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   Trzecia część seminarium stanowi krótki przegląd konceptualizacji różnorodności płciowej 

w społeczeństwach innych niż wyłącznie zachodni krąg kulturowy.  Przy tej okazji przytoczę 

też kilka przykładów konceptualizacji płci z przeszłości, również na kontynencie europejskim. 

    Tożsamości ludzi nie są to struktury gotowe ani stałe, z którymi przychodzimy na świat 

lecz stanowią zjawisko relacyjne konstruowane na granicy kontaktu w procesie życia 

jednostki lub grupy w danym społeczeństwie i kulturze. Sposób, w jaki się zachowujemy i 

wyrażamy siebie, jest kształtowany przez kulturę, w której uczestniczymy. Praktycznie 

wszystkie przejawy tego życia takie jak postrzeganie własnych cech fizycznych, psychicznych 

i społecznych oraz własna  autorefleksja nad nimi, kontakty z innymi ludźmi i ich nastawienie 

i oczekiwania w stosunku do nas, normy społeczne, pamięć, władza i kultura masowa biorą 

udział w procesie konstruowania każdej tożsamości.  Ponieważ taki sam proces zachodzi w 

przypadku konstruowania tożsamości płciowej, mam nadzieję, że nawet dość pobieżna 

wycieczka po świecie i dawnych czasach poszerzy nasze rozumienie tego procesu w innym 

kontekście społeczno-kulturowym od sytuacji, z którymi mamy do czynienia na co dzień.   



   Różnorodność płciowa istniała wszędzie i od zawsze, i próbuję tu dokumentować rozmaite 

jej formy. Również zachowania uważane za kobiece lub męskie różnią się w zależności od 

kultury i okresu czasu, podobnie w różnych czasach i kulturach różnorodność płciowa 

spotykała się z większą lub mniejszą akceptacją.  Niektóre społeczeństwa traktowały osoby 

transpłciowe w sposób specjalny, obdarzając je nie tylko szacunkiem, ale nierzadko traktując 

je jako ludzi posiadających nadprzyrodzoną moc, niejako wysłanników boga.   

   W społeczeństwach, w których otwarta ekspresja inności seksualnej i płciowej była 

zabroniona, na pomoc przychodziła sztuka. Wielu artystów wykorzystało swoje prace do 

badania, kwestionowania czy krytyki relacji między płcią a społeczeństwem, podważało 

tradycyjne role kobiet i mężczyzn czy konwencjonalne standardy piękna, podkreślało 

płynność płci, odrzucając statyczne cechy męskie i kobiece. Niektóre tego przykłady 

zamieszczam w tej trzeciej części seminarium. co sprawia, że jest ona jeszcze bardziej 

kolorowa niż poprzednie.  Dla przykładu, poniższe zdjęcie Estrelli Vazquez, meksykańskiej 

muxhe, osoby trzeciej płci, w tradycyjnym stroju, z kwiatową koroną i gorącym różowym 

wachlarzem, autorstwa znanego fotografa Tima Walkera, wybrano na okładkę grudniowego 

wydania Vogue Mexico w 2019 roku, co stanowiło olbrzymi krok w kierunku większej 

integracji oraz meksykańskiego folkloru. Zaproszam też uczestników warsztatu do udziału 

we wspólnym eksperymentowaniu z materiałami artystycznymi w celu pełniejszego 

wyrażenia swoich doświadczeń i reakcji na tematykę obecnego seminarium.  

 



5          Problem konceptualizacji różnorodności płciowej  

   Zanim powiem więcej na temat różnych prób konceptualizacji rozmaitości płciowej, 

potrzebuję złożyć oświadczenie.   Możliwe, że jest to dla was oczywiste, że wszystko, o czym 

jest tutaj mowa, stanowi całowitą abstrakcję.  Tak, jak jest to w przypadku każdej nauki, 

psychologia i psychoterapia opierają się na całym mnóstwie teoretycznych spekulacji na 

temat człowieka i świata. Teorie stanowią abstrakcyjne konstrukcje na temat stanu rzeczy, 

oparte na naszej własnej percepcji, co powoduje, że są ograniczone naszym sposobem 

postrzegania, wywodzącym się z kultury w której żyjemy, naszym osobistym 

doświadczeniem życiowym i introjektami, które przyjęliśmy za prawdziwe dopóty, dopóki 

nie okaże się, że jest inaczej.  

