
Zakamarki
Agata Araszkiewicz

Wkrótce zostanie oddana w r´ce czytelników
ksià˝ka b´dàca zbiorem moich felietonów
zamieszczanych w „Czasie Kultury” od 2003
roku. Jest ju˝ ca∏kowicie ukoƒczona i nosi ty-
tu∏ Nawiedzani przez dym. Byç mo˝e nawet,
gdy pisz´ te s∏owa, jej kolejne stronice szemrzà
cichutko, wychodzàc spod prasy drukarskiej.
S∏owem wst´pu zaszczyci∏ mnie mój redaktor
naczelny Marek Wasilewski – wielki to dla
mnie honor ze wzgl´du na profesjonalnà i kole-
˝eƒskà sympati´. Niedawno dosta∏am do osta-
tecznego przejrzenia jej ostatni sk∏ad.

Komunikujàc t´ szczególnà wiadomoÊç, równo-
czeÊnie b´d´ musia∏a uchyliç ràbka tajemnicy.
Chc´ bowiem nawiàzaç do paru pierwszych
s∏ów tego wst´pu. OczywiÊcie korpus tekstu
zna∏am wczeÊniej, jednak w ostatnich czasach
Marek pod wp∏ywem jakiejÊ lektury przereda-

gowa∏ jego poczàtek poniekàd jako niespo-
dziank´, bonus, prezent, co oznajmi∏ mi tajem-
niczym, podekscytowanym g∏osem. Z nie
mniejszà ekscytacjà i niecierpliwoÊcià rzuci-
∏am si´ na pierwsze nowe s∏owa wst´pu. Prze-
czyta∏am w nich o pewnej egzorcystce (i tu
niestety musz´ zdradziç nieco wi´cej – niech
mi nieba wybaczà!), która na co dzieƒ obcuje
z fenomenem nawiedzania... przez duchy. Jest
ona pewna fizycznej dos∏ownoÊci tego zjawi-
ska – nawiedzanie przychodzi i odchodzi, kie-
dy chce, dewastujàc okupowanà osob´, jego
obecnoÊç ma charakter prawie namacalny,
a przynajmniej jako taki odczuwalny jest
w psychice. Jednà z jej klientek jest kobieta,
która zdecydowa∏a si´ przyjÊç po 17 latach upo-
korzeƒ i cierpieƒ z powodu nawiedzania przez...
ducha ojca, który molestowa∏ jà w dzieciƒ-
stwie, a póêniej gwa∏ci∏ co noc, sprowadzajàc
jeszcze innych m´˝czyzn.

Nawiedzanie cz´sto si´ odnosi do czegoÊ trau-
matycznego, jest opowieÊcià o traumie, a w∏a-
Êciwie o niemo˝noÊci wyjÊcia z trudnego
prze˝ycia, urazu, poczucia niemocy i winy.
Marek – przechodzàc dalej do analizy, co ozna-
cza moje bardziej metaforyczne „nawiedzanie
przez dym” – tak skomentowa∏ przytoczonà
histori´: „Ta postaç ojca gwa∏càcego córk´ jest
wymarzonà figurà dla Agaty Araszkiewicz”.

Zimny pot, dreszcze i skóra, która je˝y si´ na
g∏owie – tak pokrótce mog´ opisaç stan, w jakim
si´ znalaz∏am: poczucia bycia podejrzanà
i przemieszczonà, totalnie niepewnà siebie.
W pop∏ochu straci∏am oddech. Gdy go odzy-
ska∏am, roztrz´siona zadzwoni∏am do mojego
szefa. Tak wyglàda∏a nasza rozmowa:
Ja: Marku, prosz´ ci´, przeczyta∏am nowy po-
czàtek wst´pu i wszystko dobrze, ten egzor-
cyzm, ale ja nie mog´ marzyç o gwa∏càcym
ojcu! Marku, ja prostu... zosta∏am kiedyÊ
zgwa∏cona!...
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Marek Wasilewski: ...Och, to przepraszam...
jak to mo˝liwe?... Och, rzeczywiÊcie niefor-
tunnie musia∏o to zabrzmieç!!! Nie mia∏em
poj´cia... OczywiÊcie to zmieni´, ale wiesz,
o co mi chodzi∏o!
Ja: Jasne, ale ta dos∏ownoÊç... ja poczu∏am
zimny oddech na karku i paniczny l´k... oraz
strasznie podejrzliwy wewn´trzny g∏os zaczà∏
mi mówiç: „Skàd ty to wiesz? Czy chcesz
mnie za coÊ ukaraç?”...

