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Bóg  Mahometa  –  samotność 
pustyni,  odległy pomruk lwów, wizja 
potężnego  przeciwnika.  Bóg 
chrześci jan  –  wszystko,  co  myślą 
sobie mężczyźni i kobiety przy słowie 
„miłość”.

Friedrich Nietzsche

Kobieta.  Dawniej  milcząca  uczestniczka  historii,  dziś  przedmiot 
groteskowego  przetargu  między  Zachodem  a  światem  islamu,  argument 
koronny wzajemnych oskarżeń.  I  języczek u wagi,  wskazujący,  na którą 
stronę przechyla się szala. Według źródeł muzułmańskich, trzy czwarte, a 
może  nawet  cztery piąte  konwertytów w krajach  zachodnich  to  kobiety. 
Podobno.  Te  nawrócenia  nie  mają  oczywiście  masowego charakteru,  ale 
ułamek przykuwa moją uwagę. Bo przecież to właśnie w sprawie kobiet 
islam  ma  najgorszą  prasę.  A  jednak  pierwszymi  sojuszniczkami 
domniemanej  „muzułmańskiej  kolonizacji”  Europy  są  kobiety,  takie  jak 
Simone  z  wczesnej  powieści  Chraïbiego,  Les  Boucs (Kozły)1.  Kobiety 
kochające nie wiadomo dlaczego, młode, ładne, zasługujące na lepszy los, a 
jednak wybierające arabskiego imigranta i jego miłość zaprawioną goryczą, 
frustracją,  pogardą.  Być  może  tylko  po  to,  by  nie  musiały  kochać 
Europejczyka  –  lub  może  kochać  się  z Europejczykiem.  Pragną 
wypróbowania tego, co radykalnie odmienne.

Zastanawiający  mnie  ułamek  można  by  przypisywać  sukcesom 
muzułmańskiej propagandy i przypuszczać, że szczególnie upodobała sobie 
kobiety jako adresata. Ale nie wydaje mi się, żeby o to chodziło. Sposób, w 
jaki  islam  jest  propagowany  we  współczesnym  świecie  bynajmniej  nie 
wyszedł poza tradycyjne prawdy, formy czy rodzaje argumentacji, i wcale 
nie widać oznak jakiejkolwiek znaczącej modyfikacji przesłania, mogącej 

1 Driss Chraïbi, Les Boucs. Roman, Paris, Éditions Denoël, 1955.
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oznaczać  otwarcie  w  stronę  kobiet.  Islam  w  dalszym  ciągu  apeluje  w 
pierwszej  kolejności  do  mężczyzn  i  głosi  tradycyjne  cnoty  męskie.  Ale 
może właśnie to jest kluczem sukcesu: tym, co kobiety pociąga najbardziej 
jest budowana przez tę religię wizja męskości, tak atrakcyjna teraz, kiedy 
europejska męskość znalazła się w stanie wyczerpania. 

Tak  czy  inaczej,  wydaje  mi  się,  że  tłumaczenie  kobiecego 
zainteresowania  islamem  jakąś  szczególnie  zręcznie  prowadzoną  i 
skuteczną indoktrynacją jest tylko próbą samousprawiedliwienia najtańszym 
kosztem.  Warto  spróbować  dokonania  uczciwego  bilansu  i  gruntownie 
przemyśleć, co z kobietą i kobiecością uczyniła nasza nowoczesność. Bywa, 
że rozpacz zmusza nas do skoku w ciemność… Rozpacz? Przecież nigdy 
kobiety nie  miały się  lepiej.  W niedawnej  historii  Zachodu dokonało się 
ważkie  zjawisko:  ich  emancypacja.  Czyż  nowoczesność  nie  przyniosła 
kobiecie  wszystkich  praw,  wszystkich  dostępnych  i  wyobrażalnych 
rodzajów wolności? Czyż nie dokonało się jej triumfalne wejście w świat 
pracy zawodowej, które z takim entuzjazmem wita Helen Fisher2, i nie ona 
jedna? Czyż wreszcie nie zdobyły sobie prawa do prywatnego spełnienia?

Nowoczesne utopie miały nie tylko charakter zbiorowy, polityczny; 
pojawiła  się  też  utopia  prywatna,  choć  niosąca  konsekwencje  społeczne: 
wyzwolenie  ciała.  Jest  to  jedna  z  tych  utopii,  które  zakończyły  się  nie 
fiaskiem,  lecz  iluzją  urzeczywistnienia,  i  może  właśnie  w  ten  sposób 
unieszczęśliwiły ponowoczesnego człowieka. Zachodnia współczesność stoi 
pod  znakiem  seksualności  wszechobecnej.  Nie  oznacza  to  jednak 
automatycznie, że jest też złotym wiekiem erotyki.

Przemiany,  które  doprowadziły  do  tej  zdumiewającej  zmiany 
paradygmatu  z  kultury  opartej  na  represji  seksualności  w  kulturę 
wszechobecności  seksu  toczyły  się  swoim  rytmem  już  od  początków 
nowoczesności.  Romantyczna rewolucja  obyczajowa polegała  na  wejściu 
kobiety w przestrzeń miejską, gdzie rozgrywały się nowe formy spędzania 
czasu:  spacery  w  parku  publicznym  czy  jazda  odkrytym  powozem. 
Preludium  emancypacji  kobiety  było  jej  zaistnienie  w  przestrzeni 
publicznej, a w tych ramach, stopniowe odkrywanie jej ciała – odkrywanie 
rozumiane jako wyzwolenie z więzów, z gorsetu, z oplątania ciała w szaty 
materializujące  męską kontrolę.  Rzadko kiedy interpretowano ten  proces 
jako mniej  lub  bardziej  brutalne  odarcie  i  redukcję  najbardziej  osobistej 
strefy bezpieczeństwa  otaczającej  kobiece  ciało,  ponieważ  szło  z  tym w 

2 Helen Fisher, Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat, przeł. Paweł 
Luboński, Warszawa, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, 2003.
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parze zwiększenie jej uczestnictwa i możliwości ekspresji. W ten sposób, 
bez oporu bezpośrednio zainteresowanej,  pojawiła  się niemal niczym nie 
ograniczona widzialność kobiety. Miasto i jego przestrzenie publiczne stały 
się  naturalną  przestrzenią  uwiecznionego  przez  Baudelaire’a  żeńskiego 
przechodnia.  Widzialna  kobieta  stała  się  potencjalnie,  a  i  faktycznie, 
dostępna. 

Nawet  dom,  zwłaszcza  mieszczański  i  arystokratyczny,  stał  się 
przestrzenią ostentacji.  Nowa kultura mieszczańska była kulturą pianina i 
kobiety przy nim prezentowanej,  pełniącej  teraz funkcję symbolu statusu 
mężczyzny.  Ale  z  drugiej  strony  pociągało  to  za  sobą  zwiększenie  jej 
swobód  osobistych.  Romantyzm  ogłosił  prymat  serca  i  domagał  się 
wolności  w  wyborze  partnera.  Małżeństwo  miało  się  odtąd  opierać  na 
porywie i spontaniczności; co więcej, miało się stać wspólnotą rozkoszy, a 
nie materialnych interesów. Jednak podcięcie ekonomicznych i utylitarnych 
wymiarów  małżeństwa  jako  wspólnoty  „produkcyjnej”  –  działającej 
efektywnie  i  na  planie  gospodarczym,  i  na  planie  reprodukcyjnym  – 
doprowadziło do głębokiego kryzysu tej  instytucji.  Nie dlatego,  że  sama 
zasada  była  zła,  ale  dlatego,  że  małżeństwo  jako  wspólnota  rozkoszy  z 
czasem przestało skutecznie rywalizować z tym, co stało się coraz bardziej 
dostępne w przestrzeni publicznej, to znaczy z innymi kobietami, a ściślej z 
ich  mnogością.  Kobieta  przestając  być  własnością pojedynczego 
mężczyzny, zaczęła być dostępna, przynajmniej potencjalnie, dla wszystkich 
innych. I w ten oto sposób stała się niczyja. Fakt, że trochę bardziej stała się 
wtedy  swoja  własna jako  „pani  samej  siebie”,  by  użyć  metafory 
portugalskiej poetki Marii Teresy Horty, niestety nie do końca przesądził o 
pozytywnym bilansie zjawiska.

