
137Recenzje i omówienia

+

Kamp
w FANTAS(Y)-
tycznej formie

Alison Goodman

Eon. Powrót Lustrzanego Smoka

prze∏o˝y∏ Dariusz Kopociƒski

Wydawnictwo Telbit

Warszawa 2009

Sceptyczne podejÊcie do literatury fantasy zdziwi

chyba niewielu. Âwiat wyimaginowanych istot,

ludzi o nadprzyrodzonych mocach, pe∏en przy-

gód i zmagaƒ bohaterów w imi´ wy˝szych ce-

lów, mo˝e wydawaç si´ przecie˝ nieatrakcyjny,

schematyczny i ma∏o ambitny. Kontrargumen-

tem dla takiego myÊlenia jest z pewnoÊcià po-

wieÊç Alison Goodman. Autorka zrywa z hetero-

normatywnym pojmowaniem Êwiata. Problemy

z to˝samoÊcià p∏ciowà bohaterów ksià˝ki sà nie-

mal˝e z∏amaniem konwencji w obr´bie tego typu

literatury. Okazuje si´ tak˝e, ˝e powieÊç oscyluje

w obr´bie specyficznej estetyki, jakà jest kamp.

Nale˝a∏oby zaczàç od marysuizmu. Jest to pierw-

sze skojarzenie, które uruchamia czytelnik za-

znajomiony z poetykà fantasy. G∏ówna bohater-

ka, Eona, jest z pozoru nijakà dziewczynà, która

niczym si´ nie wyró˝nia. OczywiÊcie jest pewne

„ale”, mianowicie p∏eç g∏ównej bohaterki.

Dziewczyna ukrywa swojà prawdziwà to˝sa-

moÊç i podaje si´ za ch∏opca imieniem Eon,

Jest do tego zmuszona, poniewa˝ kobiety nie

majà dost´pu do Êwiata magii, w∏adzy, nauki.

Bohaterka dostaje jednak szans´, dostrzega jà

by∏y Lord Smocze Oko – Mistrz Brannon, który

poszukiwa∏ kandydata na ucznia. Eona zwróci∏a

czymÊ jego uwag´. W czytelniku budzi si´ sko-

jarzenie z figurà Mary Sue: osoby o nietypo-

wych, ukrytych zdolnoÊciach, outsiderki. By

podjàç nauk´, musia∏a wyrzec si´ swojej to˝sa-

moÊci, odrzuciç jà i staç si´ ch∏opcem godnym

zaszczytu Lorda Smocze Oko. Aby uczyniç bo-

haterk´ niezwyk∏à, Mistrz Brannon pozoruje wy-

padek i okalecza jà. Co znaczàce, zna on p∏eç

bohaterki. Dzia∏a z premedytacjà, dlatego te˝

nadane przez niego dziewczynie pi´tno i zmu-

szenie jej do udawania jest tak wymowne. Eona

jest obiektem drwin, nikt nie traktuje jej powa˝nie,

ale to tylko wzmaga jej silny, m∏ody charakter.

Innà marysuistycznà cechà Eony jest jej tragiczna

przesz∏oÊç. Dowiadujemy si´ wi´c, ˝e by∏a ofiarà

przemocy, stàd jej buntownicza natura. Dyspo-

nuje niezwyk∏à mocà, której sama nie rozumie

i nie jest do koƒca Êwiadoma – na ceremonii

próby nieoczekiwanie udaje si´ jej przywo∏aç

Lustrzanego Smoka, który zaginà∏ setki lat te-

mu. Jednym z cenniejszych walorów fabu∏y jest

w∏aÊnie mo˝liwoÊç towarzyszenia Eonie w pro-

cesie odkrywania i poznawania samej siebie –

jako osoby i wreszcie kobiety, która decyduje

si´ zaakceptowaç swojà to˝samoÊç. To w∏aÊnie

akceptacja w∏asnego „ja” i odrzucenie maski

ch∏opca przyczynia si´ do poznania prawdy

o sobie. Nie bez znaczenia b´dzie odkrycie

przez bohaterk´ prawdy o swoich przodkiniach,

która oka˝e si´ kluczem do rozwiàzania zagad-

ki niesamowitych zdolnoÊci Eony.

Proces odnajdywania w∏asnej to˝samoÊci wydaje

si´ znaczàcy tak˝e dlatego, ˝e Êwiat smoczej ma-

gii zdominowany jest przez m´˝czyzn i tradycj´.

Oto echa dyskursu spod znaku gender i queer.

