jej tekstów 
(poradniki dla zbierających „rzeczy ludowe”, instrukcje dla badaczy, poprzed-
nie opisy), co również wywarło ogromny wpływ na kształt opisów życia wsi. 

Podążając tokiem badawczym Zbigniewa Libery, możemy pokusić się 
o stwierdzenie, że obyczajowość ludowa, w tym również obyczajowość sek-
sualna, stanowi w pracach etnograficznych wieku XIX i przełomu wieków 
XIX i XX zbiór konwencjonalnych opinii, mieszczących się najczęściej w kano-
nie romantycznego rozumienia kultury wiejskiej i uzależnionych od założeń 
badawczych autora. Informacje dotyczące wiejskiej obyczajowości seksualnej 
i odstępstw od norm w tej dziedzinie życia wiążą się w tekstach etnograficz-
nych z trzema zasadniczymi kwestiami takimi jak: stosunek mieszkańców wsi 
do przedmałżeńskich kontaktów seksualnych (i związanym z tym znaczeniem 
dziewictwa w kulturze ludowej), z kwestią dzieci nieślubnych oraz z proble-
mem zdrady małżeńskiej. Informacje dotyczące wiejskiej obyczajowości sek-

2  Z. Libera, Lud ludoznawców: kilka rysów do opisania fizjonomii i postaci ludu naszego, czyli etnograficzna 
wycieczka po XIX wieku [w:] Etnologia polska. Między ludoznawstwem a antropologią, pod red. Aleksandra Poserna-
-Zielińskiego, Poznań 1995, ss. 141, 142.
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sualnej układają się w dwa wyraźne ciągi tematyczne, z których jeden kreuje 
ogólny obraz obowiązujących w środowisku wiejskim norm i nakazów sek-
sualnych, drugi zaś stanowi listę kar i sankcji przeznaczonych dla jednostek 
„dewiacyjnych”.

Opierając się na romantycznej idei kultury ludowej jako skarbnicy wszel-
kich cnót i wartości, większość ludoznawców podkreślała, iż tzw. „czystość 
obyczajów” stanowiła bezwzględnie wcielany w życie fundament ludowej 
moralności, ogromną rolę przypisując kwestii dziewictwa oraz aksjomatowi 
„świętości związku małżeńskiego”. Symbolika wieńca dziewiczego zajmu-
je znaczące miejsce w wielu ówczesnych opisach wiejskiej moralności, cze-
go przykładem są poniższe cytaty: „Prostota obyczajów, prawość w każdym 
względzie dawnych Słowian i bliższych przodków naszych i przywiązanie 
wielkiej wagi do znaków dziewictwa”3. Lub: „Na Rusi zwłaszcza do znaków 
dziewictwa nader wielka przywiązana waga i biada, gdzie ich nie ma. Lecz jak-
że to rzadki u skromnych i cnotliwych zwykle dziewic przypadek”4. Podobnie 
twierdzi Oskar Kolberg: „Jak u wszystkich ludów tak i u naszej prostoty wy-
obrażenie dziewiczej niewinności religijnym jakimś obleczone urokiem, jest 
godłem doli i błogosławieństwa dla domu (…) dowodem skromnego wycho-
wania (…)”5.

Kwestia „wieńca niewinności” jest w tekstach ludoznawczych nieod-
łącznie związana z barwnymi opisami kar czekających dziewczęta, których 
obyczaje nie odpowiadały uznanej normie. Autorzy przedstawiają szeroki wa-
chlarz sankcji, układających się w trzy wyraźne grupy piętnowania fizyczne-
go, symbolicznego i psychologicznego. Repertuar sankcji fizycznych, opisy-
wanych najczęściej jako już nieistniejące, a funkcjonujące jedynie w społecznej 
świadomości teksty ludoznawcze zamykają w kilku podstawowych punktach, 
do jakich należą: publiczna chłosta, oprowadzanie winnej przestępstwa po wsi 
na powróśle, zakopywanie w gnoju i zamykanie w kostnicy. Oskar Kolberg 
pisze: „Niegdyś za rozpustę karano dziewkę w ten sposób: dziad prowadził 
opasaną powrozem (…) naokoło cmentarza kościelnego, potem wsadzano ją 

3  Ł. Gołębiowski, Lud Polski, jego zwyczaje, zabobony, Lwów 1884, s. 49.
4  Tamże, s. 33.
5  O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 52, Białoruś–Polesie, Wrocław-Poznań 1968, s. 262.
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do (…) kostnicy. Albo też prowadzono przez wieś i musiała jechać na mio-
tle do krzyża lub słupa, tam plackiem upaść i błagać Boga o miłosierdzie”6. 
Podobną relację można znaleźć w Weselu Henryka Biegeleisena: „W różnych 
stronach Polski piętnuje opinia publiczna pogardą i barbarzyńskimi karami 
rozpustę kobiet. Wszetecznicę uważa lud za gorszą od zwierzęcia i nie mając 
dla niej litości za karę zakopywał w gnoju zmieszanem z wapnem albo jak na 
Kujawach i w Kaliskiem wsadzano do kostnicy”7. Skarbnicą szczegółowych 
opisów kar i sankcji grożących za „niemoralne zachowanie” jest prasa etno-
graficzna i ludoznawcza z przełomu wieków, między innymi roczniki „Ludu” 
(Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, wydawany od 1895 roku)8 
czy miesięcznik „Wisła” (miesięcznik geograficzno-etnograficzny, wydawany 
w latach 1887–1905 i 1916–17 w Warszawie).