Jednocześnie wyłonił się jeden z frontów, na których Wschód ściera 
się obecnie z Zachodem. Kwestie obyczajowe, z pozoru tak błahe, stoją w 
centrum  konfliktowych  relacji  między  Zachodem  rozumianym  jako 
„siedlisko zepsucia”, a Wschodem wycofującym się na pozycje purytańskie, 
które,  patrząc z perspektywy historii  kultury,  właściwie powinny mu być 
obce.  Tymczasem  –  w  pewnej  mierze  dostrzegają  to  nawet  Buruma  i 
Margalit3 – Zachód jest krytykowany przez przybyszów nie ze względu na 
seksualne  rozpasanie,  ale  ze  względu  na  słabość  i  chwiejność  męskości, 
która nie udziela już żadnych gwarancji kobietom, ani też niczego od nich 
nie wymaga.

3 Ian  Buruma,  Avishai  Margalit,  Okcydentalizm,  czyli  Zachód w oczach wrogów,  przeł. 
Adam Lipszyc, Kraków, Universitas, 2004.
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Natomiast  jedną  z  tez  oskarżenia  wnoszonego  przez  Zachód  pod 
adresem świata islamu jest domniemany gwałt zadawany kobiecie, i to nie 
w jakimś wąskim kontekście czasowym i przestrzennym, lecz zasadniczo, w 
sferze  nieodmiennych  zasad  wyznaczanych  przez  religię  i  podstawowe 
układy kulturowe. Tymczasem w toku swoich dziejów kultura muzułmańska 
w wielu aspektach otwierała się na potrzeby kobiecości znacznie bardziej, 
niż  kultura  chrześcijaństwa.  Prawo  kobiety  do  rozkoszy  i  seksualnego 
spełnienia,  ta  rewolucyjna  nowość  w  XX-wiecznej  kulturze  Zachodu, 
zostało  na  Wschodzie  zagwarantowane  już  w  momencie  sformułowania 
jego  religijnych  założeń:  „Mężczyzna,  który  osiąga  spełnienie  przed 
kobietą, jest zhańbiony”, ogłasza autorytatywnie Mahomet. Oczywiście, jak 
można  się  domyślać,  rzeczywiste  praktyki  seksualne  w  społeczeństwach 
muzułmańskich  przeważnie  odbiegają  od  wzorców  sugerowanych  przez 
hadisy  równie  daleko,  jak  życie  współczesnych  chrześcijan  odbiega  od 
ewangelicznego ideału ubóstwa. Mówimy jednak o pewnych kulturowych 
założeniach.  Istotne  jest  przede  wszystkim  to,  że  w  pewnym  sensie 
proporcje uległy tu odwróceniu. Europejskie średniowiecze, samo wcale nie 
purytańskie,  dziwowało  się  lubieżności  Maurów  i  Saracenów;  jeszcze 
Richard  Burton  i  jego  czytelnicy  poszukiwali  we  wschodnim  dorobku 
zaspokojenia  deficytów własnej  kultury.  Dziś  jednak  to  nie  Wschód jest 
erotyczną  skarbnicą;  spadł  do  roli  importera  europejskiej  erotyki, 
przetworzonej  na  masową  produkcję  pornograficzną.  Z  pozoru  role  się 
odwróciły. 

Dawniej  zachodnia  wyobraźnia  umieszczała  na  Wschodzie 
zmysłowy  raj,  przede  wszystkim  mężczyzn,  ale  i  przy  okazji 
rozleniwionych  mieszkanek  serajów,  pozbawionych  wszelkich  zmartwień 
poza  troską  o  rozkosze  cielesne;  obecnie  sytuuje  się  tam piekło  kobiet. 
Oriana Falaci apelowała do naszych uczuć feministycznych, podając świat 
islamu  za  wielkie  więzienie  macicy,  w  którym  kobiety  są  poddawane 
nieustannej torturze rodzenia. Bo rzeczywiście, tym, co najbardziej niepokoi 
w  świecie  muzułmańskim  i  wśród  imigrantów  znajdujących  się  już  na 
europejskim terytorium, jest ich demograficzna dynamika. Samym swoim 
istnieniem,  tą  wciąż  powiększającą  się  liczebnością,  zdają  się  w 
najwyższym  stopniu  zagrażać  naszemu  światu,  który  właśnie  w  tej 
perspektywie jawi się jako postarzały i cherlawy. 

Ale stroną uciśnioną jest  także kobieta zachodnia, której – o czym 
dyskutuje się ostatnio coraz częściej, nie dochodząc jednak do konkluzji czy 
rozwiązań  –  odmówiono  de  facto prawa  do  macierzyństwa.  Została 
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dopuszczona do przestrzeni publicznej,  ale  też zmuszona do społecznego 
funkcjonowania  na  zasadach mężczyzny.  Właśnie  teraz,  kiedy  kobiety są 
obecne  jak  nigdy  dotąd  we  wszystkich  sferach  społecznej  aktywności, 
okazuje  się,  że  kobiecość została  skazana  na  banicję.  Miejsce  represji 
seksualnej zajęła bezprecedensowa represja kobiecej płodności,  dla której 
społeczne funkcjonowanie przewiduje coraz mniej miejsca. Okazuje się, że 
tym, co kobieta istotnie zyskała w toku przemian jest jedynie możliwość 
odwołania się do pewnej  iluzji,  a  mianowicie możliwość uczestnictwa w 
życiu  społecznym  jako  jednostka  bez płci,  jedynie  w  tym  sensie 
równoprawna  i  równowartościowa  w  stosunku  do  mężczyzny.  To  nie 
kobiecość  została  dowartościowana;  jedyne,  co  zaszło,  to  udzielenie 
kobiecie kulturowego przyzwolenia na uczestnictwo w życiu społecznym na 
prawach fikcyjnej neutralności.

Po rewolucji obyczajowej romantyzmu miłość stała się darmowa, co 
było niewątpliwie pięknym ideałem. Tyle, że pozostawiło kobietę w coraz 
bardziej  kłopotliwej  sytuacji,  gdyż  to  ona  stała  się  w  rosnącej  mierze 
płatniczką kosztów związanych z własnym macierzyństwem. Teraz nie ma 
już powodu, aby mężczyzna cokolwiek jej  dawał. Czyż nie zdobyła sobie 
prawa  do  ekonomicznej  niezależności?  Wyzwolicielskie  tendencje 
nowoczesności  doprowadziły  do  wyłonienia  się  i  wzrastającego 
upowszechnienia  wzorca  mężczyzny  nieodpowiedzialnego.  Giddens 
zauważa w swojej  książce  o  współczesnych przemianach intymności,  że 
mężczyźni zrzucili z siebie rolę żywicieli rodzin, nie rezygnując jednakże z 
przewagi ekonomicznej  nad kobietami,  które,  „zwłaszcza samotne matki, 
stanowią  znaczny  odsetek  ludzi  ubogich”4.  Co  dziwne,  Giddens,  choć 
socjolog,  zdaje  się  nie  dostrzegać  powagi  długofalowych implikacji  tego 
faktu.  Ubóstwo  matki,  a  nawet  tylko  jej  względne  ekonomiczne 
upośledzenie,  jest  bodaj  najpoważniejszym z rodzajów niedostatku,  gdyż 
podkopuje  start  życiowy  wschodzącego  pokolenia.  Środki  oddane  do 
dyspozycji  mężczyzn,  którzy  zdołali  „uniknąć  jakichkolwiek  trwałych 
zobowiązań rodzinnych, oddając się wyłącznie własnym przyjemnościom”5 
są  stracone  dla  cywilizacyjnego  postępu,  który  mierzony  jest  miarą 
dziedzictwa, jakie można przekazać następnej generacji.

Pod wieloma względami kobieta znalazła się w sytuacji może nawet 
bardziej  rozpaczliwej,  niż  kiedykolwiek  przedtem,  poddana  nowym 

4 Anthony  Giddens,  Przemiany  intymności.  Seksualność,  miłość  i  erotyzm  we  
współczesnych społeczeństwach, przeł. Alina Szulżycka, Warszawa, PWN, 2006, s. 182.
5 Ibidem, s. 181.
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rodzajom  presji,  wywieranej  w  dodatku  coraz  bardziej  podstępnymi  i 
skrzętnie  skrywanymi  środkami.  A  i  mężczyzna  tylko  pozornie  jest 
beneficjentem  sytuacji  zdejmującej  z  niego  troski  o  zapewnienie  bytu 
rodzinie, pod których ciężarem uginały się męskie ramiona od początków 
ludzkości.  Gdybyż  realizacja  emancypacyjnej  utopii  wyzwoliła  choć 
mężczyzn!  Ale  gdzie  tam.  Coraz  częściej  mówi  się  o  Goldbergowskiej 
„wyczerpanej  męskości”6 i  dyskutuje  się nad niosącą wielorakie deficyty 
kondycją bycia mężczyzną. Także męskość została postawiona w sytuacji 
głębokiego kryzysu, wyrwana z sieci relacji, które usprawiedliwiałyby jej 
społeczne istnienie. Teraz to mężczyzna, który za nic już nie odpowiada i do 
niczego nikomu nie jest potrzebny, staje przed widmem coraz dalej idącej 
marginalizacji, przynajmniej w psychologicznym i duchowym wymiarze.