Dotyczy to zw∏aszcza drugiej cz´Êci opowieÊci,

w której bohaterka zostaje wybrana na Lorda Lu-

strzanego Smoka. 
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Kiedy Eona staje si´ Lordem Eonem i zamiesz-

kuje w zamku cesarza, w jej otoczeniu pojawia-

jà si´ nowe osobistoÊci. Opiekunkà Eona okazu-

je si´ m´˝czyzna, który uwa˝a si´ za kobiet´

(w ksià˝ce takie osoby nazwane sà opacznica-

mi, czyli transseksualistami). Jej zadaniem jest

nauczyç Eona manier panujàcych na dworze

cesarza. Dela – przewodniczka Eona – reprezen-

tuje klasyczny przyk∏ad dezaprobaty p∏ci, men-

talnie czuje si´ kobietà i manifestuje to swoim

zachowaniem, podkreÊla wyglàdem, jednak˝e

nie decyduje si´ na pozbycie swojej m´skoÊci.

T´ transgenderowà postaw´ niezgody na przy-

pisanà rol´ p∏ciowà manifestuje w odwa˝ny spo-

sób.

„Stan´∏a przed lustrem i przyjrza∏a si´ sobie. – Nie

nosz´ m´skich ubraƒ, bo jestem kobietà tutaj. –

Dotkn´∏a czo∏a. – I tutaj. – Po∏o˝y∏a d∏oƒ na sercu.

– Mylisz si´, jeÊli twierdzisz, ˝e bycie kobietà nie

daje w∏adzy. [...] Moja si∏a wyp∏ywa z pogodze-

nia si´ z losem. Sà tacy, którzy zawsze mnie b´dà

przeÊladowaç, lecz inaczej ˝yç nie mog´. Có˝ to

by∏oby za ˝ycie, którego ka˝da chwila jest k∏am-

stwem?”

Opacznice cieszà si´ szczególnymi wzgl´dami

na dworze cesarza. S∏udzy w∏adcy, a tak˝e jego

poddani, sà zobowiàzani do okazywania im sza-

cunku. Na ich temat powsta∏o jednak wiele mi-

tów, co ma swoje odzwierciedlenie w postawie

dworu, który ˝ywi do nich doÊç ambiwalentne

uczucia.

„– Lady Dela to m´˝czyzna?

– Cia∏em. Pokojówka twierdzi, ˝e ona ma nawet

fiuta. – Kiwa∏a si´ na pi´tach. – Ale w Êrodku

czuje si´ kobietà. Plemiona na wschodzie wie-

rzà, ˝e opacznica ma dwie dusze: m´skà i ˝eƒ-

skà. Przep∏ywa przez nià energia zarówno s∏oƒ-

ca, jak i ksi´˝yca. Opacznica przynosi szcz´Êcie

plemieniu.

– A wi´c ludzie nie majà nic przeciwko? 

– Mieszkaƒcy plemion na wschodzie. Dwór tole-

ruje jej obecnoÊç, bo cesarz sobie tego ˝yczy.

Chodzà s∏uchy, ˝e lady Dela jest demonem i ma

z∏e oko. Nawet raz tu na nià napadni´to [...]”.

Opacznice przywodzà mi na myÊl hidêra, które

w Azji Po∏udniowej traktowane sà jako trzecia

p∏eç. Podobnie jak Lady Dela urodzili si´ m´˝-

czyznami, ale nie uto˝samiajà si´ kulturowo ani

psychicznie z p∏cià m´skà. Dwór pe∏en jest tak-

˝e innych „odmieƒców” – eunuchów. Jest to

z pewnoÊcià nawiàzanie do japoƒskiej tradycji,

na dworze bowiem cesarza Japonii haremu pil-

nowali w∏aÊnie oni. Jednak˝e w kontekÊcie tych

rozwa˝aƒ fakt ten zyskuje dodatkowe znacze-

nie. Tym razem chodzi o wyparcie fizycznej

czàstki swojej p∏ciowoÊci. 

Bohaterka powieÊci Goodman dorasta w prze-

Êwiadczeniu, ˝e bycie kobietà oznacza bycie

gorszà. Uwik∏ana jest w swego rodzaju androgi-

nicznà i schizofrenicznà maskarad´. Paradoksal-

nie, gdyby sytuacja nie zmusi∏a jej do odgrywa-

nia tego przedstawienia, prawdopodobnie nigdy

nie dowiedzia∏aby si´ o si∏ach, które w niej drze-

mià. Zabrzmi to byç mo˝e dwuznacznie, ale jej

przeznaczenie, a wi´c bycie Lordem Smocze

Oko, mog∏oby zostaç niewype∏nione. Przebywa-

jàc na dworze cesarza, Eona przekonuje si´

o mocy tkwiàcej w kobietach. ˚y∏a dotychczas

w przeÊwiadczeniu, ˝e jej p∏eç jest niemal pi´t-

nem, pi∏a specjalne zio∏owe napary, które mia∏y

os∏abiaç w niej tak zwanà moc ksi´˝ycowà, czyli

po prostu wszelkie przejawy kobiecoÊci, takie

jak na przyk∏ad menstruacja. Strach zwiàzany

z mo˝liwoÊcià wyjÊcia sekretu na jaw wyra˝ony

jest przez nià bardzo dotkliwe w scenie pojed-

nania z Lustrzanym Smokiem. 