Drugą grupę sankcji wymienianych najczęściej w literaturze etnograficz-
nej przełomu wieków stanowią symboliczne formy naznaczania dziewczyny, 
utrzymującej przedmałżeńskie kontakty seksualne. Do najczęściej wymienia-
nych należy publiczne obcięcie warkocza i oczepienie w karczmie lub pod 
karczmą, wśród drwin i docinków wiejskiej społeczności. Kary te stosowa-
ne miały być głównie wobec dziewcząt, które zaszły w przedmałżeńską cią-
żę, przy czym większość materiałów etnograficznych zalicza je również do 
już nieistniejących. Oskar Kolberg, opisując zwyczaje mieszkańców Pokucia, 
stwierdza: „Dawniejszymi czasy (dziewce, która zaszła w przedmałżeńską 
ciążę) obcinano publicznie kosę przed karczma na śmieciach”9. Barwne opisy 
piętnowania panny z dzieckiem znajdujemy w cytowanym już Weselu Henryka 
Biegieleisena: „dziewki, które się kozaczyły karał surowo zwyczaj ludowy. 
Opowiadają starzy ludzie nadrabscy, że na mocy wyroku, który wydawał daw-
ny sąd gromadzki golono głowę takim dziewczętom i wśród urągań pospól-
stwa prowadzono je w niedzielę przez kościół na powrośle. (…) Przybywszy 
pod kościół, wystawiano dziewkę na cmentarzu tuż przy drzwiach wchodzą-

6  O. Kolberg, Dzieła wszystkie, tom Kujawskie, 1962, s. 50.
7  Tamże, s. 13.
8  Do tekstów opisujących szczegółowo kary za przedmałżeńskie stosunki seksualne należy między 

innymi Zarys prawa litewskiego, „Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie”, 1898.
9  O. Kolberg, Dzieła wszystkie, tom Kujawskie, 1962, s. 210.
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cych do babińca, a przechodnie pluli jej w twarz”10. Ostatnim wymienianym 
w literaturze etnograficznej rodzajem sankcji są zwyczajowe formy określa-
nia dziewczyny, której zachowanie stało w sprzeczności z uznanymi normami 
seksualnymi. Najczęściej pojawiające się określenia to: pokrytka, zawitka, kozacz-
ka, skozaczona, skoczka.

Niewiele lepiej niż los „dziewki, która się skozaczyła” przedstawia się 
w literaturze etnograficznej przełomu wieków sytuacja dziecka nieślubnego. 
Charakterystycznym przykładem opisu sytuacji życiowej takiego dziecka jest 
fragment tekstu Zygmunta Wasilewskiego Stosunki społeczne, sąsiedzkie i to-
warzyskie we wsi Jagodne: „Los nieprawych dzieci, bastruków, pozostających 
w pogardzie u ludzi bywa zazwyczaj opłakany. (…) na pierwszy rzut oka 
można wyróżnić z masy innych te wychudłe, obdarte dzieci, wystraszonym 
okiem spoglądające na gospodarzy i ich dzieci. Pędzą one żywot popychadeł 
i kopciuszków, spotykają wzgardę, słuchają szczegółów swojego przyjścia na 
świat, opowiadanych ze śmiechem każdemu, kto chce słuchać”11. Powszechnie 
w literaturze przełomu wieków pojawiają się informacje dotyczące nadawa-
nia dzieciom nieślubnym obraźliwych określeń takich jak: bękart, bęś, znajduch, 
znajdor, znaleziak.

Mając świadomość niewystarczającej ilości przytoczonych przykładów, 
pokusimy się o stwierdzenie, iż opisy etnograficzne pochodzące z przełomu 
wieków opierają się na charakterystycznym schemacie myślenia wprowadza-
jącym podział na obowiązującą normę i bezwzględnie piętnowane odstępstwo. 
Specyfika ówczesnych badań ludoznawczych oraz właściwa im metoda opi-
su kultury wiejskiej nie pozwala na ustalenie rzeczywistego obrazu wiejskiej 
obyczajowości seksualnej. Niemożliwe jest ustalenie jak często dochodziło do 
łamania norm seksualnych ani jaki był rzeczywisty stosunek opinii wioskowej 
do osób wykraczających poza ustalony kanon zachowań. XX-wieczna etnogra-
fia zmieniła zarówno cele jak i metodę badawczą, co w większości przypad-
ków nie pozwala na proste porównanie jej literaturą ludoznawczą XIX wieku. 
Zestawienie takie jest jednak w pewnym stopniu możliwe w przypadku opisu 

10  H. Biegeleien, Wesele, Lwów 1928, s. 13.
11  Z. Wasilewski, Stosunki społeczne, sąsiedzkie i towarzyskie we wsi Jagodne, tom III, Wisła 1889, s. 68.
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zagadnień związanych z wiejską obyczajowością seksualną, ponieważ ta dzie-
dzina nigdy nie została poddana wnikliwym badaniom. 

Ryszard Tomicki w pracy Norma, wzór i wartość w życiu seksualnym trady-
cyjnych społeczności wiejskich, stwierdza, iż również w XX-wiecznych badaniach 
etnologicznych istnieje tendencja do przedstawiania tradycyjnej kultury wiej-
skiej jako idealnego modelu, charakteryzującego się dużym stopniem zbieżno-
ści normy z praktyką12. Autor charakteryzuje tę postawę badawczą jako ide-
alizujące postępowanie wychodzące od ogólnie znanych norm i modeli oraz, 
o ile to możliwe, od opinii formułowanych przez członków danej społeczności. 
Zebrane w ten sposób informacje prowadzą zawsze do stwierdzenia uderza-
jącej zbieżności normy i praktyki; opisywana społeczność wiejska staje się ide-
alnym, zunifikowanym modelem, silnie piętnującym jednostki przekraczające 
granice wyznaczone normą i obyczajem. Postawa taka uwidacznia się przede 
wszystkim właśnie w opisach obyczajowości seksualnej, jako że jest to najsła-
biej zbadana sfera wiejskiej obyczajowości. Również w XX-wiecznych pracach 
etnologicznych czytamy: „Gwałcenie obyczajowości seksualnej, jako podsta-
wy i nienaruszalnej zasady życia rodzinnego jest poddane szczególnie surowej 
kontroli”13 lub: „W ramach społeczności wiejskich wykształciło się swoiste po-
jęcie prawa karnego (…). Surowo oceniano niemoralne prowadzenie się kobie-
ty i dziewczyny (…). Pannę z nieślubnym dzieckiem, wiarołomstwo, współ-
życie bez ślubu kościelnego (…) łamiący te normy napotykali na ostre sankcje 
całej społeczności wiejskiej”14. Nie ujmując cytowanym pracom niewątpliwej 
wartości ogólnej, warto zwrócić uwagę, iż stwierdzenia powyższe stanowią 
przede wszystkim zbiór stereotypowych opinii powtarzanych w literaturze 
etnograficznej od XIX wieku.