W  kobietę  i  jej  potomstwo  nie  opłaca  się  jednak  inwestować. 
Brutalną prawdę ogłasza bez ogródek Bauman, konstatując, że współczesny 
związek partnerski jest dziedziną podporządkowaną prawom rynku. Rządzi 
się  nawet  nie  prawami  pożądania,  lecz  logiką  przelotnego  pragnienia, 
kaprysu,  zachcianki;  pożądanie  wymaga przecież  czasu,  by się  na  dobre 
rozpalić, a więc nie znajduje miejsca w kulturze, która „nie cierpi zwłoki”. 
Trwanie związku jest więc postrzegane negatywnie, jako czysta strata, gdyż 
jest  mierzone  ilością  szans,  jakie  w  tym  samym  czasie  nie  zostały 
wykorzystane, jakie  przeszły nam koło nosa.  Inwestowanie (emocji, czasu, 
wysiłku,  pieniędzy…)  w  związek  jest  więc  nie  najlepszym  pomysłem. 
Przytoczmy bezlitośnie przejrzyste rozumowanie Baumana: 

Trzymasz lub zbywasz akcje na podstawie własnych kalkulacji i decyzji, ale nie 
ma powodu, by przypuszczać, że twój partner/twoja partnerka nie zechce w razie 
potrzeby skorzystać z podobnego prawa i nie zrobi tego, jeśli i kiedy przyjdzie 
mu/jej na to ochota. Świadomość tego faktu wzmaga tylko twoją niepewność, a 
właśnie  ta  dodatkowa  porcja  niepewności  jest  najtrudniejsza  do  zniesienia: 
odwrotnie niż w przypadku twojego wyboru, gdzie wszystko zależało od ciebie, 
tym  razem  nie  masz  żadnych  możliwości,  by  powstrzymać  partnera/partnerkę 
przed zerwaniem umowy […]. Inwestowanie w związek jest ryzykowne […]. Jak 
długo  widzisz  w  związkach  korzystną  inwestycję,  gwarancję  bezpieczeństwa  i 
rozwiązanie  swoich  problemów,  tak  długo  gotów/gotowa  jesteś  podejmować 
ryzyko. Samotność wzmaga w nas poczucie braku bezpieczeństwa – ale wygląda 
na to, że związek robi to samo. W związku możesz się poczuć tak samo niepewnie 
jak  poza  nim.  A czasem  nawet  bardziej.  Twój  niepokój  przyjmuje  tylko  inną 
nazwę7.

6 Herb Goldberg, The Hazards of Being Male, New York, Signet, 1976.
7 Zygmunt  Bauman,  Razem  osobno, przeł.  Tomasz  Kunz,  Kraków,  Wydawnictwo 
Literackie, 2003, s. 30. 
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Nowoczesność  nie  zdołała  wypracować  nowego  modelu  relacji 
między  kobietą  a  mężczyzną.  Rozpadła  się  tradycyjna  rodzina,  a 
macierzyństwo  okazało  się  w  nader  licznych  wypadkach  nie  spoiwem 
związku,  lecz  przypieczętowaniem  kobiecego  osamotnienia.  Gestem 
rozpaczy matki, której ostatnią nadzieją jest to, że przynajmniej dziecko jej 
nie  opuści.  I  zarazem  przypieczętowaniem  tragedii  mężczyzny,  trutnia, 
który traci swoje najistotniejsze miejsce w porządku społecznym. Zostaje 
wytrącony ze strugi czasu, w jaką wpisuje człowieka następowanie pokoleń 
i  przekazywanie dziedzictwa. Niknie podstawowa sfera, w której mógłby 
znaleźć to,  co nazywamy sensem życia.  Równolegle,  brak społecznych i 
kulturowych  mechanizmów  skutecznej  ochrony  i  zagwarantowania 
materialnych  i  psychologicznych  potrzeb  macierzyństwa  próbuje  się, 
przynajmniej u nas, rozpaczliwie kompensować ideologizacją ochrony życia 
poczętego. Brzemienna kobieta zostaje wezwana czy wręcz zmuszona do 
ponoszenia kolejnych ofiar, uwikłana w wiktymizacyjny mechanizm, który 
przesłania  ją  jako  niezawisłą  jednostkę,  doprowadza  do  jej  całkowitego 
zatracenia  jako  osoby.  Dyskusją  o  zasadach  próbuje  się  maskować 
upokorzenia,  zubożenie  i  marginalizację,  a  nawet  utratę  godności  czy 
popadnięcie  w  osobistą  zależność,  jakie  może  się  łatwo  stać  udziałem 
kobiet,  które decydują się na podjęcie macierzyństwa stającego się coraz 
bardziej heroiczną decyzją osamotnionej i pozbawionej gwarancji jednostki 
przeciw nieludzkiemu  społeczeństwu.  W  rezultacie  wzrasta  jedynie 
rozgoryczenie  i  poczucie  niesprawiedliwości,  krzywdy  i  ucisku,  jakiego 
doznaje  kobieta,  a  wśród znaczeń macierzyństwa wyłania  się  całkowicie 
nowe i niespodziewane: staje się ono gestem buntu przeciwko narzuconym 
przez społeczeństwo ograniczeniom.

Naturalnym  i  oczywistym  rachunkiem  za  uruchomienie 
mechanizmów  przemocy,  jaki  kobiecość  wystawia  społeczeństwu,  jest 
demografia. Tragedia Medei, którą podjął w 1987 Lars von Trier, okazuje 
się  dziś  czymś  bardzo  aktualnym.  W  kulminacyjnej  scenie  filmu,  gdy 
Medea,  po zgładzeniu  dzieci,  wsiada  na  statek,  rozpuszczone na  wietrze 
ognistorude  włosy  są  symbolem  gniewu  kobiety  zdradzonej  nie  przez 
pojedynczego  mężczyznę,  lecz  przez  społeczeństwo,  które  żąda  tu 
podeptania  jej  praw.  Jazon zostaje  pchnięty  do  porzucenia  żony i  matki 
swoich  dzieci  w  imię  racji  stanu,  która  z  łatwością  przeważa  nad 
nienaruszalnością  praw  kobiety  i  złożonych  wobec  niej  zobowiązań. 
Tragedia o Medei uczy nas, że społeczeństwo nie może szukać swego dobra 
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z  pominięciem  czy  kosztem  praw  kobiety.  To  ona  stanowi  vehiculum 
przyszłości,  ucieleśnianej  przez jej  potomstwo. To ona i  wierność wobec 
niej gwarantuje trwanie, bez którego społeczeństwo jest nie do pomyślenia. 
Ta  zdrada  społeczeństwa  jest  o  wiele  boleśniejsza  i  niewybaczalna  niż 
zdrada jakiegokolwiek pojedynczego mężczyzny, gdyż pozostawia kobietę 
w  sytuacji  bez  wyjścia.  Mężczyznę  zawsze  można  zastąpić  innym, 
godniejszym,  lepszym.  Zdradzające  kobietę  społeczeństwo  jest 
niezastępowalne,  stąd  bunt  wobec  niego  jest  nieporównywalnie  bardziej 
niszczycielski i dalekosiężny w swoich konsekwencjach.

Co robi Medea? Być może właśnie w tym, a nie w samym geście 
zgładzenia  potomstwa,  czai  się  symbol  największej  groźby:  Medea 
odpływa. Nie tylko zabija swoje potomstwo, ale i odmawia społeczeństwu 
wszelkiego  dalszego  macierzyństwa,  jakie  mogłaby  jeszcze  podjąć,  tego 
klucza  przyszłości,  którego  jest  wyłączną  depozytariuszką.  Wypływa  w 
podróż  bez  powrotu.  Sprzeciwia  się  uwłaszczeniu  jej  ciała,  które  i  tak 
przecież anulowano. Chce stać się Obcą. Rozpuszczone na wiatr rude włosy 
są  tym  samym,  co  wydrapane  i  spływające  krwią  oczy  Edypa, 
przypieczętowaniem  rozpoczęcia  tragedii,  która  wypełni  się  z  czasem, 
kładąc się cieniem na życiu następnych pokoleń. Jedyną realizacją wolności, 
jaką znalazła porzucona Medea jest sprzymierzenie się  z innym ludem. To 
jest właśnie najpoważniejsza w konsekwencjach zemsta Medei.

