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Kazimiera Szczuka 

Innej powodzi nie będzie 

Tadeusz Różewicz pisał „Białe małżei'1stwo" w roku 1973, kiedy 

w całym zachodnim świecie trwała feministyczna Druga Fala, epoka 

burzy i naporu. Po batalii sufrażystek o prawa wyborcze na przełomie 

wieków, kobiety sformułowały pod koniec lat sześćdziesiątych postu

laty dotyczące praw związanych z ciałem i seksualnością; żądały 

dostępu do antykoncepcji, legalizacji przerywania ciąży, oświaty 

seksualnej, wreszcie - naruszały zakaz milczenia o własnych erotycz

nych fantazjach, pragnieniach i lękach. Tekst Różewicza jest diagnozą 

przyczyn tej rewolucji, zwanej najdłuższą w dziejach, ale zarazem bodaj 

najciekawszą, najgłębiej oddziałującą na kulturę. 

Poszukiwanie języka kobiet, mogącego pomieścić „skandal 

mówiącego ciała" owocowało tekstami, sztuką i strategi<} działania. 

Dogmat o męskim podmiocie kultury, przypisujący kobiecie jedynie 

negatywne atrybuty Inności - szaleństwo, mrok, milczenie -

zakwestionowała Simone de Beauvoir swoją przełomow<} „Drugą płcią", 

wydaną już w roku 1957. Kilkanaście lat później, za oceanem, Druga 

Fala nadała tej obszernej, erudycyjnej pracy rangę najważniejszej 

książki zbójeckiej dwudziestego wieku. Dla porządku i uświadomienia 

nieco zagadkowego statusu „Białego małżeństwa" przypomnieć należy, 

że w tym samym 1973 roku ukazuje się kultowy „Strach przed 

lataniem" Eriki Tong, „Sula" późniejszej noblistki Toni Morrison, 

że Margaret Atwood debiutowała w 1969 swoją „Kobietą do zjedzenia'; 

„Amatorki" Elfriede Telinek pochodzą z roku 1975, a „Złoty Notes" 

Doris Lessing z 1962 - aby ograniczyć się do pisarek rozpoznanych 

i namaszczonych z biegiem lat jako największe znakomitości. 

Rzeźbiarka Alina Szapocznikow od 1963 roku tworzy w Paryżu. 

Legendarne dzieło sztuki feministycznej, „lhe Dinner Party" Tudy 

Chicago, powstawało w początkach lat sześćdziesiątych. Wreszcie -

przykładem męskiej reakcji na feministyczną rewoltę jest „Turbot" 

Giintera Grassa, powieść z roku 1977, po trosze empatyczna, a po 

trosze mizoginiczna próba rachunku krzywd, lęków i wzajemnych 

uprzedzer'l istot męskich i że11skich. Dluga lista dokonar'l artystycznych 

tamtej epoki zajęłaby spory tom, nie ma zatem sensu jej tutaj 

przedłużać . 
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Istotne jest, że udało się wówczas postawić pytanie o status kobiety 

jako „wygnanki z języka", jako „symptomu mężczyzny", „czarnego 

lądu" - bo tak, zgodnie z freudowską metaforą nazywano wcześniej 

„tajemnicę kobiecości". Seksualność kobiety, uznawana za chorobliwą, 

demoniczną, odrażającą, martwą, skazaną na masochizm czy żerowa

nie na mężczyźnie - jak chcieli tego ojcowie kościoła i filozofowie -

teraz stawała się tematem jej własnej twórczości. Maria Janion, 

Krystyna Kłosińska i całe grono badaczek i badaczy śledzą ten proces 

w kulturze polskiej. Jego rozwój sygnowany jest przez nazwiska 

Narcyzy Żmichowskiej, Elizy Orzeszkowej, Gabrieli Zapolskiej, Marii 

Komornickiej, Zofii Nałkowskiej. Współczesność utrwala dziedzictwo 

dawnych autorek, często „przeklętych", „szalonych", „zapomnianych 

i pogrzebanych". Od nich płynie wsparcie dla kobiet, korzystających 

dziś z wciąż problematycznej, ale jakoś zdefiniowanej, swobody. 