Podobnie jak w pracach pierwszych etnografów, w literaturze etnologicz-
nej drugiej połowy XX w. znajdujemy dużą ilość informacji, dotyczących sto-
sunku wiejskiej społeczności do jednostek „niemoralnych”, zwłaszcza zaś do 

12  R. Tomicki, Norma, wzór i wartość w życiu seksualnym tradycyjnych społeczności wiejskich [w:] „Etnografia 
Polska” 1977, t. 21, z. 1, s. 43–72.

13  M. Wieruszewska-Adamczyk, Sankcje systemu kontroli społecznej wobec rodziny wiejskiej [w:]„Łódzkie 
Studia Etnograficzne”, 1971, s. 112.

14  J. Burszta, Społeczności lokalne [w:] „Etnografia Polska. Przemiany Kultury Ludowej”, t. 1, 
1973, s. 437.
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panien z nieślubnym dzieckiem. Sposób w jaki autorzy przedstawiają sytuację 
panny z dzieckiem niejednokrotnie sprawia wrażenie kalki z wcześniejszych 
opisów etnograficznych: „Zła opinia, wrogość otoczenia, świadomość niechęci 
jaka otaczała pannę z dzieckiem decydowały o jej marginesowej pozycji we wsi. 
Znamienne są tu relacje przedstawicieli starszego pokolenia, którzy wspomi-
nając czasy swojej młodości, mówią: Taka panna była bez praw i na świat się nie 
pokazywała (…). Sytuację upodlenia i upokorzenia kobiety pogarszał jeszcze 
wrogi stosunek do jej nieślubnego dziecka”15. O sytuacji dziecka nieślubnego 
czytamy: „Dziecko kobiety niezamężnej było w chłopskiej kulturze tradycyjnej 
wyrzutkiem, usuniętym poza nawias społeczny i towarzyski. Hańba i grzech 
matki przechodziły na nie, piętnowały jego nieprawe pochodzenie (…)”16.

Podsumowaniem charakterystyki życia seksualnego wsi polskiej widzia-
nego oczami etnografów może być fragment pracy cytowanego już Ryszarda 
Tomickiego, który stwierdza: „Ogólnie mówiąc, większość badaczy skłonna 
jest zaakceptować charakterystykę dawnej moralności seksualnej, zawartą 
w  trzech zasadniczych punktach: traktowanie spraw płci jako rodzaju tabu 
społecznego, znaczna surowość obyczajowa (…) oraz późne uświadomienie 
seksualne młodzieży. Przy tym najważniejszym argumentem, mającym świad-
czyć o akceptacji normy czystości i jej faktycznym przestrzeganiu przez środo-
wisko wiejskie są chętnie wskazywane przypadki stosowania różnego rodzaju 
kar wobec nieprzestrzegających jej jednostek”17.

 Na zakończenie warto wspomnieć, iż w literaturze ludoznawczej i etno-
graficznej nie brak jest obserwacji stanowiących przeciwieństwo wyżej zapre-
zentowanego obrazu wiejskiej obyczajowości seksualnej, obserwacji skłania-
jących do wniosków zgoła przeciwnych, podkreślających najogólniej mówiąc, 
swobodę życia seksualnego na wsi. Do najbardziej znanych relacji tego rodza-
ju należą opisy obyczajowości Podhala autorstwa Ludwika Kamieńskiego (lub 
Kamińskiego, autor używał obu wersji nazwiska). Jego praca O góralach ta-
trzańskich przez dłuższy czas pozostawała jedynie w mało znanym rękopisie, 

15  M. Wieruszewska-Adamczyk, dz. cyt., s. 137.
16  K. Kwaśniewicz, Zwyczaje i obrzędy rodzinne [w: ]„Etnografia Polska. Przemiany Kultury Ludowej”, 

t. II, 1974, s. 109.
17  R. Tomicki, dz. cyt., s. 48.
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ale informacje w niej zawarte były wielokrotnie wykorzystywane przez bada-
czy Podhala, w tym przez Seweryna Goszczyńskiego. O swobodzie obyczajo-
wej górali tatrzańskich pisał również Oskar Kolberg, a w XX w. obserwacje te 
kontynuowała między innymi Hanna Kowalska-Lewicka, autorka prac takich 
jak: Młodzież wiejska na Podhalu czy Tradycyjne normy obyczajowe w kontaktach 
młodzieży na Podhalu18.