    Tak więc w rzeczywistości powyższa definicja tożsamości płciowej wraz z dotychczasową 

wiedzą na ten temat jest niczym innym niż zbiorem hipotez, które przyjmuje się 

tymczasowo, aż do chwili gdy nie zostaną one zastąpione nowymi hipotezami.   Cytując 

ponownie Perlsa, Hefferline’a i Goodmana, teorie, jak wszystkie abstrakcje, są „utrwalonymi 

formami utrzymywanymi stosunkowo nieruchomo, ażeby coś innego bardziej efektywnie 

mogło się poruszać”, tak jak jest to z toczącym się w chwili obecnej procesem.  Nie można 

zapomnieć, że stwierdzenie to odnosi się również do naszej własnej teorii terapii Gestalt: 

   „Abstrakcje odchodzą od bardziej zmysłowej i konkretnej specyfiki doświadczenia” 

na bazie której powstały, podobnie jak wspomnienia, które „stanowią raczej 

utrwalone wyobrażenia na temat tych głównie zmysłowych i namacalnych 

specyficznych danych”, ale które „są oderwane od reakcji motorycznej – co sprawia, że 

przeszłość pozostaje niezmienna”; jest tym, co doświadczamy jako niezmienne. I tak, 

dla przykładu, zwyczaje, umiejętności, czy wiedza stanowią jeszcze inne utrwalone 

formy reprezentujące sobą asymilowanie się do bardziej konserwatywnej struktury 

organizmu”. (Gestalt Therapy Excitement and Growth in the Human Personality, 1951, 

s. 292) 

I dalej w Rozdziale V teoretycznej części Gestalt Therapy czytamy:  

   „Tak zwana 'dojrzała' osoba jest stosunkowo zniewolona, wcale nie przez 

rzeczywistość, ale przez jej neurotycznie utrwaloną abstrakcję, a mianowicie 'wiedzę', 

która utraciła swój podległy związek z jej użyciem, działaniem i szczęściem. (Nie mamy 

tu wcale na myśli czystej wiedzy, która stanowi trudniejszą formę zabawy.) Kiedy 

zafiksowanie na abstrakcji staje się dotkliwe, wyobraźnia zostaje stłumiona, a wraz z 

nią wszelka inicjatywa, eksperymentowanie, perspektywa i otwartość na wszystko, co 

nowe [...] Pomimo to wszyscy dorośli, z wyjątkiem wielkich artystów i naukowców, są 

w pewnym sensie neurotyczni w ten sposób. Ich dojrzałość jest bojaźliwą rozwagą w 



stosunku do rzeczywistości, a nie otwartą jej akceptacją, jeśli ma ona jakiekolwiek 

znaczenie. I oczywiście, pozostając blisko związany z rzeczywistością dorosły projektuje 

na nią swoje najgorsze szaleństwa i dokonuje najgłupszych racjonalizacji.” (ibid, p.302) 

   „Zamiast dynamicznej jedności potrzeb i społecznych konwencji, w której ludzie 

odkrywają sami siebie i siebie nawzajem, jesteśmy zmuszeni myśleć o trzech 

walczących ze sobą abstrakcjach: zwykłym zwierzęciu, znękanym indywidualnym "ja" i 

społecznych naciskach.  Normalny człowiek albo nie zdaje sobie sprawy z tej szalejącej 

wewnątrz jego osobowości wojny, nie zauważa jej przejawów w swoim zachowaniu i 

utrzymuje ją w stanie uśpienia, albo jest jej świadomy i zawarł niełatwy rozejm, 

chwytając się nadarzających bezpieczniejszych okazji. W obu przypadkach, na 

pacyfikację zużywana jest olbrzymia część energii i ginie wartościowy potencjał ludzki.   

Wewnętrzne konflikty osoby neurotycznej szaleją aż po wyczerpanie wszystkich 

sprzeczności i załamanie – w związku z tym nieprawdą jest, że neurotyk jest osobą w 

jakiś sposób słabszą od normalnej, bo przecież często właśnie największe talenty 

doprowadzają do katastrof w społeczeństwie.” (ibid, p.309) 

   Nie dziwi więc wcale - jak zauważyła to Gloria Steinem, której słowa przytoczyłem na 

samym początku seminarium, że kiedy napotykamy na alternatywną prawdę, która posiada 

moc, by nas wyzwolić, zanim zdecydujemy się cokolwiek zrobić, najpierw się na nią 

wkurzamy!   

 

 



Eksperyment 11 

Proszę wszystkich o wstanie i bez namysłu dobranie się w pary.  Jak już tego dokonacie, 

proszę usiądźcie razem.  

(Po upływie 1-2 minut) A teraz wam przerywam cokolwiek razem robiliście i proszę 

wszystkich o powrót do dużej grupy.   