„Obna˝a∏ moje wn´trze, zdziera∏ pow∏ok´

Eona. A˝ odnalaz∏ Eon´. Prawdziwe imi´ roz-

piera∏o mnie od Êrodka, wywleczone z zaka-

marków mojej ÊwiadomoÊci. Musia∏am wy-

krzyczeç Êwiatu swoje imi´, uÊwi´ciç prawd´
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o naszym zjednoczeniu. Tego ˝àda∏ smok. Nie!

Zabijà mnie! Zabijà mojego mistrza! Zacisn´∏am

z´by. Imi´ dudni∏o mi w g∏owie, wali∏o kowal-

skim m∏otem, wynosi∏o mnie na nowe pu∏apy

bólu. Eona! Eona! Eona! Nie! [...] Imi´ wcià˝ jed-

nak dobija∏o si´ do mojej ÊwiadomoÊci, wzmoc-

nione si∏à smoczej woli. Nie mog∏am go ode-

przeç. Lada chwila wydrze mi si´ z piersi. – Je-

stem Eon!”

W tym dramatycznym momencie powieÊci Good-

man Êwietnie ukaza∏a wewn´trznà walk´ bohater-

ki – konflikt, który rozgrywa si´ w niej przez ca∏à

opowieÊç. Do zjednoczenia mi´dzy Eonem

a Lustrzanym Smokiem nie dosz∏o. Dopiero w fi-

nale powieÊci – kiedy bohaterka si´ dowie, kim

byli jej przodkowie, a raczej przodkinie, oraz ˝e

Lustrzany Smok tak naprawd´ jest smoczycà –

zrozumie b∏àd, który pope∏ni∏a przy pierwszej

próbie zjednoczenia. 

Autorka zdaje si´ proponowaç w swojej powie-

Êci gr´ z kiczem, by za jego pomocà sprowoko-

waç czytelnika do dyskusji na temat tego, co jest

uznawane ze „normalne”. Niewàtpliwie wpisuje

si´ w to poruszony ju˝ problemu p∏ciowoÊci, sta-

nowiàcy jedno z za∏o˝eƒ charakterystycznych

dla estetyki kampu.

„Tu gust kampu czerpie na ogó∏ z nieuÊwiado-

mionej prawdy o smaku: najbardziej wyrafinowa-

na forma atrakcyjnoÊci seksualnej (jak równie˝

najbardziej wyrafinowana forma przyjemnoÊci

seksualnej) polega na post´powaniu wbrew

w∏asnej p∏ci”.

P∏eç to rola kulturowa, co wi´cej: p∏eç to perfor-

matyw, jak g∏osi Judith Butler. W Notatkach

o kampie Susan Sontag pokazuje, ˝e to w∏aÊnie

kamp pozwala na odegranie roli w dowolnej wy-

naturzonej postaci, wywraca tradycyjny obraz

przypisany do p∏ci, wskazuje na nienaturalnoÊç

naturalnoÊci: „Sprzymierzone z gustem kampu

do obojnactwa jest coÊ, co si´ wydaje zupe∏nym

przeciwieƒstwem, lecz nim nie jest: lubowanie

si´ w przesadnym podkreÊlaniu cech p∏ci i oso-

bistych manieryzmów”. 

Sontag podkreÊla, ˝e triumf kampu zasadza si´

mi´dzy innymi na apoteozie obojnactwa, widzenia

wszystkiego i wszystkich w cudzys∏owie. Mamy

zatem do czynienia z nieustannà grà, odgrywa-

niem czy wreszcie teatralizowaniem. Kamp nie

dba o realizm czy konwencj´, wr´cz bawi si´

odkszta∏ceniami. 

W koƒcu kamp kocha przesad´, gr´ wartoÊcia-

mi dobra i z∏a. Choç wydaje si´, ˝e powieÊç wy-

raênie okreÊla, kto jest z∏y, a kto dobry – to osta-

tecznie niczego nie mo˝emy byç pewni, czego

najwymowniejszym przyk∏adem jest przemiana

z∏ego do szpiku koÊci Lorda Ido.

Niech ˝yje kamp! 

Agnieszka Szczepanek
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