18  H. Kowalska-Lewicka, Tradycyjne normy obyczajowe w kontaktach młodzieży na Podhalu [w:] Roczniki 
socjologii wsi, 1974 oraz taż, Młodzież wiejska na Podhalu, Warszawa 1971.
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Natalia Zatka

Hermafrodyci i transwestyci
jako reprezentanci różnych wymiarów 

kulturowej seksualności  
(na przykładzie kina współczesnego)

Hermafrodyta i transwestyta. Czy to „inni”? Interseksualizm oraz eonizm 
istnieją od wieków. Przejawy seksualnych praktyk tych kobiet i mężczyzn 
wciąż są przedmiotem badań i mają charakter wtórny – wobec zaburzeń zako-
rzenionych w umyśle, dotyczących identyfikacji i roli płciowej. Autorka niniej-
szego opracowania chce zarysować problematykę płci kulturowej głównych 
bohaterów filmów XXY oraz Śniadanie na Plutonie, nieznanych szerszemu gro-
nu badaczy. W argentyńskiej produkcji Lucii Puenzo będzie okazja stanąć twa-
rzą w twarz z nastolatkiem/nastolatką: osobą będącą pod społeczną presją, 
atakowaną i nierozumianą. W filmie Neila Jordana poznamy młodego trans-
westytę, zagubionego w relacjach własnego ciała i psychiki oraz w uczuciach 
związanych z poszukiwaniami biologicznej matki. Obie historie w przystęp-
ny sposób opowiadają o zmaganiach z samym sobą, o stawianiu czoła stereo-
typom, wykluczeniu, ale także o bagatelizowaniu rzeczywistych problemów 
tych grup. By móc właściwie rozpatrywać powyższe kategorie, należy wyja-
śnić, czym są a czym nie hermafrodytyzm oraz transwestytyzm. 

Interseksualizm nie jest klasyfikowany jako jednostka chorobowa – tę 
kwestię uznaje się natomiast za zaburzenie różnicowania płci. Jednoznaczne 
określenie płci jest trudne i nie pozostaje bez wpływu czynników zewnętrz-
nych. Kobiecość i męskość w dużym stopniu zależą od niepełnej oceny płci fe-
notypowej. Zapomina się o pozostałych kryteriach ją określających. Niezbędny 
w tym zakresie jest proces identyfikacji płciowej. Kazimierz Imieliński podkre-
śla, że „już od momentu narodzin płeć dziecka odgrywa bardzo istotną rolę 
w kształtowaniu się stosunków między nim a rodzicami, a to z kolei rzutuje na 
kształtowanie się jego zdolności do nawiązywania więzi z drugim człowiekiem 
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w dalszym życiu – w tym związków erotycznych”1. Hermafrodytyzm na ogół 
dzielimy na prawdziwy, rzekomy męski lub rzekomy żeński. Według słów 
Janusza Krzyżowskiego „prawdziwy hermafrodytyzm widuje się wyjątkowo 
rzadko i cechuje się występowaniem jednocześnie u tego samego osobnika za-
równo jąder, jak i jajników, a narządy płciowe zewnętrzne zbliżone są wyglą-
dem do obu płci”2. Obojnactwo rzekome męskie to występowanie żeńskich 
zewnętrznych narządów płciowych (i fenotyp żeński), przy jednoczesnym po-
siadaniu wykształconych gonad męskich. Obojnactwo rzekome żeńskie wy-
stępuje u osoby, której zewnętrzne narządy płciowe przypominają wyglądem 
męskie, a mimo to posiada ona żeńskie gonady (i fenotyp męski). W praktyce 
niekiedy cechy te mogą układać się w bardziej skomplikowany sposób. 

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych pod redakcją Władysława 
Kopalińskiego podaje, że transwestyta to osoba mająca skłonności do noszenia 
ubiorów, przejmowania sposobu bycia (często również roli seksualnej) płci od-
miennej3. Słownik encyklopedyczny. Miłość i Seks Zbigniewa Lwa-Starowicza do-
daje, że transwestytyzm ma podłoże seksualne4. W przeciwieństwie do kwestii 
interseksualizmu, transwestytyzm to poważne zaburzenie identyfikacji płcio-
wej bądź preferencji seksualnej. Zależy od rodzaju tegoż, dlatego – zgodnie 
z powyższym – mówimy o transwestytyzmie podwójnej roli albo fetyszystycz-
nym. Uznałam za niezbędne podkreślenie tych różnic, ponieważ oba pojęcia 
wciąż są mylone i sprowadzane wyłącznie do fetyszyzacji. Pierwszy typ zabu-
rzeń objawia się poprzez ubieranie elementów garderoby należących do płci 
przeciwnej – ma to na celu wizualne upodobnienie się i poczucie przynależno-
ści do niej. Nie łączy się z osiąganiem podniecenia seksualnego, nie wykazuje 
także znamion dążenia do trwałej zmiany płci. Transwestytyzm podwójnej roli 
jest związany z aseksualnym charakterem spełnienia – wyłącznie emocjonal-
nego; takiego, które przyniesie wewnętrzny spokój. Transwestytyzm związa-

1  K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość, Warszawa 
1988, s. 15. 

2  J. Krzyżowski, Psychopatologia zaburzeń różnicowania płci, Warszawa 2002, s. 11.
3  Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, pod red. W. Kopalińskiego, http://www.slownik-

-online.pl/kopalinski/51A0CC160F9B8E6F412565AF007EEE32.php [dostęp: 3 kwietnia 2011]
4  Transwestytyzm – definicja i podstawowe informacje, (http://www.crossdressing.pl/main.