Wróćmy jednak do początku. Jak to się właściwie stało, że kultura 
wywodząca  się  z  zachodniego  chrześcijaństwa,  oparta,  wedle 
Foucaultowskiej  diagnozy,  na  represji  seksualności,  osiągnęła  stadium 
seksualności  wszechobecnej?  Oczywiście  można  to  wytłumaczyć  prostą 
zasadą  „z  jednej  skrajności  w  drugą”.  Ale  może  się  okazać,  że 
wszechobecność  seksu  jest  w  rzeczywistości  nową,  paradoksalną  formą 
represji.

Wyrażenie  „represja  seksualności”  jest  przecież  pewnym skrótem 
myślowym. Tym, co wyparte nie jest seks jako taki, ale rozkosz seksualna. 
Foucault,  umiejscawiając  początki  tej  represji  w  XVII  wieku  zauważa 
zbieżność  z  rozwojem  kapitalizmu  i  zrzuca  na  mieszczaństwo 
odpowiedzialność  za  wprowadzenie  „potrójnego  dekretu  o  zakazie, 
nieistnieniu i niemocie”8. I rzeczywiście, w ramach instrumentalnej logiki 
wydajności, seks miał rację bytu tylko o tyle, o ile był produktywny, czyli  
płodny. Jako czysta rozkosz nie znajdował miejsca w tej logice, jednak tylko 

8 Michel Foucault,  Historia seksualności, przeł. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant i 
Krzysztof Matuszewski, Warszawa, Czytelnik, 2000, s. 14.
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do czasu, kiedy mógł znowu wyłonić się na powierzchni jako towar. Ale to 
ukazanie  się  w  widzialnej  sferze  wymiany  towarowej  nie  oznacza 
bynajmniej  końca  represji.  Mamy  wiele  komercyjnych  zastosowań 
elementów o  charakterze  erotycznym,  wiele  filmów  pornograficznych,  a 
nawet dokonujemy wielu aktów seksualnych, troszcząc się specjalnie o ich 
częstotliwość,  która  stała  się  przedmiotem  globalnych  statystyk 
zestawiających  „osiągnięcia”  poszczególnych  krajów,  w  których  Zachód 
oczywiście wysuwa się na prowadzenie. Ale tymczasem rozkosz seksualna 
jest  równie  deficytowa,  jak  niegdyś.  To  przecież  nie  sam  akt,  ale 
rozkoszowanie  się  nim  odwracało  dawniej  duchowy  wzrok  od  spraw 
ostatecznych,  późnej  przeszkadzało  w  wydajnej  produkcji,  a  dziś  –  w 
konsumpcji.  Gdybyśmy  doświadczali  więcej  rozkoszy,  zapewne 
natychmiast  stalibyśmy  się  znacznie  gorszymi  konsumentami.  Znikłaby 
pokusa  nabywania  materialnych  substytutów  seksu  czy  produktów 
mających go uatrakcyjnić. Seks zniknąłby z rynku przenosząc się w szarą 
strefę prywatności, a to pociągnęłoby za sobą katastrofalny spadek obrotów. 
Nadal  więc rozkosz musi  być  przedmiotem jak najsurowszej  represji,  co 
paradoksalnie pozwala na jej urynkowienie.

Nastanie  ery  wszechobecnego  seksu  jest  więc  paradoksalnie 
zmierzchem erotyki.  Kultura „nie cierpiąca zwłoki” musi być siłą rzeczy 
kulturą nie cierpiącą erotyki,  która polega właśnie na odsuwaniu finału i 
cieszeniu  się  zwłoką.  Zachodnia  seksualność,  wszechobecna  i  pozornie 
wolna,  jest  seksualnością  sztuczną  i  instrumentalną.  Seks  został 
urynkowiony  w  postaci  w  postaci  różnego  rodzaju  namiastek, 
zwizualizowany  w  pornografii,  sprowadzony  do  zróżnicowanego 
instrumentarium  akcesoriów  i  gadżetów,  od  „zmysłowej”  bielizny  do 
przyrządów  masturbacyjnych.  Coraz  bardziej  typową  realizacją  tej 
seksualności jest coś, co wydaje się wręcz przeciwieństwem kopulacyjnego 
znaczenia  seksu,  a  mianowicie  samotniczy akt  masturbacyjny,  w którym 
ewentualna  obecność  drugiej  osoby,  coraz  częściej  anonimowej,  została 
zapośredniczona przez środki elektroniczne, takie jak kamera internetowa.

Jedną  z  największych  zdobyczy  nowoczesności  było  rzekomo 
przyznanie  kobiecie  prawa  do  poszukiwania  własnego  spełnienia 
seksualnego.  Niestety  wydaje  się,  że  raczej  popchnięto  ją  do 
swobodniejszego udostępniania się mężczyznom, niż obdarzono większymi 
możliwościami  przeżywania  rozkoszy.  W  rzeczywistości  kobieca 
seksualność nadal tkwi w relacji podrzędnej wobec seksualności męskiej. 
Bywa, że „wyzwolona” kobieta nie stała się dzięki temu podmiotem, lecz 
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jedynie  poręczniejszym  instrumentem.  Zanegowana  kobiecość  zostaje 
zepchnięta  w  swoistą  sferę  a-seksualności,  maskowaną  przez  pozorny 
rozkwit  praktyk  seksualnych.  Zauważmy  ile  z  nich,  jak  popularność 
oralizmu9 i  analizmu,  które  po  rewolucji  seksualnej  przestały  być 
transgresją,  a  stały się  niemal  normą,  obywa się  doskonale  bez  kobiecej 
rozkoszy,  czyniąc  z  kobiety element  zaledwie  służebny i  uniezależniając 
całość podejmowanych zabiegów i czynności od celowości wiążącej się z 
zaspokojeniem jej  potrzeb  orgazmicznych.  W ten  sposób,  paradoksalnie, 
tradycjonalistyczna  seksualność  (unikająca  pohańbienia  przedwczesnym 
wytryskiem, obłożonym anatemą przez Proroka) od strony wschodniej,  a 
samotnicza masturbacja od zachodniej, stały się jedynymi strefami,  gdzie 
liczy się jeszcze kobiecy orgazm i gdzie jest on jeszcze celem seksualnych 
poczynań. 

Trafnie  przedstawił  to  już  w  1980  Juan  Goytisolo  w  Makbara, 
powieści  istotnie  makabrycznej.  Arabski  tytuł  tej  hiszpańskiej  książki 
oznacza cmentarzysko i stanowi bez wątpienia metaforę Europy dotkniętej 
nie tylko duchową, lecz także erotyczną martwicą. Być może pobrzmiewa tu 
także koraniczne ostrzeżenie: „Współzawodniczą w pomnażaniu dóbr, póki 
nie odwiedzą grobów”. Cmentarne odwiedziny być może nie oznaczają tu 
po  prostu  śmierci,  po  której  dokona  się  boża  kara,  lecz  makabryczne 
spotkanie  kochanków.  Ostatnią  granicą  konsumpcyjnego  podejścia  do 
świata  jest  sprowadzenie  zmysłowości  do  konsumpcji  seksu.  Jego 
konsekwencją jest  utrata ciała, jego gnicie i ostateczny rozpad. Być może 
Goytisolo nie zamierzał sięgać aż tak głęboko. Jednakże z jakichś powodów 
zatytułował swoją powieść po arabsku, w idiomie Obcego.

Metafora  „miłości  na  cmentarzu”  może  też  być  groteskowym 
przekształceniem  romantycznego  toposu  miłości  sięgającej  poza  grób  i 
makabrycznym  requiem  dla  nadziei  łączonych  niegdyś  z  wyzwoleniem 
uczuć  miłosnych  od  ich  społecznej  i  utylitarnej  służebności.  Ale  kiedy 
znikło małżeństwo utylitarne, okazało się, że znikło małżeństwo w ogóle, a 
miłość,  według  Baumanowskiej  diagnozy10,  stała  się  jeszcze  mniej 
prawdopodobna niż kiedykolwiek. 