I tak naprawd´ pomyÊla∏am: „JAK MAM SI¢
UKRYå?...”. Udam, ˝e to nie ja, ˝e to nie
o mnie sà te s∏owa i ˝e nie jest prawdà to, i˝ od
tamtej chwili czuj´, jakby mnie gwa∏ci∏ ka˝dy
gwa∏ciciel i ka˝dy gwa∏t odnosi∏ si´ do mnie,
namacalnie, boleÊnie, w∏aÊnie tutaj i teraz...
Za ka˝dym razem od nowa.

Tymczasem mówi∏am dalej:
Ja: Gdy˝ to, co napisa∏eÊ, tak bardzo obna˝a
mój najwi´kszy l´k, zw∏aszcza ˝e tak d∏ugo
mia∏am to nieuÊwiadomione, mój mózg wyka-
sowa∏ to, co si´ tak naprawd´ zdarzy∏o, nigdy
o tym w∏aÊciwie nie napisa∏am... („Choç ciàgle
boj´ si´ ciemnoÊci” – myÊla∏am...)
Marek: No to mo˝e teraz jest okazja?...

Mój redaktor naczelny zamieni∏ zdanie w swo-
im tekÊcie na nowe, które brzmi mniej wi´cej
tak: „Ta figura nawiedzajàcego ojca-gwa∏ci-
ciela symbolizujàca dominujàcà kultur´ pa-
triarchalnà to idealny motyw do dekonstrukcji
i deszyfracji, jakiej przenikliwie podejmuje si´
autorka” (jeÊli jako czytelnicy ksià˝ki znaj-
dziecie ten fragment, to z pewnoÊcià przypo-
mni si´ Wam jego historia...). I w tym zdaniu
czuj´ si´ bardziej uzbrojona i bardziej podmio-
towa, z tym zdaniem jestem spokojna. 

G∏upotà by∏oby uwa˝aç, ˝e przemoc nie istnie-
je, jednak zupe∏nie czymÊ innym jest móc
ustosunkowaç si´ do niej nie w panicznej bez-

radnoÊci, ale z narz´dziami pewnej analizy,
które mogà jà rozbroiç jak bomb´. Bez wàtpie-
nia moja intelektualna edukacja pozwoli∏a mi
lepiej si´ odnieÊç do prze˝ytej traumy (a poÊwi´-
ci∏am jej sporà cz´Êç mojej terapii psychoana-
litycznej, jak i kursy samoobrony dla kobiet
wendo).

By∏o to pewnego letniego wieczoru, kiedy jako
bardzo m∏oda kobieta wraca∏am do domu po
przed∏u˝ajàcej si´ lekcji j´zyka angielskiego.
Uciek∏ mi ostatni autobus, wi´c sta∏am na od-
dalonym przystanku, ale jednak w centrum mia-
sta. Podjecha∏ samochód, a w nim m´˝czyzna:
m∏ody, ale znacznie starszy ode mnie, zaczà∏ ze
mnà mi∏o rozmawiaç. Poczàtkowo go ignoro-
wa∏am, w niejasny sposób czujàc si´ winna, ˝e
odpowiadam gruboskórnie na czyjàÊ uprzej-
moÊç. Rozmowa by∏a d∏uga, cz´stowa∏ mnie
ciasteczkami i opowiada∏ o swojej siostrze, ˝e
jest w tym samym co ja wieku i ˝e si´ boi o jej
bezpieczeƒstwo. Autobus d∏ugo nie nadje˝-
d˝a∏, a on, pokazujàc mi swój dowód to˝samo-
Êci, którego uprzejmie nie przewertowa∏am,
zaproponowa∏, ˝e mnie podwiezie. 