Izabela Filipiak, Olga Tokarczuk, Bożena Keff, Manuela Gretkowska, 

Sylwia Chutnik, Joanna Bator, Inga lwasiów, Hanna Samson, wreszcie -

last but not least - apolityczna z pozoru Dorota Masłowska. Wszystkie 

te pisarki (i dziesiątki innych) traktują „położnicze': „menstruacyjne" 

aspekty ludzkiej kondycji jako doświadczenie pełnoprawne, ale 

i szczególnego rodzaju „pole walki", jak nazwała kobiece ciało 

amerykańska artystka Barbara Kruger. Na tym tle nieodmiennie 

frapujące okazuje się „Białe małże11stwo': umieszczone wśród 

odniesie11, parafraz i cytatów modernizmu, reaktywujące dworkowo

biedermajerowskie wzory płci, kościelno-młodopolskie grzeszne 

chucie versus „kobiecość jako chorobę" - aby posłużyć się formułą 

Elfriede Jelinek. Dramat Różewicza stanowi rodzaj zanurkowania 

w historię kultury polskiej, sięgnięcie do jej wyobraźniowych złóż 

i skamielin. Opowieść o Biance i Paulinie wymaga dziś od nas, 

czytelników i czytelniczek, szczególnie uważnego rozszyfrowania. 

3 Egon Schiele, Kobieta w czarnych pończochach, 1913 



Czy poeta poznał teksty pisarek feministycznych, swoich 

rówieśniczek, koleżanek po piórze, zmieniai<)cych kanon współczesnej 

literatury i kulturowe wzory' Czy jego pesymizm, przepełniający 

„Białe małże1istwo''. zostałby naruszony przez Doris Lessing, Nadine 

c;ordimcr czy - pod wieloma względami bliską mu - klinek? 

Niekoniecznie. 'fok odpowiedziałabym na wszystkie powyższe pytania. 

Niekoniecznie się tym interesował. Niekoniecznie krytyczne głosy 

pisarek pokrzepiają czyjekolwiek serca, na ogól ich wizje nic ustępują 

pesymizmem wizji Różewicza. Niekoniecznie zawarta w „Białym 

małże1istwie" diagnoza wymaga kontekstu czy aktualizacji. Przeciwnie. 

W zadziwiaj<)CY sposób okazuje się czytelna dziś, we współczesnej 

Polsce, przestrzeni po - ale i przed - nowoczesnej. Tu trwa odwieczny 

horror płci, zaklęty - .jak w „Białym małże1istwie" - pomiędzy 

konfesjonałem, tyłkiem, pr<)Ciem i macierzy1istwem, jako kobiecym 

posłannictwem dziejowym, a zarazem kobieq chorobą i degradacją. 

Tu dokonania Drugiej Fali po latach asymilują się z największym 

trudem. Narodowe stereotypy zdaj<) się odradzać· w kolejnych pokole

niach na mocy niepojętego fatum. ,;J'ransformacja symboliczna·: 

postulowana przez 1\lari~· Janion, nieodwołalnie zastyga w pół drogi. 

Gustav Klimt, Nadzieja I, 1903 6 



Czy „Białe małże11stwo" Tadeusza Różewicza jest sztub) 

ieministyczną? Zapewne zależy, jak zostanie odczytane, ale autor nie 

ułatwia nam zadania. Posługuje się strategią stosowaną często właśnie 

przez piszqce kobiety, tyle tylko, że czyni to dosyć przewrotnie. Otóż -

przede wszystkim - rekonstruuje „wieczne teraz" samoodradzającego 

się patriarchalizmu, „białe ściany polskiego domu" przepełnione 

hipokryzją i gadanin<) o honorze. Dziewice tkwi<)Ce „na wydaniu''. 