W  ramach  rozwoju  nowoczesności  coraz  więcej  aspektów 
działalności wytwórczej i usługowej, dawniej odbywających się w domu i 

9 Seks  oralny  stał  się  jednym  z  głównych  elementów  już  w  historycznie  pierwszym 
popularnym filmie pornograficznym, jakim był The Deep Throat Geralda Damiano z 1972 
roku.
10 Zygmnt Bauman, Razem osobno, op. cit.
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na  własne  potrzeby,  ulega  urynkowieniu.  Domowe  gotowanie  zostało 
zastąpione przez wysoko przetworzone artykuły spożywcze. Ten sam proces 
nie  ominął  seksu,  który także  przestał  być  działalnością  „chałupniczą”  i 
został urynkowiony jako zespół towarów i usług do coraz bardziej legalnego 
i  coraz  powszechniej  akceptowanego  nabywania.  Goytisolo  w  Makbara 
kreśli groteskową, lecz w wielu momentach jakże trafną wizję zmierzchu 
zachodniej seksualności, która traci wymiar prywatny i zostaje podwójnie 
zindustrializowana.  Z  jednej  strony,  na  potrzeby  mężczyzn,  seksualność 
zostaje  sprofesjonalizowana  i  zepchnięta  ze  sfery  namacalności, 
bezpośredniego kontaktu cielesnego, do sfery obrazów, do peep show. W ten 
sposób  w  ogóle  przestaje  być  jakimkolwiek  aktem  cielesnym,  a  już  z 
pewnością  nie  aktem  kopulacyjnym,  bo już nikt  się z nikim nie  łączy.  Z 
drugiej strony, na potrzeby kobiet, dokonano industrializacji prokreacji. W 
Goytisolowskim  świecie  sprzedaje  się  mrożoną  spermę  czempionów 
wylansowanych  w  kampaniach  reklamowych,  której  używają  do 
samozapłodnienia ich osamotnione fanki. Tak więc seksualność uwolniona 
od  ciężaru  reprodukcji  i  nareszcie  w  pełni  autonomiczna  nie  stała  się 
bynajmniej  „plastyczną,  poddającą  się  modelowaniu,  potencjalną 
«własnością»  jednostki”,  której  wyłonienie  się  entuzjastycznie  wita 
Giddens11.  Niestety  wprost  przeciwnie,  seksualność  pozbawiona 
prokreacyjnej celowości nagle zupełnie znikła, pozostawiając człowieka w 
ogóle,  a  kobietę  w szczególności,  nie  w nowej  sferze  wolności,  lecz  w 
uciążliwej i dehumanizującej próżni.

Tylko industrializacja małżeństwa jest tu gałęzią skazaną na rynkową 
porażkę.  Również  i  ono  zyskuje  kampanię  zakrojoną  na  szeroką  skalę, 
oferującą kompleksową obsługę matrymonialną w Pronuptii, gigantycznym 
lunaparku,  gdzie  można  zakupić  wszystko,  od  bajecznej  sukni  po  plan 
podróży wypełniającej miodowy miesiąc. Jednak komercyjne fiasko wydaje 
się w tym przypadku więcej niż pewne: mimo wielkiego zainteresowania ze 
strony konsumentów płci żeńskiej, wąskim gardłem jest podaż partnerów, z 
jakimi można byłoby się związać,  by skorzystać z  udogodnień i  atrakcji 
oferowanych przez Pronuptię. Ale to, czego nie można lub nie opłaca się 
wyprodukować na miejscu, zawsze można przecież sprowadzić.

W  odmalowanej  przez  Goytisolo  Europie  jedynymi  nosicielami 
żywego i  autentycznego fallusa są przybysze.  Świat śródziemnomorski  – 
zwłaszcza jego mityczne, południowe wybrzeże – okazuje się rezerwatem 
autentycznego  ciała.  Goytisolo  żongluje  tu  wyobraźnią  orientalizującą 

11 Anthony Giddens, Przemiany intymności, op. cit., s. 40.

11

http://czytanie-swiata.weebly.com/


CZYTANIE ŚWIATA. LITERATURA OBCA I PODRÓŻ  

przełomu  XIX  i  XX  wieku,  ale  powrót  do  magicznych  serajów 
odmalowanych przez Delacroix, Ingresa i rzeszę ich epigonów nie ma rzecz 
jasna  szans  na  urzeczywistnienie  w  pełni  swego  przepychu.  Zmysłowe 
Śródziemnomorze  prezentuje  się  znacznie  skromniej.  W  dodatku  i  ten 
nędzny raj  zostaje  niemal  natychmiast  zniszczony przez  wkraczającą  do 
niego Europę.

Doskonałe  i  wolne  ciało  odzianego  w  niebiański  błękit  nomady 
zostaje schwytane i zniewolone. Beduin zostaje zwerbowany do cyrku i jego 
cielesność  staje  się  curiosum,  okazem,  próbką  natury  wzbudzającej 
fascynację  i  nostalgię  ludzi  żyjących  w  syntetycznym  świecie  i 
posiadających  już  jedynie  nieautentyczne,  protetyczne  ciała.  Autentyczna 
cielesność, podobnie jak dzika przyroda, jest elementem egzotycznym. Ale 
schwytana  i  pokazywana  w  cyrku  zatraca  się  nader  szybko.  Aby  jej 
doświadczyć w nieskażonej postaci, trzeba się udać na pustynię osobiście. I 
tu atrakcyjne staje się marokańskie safari, wyprawa na spotkanie z ciałem. 
Zachodnia turystyka seksualna okazuje się wyrazem tej samej tęsknoty za 
autentycznością  i  naturą,  co  zainteresowanie  dziką  przyrodą.  Ostatnie 
żywotne fallusy, nie zdegenerowane jeszcze do postaci zwykłego penisa, są 
niczym okazy ginącego gatunku. Ściągają ku sobie kobiecość z najdalszych 
krańców Europy, którą ucieleśnia w powieści gruba Litwinka zdążająca na 
spotkanie ze  swoim marokańskim oblubieńcem,  i  konkurująca  o niego z 
aseksualną, lecz zdeterminowaną w poszukiwaniach bohaterką, która bierze 
na siebie ciężar narracji.

Poszanowanie dla kobiecości i jej erotycznych potrzeb na kartach tej 
powieści – jakże okrutny, ale i  jakże prawdomówny jest  tu Goytisolo! – 
pozostało niestety na przeciwległym brzegu Cieśniny, wraz z nieosiągalną 
postacią  „błękitnej”  oblubienicy,  której  rozkosz  i  zadowolenie  jest 
przedmiotem najdelikatniejszej troski. Akt, w pełni małżeński, a nie tylko 
seksualny,  bo  płeć  jest  w  nim  instrumentem,  a  nie  celem,  odbywa  się 
między tą troską i  poszanowaniem ze strony męskiej,  a zawierzeniem ze 
strony  żeńskiej.  Tego  poszanowania  nie  doświadcza  poszukująca 
rozpaczliwie mężczyzny kobieta Zachodu, zredukowana do roli seksualnej 
służki i poddana – dziś bardziej niż kiedykolwiek przedtem – najbardziej 
bezwstydnej  i  bezczelnej  fallokracji,  nie  ograniczonej  już  żadnym  tabu, 
żadnym systemem norm, żadną moralnością. Przemoc oralizmu Goytisolo 
opisał w szokująco plastyczny sposób:

gdy  tylko  usiadłeś,  rozpiąłeś  spodnie,  pokazałeś  go  jej,  trzymając  oburącz, 
zmusiłeś  ją  do  dotykania  go,  chciał,  żebym  go  całego  włożyła  sobie  do  ust,  
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niemożliwe, dusiłam się, nie byłam jeszcze doświadczoną połykaczką szabli, nie 
przećwiczyłam technik oddychania, nie potrafiłam w odpowiedni sposób rozluźnić 
mięśni gardła, obraziłeś się na mnie, położyłeś mi gazetę na głowie, żeby nas nie 
widziano,  i  łuskałeś  słonecznik  tak  spokojnie,  pozwalając  jej  się  mitrężyć, 
krztusiłaś  się,  kilka  razy sądziłam,  że  się  uduszę,  ale  dopiąłeś  swego,  hultaju, 
obficie  zrosiłeś moje gardło,  a  kiedy złożył  gazetę i  ona została  wypuszczona, 
miała załzawione oczy, pociągała nosem, i była szczęśliwa, przysięgam ci, w życiu 
nie widziałam czegoś podobnego, i postanowiłaś się nauczyć, doktoryzować się, 
ćwiczyć  swoje  struny głosowe niczym szalona  chórzystka,  poddać  się  surowej 
dyscyplinie w przedmiocie gardeł12.

Kobieta  –  powieściowy  „androlatra”  akceptuje  to  wszystko  jako 
jedyną  dostępną  formę  uzdrawiającego  kontaktu,  jedyną  możliwość 
zdobycia  „surowicy”,  „kąpieli  Zygfryda”,  która  ją  uzdrowi.  Wie,  że  nie 
może liczyć na więcej. Nawet podczas marokańskiego safari.