Wsiad∏am do tego samochodu z ociàganiem,
na zasadzie spontanicznej solidarnej grzecz-
noÊci, która na górskim szlaku ka˝e mówiç
wszystkim napotkanym osobom: „ahoj!”.
D˝ungla miejska i jej padó∏ nie majà jednak
nic wspólnego z trasami wysokogórskimi,
gdzie docierajà tylko zawo∏ani amatorzy.
Szybko si´ okaza∏o, ˝e mój przewoênik, zamy-
kajàc szczelnie wszystkie drzwi, podg∏aÊniajàc
muzyk´ i raênie kierujàc si´ poza miasto, ma
zamiary niekoniecznie ograniczajàce si´ do
mi∏ego oddania przys∏ugi. Moje wychowa-
nie, w którym by∏a mowa o nieufnoÊci wobec
obcych, nie przygotowa∏o mnie explicite do
takiej sytuacji, mia∏am wtedy w sobie jeszcze
troch´ dziecinnej karnoÊci wobec starszych.
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ZnaleêliÊmy si´ poza miastem na uboczu ja-
kiejÊ polnej drogi i tam mój agresor, u˝ywajàc
ró˝nych technik przemocy (gdy uda∏o mi si´
wyswobodziç z samochodu i zaczàç uciekaç,
po prostu chwyci∏ mnie i wsadzi∏ do Êrodka...),
niedwuznacznie da∏ do zrozumienia, jakie sà
jego oczekiwania. B´dàc w pozaludzkim sta-
nie strachu, bezwiednie powtarza∏am jakàÊ
mantr´ odmowy, czujàc w sobie jednak skrajny
opór. M´˝czyzna, argumentujàc, ˝e „nie jest
˝adnym gwa∏cicielem”, wyjaÊni∏, i˝ zadowoli
si´ „manualnym seksem”. Z tego wszystkiego
pami´tam tylko ogromny, ci´˝ki, wiszàcy nad
polami ksi´˝yc, w który si´ wpatrywa∏am, jak-
bym by∏a indiaƒskà kap∏ankà. Potem wyraênie
odpr´˝ony zapyta∏, gdzie mnie odwieêç.
Wskaza∏am adres doÊç odleg∏y od mojego do-
mu, ale stosunkowo bliski, aby przejÊç na pie-
chot´. Po drodze odwiedzi∏am mieszkajàcego
po sàsiedzku serdecznego przyjaciela. Pami´-
tam wyraz trwogi i bezradnoÊci na jego twa-
rzy. Wzi´∏am d∏ugi prysznic i, patrzàc ciàgle
przez okno w∏asnego mieszkania na patronujà-
cy mi nieustannie ksi´˝yc, zasn´∏am.

Przez lata nie opowiada∏am tej historii. Zwie-
rzy∏am si´ z niej wtedy moim najbli˝szym przy-
jació∏kom, które by∏y nie mniej bezradne ni˝
ja, i mojemu nauczycielowi akademickiemu,
do którego mia∏am zaufanie. Ze wszystkich
tych rozmów wynika∏o jasno, ˝e w∏aÊciwie nie
wiadomo, co si´ zdarzy∏o i w jakim porzàdku
to opowiedzieç. Mimo okazania dowodu nie
pami´ta∏am ani nazwiska m´˝czyzny, ani reje-
stracji, ani nawet typu samochodu. Nie potrafi-
∏am wyt∏umaczyç, dlaczego wsiad∏am do tego
samochodu i jak okreÊliç rodzaj pertraktacji,
która mia∏a miejsce u kresu podró˝y. Odradza-
no mi absolutnie pójÊcie na policj´.

Przez lata ˝y∏am w przekonaniu, ˝e tak napraw-
d´ nic takiego si´ nie sta∏o. Owszem, nabra∏am
dziwnych l´kowych odruchów, takich jak na-