php?lv3_id=6&lv1_id=9&lv2_id=6&lang=pl [dostęp: 3 kwietnia 2011 r.]
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ny z fetyszyzacją przewiduje następujący repertuar zachowań: osoba zakłada 
ubiór charakterystyczny dla płci przeciwnej – bądź bieliznę, bądź inne, mniej 
intymne stroje, zmienia również pozostałe elementy wizerunku: fryzurę, ma-
kijaż, gesty, sposób mówienia itp. Ostatecznie ma to na celu wywołanie pod-
niecenia seksualnego lub satysfakcji emocjonalnej oraz osiągnięcie orgazmu. 
Po nim następuje zrzucenie „przebrania”, czemu często towarzyszy odraza 
wobec stroju, który jeszcze przed chwilą miało się na sobie. Upodobnienie do 
przedstawiciela odmiennej płci pozwala jednostce poczuć się jej reprezentan-
tem, a ten właśnie typ transwestytyzmu występuje na ogół u mężczyzn – po-
dobnie jak inne zaburzenia identyfikacji płciowej. Jeżeli sfera psychiczna stara 
się „przynależeć” do płci przeciwnej, zjawisko to charakteryzuje się krótko-
terminowością. Na ogół ludzie ci tworzą związki heteroseksualne. Zazwyczaj 
nieuzasadnione jest łączenie transwestytyzmu z homoseksualizmem, bowiem 
typowy crossdresser to zwykły mężczyzna, który wykazuje potrzebę realizacji 
dwu wzorców zachowań. Nie bez powodu przychodzi na myśl skojarzenie 
postaci Dra Jekylla i Mra Hyde’a – dwóch osobowości stłoczonych w jednym 
ciele. Co interesujące, wyniki badań potwierdzają, że wraz z biegiem czasu po-
jawiła się tendencja przechodzenia od transwestytyzmu do transseksualizmu. 

Lucia Puenzo z pewnością należy do nurtu „mniejszości reżyserskiej”, 
eksponującego tematy marginalne. Skoncentrowana na twórczości literackiej 
doprowadziła do adaptacji prozy własnego męża, Sergia Bizzio – opowiada-
nia pt. Cynizm. Pomysł na napisanie scenariusza XXY narodził się po lektu-
rze historii nastolatka, który urodził się z zaburzeniem tożsamości płciowej. 
Pewne wątki zaczerpnięto z kontaktów z niemieckim interseksualistą, Alexem 
Jürgenem (zapewne stąd imię głównej bohaterki). Ten ważny i trudny temat 
został przedstawiony w kompozycyjnych ramach filmu z pogranicza gatunku 
fabularnego i dokumentalnego, który nie ma charakteru sprawozdawczego 
ani elementów oceniających. 

Główną postacią przedstawianego obrazu jest Alex, 15-letni (-letnia) 
hermafrodyta z Urugwaju. Jej/jego problemy związane z jednoczesnym by-
ciem dziewczynką i chłopcem, wpłynęły na decyzję opuszczenia rodzinne-
go Buenos Aires. Ojciec, matka i dziecko mieszkają w drewnianym domu 
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w odludnym miejscu. Pewnego dnia do rodziny Alex przyjeżdżają znajomi. 
Zamiejscowy chirurg plastyczny przyjął zaproszenie wyłącznie ze względu na 
Alex i w trosce o jej stan zdrowia. Wizyta niesie ze sobą poważne skutki: syna 
chirurga, Alvaro oraz nastoletnią/nastoletniego hermafrodytę zaczyna łączyć 
wzajemna fascynacja, seks, uczucie. Mimo początkowej niechęci między na-
stolatkami pojawia się nić porozumienia. W tym samym czasie Alex zaczyna 
być przedmiotem nadmiernego zainteresowania lokalnej społeczności. Miasto 
wre od plotek. W przeciwieństwie do jego mieszkańców, którzy chcą wiedzieć 
w czym tkwi fenomen „inności” Alex, reżyserka nie wartościuje ukazywa-
nych przekonań. Przedstawia stan rzeczy subtelnie, bez osądów i z ogromną 
dawką tolerancji.

Choć dominanta kompozycyjna filmu oscyluje wokół trzech postaci, 
z uwagi na myśl przewodnią tego opracowania, zajmijmy się główną bohater-
ką. W celu ujednolicenia rozważań i maksymalnej oszczędności słów, od tego 
miejsca Alex będzie nazywana dziewczyną. Osoba ta jest przykładem nastolat-
ki poszukującej własnej drogi życia, płciowości, a co z tym związane – seksu-
alności. Chociaż Alex z wyglądu bardziej przypomina młodą kobietę, jej ubiór 
skrywa tajemnicę posiadania narządów obu płci. Natura wyposaża ją w zna-
mię, które unieszczęśliwia i jest przyczyną trudnych wyborów. Pojawiają się 
emocje, burzliwe zmiany, pytania. Dziewczyna dojrzewa. Ma problem z decy-
zją, nie jest przekonana kim chce być. Alex jest delikatna, wrażliwa, dynamicz-
na, stanowcza – tym samym realizuje androgyniczny ideał pełni. 