Ale sformułowany w języku Obcego tytuł Makbara to jednocześnie 
sąd nad stanem jego własnego świata. Także Obcy, może właśnie przede 
wszystkim Obcy zostaje na tym cmentarzysku pogrzebany. Zanikło to, co 
przesadzało  o  jednej  z  najważniejszych  cech  odrębności  i  było  źródłem 
szczęścia jego  świata,  a  mianowicie  zwrócona  ku kobiecie  seksualność. 
Tradycyjna muzułmańska kultura  erotyczna,  przynajmniej  w założeniach, 
jakie rozwijał  Nefzawi i inni dawni autorzy traktatów miłosnych, bywała 
ludyczna i  żartobliwa, ale pozostawała zasadniczo zwrócona ku kobiecie, 
nastawiona  na  realizację  jej  potrzeb,  wręcz  służebna  wobec  żeńskiego 
podmiotu. Oralne praktyki w takiej formie, jaką tu oglądamy nie wydają się 
należeć do tradycyjnych zachowań zakorzenionych w tej tradycji; są raczej 
degradującą lekcją zachodnią, którą Obcy aż nazbyt lotnie sobie przyswoił. 
Wpływ  Zachodu,  wywierany  za  pośrednictwem  przemysłu 
pornograficznego,  rozpowszechniającego  wzorce  zachowań  czy  techniki, 
bywa  bardziej  degradujący  niż  wyzwolicielski.  Prostacka  seksualność 
globalna  niszczy  bogactwo  kultur,  w  których  tradycyjna  obyczajowość 
mogła być nie tylko odmienna, ale też znacznie bardziej wyrafinowana. 

W  tym  surowym  wizerunku  powieściowym  jest  wiele  gorzkiej 
prawdy. Trudno o głębszą pogardę niż ta, jaką żywią częstokroć Obcy w 
stosunku do europejskich kobiet. Ale też żałosna, zdegradowana kobiecość 
europejska,  jaką  odmalowuje  Goytisolo,  nie  wzbudza  szacunku.  Ciało 
kobiece zostaje tu bezlitośnie sprowadzone do groteskowych form. Jest to 
najpierw ciało aseksualne, pozbawione najmniejszej szansy na spełnienie, 

12 Juan Goytisolo, Makbara, przeł. Wojciech Charchalis, Warszawa, W.A.B., 2006, s. 144-
145.
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anatomicznie  niedostosowane,  przedstawione  za  pomocą  dziwacznej 
kondycji anielskiej, które trzeba dopiero otworzyć chirurgicznie, a następnie 
starcze ciało protetyczne, przyozdobione gumowym biustem.

Aseksualna  kondycja  anielska  reprezentuje  w  powieści  jedną  z 
głównych zachodnich wizji ciała, jaką Goytisolo wpisuje w kontekst czegoś 
w rodzaju post-chrześcijańskiego totalitaryzmu, będącego już nie systemem 
politycznym,  lecz  ekonomicznym,  czymś  na  kształt  rzeczywistości  biura 
wszechpotężnej korporacji. Pracownica, anorektyczka wylansowana do roli 
kobiety  idealnej,  „ciało  lekkie,  wiotkie,  zwinne,  smukłe,  niezeszpecone 
tłustymi wypukłościami z tyłu ani przednim biustem bipolarnym, napiętym, 
kulistym”,  zostaje  tu  wprzęgnięta  w  świat  chrześcijańskich  wyobrażeń. 
Cechuje ją 

słodki  tembr  głosu,  harmonijnego,  wyszukanego,  idealnego  do  intonowania 
deogratias i  antyfon,  sławienia  Pana,  Pośredniczki  i  członków  egzekutywy, 
nieustannego gloryfikowania korzyści płynących ze wspaniałego systemu, którym 
się cieszymy13. 

Niebiański  świat  odmalowany w  Makbara jest  wizją  przyszłości; 
dzieje się w dwieście lat po triumfie jakiejś rewolucji, która jest być może 
realizacją  jednej  z  utopii  nowoczesności.  To  świat,  w  którego  idealnym 
porządku  nie  brakuje  niczego,  z  wyjątkiem  ciała.  I  to  właśnie  jest 
zarzewiem buntu. Te wszystkie upokarzające doświadczenia, jakie spotkały 
anioła  zstępującego  do  piekieł  śródziemnomorskiego  świata  podczas 
marokańskiego  safari  są  wspominane  z  rozrzewnieniem  i  prowadzą  do 
deklaracji zerwania:

nikczemności,  nędza,  zboczenia,  jakie  poznałam  na  świecie  wadliwym  i 
zgrzybiałym, nieodwołalnie skazanym na zniknięcie i ustąpienie miejsca wyższej 
dynamice, jaką ucieleśniamy, są dla mnie bardziej atrakcyjne niż niewysłowiona, 
wieczna pomyślność, jaką niepotrzebnie się mnie raczyło i raczy14.

Podobnie jak Medea, także bohaterka tego aseksualnego świata, ku 
„zaskoczeniu,  zdumieniu,  osłupieniu,  wściekłości,  obrzydzeniu”15 jego 
przedstawicieli,  odchodzi,  by  powierzyć  swoje  ciało  innemu  ludowi i 
zaistnieć w innej erotyce.

Totalitaryzmy  nowoczesności,  w  tym  jego  tyranie  cielesne,  dla 

13 Ibidem, s. 177.
14 Ibidem, s. 188.
15 Ibidem, s. 189.
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Goytisolo  okazują  się  w  końcu  jakąś  groteskową  adaptacją  myślenia 
religijnego,  makabrycznym  cieniem  wynaturzonej  i  kastrującej  wizji 
chrześcijaństwa. Tyrania widzialności wydaje się mieć inną proweniencję: 
wyrosła na bazie nowoczesnego projektu wyzwolenia, który wynaturzył się 
w  swoistą  wyzwolicielską  przemoc.  Emancypacja  kobiety  wyrażała  się 
symbolicznie  przez  stopniowe  odkrywanie  ciała;  jej  postępy  mierzono 
stopniowym zmniejszaniem się długości spódnicy, dlatego zaczęto najpierw 
kojarzyć, a potem mylić obnażenie z niezależnością. Ponieważ odsłanianie 
związało  się  tak  ściśle  z  samym  procesem  emancypacji,  czymś 
zapomnianym i niezrozumiałym stało się jego przeciwieństwo. Prawo do 
nagości  wyparło  ze  zbiorowej  świadomości  coś  znacznie  bardziej 
podstawowego,  a  mianowicie  prawo  do  osłonięcia  się  przed  męskim 
spojrzeniem. Ten wymiar przemocy symbolicznej zdaje się umykać wielu 
zachodnim feministkom, a przecież to nie zasłonięcie, lecz obnażenie jest 
silniej  naznaczonym  przemocą  aktem  wobec  ciała.  Nowoczesna  kultura 
ustanowiła  niekwestionowaną  tyranię  widzialności,  nie  napotykającego 
przeszkód  spojrzenia.  Ale  ta  ogólnodostępność nie  musi  być  koniecznie 
zdobyczą kobiet. Kto wie, czy nie została wymuszona przez męską władzę, 
dążącą do skasowania wszelkich form kobiecej prywatności. Wokół kobiety 
nie ma już miejsca na sferę niedostępną dla mężczyzny, nawet jeśli miałaby 
się ograniczać do wąskiej  przestrzeni zakreślonej przez rąbek sukni.  Być 
może  dramat  kobiety  wyznacza  właśnie  fakt,  że  dzisiaj  już  nawet  tego 
odwiecznego  rąbka  nie  ma.  Nic  dziwnego,  że  choćby  walka  z 
molestowaniem  seksualnym  w  miejscu  pracy  wydaje  się  jałowym 
wysiłkiem. Wkroczenie w niedostępną sferę, której granice są tak wąskie i 
niejasno wytyczone, dokonywane jest niemal bezwiednie.

Gorzkim owocem, jakie wydała nowoczesna metropolia okazał się 
„nomadyczny”  model  życia  intymnego.  Odbiciem  frenetycznego  rytmu 
miasta  jest  rytm  wymiany  partnerów,  usprawniany  dziś  przez  media 
elektroniczne.  W  wirtualnej  przestrzeni  tworzy  się  gigantyczne  bazy 
anonsów ułatwiające wynajdywanie wciąż nowych obiektów seksualnych. 
Skutkiem  ubocznym  tej  sytuacji  jest  gorączkowe  inwestowanie  w 
zachowanie  atrakcyjności.  Zachodnia  seksualność  jest  poddana  tyranii 
porównania – i głęboko skrywanych obaw przed porównaniem – z innymi, 
realnymi bądź wirtualnymi partnerami. Przynajmniej w swojej nomadycznej 
wersji,  rządzi  się  prawidłami  rozumu  instrumentalnego,  żywiąc  obsesje 
rozmiaru,  ilości,  wydajności,  częstotliwości.  Te  obsesje  nie  stanowią  już 
bynajmniej  gorliwej  odpowiedzi  na  potrzeby partnerki  czy partnera,  lecz 
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prowadzą własne, fantomatyczne życie.
Tym,  co  znamionuje  świat  współczesny  jest  radykalny  zanik 