g∏e uciekanie w metrze przed wyimaginowa-
nym Êledzàcym mnie m´˝czyznà, niewsiadanie
do windy z nikim obcym, nag∏a zmiana zacho-
wania wobec „podejrzanej sytuacji” (wybiega-
nie z kawiarni, uciekanie przed goniàcym mnie
rzekomo samochodem). L´k d∏awi∏ mnie coraz
bardziej i ciàgle narasta∏. Posz∏am w koƒcu na
d∏ugà terapi´, pomog∏y mi kursy kobiecej aser-
tywnoÊci. Min´∏o sporo czasu i wiele lat pracy
psychoanalitycznej, kiedy podczas jednych
wakacji, le˝àc na pla˝y w Portugalii i czytajàc
ksià˝k´ Clarissy Pinkoli Estes Taƒczàca z wil-
kami, nie zdajàc sobie sprawy z tego, co robi´,
nagle wsta∏am i powiedzia∏am do mojego m´˝a:
„Przecie˝ ja zosta∏am zgwa∏cona”. On, znajàc
histori´ z mojej opowieÊci, z pe∏nym zatroskania
zdziwieniem zapyta∏: „To nie wiedzia∏aÊ?”...

Potrzebowa∏am prawie 10 lat, ˝eby zrozumieç,
co prze˝y∏am. Mój umys∏ starannie zepchnà∏
ca∏e doÊwiadczenie w najbardziej skryte zaka-
marki. I stamtàd w∏aÊnie promieniowa∏o ono
wyrazistà mocà. Mój gwa∏t nie wydawa∏ mi si´
prawdziwy. Ale w∏aÊciwe który mia∏by byç
prawdziwszy? Gwa∏t wojenny? Gwa∏t zbioro-
wy? Im bardziej okrutne sà realia tego doÊwiad-
czenia, tym bardziej wydaje si´ ono nierealne
i wyalienowane. Przemoc wobec kobiet, mimo
˝e tak wiele si´ zmienia, nadal pozostaje bia∏à
plamà na mapie naszej wiedzy i wyobraêni,
bezludnà wyspà skrajnego poczucia separacji
i opuszczenia.

Jednà z cech traumy jest to, ˝e nigdy si´ nie
koƒczy. Jej „wieczne teraz” daje o sobie znaç
w rozmaitych momentach. Po „uÊwiadomie-
niu” mia∏am faz´ „konfrontacji”. I to nie tylko
z samà sobà, lecz tak˝e z innymi. Przez jakiÊ
czas nie by∏o spotkania, kolacji, lunchu, ˝ebym
nie zdo∏a∏a wtràciç: „zosta∏am kiedyÊ zgwa∏co-
na”... Na twarzach ludzi malowa∏y si´ prze-
strach i poczucie niestosownoÊci. Nie wiado-
mo, jak przyjàç takie wyznania, nie ma miejsca
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na takie opowieÊci. Wszystko wydaje si´ prze-
mieszczone.

W tym samym mniej wi´cej okresie pozna∏am
debiutujàcego wtedy pisarza z Krakowa (który
tymczasem sta∏ si´ warszawskim poetà) Ada-
ma Wiedemanna. Pami´tam naszà rozmow´
o transgresji w literaturze i moje perswazje pod
wp∏ywem doktoranckich zaj´ç z feministycznej
jurysprudencji prawnej z profesor Eleonorà
Zieliƒskà (interesowa∏am si´ potem prawnym
i socjologicznym dyskursem przemocy wobec
kobiet), dotyczàce tego, ˝e prawid∏owy termin
na opisanie seksualnej przemocy to „zgwa∏ce-
nie”. „Gwa∏t” jest zbyt ogólny, bezpodmiotowy,
zbanalizowany i znaturalizowany. „Zgwa∏cenie”
odsy∏a do samego aktu, za którym stojà spraw-
ca i ofiara. Mówi∏am do Wiedemanna, ˝e nie
wiem, jak powinien wyglàdaç w literaturze
opis doÊwiadczenia zgwa∏cenia, który by nie
by∏ powieleniem przemocy. To by∏aby trans-
gresja, zdolna naprawd´ wzbudziç mój naj-
wi´kszy szacunek. Przez lata rzadko si´ widy-
waliÊmy, ale za ka˝dym razem wra˝liwy i pa-
mi´tajàcy Adam wykrzykiwa∏ nawet w miej-
scach publicznych: „O! Agata Araszkiewicz!
Zgwa∏cenie!...”. Z jednej strony, docenia∏am
ze wzruszeniem czu∏à i nieco humorystycznà
pami´ç mego przyjaciela, ale z drugiej – prze-
˝ywa∏am za ka˝dym razem rozdarcie, czujàc,
˝e trauma otwiera si´ od nowa, stygmatyzuje
mnie i zamyka, nawet jeÊli nikt o tym nie wie.