między niewieścim wstydem, a stale dostrzeganą erekcjq natarczywych 

samców, to odwieczne bohaterki kultury polskiej - od Dziewicy 

z mickiewiczowskich „Dziadów", Zosi z „Pana Tadeusza''. przez postaci 

z komedii Fredry, „Ferdydurke" Gombrowicza, „Panny Nikt" Tryzny, 

!Vlarianny z „Absolutnej amnez_ii'' Filipiak. Tadeusz Różewicz, pisząc -

pamiętajmy - w epoce pogłosów rewolucji ieministycznej docierają

cych z zachodniego świata, odwołał się do twórczości samych kobiet, 

„wariatek na strychu''. degradowanych czy medykalizowanych pisarek 

polskich zwi<}Zanych z tak zwaną Pierwszą Falą, koi'lcem wieku XIX 

i modernistycznym przesileniem. Zbigniew Majchrowski w świetnym 

tekście zamieszczonym w zbiorze „Odmiei'lcy" ( 1982), jednym z tomów 

„janionicznych" gda11skich ,Transgresji''. szczegółowo objaśniał, z jakiej 

literackiej materii utkane jest „Białe małżeóstwo". Inspiracją Różewicza 

stała się homoerotyczna relacja Narcyzy Żmichowskiej (uważanej za 

jednq z matek założycielek polskiego ieminizmu!) z przyjaciólk<) 

i działaczką Pauliną Zbyszewską. Chciał Różewicz przenieść na scenę 

„ Pogankę" Żmichowskiej, zaszyfrowaną opowieść quasi lesbijski). gdzie 

pożądającym podmiotem, zafascynowanym demoniczną Aspazj<), jest 

niewinny ptKZ<)tkowo młodzian, Beniamin. Miłość kobiety do kobiety, 

niejasny romans „Narcyssy i Pauliny" zafascynował Różewicza jako 

opowieść, która może zostać opowiedziana jedynie cudzym językiem, 

nieczytelnym i niejasnym dla samej pisZ<)Cej, inaczej niż słynny „język 

ezopowy", kod konspiracji patriotycznej. Czy Bianka i Paulina 

w „Białym malże11stwie" kochai<) się, czy jedynie obdarzają nawzajem 

piętnem wstydu i obrzydzenia? 
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Hans Bellmer, LA.igle, Mademoiselle, 1968 8 



Ciało jest więbieniem dusb~· 
Platon, „Dialogi", Fedon 

Micheal Foucault, „Nadi;orować i lmroć" 
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Oto nierozstrzygalny dylemat tego tekstu. Inną jeszut' ważn<) patronką 

„skandaliunego" dramatu Różewiua jest J\bria Komornicka, utalen

towana młodopolska poetka, która dokonała symbolicznej transfor

macji pki, nazwała sii; Piotrem Odmie1icem \Vłastem i skoiiczyla 

przetrzymywana przy rodzinie „w charakterze wariatki''. Egzaltowana 

twt'irczoś( Bianki - „pensjonarskie klituś bajduś", jak określi to Ojciec -

a takie deklamacje Beniamina czi;sto są parafrazami wierszy 

i\lici1iskiego, Koraba-Brzozowskiego, ale i właśnie Komornickiej, 

tej mi;czennicy płci, symbolicznej figury całego tomu „Odmieiicy''. 

Znamienne, że lektura biografii i dzieła Komornickiej, podji;ta w łatach 

siedemdziesi<)tych, dopełniła sii; ostatecznie całkiem niedawno, dzii;ki 

teorii queer, czyli badaniom nad nienormatywną tożsamości<) płci . 