Prawdopodobnie pierwszym osobnikiem płci męskiej, uczestniczącym 
w życiu intymnym Alex, jest Vando. Chłopakowi nie udaje się sprostać wyma-
ganiom, jakie stawia przed nim ciało Alex – zawodzi jako potencjalny kocha-
nek, więc dziewczyna łamie mu nos. W dodatku sytuuje ją w centrum sensacji 
okraszonej cynizmem sąsiadów. Osoba Alex poraża szczerością. Już na pierw-
szym spotkaniu z Alvarem pyta chłopaka, czy ten nie ma ochoty uprawiać sek-
su, na co on reaguje zaskoczeniem i niechęcią. Wszelkie późniejsze zachowania 
Alex odznaczają się naturalnością, brakiem zahamowań przed postąpieniem 
w zgodzie z samą sobą. To hermafrodyta prowokuje stosunek płciowy, to ona 
dominuje. Dotkliwe przeżycie w jakiś sposób zmieni tę dwójkę młodych lu-
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dzi, połączy ich wspólną tajemnicą, stanie się przebudzeniem. „Scena miło-
sna” pomiędzy nastolatkami nie jest tak kluczowa, jak mogłoby się wydawać. 
Ich cielesny kontakt wcale nie musi oznaczać, że Alex jest zdeterminowana, by 
iść w kierunku męskiego toru życia, a Alvaro – by zostać zadeklarowanym ho-
moseksualistą. Zrobili tylko to, na co mieli ochotę. Po zaistniałej sytuacji oboje 
czegoś nie rozumieją – Alvaro: równoczesnego bycia chłopakiem i dziewczyną 
– Alex: rodzącego się uczucia. Alex przeprasza, Alvaro proponuje ponowne 
zbliżenie. Oboje deklarują, że chcą czegoś innego. Czego? Żadne z nich nie po-
trafi sprecyzować. Wraz z upływem czasu ich intymność zaczyna się pogłębiać 
– nastolatki toczą rozmowy o seksualności, bardzo często wspólnie milczą. 
Sceny z ich udziałem są treściowo najbogatsze. Interesującym momentem jest 
kadr z plaży, przedstawiający leżącego na brzuchu Alvara oraz pochyloną nad 
nim Alex. Chłopak rysuje – jak sam twierdzi – rzadki gatunek owada (praw-
dopodobnie żuka). Alex rozgniata go palcem i stwierdza ze złością, że chłopak 
nie może nic wiedzieć o gatunkach, będąc w domu hermafrodyty. Rozgnie- 
wana odchodzi. 

Prawdziwą ostoją Alex okazuje się jej ojciec – Kraken – który jest biologiem. 
Niemożliwe jest pominięcie faktu jego zainteresowania żółwiami morskimi – 
gatunkami chronionymi – a zwłaszcza pasjonowanie się ich seksualnością. Nie 
jest ona jednoznaczna na pierwszy rzut oka; naukowiec bada więc zwierzę-
ce obojnactwo. Ojciec jest wyrozumiały wobec Alex. Nazywa ją różnie: córką, 
synem… Szanuje jej uczucia, jest przygotowany na każdy wybór. Swoją soli-
darnością i rozmaitymi próbami pomocy daje przykład najszczerszej miłości. 

Matka dziecka z hermafrodytyzmem – Suli – to matka zagubiona, zma-
gająca się z trudem akceptacji dziecka – obojnaka. Zależy jej na tym, by Alex 
zadecydowała o swojej płci. Kocha ją, ale jest zmęczona i zniechęcona (ocze-
kiwaniem? niepewnością?) pragnie odmiany. W związku z tym zaprasza do 
swojego domu chirurga plastycznego, by ten przekonał córkę do zadeklaro-
wania żeńskości. Chciałaby, by Alex zgodziła się na operację. Nie sugeruje 
jednak zbyt nachalnie – jest wrażliwa na potrzeby córki. 

Film pozwala ujrzeć więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami. W domu 
Alex obecna jest atmosfera niepokoju. Rodzice i ona sama odczuwają lęk przed 
odrzuceniem, wstyd, przekonanie o słuszności tajemnicy. Gdy Kraken widzi 
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Alex i Alvara w niedwuznacznej sytuacji, czuje zażenowanie i niesmak, lecz tyl-
ko przez chwilę. Uświadamia sobie, że Alex nigdy nie będzie kobietą. Nestora 
wciąż można traktować jak poplecznika Alex. Usytuowany w roli podgląda-
cza powoduje, że widz może się z nim identyfikować. Odbiorca filmu Lucii 
Puenzo postawiony jest bowiem przed wyzwaniem podpatrywania – niekiedy 
z ukrycia. Najpierw jest ciekawy, co skrywa rozciągnięta bluza bohaterki. Gdy 
ogląda niewielkich rozmiarów piersi, chce zobaczyć resztę. Ludzka ciekawość 
nie zostaje zaspokojona. Teraz przedmiotem zainteresowania stają się krótkie 
spodenki, a raczej to, co w nich. Aspekt ten staje się motywem działania grupy 
chłopców na plaży. Kiedy dostrzegają samotnie spacerującą Alex, ich pragnie-
nie „zobaczenia” staje się jak amok. Agresja i napastliwe wścibstwo powodu-
ją, że dziewczyna zostaje powalona na piasek. Na ratunek przybywa Vando. 
Wybawia Alex od podłej ciekawości, a tym samym nadal pozwala reżyserce 
unikać dosłowności. 

W jednej ze scen Suli wyznaje, że nadatlantyckie skały były miejscem po-
częcia fenomenalnej Alex. Zdaniem Krzysztofa Kłopotowskiego w „ten spo-
sób nawiązuje do mitycznego stworzenia świata. Jest to aluzja do dnia stwo-
rzenia wedle Księgi Rodzaju, kiedy Bóg zniósł obojnactwo świata, oddzielając 
wody od lądu stałego u początku wszelkiego życia”5. Stan obojnactwa był za-
tem stanem pierwotnym, naturalnym. Kultura zadaje cios swobodzie przyro-
dy, dzierży w swych społecznych szponach hegemonię, a nieuzasadnionym 
gwałtem próbuje stłamsić to, co piękne. 

Film kończy się sceną, która ukazuje port i odpływający statek. Przyjezdną 
rodzinę żegna cała rodzina gospodarzy. Moment pożegnania nastolatków 
skłania Alex do wyznania miłości Alvarowi. Alvaro próbuje ją pocałować, ale 
hermafrodyta do tego nie dopuszcza – odpycha chłopaka, lecz nie odchodzi. 
Pokazuje mu swoje niezwykłe narządy płciowe. Czy tylko tyle zostanie w pa-
mięci po intensywnej miłości? Przypuszczalnie wisiorek otrzymany od Alex 
na długo spocznie na piersi Alvara, a główna bohaterka poprzez zdobyte do-
świadczenie spojrzy na siebie zupełnie inaczej, zajrzy na nowo w głąb siebie.