Zakamarki naszego mózgu sà zbyt przepastne,
zbyt ciasno zaludnione. JeÊli chodzi o przemoc
wobec kobiet, to ciàgle w potocznym dyskur-
sie (nie mówi´ ju˝ o polskich standardach
prawnych) dominujà stereotypy i niedwu-
znaczne aluzje. Strój i zachowanie kobiet pod-
legajà ciàgle wi´kszej ekspozycji, paradoksal-
nie kontrolowanej bardziej ni˝ przyzwolenie
na seksualnà ekspresj´ m´˝czyzn. Zarówno
dyskurs publiczny, jak i kolokwialne przypad-

kowe wypowiedzi, dotyczàce choçby s∏ynnych
afer (Clintona, Polaƒskiego, Domini-
queía Strauss-Khana), stygmatyzujà i zawsze
cenzurujà kobiety. 

I w∏aÊnie taki lapsus, „zakamarek”, przemówi∏
g∏osem mojego redaktora naczelnego. J´zyk
jest te˝ rodzajem „mózgu”, centralnego kodu,
który marginalizujàc swoje zakamarki, daje im
jednak upust w przypadkowych potkni´ciach.
J´zyk nami mówi, a w∏aÊciwie mówi tym, co
wyt∏umione i wyparte. Ambiwalentne do-
Êwiadczenie przemocy powoduje, ˝e nawet
przyjazny g∏os przy∏àcza si´ do chóru opraw-
ców. Trudna natura prze˝ytej traumy w najbar-
dziej nieoczekiwanych momentach ujawnia
swojà niby to ujarzmionà moc. Przemieszcza,
zostawia w pop∏ochu, znaczy map´ prze˝yç
i trajektori´ uczuç na sta∏e. Moim zdaniem, nie
sposób si´ jej pozbyç, zostawiç w tyle, poza
sobà, rozbrojonà i nieistotnà. Przemoc ma w∏a-
Ênie to do siebie, ˝e trwa „zawsze”, nawet d∏u-
go po tym, jak si´ wydarzy∏a.

Pami´tam nag∏y atak l´ku po tym, jak urodzi-
∏am mojà córeczk´. ˚e ona tak˝e b´dzie mu-
sia∏a przez to przejÊç, ˝e b´dzie musia∏a – na-
wet jeÊli tylko (gdy b´dzie mia∏a szcz´Êcie!...)
w sposób poÊredni, nie dos∏owny – skonfron-
towaç si´ z l´kiem o w∏asnà integralnoÊç,
zwiàzanym z jej seksualnoÊcià. I nawet jeÊli
ch∏opcy w ˝adnym wypadku nie sà od tego
niebezpieczeƒstwa ca∏kowicie uwolnieni, to
dla dziewczynek ma to charakter du˝o bardziej
stygmatyzujàcy. WyraziÊcie uzmys∏awia im
kruchoÊç ich spo∏ecznej pozycji, ustawicznà
ekspozycj´ na „nieprzezroczyste”, seksualnie
nacechowane ataki. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e
nasze spo∏eczeƒstwa ciàgle zbudowane sà we-
dle zasady przyznawania kobietom drugiej ka-
tegorii, fundujàc tym samym jawne, domyÊle
lub skryte przyzwolenie na przemoc wobec
nich.
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Wyda∏am z siebie na Êwiat byt, który nie jest
na to gotów, który b´dzie w nieuzasadniony
sposób Êwiadomie lub nie zmierza∏ do okale-
czania go z powodu stereotypów p∏ciowych.
Lecz tak jak wi´kszoÊç z nich potrafi´ trakto-
waç jako wyznanie, to w wypadku przemocy
seksualnej czuj´ si´ bezradna jak ma∏e dziecko.
Pierwsze dni po porodzie le˝a∏am w szpitalu
struchla∏a ze strachu, a stres porodowy nak∏a-
da∏ si´ na stres poprzemocowy. Bez wàtpienia
prze˝ywa∏am swojà bezradnoÊç jako skrajne
poczucie winy wobec ma∏ej istoty, której nie
b´d´ potrafi∏a ochroniç przed tym, znanym mi
jako straszne, doÊwiadczeniem. Do dzisiaj nie
znam wyjÊcia z tej sytuacji.