intymności.  Sfera  intymna  przestała  być  miejscem  bezpiecznym, 
wyłączonym  ze  sfery  „przepływów”  poddanej  prawom  skuteczności, 
wydajności  i  wiecznej  nowości.  Co poniekąd  paradoksalne,  nasza  epoka 
bezwstydu  i  permisywizmu  seksualnego  jest  równocześnie  głęboko 
nacechowana  wstydem wypływającym z permanentnego niezadowolenia z 
własnego  ciała  i  poczucia  niskiej  wartości.  Takie  charakterystyczne 
schorzenia współczesności,  jak anoreksja są formą represji ciała,  które w 
perspektywie chorej świadomości zanadto się  rozrasta, zajmuje zbyt wiele 
miejsca, uobecnia się zbyt natarczywie. W coraz większym stopniu rozwija 
się kultura manipulacji ciałem, kultura chirurgiczna. Najnowsze trendy w 
chirurgii plastycznej nie omijają nawet najbardziej intymnych okolic ciała; 
nowością, która już przestała szokować jest choćby waginoplastyka, mająca 
zwiększyć wrażliwość na bodźce i poprawić jakość życia seksualnego, choć 
często,  jak  alarmują  seksuolodzy,  prowadzi  do  skutków  odwrotnych  do 
zamierzonych.  Paradoksalnie,  coraz  śmielej  wprowadzane  zmiany  w 
obrębie  ciała  intymnego  mają  adresatów  w  przestrzeni  publicznej.  Tych 
operacji nie dokonuje się po to, by za wszelką cenę zachować atrakcyjność 
dla pojedynczego partnera. Przeciwnie, ten chorobliwy perfekcjonizm, ten 
obsesyjny przymus dokonywania poprawek wiąże się ze złudną nadzieją, że 
będzie  można  skupić  na  sobie  uwagę  tam,  gdzie  toczy  się  frenetyczna 
wymiana partnerów i tam, gdzie wszyscy konkurują ze wszystkimi.

Właśnie do tego społeczeństwa widzialności, w którym zanika sfera 
prywatna i rozrywająca się w nim pełnia doświadczenia intymności wkrada 
się Obca niosąc jakże rewolucyjną i ogromnie  kuszącą w tym kontekście 
filozofię zasłony, niewidzialności, wyłączenia. Kontrowersja wokół chusty, 
osławionego  foulard islamique,  tocząca się od lat we Francji wiąże się z 
zasadniczym  nieporozumieniem  i  rozbieżnością  perspektyw.  Patrząc  z 
perspektywy zachodniej, jest to spór o laickość; z perspektywy wschodniej 
– walka o charakterze wybitnie i niemal wyłącznie genderowym, i jako taka 
powinna się była spotkać z zupełnie odmiennym przyjęciem, niż to się stało. 
Laicyzacyjna ideologia Rewolucji Francuskiej po raz kolejny, jak niegdyś w 
Wandei,  jest  zdumiona oporem tych,  których przyszła  wyzwolić.  Chusty, 
zasłony,  woalki… Raczej  niż  manifestacją  wierności  religijnym zasadom 
mogą być manifestacją czegoś zupełnie innego: nieprzystępności, granicy, 
wyłączenia  ze  sfery  przepływu.  Są  przede  wszystkim  manifestacją 
odmiennej erotyki;  ich  podstawowy  sens  leży  nie  w  sferze  tożsamości 
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religijnej,  lecz tożsamości płci.  Konotują odmienny wzorzec kobiecości i 
przyobiecują  odmienne  spełnienie.  Ale  są  też  znakiem  kategorycznej 
odmowy. Wbrew temu, co wolimy sobie wyobrażać, są tak irytujące właśnie 
jako  dyktat  kobiety,  która  nie  chce  się  udostępnić i  kategorycznie  żąda 
wypełnienia stawianych przez siebie warunków.

Niesione przez Obcą treści  są  tak  diametralnie  różne  od tego,  do 
czego  przywykliśmy,  że  nie  sposób  pojąć  ich  inaczej  niż  po  przyjęciu 
hipotezy  przymusu.  Jak  to  możliwe,  by  kobieta  dobrowolnie wybrała 
niewidzialność zamiast  widzialności  oferującej  jej  szansę uczestnictwa w 
przepływie,  w  festynie  seksualnej  konsumpcji?  Wyzbywając  się 
widzialnego  ciała,  znika  przecież  zupełnie,  przestaje  być  dostrzegana, 
prawie przestaje istnieć! Nasuwającą się natychmiast interpretacją jest to, że 
jakaś straszliwa siła przymusiła ją do wyrzeczenia się uczestnictwa nie tylko 
w określonych rodzajach rozrywki, lecz wręcz w  bycie, zanegowała ją w 
niewyobrażalny i  szokujący nas  sposób.  Woale działają  na  nerwy innym 
kobietom, ponieważ uświadamiają im, że dokonały swojej ofiary obnażenia 
na  próżno.  Mężczyzn  irytują  dlatego,  że  stanowią  skierowane  do  nich 
wyzwanie  non  serviam.  Obca  ogranicza  sferę  wzrokowej  penetracji, 
odmawia  siebie,  wprowadza  irytujące  ograniczenie  dostępu.  Zachodni 
mężczyzna nie przywykł, by mu się w ten sposób sprzeciwiano.

Derywatem kultury  widzialności  jest  również  kultura  narracji.  Po 
Markizie de Sade pojawiło się nie tylko mówienie o przeżyciu intymnym, 
ale żądanie mówienia, nakaz opowieści stanowiący libertyńską transpozycję 
obowiązkowej spowiedzi. I znowu, mamy tu do czynienia z iluzorycznym 
wyzwoleniem seksualności, za którym kryje się represja rozkoszy. Wyłania 
się bowiem nie tylko wymóg narratywizacji doświadczenia już dokonanego, 
ale i nakaz, by – jak to ujmuje Foucault – „każde pragnienie zamienić w 
dyskurs”,  tępiący  napór  tego  pragnienia  tak,  by  mogło  się  ono  nie 
zrealizować inaczej, niż wyłącznie dyskursywnie: „dyskurs bierze na siebie 
i  niejako  osacza  seks,  zmierzając  do  pozbawienia  go  skrytości  i 
wytchnienia”16.

Obcy rzadko prowadzą blogi  i  nie  są  respondentami  w ankietach 
Durexa17, choć wiemy, że posiadają starożytną kulturę narracyjną, istniejącą 
na  długo  wcześniej  niż  zachodni  Markiz  chwycił  za  pióro.  Tajemnica 
małżeńska  jest  w  równym stopniu  uświęcona  przez  islam,  co  tajemnica 

16 Michel Foucault, Historia seksualności, op. cit., s. 25.
17 Co prawda świat muzułmański jest tam reprezentowany przez Turcję i Indonezję, ale nie 
ma ani jednego kraju arabskiego.
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spowiedzi  przez  chrześcijaństwo,  ale  nigdy  nie  „wynaleziono”  jej  jako 
narzędzia napędzania dyskursywnego kołowrotka. Nie pojawił się przymus; 
dyskursywizacja  seksu  pozostała  wolna.  Znamy  wprawdzie  parę 
orientalnych opowieści,  a jednak „cała  prawda” o seksualności  Obcego i 
Obcej  gdzieś  się  wymyka.  Ta  właśnie  niewiedza jest  nieznośnym 
ograniczeniem tak drogiej Europejczykom zasady poznawalności świata. To 
zazdrosne chronienie się w prywatność jest czymś nie do zaakceptowania 
dla kultury, która – nie dajmy się zwieść jej obsesji „ochrony prywatności” 
– w coraz chętniej i w coraz większym stopniu upublicznia wszystko, co 
prywatne, a w szczególności wszystko, co dotyczy sfery seksualnej.

Niepoznawalne,  osłonięte  ciało  Obcej  i  Obcego  jest  ekranem 
rzutowania  naszych  fantazji  i  frustracji.  Zarówno  stare  wyobrażenia  o 
erotycznej wybujałości wschodniego świata, jak i nowe, mówiące o Obcej 
jako  o  ofierze  przemocy  tłumiącej  jej  seksualną  ekspresję,  pełnią  rolę 
kompensacyjną. Za muzułmańską zasłoną, zależnie od naszych aktualnych 
potrzeb,  wyobrażamy  sobie  albo  świat  lubieżny  i  rozpasany,  albo 
stłamszony  i  nieszczęśliwy,  aby  w  ten  sposób  znieść  niedostatki  naszej 
własnej  wolności,  która,  tak  drogo  okupiona  i  w  dodatku  tak  często 
iluzoryczna,  inaczej  byłaby  dla  nas  nie  do  zniesienia.  Szczerze  wierząc 
własnym przeświadczeniom, zabieramy się do nowej wyzwolicielskiej misji 
polegającej na zdzieraniu zasłon. Najtragiczniejsze w tej historii jest to, że 
teraz  często  kobiety,  wiedzione  feministycznym  zapałem,  wyręczają 
mężczyzn nawet w dziele przemocy i gwałtu przeciw innym kobietom.