Po J\larii Dernałowicz, Różewiczu i Janion odziedziczyła zaintereso

wanie Komornicką Izabela hlipiak, poświi;cając jej dramat i obszerną 

rozprawi; doktorsk<) . /'. dziwohiga, jakim był „dziadzio Piotr" w oczach 

rodziny, żałosnego obrazu upadku, jaki stanowiła Komornicka dla 

dawnych krytyków literatury, awansowała ta postać do roli prekursorki 

najnowszych fascynacji transgresyjnymi, wywrotowymi sposobami 

rozumienia tożsamości seksualnej. W „Białym małże1istwie" ślady 

obecności „odmie1ica" wywołują cały temat opresyjności płci, jako 

biologicznego przeznaczenia kobiety do tego, co Matka określa jako 

„łożyska, pępowiny, pępkówka, upławy''. Oprócz zgrozy i traumy tak 

pojmowanej fizjologii Bianka, naznaczona „odmie1istwem': uosabia 

fascynujący dla dawnego iem in izmu modernistyczny mit Androgyne. 

Uwieczniła go Virginia Wooli w powieści „Orlando" i w eseju „Własny 

pokój", gdzie podkreślała konieczną „dwupłciowość" literackiego 

geniuszu. I est więc Bianka spadkobierczyni<) idei tekstów, w których 

pogranicze płci, pogranicze tożsamości zdawało się drogą wyzwolenia 

dla istot nicgodZ<)cych się z ha1ibiącym przeznaczeniem do roli 

„samicy''. 
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Pablo Picasso, Minotaur, 1937 Il 

W istocie, jest kobiecość u Różewicza ukazana straszliwie. 

Zastanawiać się można, czy poeta żywi jak<}kolwiek sympatię 

do swoich bohaterek, czy „tresowanie" i „zabijanie" dziewczynek nie 

jest w „Białym małże11stwie" nazbyt sadystyczne' Bianka i Paulina, 

hodowane na żerny, dojrzewające woniami, wilgociami spod 

poi1czoszek i kołder, maj<) przed sobą dwie drogi - zepsucie lub 

zniknięcie, samounicestwienie. S<) różewiczowskie dziewczęta 

zakładniczkami, ale i rzeźnymi barankami rytuałów porządku pici. 

Paulina, wielka, blada, tłusta, chichocząca - to zrewoltowana dzika 

dziewucha, ale i chętna ofiara kazirodczych popędów Dziadka. Paulina 

uosabia nadmiar, obrzydliwość i grozę cielesności bliskiej erupcji . 

Pożera co tylko wpadnie jej w chciwe usta; jagody, leguminę, czeko

ladki, w każdej chwili gotowa jest puszczać wiatry, wymiotować, 

eksplodować niczym wzdęta koniczyną jałówka. "fa bulimiczna, oralna 

popędowość jest w równym stopniu wyrazem niezgody na uducho 

wiony wizerunek dziewicy. co przejawem frustracji. Popęd stłumiony 

i niejako zepchnięty do przewodu pokarmowego, szybko zostaje 

sprostytuowany, wykorzystany dla przyjemności mężczyzn . Bianka, 

jako gładka, biała, porcelanowa, jak jej rodzona matka, „zimna", 

lodowata, trupia ma - jak słyszymy od Pauliny - wnętrze pełne 

poskręcanych pasożytów. „Masz brzuch pełen robaków, cała jesteś 

nadziana glistami". Secesyjne desenie arabesek ożywaj<) w tym obrazie, 

przemieniając się w robaki toczące dziewicę-trupa. „Jak śpisz, to ci 

wyłażą z nosa, z uszów . . . długie białe jak makaron, wyłażą ci z tyłka" -

mówi do Bianki „wstrętna Lina". Ta z kolei w oczach przyjaciółki 

z dziecinnego-paniei1skiego pokoju jest „wstrętrn) białą kluchą", 

z „włosami pod pachami''. Intymność między dziewczętami to 

wzajemne dyscyplinowanie do winy i wstydu, wpajanie poczucia 

wstrętu, mającego towarzyszyć istotom rodZ<)Cym, a zatem winnym 

„sianiu śmierci ''. 
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Z tej otchłani nie ma ucieczki . Jurność samców, rodzaj priapizmu, 

notorycznego wzwodu, z trudem ukrywanego pośród micszczaóskkh 

dekoracji, przeciwstawiona jest kobiecej zgniliźnie, czarnej dziurze 

brzucha, wydzielinom, maziom, obrzydliwości. Kobiety wydają 

nieartykułowane dźwięki, „okrzyki gęgania''. Kucharcia „pokwikuje". 