Mimo ˝e na Êwiecie wiele si´ w tej sprawie
zmieni∏o, przemoc wobec kobiet jest sta∏à
komponentà porzàdków symbolicznych i spo-
∏ecznych uprzywilejowujàcych m´˝czyzn. Jej
instytucjonalizacj´ potwierdzajà wszelkie
okresy zerwania ciàgu d∏ugiego trwania,
wszelkie spo∏eczne „momenty wybuchowe”,
takie jak wojny, rewolucje, czasy, gdy zawieszo-
ne zostaje tradycyjne prawo. Przemoc wobec
kobiet pojawia si´ wtedy najcz´Êciej w postaci
ogo∏oconej i brutalnej, a przede wszystkim in-
stytucjonalnie g∏´boko wpisanej w spo∏eczny
uk∏ad. Jej „spontaniczna odruchowoÊç” potwier-
dza prawo dzia∏ania mechanizmu przemocy
w przemocy; jej eskalacja jest tak oczywista,
jak rzekomo nieoczywiste jest jej codziennie
istnienie.

JeÊli chodzi o przemoc wobec m´˝czyzn,
zw∏aszcza wojennà, to trzeba przyznaç, ˝e jej
nieuchronnie opresyjny charakter znajduje
swoiste zadoÊçuczynienie w gloryfikowaniu
wojennego m´stwa i przelanej w boju krwi. Je-
Êli chodzi o eskalacj´ przemocy seksualnej wo-
bec kobiet podczas wojny, to cz´sto pozostaje
ona jeszcze bardziej wyparta i wyt∏umiona ni˝
za czasów pokoju. Przypominajà mi si´ Âwie-

˝e wiÊnie (2010), jedna z ostatnich prac wideo
Anny Baumgart, która pos∏ugujàc si´ intrygu-
jàcym splotem konwencji, w b∏yskotliwy
i przejmujàcy sposób uchwyci∏a natur´ proble-
mu (piszàc te s∏owa, myÊlami ciàgle wraca∏am
do tego filmu). Film przywo∏uje Êwiadectwa
kobiet-wi´êniarek zmuszanych do przymuso-
wej pracy zwiàzanej ze Êwiadczeniem us∏ug
seksualnych w burdelach w nazistowskich
obozach pracy na terenie Norwegii. Kobietom
tym w momencie zatrzymania proponowano
alternatyw´ zostania zwyk∏à wi´êniarkà lub
wi´êniarkà „burdelowà”, której przys∏ugiwa∏a
seria przywilejów. Ten pozorny „wybór” po-
wodowa∏, ˝e po zakoƒczeniu wojny doÊwiad-
czenie seksualnej przemocy, którym w istocie
by∏a praca w obozowym burdelu, rozmywane
by∏o przez poczucie winy kobiet i ogólnà spo-
∏eczno-historycznà cenzur´. Wi´kszoÊç wi´ê-
niarek milcza∏a przez d∏ugie lata i zabra∏a swo-
je tajemnice do grobu. Nieliczne, które do˝y∏y
póênej staroÊci, upubliczni∏y swoje Êwiadec-
two dopiero w latach 90. ubieg∏ego wieku.
Bardzo trudno by∏o spowodowaç, by zacz´∏y
mówiç. Zinternalizowane wyparcie, które jest
przecie˝ spo∏ecznie dopuszczalnym elemen-
tem opresji kobiet, wystàpi∏o tu pod postacià
ochrony w∏asnej integralnoÊci i godnoÊci. Ten
perwersyjny splot najlepiej oddaje z∏o˝ony
charakter seksualnej przemocy.