Po chwili proszę dobierzcie się szybko w kolejne nowe pary tym razem z kimś, z kim 

wcześniej jeszcze nie pracowaliście. Znajdźcie jakieś wolne miejsce gdzie możecie 

wspólnie podzielić się własnym doświadczeniem tego co się przed chwilą stało.  Jakie 

są wasze odczucia, myśli?  

Czy macie jakieś koncepcje na temat tego co się wydarzyło?  Jak czujecie się w związku 

z poleceniem zmiany partnera w tak nagły sposób? Czy i jak to co się stało wpływa na 

wasze spotkanie w nowej parze? Pozwólcie sobie rozwinąć swoje przemyślenia na ten 

temat w rozmowie w parach, macie na to około 15 minut.  

Po powrocie do grupy podzielcie się z wszystkimi swoim doświadczeniem.  

__________________________ 

    

   Powyższe cytaty z Gestalt Therapy Excitement and Growth in the Human Personality 

(1951) mocno podważają jakąkolwiek opcję istnienia pojęcia statycznej tożsamości czy 

samowiedzy. Taka trwała teoria, której poszukujemy mając na celu lepsze poznanie i 

zrozumienie świata, w którym żyjemy i nas samych nie jest możliwa do realizacji, abstrakcje 

tylko oddalają nas od tętniącej życiem zmieniającej się cały czas rzeczywistości, a co dopiero 

mówić o stabilności pojęcia tożsamości płciowej!   

    

Nasi przodkowie często przypominali nam o tym, że zmiana zachodzi w sposób ciągły:   

 

„Życie to cykl naturalnych i spontanicznych zmian.   

Nie opierajmy się nim - to tylko przynosi ze sobą utrapienie.   

Niech rzeczywistość będzie rzeczywistością.   

Dajmy losowi płynąć naturalnie naprzód niezależnie w jaki to zrobi sposób." 

                                                                                           (Lao-Tzu, Tao Te Ching) 

    



   Zmiana stanowi jedyną cechę tego świata, której możemy być całkowicie pewni; noc 

zamienia się w dzień, dzieci się rodzą; każdy człowiek umiera; smutek przemija.  

Perspektywa taoistyczna wyrażona w powyższym fragmencie Tao Te Ching - najstarszego w 

języku chińskim dzieła filozoficznego, mówi, że natura jest zmianą, a najkorzystniejszym 

sposobem życia jest świadomość naturalnych ruchów i twórcze przystosowywanie się do 

nich.  Każda próba opisu esencji wszechświata jest jedynie przybliżeniem rzeczywistości.    

   W przeciwieństwie do większości szkół psychoterapii, które nastawione są na leczenie i 

„ulepszanie” natury psychicznej człowieka i jego samopoczucia, terapia Gestalt, podobnie 

jak perspektywa taoistyczna, zaleca pozostawanie w harmonii z tym co jest w chwili 

obecnej, Tu i Teraz, pełne cielesne zaangażowanie w bycie dostrojonym do naturalnego 

porządku i rytmu życia oraz świadomość naturalnych zmian, ruchu i twórcze 

przystosowywanie się do nich.   Terapeuta Gestalt stara się poznać, w jaki sposób dochodzi 

do zakłóceń w tym ciągłym procesie zmian, jak to się dzieje, że ludzie tkwią w swoich 

niezmiennych schematach bycia, unieruchomieni i cierpiący. Głównym zadaniem terapety 

Gestalt jest stworzenie takich warunków, w których klient może poszerzyć swoją 

świadomość własnej sytuacji, osiągnąć w niej lepszą orientację, wejść w pełniejszy z nią 

kontakt i zacząć dokonywać zgodnych ze sobą wyborów.   

   Zwróć uwagę, czyż ten kolejny cytat z Tao Te Ching nie przywodzi na myśl sposobu pracy 

terapety Gestalt, który umożliwia klientowi eksperymentowanie w celu pełniejszego 

zaangażowania się w tzw. problemy, z którymi przychodzi i poszerzenie samoświadomości? 

 

 „Jeśli chcesz coś skurczyć, musisz najpierw pozwolić temu się rozszerzyć.  

Jeśli chcesz się czegoś pozbyć, musisz najpierw pozwolić temu rozkwitnąć. 

Jeśli chcesz coś wziąć, musisz najpierw pozwolić temu zaistnieć.  

Nazywa się to subtelnym postrzeganiem sposobu, w jaki rzeczy istnieją.” 