Tymczasem jeśli naprawdę jesteśmy ciekawi, jaki głos rozbrzmiewa 
po  drugiej  stronie,  to  nie  mamy  innego  wyjścia,  jak  chociaż  na  chwilę 
zamilknąć  i  powstrzymać  się  od  zwykłego  dla  Europy,  natarczywego 
monologu. Nie możemy jednak znieść myśli, że w zalegającej w ten sposób 
ciszy  zamiast  tłumionych  jęków  i  lamentów  moglibyśmy  dosłyszeć 
dyskretny  chichot  Obcej.  Naszą  ciekawość  zaspokaja  Nedjma  w śmiałej 
powieści erotycznej Migdał18. Pisząc po francusku, rozlicza się co prawda z 
Marokiem,  ale  też  przy  okazji  dokonuje  rozrachunku  z  obietnicą 
wyzwolenia  i  nowych  możliwości  wyboru,  jakie  wnosi  Zachód  do 
zasklepionego we własnych tradycjach świata Maghrebu. I tu także okazuje 
się, że również tam kobietę nowoczesność niezbyt uszczęśliwia.

Nieprzejednaną w swojej kobiecości Nedjmę nie obchodzą dylematy 
ideologiczne, a jedynie wkroczenie liberalnego Zachodu w sferę prywatną, 
sypialnianą. Jej bohaterka, Badra, w zmieniającym się gwałtownie świecie 

18 Nedjma, Migdał. Opowieść intymna, przeł. Iwona Banach, Poznań, Zysk i S-ka, 2005.
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szuka  drogi  do  własnego  ciała.  Uciekając  z  Imchouku,  dalekiej 
marokańskiej wioski, do zeuropeizowanego Tangeru przechodzi nie tylko ze 
świata  tradycyjnych  stosunków  do  liberalnej  metropolii.  Wkroczenie 
Zachodu  daje  wprawdzie  możliwość  zaskarżenia  lokalnych  obyczajów 
represjonujących  kobiecą  seksualność,  ale  mimo  to  droga  do  rozkoszy, 
nawet jeśli odbywająca się pod dalekim patronatem Europy liberalizującej 
konserwatywne społeczeństwo, wiedzie zasadniczo przez zwrot ku własnej 
tożsamości kulturowej. Modernizacja okazuje się właściwie niepotrzebnym, 
na  swój  sposób  tragicznym  objazdem.  Próba  nawiązania  do  zachodnich 
libertynów  w pewnym sensie  kosztuje  parę  bohaterów  zmarnowane  lata 
życia.  Na  wstępie  swojej  powieści  Marokanka  deklaruje,  że  pisze  „w 
hołdzie dawnej cywilizacji arabskiej, w której zmysłowość była widoczna 
nawet w architekturze, gdzie miłość pozbawiona była grzechu, gdzie dawać 
rozkosz  i  jej  doznawać  było  obowiązkiem  człowieka  wierzącego”19.  A 
jednak pisze w idiomie Markiza, jakby to Europie musiała odpowiedzieć i to 
z nią się rozliczyć, a przynajmniej wyjaśnić jakieś nieporozumienie. 

Kochanek Badry,  Driss,  zarazem jest  i  nie  jest  uczniem Zachodu. 
Jest nim wówczas, kiedy z wirtuozerią odgrywa na fortepianie Szeherezadę 
Rimskiego-Korsakowa  i  wówczas,  gdy  zamiast  małżeństwa  podsuwa 
ukochanej  kobiecie  obietnicę  niezależności  przez  kształcenie  i  pracę 
zawodową. Nie jest nim, gdy na patronów swego erotycznego wyzwolenia 
wybiera  Abu  Nuwasa  i  arabską  klasykę.  Dobrowolnie  orientalizuje  się, 
przyjmując  narzucane  przez  Zachód  tożsamościowe  uproszczenia,  gdy 
swoją berberyjską kochankę z uporem nazywa Arabką, ale też orientalizuje 
się  ironicznie,  czyniąc  z  siebie  arabskiego  libertyna  wykraczającego  w 
rozpuście daleko poza granice wszystkiego, co Europa zdolna byłaby sobie 
wyobrazić.  Swoją  przygodę  z  nowoczesnością  rozpoczyna  z  żelazną 
konsekwencją  od  tego  miejsca,  w  którym  nowoczesność  się  zaczęła,  to 
znaczy od Markiza de Sade. Potem emocje już tylko rosną.

Dramat wolności, jaką wnosi Zachód rozbijając tradycyjne struktury 
i  tworząc możliwości  wyboru,  jakie  wcześniej  nie  istniały gubi  jednakże 
kochanków. Finał powieści nie może przynieść niczego innego, jak tylko 
powrót do samych siebie: do religijnej tożsamości i do Imchouku, w głąb 
Maroka.  Natchniony  przez  Europę  Driss  próbował  ofiarować  kobiecie 
niezależność  płynącą  z  uprawiania  zawodu.  Ale  cóż  to  za  iluzoryczna 
niezależność dla Badry opętanej zmysłową namiętnością. Pod koniec życia 
stwierdza z goryczą, że dzięki temu stała się, zamiast żony, tylko „arabską 

19  Ibidem, s. 7.
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gejszą”.  Naruszenie tradycyjnego porządku w pewnym sensie  uczyniło z 
niej  prawdziwą  niewolnicę,  a  przywrócony  jej  w  finale  powieści  status 
małżonki po raz pierwszy otworzył możliwość sprzeciwu i odmowy, która 
okazuje się brakującą częścią tej wybujałej erotyki. Paradoksalnie, dopiero 
jako  żona Badra  mogła  odrzucić  erotyczną  propozycję,  nie  poddać  się 
tyranii  własnych  zmysłów,  na  których  gra  mężczyzna,  uczeń  de  Sade’a, 
porządkujący rozpustę w nowe konfiguracje.

Driss  i  Badra  próbowali  zaistnieć  w innej  erotyce.  Paradoksalnie 
okazuje  się  jednak,  że  dopiero  powrót  od  libertynizmu  do  systemu 
religijnego,  który  nowoczesność  próbowała  demontować,  pozwala  na 
odbudowę porządku,  który jest  właśnie jedynym porządkiem prawdziwie 
erotycznym. I tu, podobnie jak u Goytisolo, pojawia się anioł, tyle, że tym 
razem  bynajmniej  nie  aseksualny.  Materializuje  się  za  plecami  piszącej 
kobiety: „Odwróciłam się i nagle zobaczyłam gigantyczne jądra i wystający 
członek,  podobny  do  tego,  który  miał  osioł  sprzedawcy  pączków”20. 
Ostatecznie  więc  Badra  zostaje  nagrodzona objawieniem anatomii  anioła 
formalnie  przychodzącego  do  niej  z  religijną  reprymendą  za  pisanie 
świństw, lecz w gruncie rzeczy patronującego temu pisaniu. Dyskursywny 
występek nabiera kolorytu wyłącznie wtedy, gdy jest wpisany w delikatną 
sieć zakazów. Bez głębokiego uznania granic nie ma transgresji. 

Czy te trzy czwarte, a może nawet cztery piąte kobiecych konwersji, 
które  dziwiły  mnie  na  początku  ma  jakikolwiek  związek  z  seksualnym 
aniołem?  Nie  wiem.  Powieść  Goytisolo  była  requiem  dla 
północnoafrykańskiego raju ciała, zniszczonego przez wkraczającą do niego 
Europę.  Pamięć  o  rozkoszy,  która  już  nie  zdążyła  się  spełnić  jest 
przywoływana zaledwie na zasadzie nostalgicznej  reminiscencji.  Jeśli  ma 
rację  Goytisolo,  lubieżnych  Maurów  nigdy  już  nie  będzie.  Nedjma 
zaświadcza o ich istnieniu, a nawet o wybawieniu, jakie może nam jeszcze 
przynieść obdarzony płcią anioł. Nie wiadomo jednak, czy aby nie pisze po 
francusku  właśnie  po  to,  żeby  droczyć  się  z  naszą  orientalizującą 
wyobraźnią. Być może szukająca innego Medea odpływa tylko ku kolejnym 
rozczarowaniom, a jej wolność – i jej zemsta – może się rozegrać wyłącznie 
w wąskiej przestrzeni cieśniny. 

Kraków, sierpień 2007

20  Ibidem, s. 185.

20

http://czytanie-swiata.weebly.com/