Jedno pytanie pozostaje zawsze aktualne: jak
mówiç o tym doÊwiadczeniu w sposób pozwa-
lajàcy uniknàç powtórzenia przemocy? I w∏a-
Ênie Baumgart, jak ma∏o kto, znalaz∏a jednà
z odpowiedzi na to pytanie. Krzy˝ujàc rozma-
ite konwencje stylizacyjne, przywo∏uje wojen-
ne kobiece Êwiadectwa w formie teatralnego
dramatu studyjnego, by zaraz potem odpowie-
dzieç na to wi´kszà grupowà scenà niemniej
steatralizowanej terapii hilingerowskiej. Owo
„poznanie i terapia” powoduje, ˝e poznajemy
te Êwiadectwa w ich mocy nie tylko ujawniania
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skrajnego, st∏umionego cierpienia, ale tak˝e
w ich sile oczyszczajàcej. Oczyszczajàcej nie
tylko sumienie i wyobraêni´ kobiet – ofiar
przemocy, ale przede wszystkim ogólnà win´
spo∏eczno-historycznego st∏umienia. Film,
z jednej strony, egzorcyzmuje podwójne cier-
pienie kobiet: to pierwsze jako ofiar przemocy
i to drugie jako ofiar milczenia. Z drugiej stro-
ny, jest rodzajem wytoczenia procesu sposobo-
wi mówienia o historii – scena terapii zamienia
si´ w publiczne oskar˝enie majestatu pe∏nego
„zakamarków” spo∏ecznego dyskursu.

O wojennej przemocy wobec kobiet jako o prze-
mocy zacz´liÊmy mówiç od czasu wojny na
Ba∏kanach, gdzie gwa∏t by∏ narz´dziem czystek
etnicznych i uznano go a posteriori za element
wojennej tortury. W piÊmiennictwie fachowym
wp∏yn´∏o to tak˝e na sposób traktowania cywil-
nych zgwa∏ceƒ. DziÊ si´ uwa˝a, ˝e gwa∏t nie
tyle jest zbrodnià na tle seksualnym, ile prze-
st´pstwem dokonywanym w celu zn´cania si´
nad drugà istotà dla podtrzymania poczucia
w∏asnej dominacji. Odniesienie do spo∏ecznej
hierarchii seksualnej jest tu wi´c wtórne i przy-
padkowe, choç sam fakt istnienia seksualnej
hierarchii zak∏ada mo˝liwoÊç wyst´powania
potwierdzajàcej go przemocy i jej sprzyja. 

Bardzo chcia∏am zobaczyç film Baumgart, ale
pami´tam swój paniczny l´k, jaki odczuwa∏am
podczas jego projekcji (nie potrafi´ czytaç
powieÊci ani oglàdaç filmów opowiadajàcych
o gwa∏cie). Przez ca∏y czas chcia∏am uciec,
podobnie jak doznaj´ przejmujàcej ch´ci
ucieczki podczas pisania tego tekstu. Up∏yw
lat niewiele zmienia, bolesnoÊç problemu po-
zostaje, mo˝e jedynie przykrywana coraz
bardziej nu˝àcym poczuciem l´ku (i stale mu
towarzyszàcej ch´ci ucieczki). Anna Baumgart
po zakoƒczeniu naszej wspólnej publicznej
dyskusji nad jej filmem powiedzia∏a mi, ˝e
mia∏am strasznà min´ i by∏a pewna, ˝e jej film

mi si´ nie podoba∏. Zastanawia∏am si´ chwil´,
ale co mia∏am jej odpowiedzieç? ˚e przed laty
m´˝czyzna, który zamieni∏ si´ w napastnika,
spowodowa∏, i˝ zacz´∏am krzyczeç: „Ale ja nie
jestem kobietà!”. By∏am bardzo m∏oda i ca∏e
wczeÊniejsze ˝ycie podczas ca∏ej mojej eduka-
cji uwa˝a∏am si´ (by prze˝yç?) za wykastrowa-
ny z kobiecoÊci uniwersalny podmiot. Ta nag∏a
przymusowa (spo∏ecznie normalizujàca i dys-
cyplinujàca mnie) konfrontacja zdar∏a mi ∏uski
z oczu. Od tamtej pory wiem, ˝e kobiecoÊç to
moja kondycja b´dàca ekspozycjà na mo˝liwe
wi´ksze upokorzenia i ból zwiàzany z odnie-
sieniem do p∏ci. Ale tak˝e od tamtej pory nie
przesta∏am uciekaç w sobie od silniejszej cià-
gle ode mnie sta∏ej ch´ci od tej kondycji
ucieczki.
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