Mowa mężczyzn, Ojca i Dziadka, przechodzi w „porykiwanie, stękanie, 

czkanie, śmiech''. Kultura przyobleka kwoki, gęsi i perliczki w koronki, 

falbanki i tiule, „maskarada kobiecości ''. skrywać przecież musi prawdę 

o martwej pustce kobiecego wnętrza, a zarazem traumie okaleczenia, 

ranie po kastracji. Wszak kobieta - uczyli moderniści - jest 

człowiekiem bez penisa, naznaczona wstydem z powodu braku. 

Demaskuje j<} comiesięczne krwawienie. „Skromne dessous z różowego 

toile de soie ozdobione koronką lub tiulem, do tego odpowiednie 

z tego samego materiału majteczki" - ta część wyprawy Bianki 

wzbudza zachwyt Pauliny: „och, jakie to śliczne" - wykrzykuje tłusta 

pannica. „Maciupeóki biustonosz" szykowany dla Bianki wkrótce -

jak gdaczą Matka z Ciotki} - rozepchną piersi przepełnione mlekiem. 

Różewicz tworząc pastisz mieszczaóskiej „popsutej mowy" staje się jej 

demaskatorem, ale i mizoginicznym szydercą, powielającym zatrute, 

okrutne „prawdy" o biologii i zidioceniu wśród koronek jako jedynym 

metafizycznym przeznaczeniu kobiety. 

13 Jules Pascin, Pamięci Mario Tauzina , 1928 



Ucieczką od tego przekleó.stwa może być - jak w wypadku 

Komornickiej - jedynie ucieczka od samego faktu bycia kobietą, 

bo nie istnieje żadna droga samoakceptacji, emancypacji czy politycz

nej rewolty. „Ja nie chcę być dziewczyną, chcę być chłopcem i chcę 

mieć zamiast otworu członek, chciałabym być żołnierzem, jak dorosnę, 

albo księdzem, czy to jest grzech . . . " - przemawia nieszczęsna Bianka. 

Poetka i modernistyczna feministka, marzy o ucieczce od „kobiety" 

w „człowieka'; istotę wolną od degradującej identyfikacji, uwolnioną 

od kobiecości jako ha1ibiącego stygmatu. Maria Janion w „Kobietach 

i duchu inności" analizowała losy Marii Komornickiej vel Piotra 

\Vłasta , pytając, czy to uwewnętrznienie mizoginii przełomu wieków 

kazało tej istocie tak dramatycznie przeżywać tę sprzeczność kobiety 

i człowieka . Izabela filipiak twierdzi, Żt' była Komornicka na swój 

sposób typem Queer, trans-genderowym „homo-niewiadomo''. kimś 

kto w dzisiejszych czasach przystałby, być może, do społeczności sobie 

podobnych odmie1iców. Jedno jest pewne. W domostwie polskim, 

z centralnie usytuowanym konłesjonałem , patriotyczno-erotoma1isk<) 

sklerotyczną gawędą Dziadka, gdakaniem I\fatki, grzybobraniem 

i polewaniem pieczeni sosem - na żadne „homo niewiadomo" zgody 

nie będzie. Tak było, jest, będzie i basta. Trudno się tu z Różewiczem 

nie zgodzić. Na odsiecz dziewczynkom, ich matkom, odmie1icom 

wszelkiej maści, wreszcie - udręczonym Ojcom-satyrom - przybyć 

powinna długo wyczekiwana Druga - i Trzecia! - fala feministycznej 

rewolty. Zapewne i Różewicz, i Janion ogh)daliby tego rodzaju powódź 

z wielką satysfakcj+ 

Egon Schiele, Półakt klęczqcy, 1917 16 
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17 Egon Schiele, Akt półleżący, 1910 18 
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23 Mario Tauzin, z książki Diabelski podszept, 1930 
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