Puenta filmu jest optymistyczna – Alex nie chce już żyć w ukryciu. Chce 

5  K. Kłopotowski, Skała drży, „Rzeczpospolita” 2008, nr 022, s. A25. 
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walczyć, być szczęśliwa. Nie chce zabiegu, okaleczenia i kreowania. Chce za to, 
by o jej niezwykłości dowiedział się świat. Niech ludzie dowiedzą się, że życie 
nie jest jednolite i czarno-białe: odcienie szarości są konieczne i dobre, a przy 
tym wciąż przybierają nowe kształty. To tak niewiele, by poczuć się dobrze 
z samym sobą. XXY to obraz, który trudno umieścić w kategoriach dobry – zły, 
podobał się – nie podobał. Po seansie trzeba spędzić chwilę czasu w zadumie, 
pytając siebie, czy płeć i seksualność mówią cokolwiek o człowieku.

Śniadanie na Plutonie jest kolejną ekranizacją książki Patricka McCabe’a, 
dokonaną przez zręczne oko kamery Neila Jordana. Ta irlandzka produkcja 
z 2005 r. przenosi nas w lata 70. XX wieku. W katolicko-konserwatywnej mie-
ścinie żyje Patrick „Kicia” Braden, mężczyzna przekonany o nieodpowiednim 
ciele, które otrzymał dla swojej duszy. Oprócz nieodpowiedniej cielesności, 
taki wydaje się jednocześnie fakt pojawienia się na świecie tego chłopaka – 
owocu miłości księdza i gosposi. Patrick został podrzucony na plebanię, a jego 
wychowaniem zajęła się przybrana matka. Od najmłodszych lat przejawiał 
nietypowe zainteresowanie damskimi strojami, obuwiem, kosmetykami. Jego 
delikatna uroda, sposób zachowania, image i dziewczęce rysy sprawiły, że za-
częto określać go mianem „kici”. Zdaniem Zdzisława Pietrasika „Patrick (…) 
ma problemy nie tylko z płciowością, ale z tożsamością w ogóle – zarówno 
w wymiarze osobistym, jak i społecznym”6. Jednocześnie niespecjalnie zale-
ży mu na pełnym zdefiniowaniu siebie. Młody transwestyta nie jest w sta-
nie odnaleźć swojego miejsca tam, gdzie przebywa, dlatego wybiera podróż 
do Wielkiej Brytanii – w Londynie zamierza odnaleźć biologiczną matkę. Ku 
zaskoczeniu ta decyzja sprowadzi na niego rozmaitość zaskakujących, wzru-
szających, zabawnych i trudnych zdarzeń, ale przede wszystkim obdarzy naj-
piękniejszym prezentem od losu: prawdziwą, długo oczekiwaną miłością i pa-
letą realnego szczęścia. 

Odważny, stanowczy, delikatny. Zabawny, budzący sympatię, niestru-
dzony w działaniach. Pełen wewnętrznego ciepła, uczynny, uroczy. Sprytny, 
konsekwentny, wyrozumiały. To tylko część dobrych cech Patricka. Mimo to 
chłopak jest zmuszony do stawiania czoła niepochlebnym opiniom na jego 

6  Z. Pietrasik, Śniadanie na Plutonie, „Polityka” 2006, nr 43, s. 66.



152

temat, przemocy fizycznej, krzywdzącym wyobrażeniom skonstruowanym 
przez sąsiadów i ogólnej dezaprobacie oraz panoszącej się w powietrzu hipo-
kryzji. Dla otoczenia przestaje liczyć się to, kim jest człowiek, a zaczyna domi-
nować przekonanie o jakości człowieczeństwa, budowanej w oparciu o prefe-
rencje seksualne czy upodobania związane z pełnieniem określonej roli. W tym 
przypadku predyspozycje jednostki w zakresie społecznego „obłaskawienia” 
są naprawdę mocno rozwinięte, dlatego Kicia wychodzi obronną ręką niemal 
ze wszystkich trudnych sytuacji. Nie zmienia to jednak faktu nieistniejącej 
wyrozumiałości, tolerancji, miłości dla bliźniego i braku tworzenia pochop-
nych ocen. Nie chroni katolickiego księdza przed swoistym linczem wiernych 
(podpalenie plebanii) – a zatem tych, którzy w imię miłości do boga krzywdzą 
innych – co zarówno McCabe jak i Jordan mocno akcentują, jednocześnie pięt-
nując taki schemat zachowania. 

Ważnym wątkiem związanym z głównym bohaterem jest całkowita ak-
ceptacja i pozytywne uczucia, jakie Patrick kieruje w stosunku do Anglików. 
Gdy trafia na realia poddane biegowi konfliktu irlandzko-brytyjskiego, nie 
ulega wzorcowi „nienawidzenia Angoli”, choć trafia w sam środek starć bo-
jowników. Neguje całą tę wojnę, nie rozumiejąc dążenia mężczyzn do sprzy-
jania złu, zwłaszcza kosztem relacji międzyludzkich. Opowiada się po stronie 
biernych i czekających kobiet. Krytykuje równocześnie zbytnią powagę w po-
strzeganiu zjawisk.

Jedynymi przyjaciółmi Patricka są dwie osoby: Charlie, dziewczyna któ-
ra akceptuje go bezwarunkowo, zawsze jest blisko, nie opuszcza w potrze-
bie oraz magik, który również przyjmuje chłopaka takim, jaki ten jest (choć 
w tej sytuacji można mieć pewne zastrzeżenia co do bezinteresowności). 
Relacje Patricka Bradena z rodzicami są żadne. Matka i ojciec nie uczestniczyli 
w kształtowaniu się jego osobowości. Istnieje w nim ogromna pustka, a braki 
są kompensowane m.in. za pośrednictwem przebierania się w damskie fata-
łaszki. Nieznośna tęsknota za matką prowadzi do transwestytyzmu podwój-
nej roli. Patrick nie czując obecności matki w swoim życiu, wciela się w rolę 
kobiety, materializując tym samym nieco skrzywione wyobrażenie ideału ko-
biecości. Stanowczo, wręcz z premedytacją, wykracza poza ukonstytuowane, 
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często oderwane od rzeczywistości schematy. „Inność” (nie tylko seksualna) 
pozwala w tym przypadku ośmieszyć brak sensu oraz przekonać się o praw-
dziwych i najważniejszych wartościach życia. Pozorne uznanie wytyczonych 
norm zawsze prowadzi do ukazania ich nonsensu, pozwala też na zachowa-
nie dystansu do świata. Patrick występuje przeciwko mało skomplikowanemu 
istnieniu ludzkiemu. Barwność i nieprzeciętność tego mężczyzny niektórych 
drażni, prowokuje, innych rozbawia, ale on konsekwentnie pracuje na mia-
no outsidera. W Londynie „przeżywa kolejne przygody: poznaje i rozstaje się 
z kochankami, pracuje jako prostytutka, tancerka, asystentka magika, zostaje 
zaplątany w irlandzki terroryzm. Bohater nie raz wpada w poważne tarapaty, 
ociera się o więzienie i śmierć, bywa bezdomny, głodny, wyśmiewany i poni-
żany za swoją tożsamość, ale niewyczerpane zapasy optymizmu i urok osobi-
sty pozwalają «Kici» ratować się z każdej opresji i na przekór trudnościom, być 
sobą”7. Tu na myśl przychodzi imię głównej postaci. Niewątpliwie jest znaczą-
ce. Święty Patryk, biskup Irlandii, krzewiciel ewangelizacji, opiekun upadłych 
na duchu w pewien sposób patronuje życiu Bradena. Czy po części jego zada-
niem nie jest nawracanie niewiernych – tych, którzy odwracają się od innych, 
upychając ich bez powodu na samym dole drabiny bytów? 

Opowieść według scenariusza i w reżyserii Neila Jordana ukazuje nam 
postać transwestyty w sposób pełen dystansu, wyważenia, z nacechowaniem 
komediowym i z inteligentnym dowcipem. Historia Patricka, w rolę które-
go wciela się utalentowany Cillian Murphy, jest naszpikowana ironią, sarka-
zmem. Nosi cechy pouczającej powiastki filozoficznej, dramatycznej i optymi-
stycznej. Pod kątem fabularnym produkcja jest mało dynamiczna i luźna pod 
względem kompozycji. Pewne wątki nie zostają zakończone, inne z kolei są 
skomentowane niekompletnie. W konwencji filmu odnajdujemy elementy ba-
śni dla dorosłych. Niewątpliwie jednak oglądamy mistrzowską synchronizację 
obrazu, wzbogaconego retrospekcjami i wizualizacjami wyobrażeń bohaterów 
i muzyki, która przyciąga – a nawet wciąga – uzupełniając klimat okresu re-
wolucji seksualnej. Wszystkie sceny okazują się nadzwyczaj poprawne. W za-
sadzie nie oglądamy sposobów uprawiania miłości ani brutalnych czynów 

7  http://www.alekino.pl/program/?full/sniadanie-na-plutonie_19609
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z udziałem kogokolwiek. Zdaje się, że Kicia parokrotnie całuje się na oczach 
widza, lecz pozostałe składowe jego seksualnej aktywności są okryte cudow-
nie niewypowiedzianą zasłoną domysłów. Ponadto Śniadanie na Plutonie jest 
podzielone na ponad trzydzieści zatytułowanych rozdziałów, co nadaje filmo-
wi znamion literackości, a już na pewno przywodzi na myśl formę pamiętnika. 
Można ośmielić się stwierdzić, że ta produkcja to film jednej postaci, co pozwa-
la na skoncentrowanie uwagi na wszelkich poszukiwaniach Patricka: samego 
siebie, miłości, przyjaźni, sensu życia. Po seansie w każdym z nas mogą zostać 
jedynie dobre emocje i uśmiech.

Tytułowa karłowata planeta doskonale oddaje położenie jednostki, jaką 
jest Patrick w ziemskiej wersji Układu Słonecznego. Choć znajduje się na obrze-
żach społeczeństwa, jego siła jest na tyle duża, by w wyniku procesu swoistego 
odbijania się od przeszkód mógł odnaleźć wewnętrzny spokój i odpowiednie 
dla siebie miejsce. Podróż do Londynu to podróż od dzieciństwa, kiedy Patrick 
uświadamia sobie swoją niezwykłość, do dorosłości, która niesie ze sobą doj-
rzałość, akceptację, właściwe rozpoznanie własnych potrzeb. Kicia Braden 
dostaje szansę życia po swojemu – szansę nowego poranka, z nową jakością, 
energią życia i głodem bliskości drugiego człowieka. Co pozostaje? Śniadanie 
czas zacząć. 

Postaciom w obu filmach udaje się nie ulec – najogólniej mówiąc – presji 
otoczenia, przez co doświadczają przyjemności bycia tym, kim chcą, czując się 
dobrze we własnym ciele, będąc w zgodzie z własnym umysłem. Decydują o 
własnym losie, nie pozwalają na zduszenie ich prawdziwego „ja”. Ponadto za-
równo Puenzo, jak i Jordan wyciskają pewne piętno: w postaci pytań i wzmo-
żonej refleksji nad kondycją bycia „inną” jednostką, również w aspekcie ero-
tycznego queer.
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