                                                                                           (Lao-Tzu, Tao Te Ching) 

 

   Chyba najbardziej znaną reprezentacją ciągłej zmiany jako rytmicznego ruchu w świecie 

jest rzeźba tańczącego Śiwy (Nataraja). W najbardziej rozpoznawalnej jej wersji Nataraja 

przedstawiony jest tańczący pełen swobody, z dziko kołyszącymi się lokami włosów i 

kończynami, w stylizowanej symetrii. Jego taniec w kosmicznym kręgu ognia jest 

równoczesnym i ciągłym tworzeniem i niszczeniem wszechświata.  Pierścień ognia 

otaczający postać, to zamknięty kosmos masy, czasu i przestrzeni - niekończący się proces 

jego unicestwiania i regeneracji zachodzi zgodnie z rytmem bębna i kroków Nataraja.  Prawa 

stopa depcze figurkę skulonego karła, Apasmara, będącą ucieleśnieniem ignorancji.  W tym 



wściekle i nieustannie przekształcającym się świecie, Nataraja wraz z przesłaniem jego 

tańca: „Zachowaj spokój i żyj dalej” - może być jedną z niewielu istotnych duchowych kotwic 

naszych czasów. 

 

      Właśnie ze względu na to, że poglądy i metody terapii Gestalt w zasadniczy sposób 

pokrywają się z perspektywą starożytnych cywilizacji Wschodu i buddyjskiego rozumienia 

ludzkiej egzystencji, dla wielu osób, którzy praktykują terapię Gestalt nie jest ona wyłącznie 

nurtem psychologicznym czy propozycją podejścia do psychoterapii, ale stanowi 

wyrafinowany sposób postrzegania i pojmowania stale zmieniającej się rzeczywistości. 

Oferuje nam niepowtarzalną, wielce zintegrowaną perspektywę na świat, ludzi i ich relacje. 



  Eksperyment 12 

Ciekaw jestem co myślisz na ten temat, który powyżej opisałem.  

W jaki sposób definiujesz terapię Gestalt, czy do jej opisu posługujesz się bardziej 

wąską jej definicją, zgodnie z którą terapia Gestalt stanowi wyłącznie metodę 

psychoterapeutyczną, czy raczej myślisz o Gestalcie jako specyficznym sposobie relacji 

ze światem i przepisem na twoje życie?  A jaka jest twoja odpowiedź kiedy po raz 

pierwszy spotykasz się z klientem, który pyta cię: „Co to jest terapia Gestalt?” albo 

„Jakie jest twoje podejście?” 

Na pewno nie po raz pierwszy słyszysz o opisanych powyżej powiązaniach między 

terapią Gestalt a psychologią buddyjską i filozofią starożytnych Indii i Chin?   Jakie jest 

twoje zdanie na ten temat?  Co sądzisz o podobieństwach i różnicach między nimi?  

Jakie znaczenie dla tematyki tożsamości płciowej mają według ciebie to o czym 

wcześniej napisałem?     

Proponuję tym razem, żeby wasza rozmowa odbyła się w grupie - (czas 20 minut). 

__________________________ 

 

6         Zróżnicowanie płci w innych kulturach i dawnych czasach  

      Ponieważ napisałem już na temat postrzegania i przekonań dotyczących zróżnicowania 

płci we współczesnym zachodnim społeczeństwie, pomyślałem, że krótka wyprawa w świat 

innych kultur i w przeszłe epoki wzbogaci wiedzę, poszerzając horyzont i umożliwiając 

spojrzenie „nowym okiem” na zagadnienie tożsamości płciowej.  Tożsamości są 

konstrukcjami relacyjnymi, które zmieniają się cały czas w zależności od naszej wiedzy,  

różnych sytuacji i ludzi, z którymi się spotykamy i wchodzimy w kontakt. 

   W przeszłości (ale także w czasach nam współczesnych) w wielu kulturach, z dala od 

zachodniego „głównego nurtu” kulturowego, najczęściej z dala od wścibskich oczu gapiów i 

zachodnich turystów, osoby zróżnicowane płciowo żyły w rolach płciowych, które nie 

odpowiadały ich płci biologicznej lub płci przypisanej przy urodzeniu, i często były 

postrzegane jako nieodzowny i wielce pożądany składnik ich społeczności, na dodatek 

przypisywano im często specjalną rolę lub funkcję. 

   Takich przykładów jest całe mnóstwo. Wśród rdzennych Hawajczyków i Tahitańczyków 

Māhū był stanem pośrednim między mężczyzną a kobietą.  Māhū może być praktykującym 



homoseksualistą lub zachowywać czystość, jak dziewczyna, która składa śluby czystości. 

Māhū nie definiuje jak lub z kim się kochają, ale raczej to, że urodziwszy się z męskimi 

organami płciowymi, wybrali żeńską formę ekspresji siebie, zazwyczaj od dzieciństwa, i to, 

że wraz pomocą ze strony rodziny ispołeczeństwa mogą otwarcie zachowywać się jak 

kobiety w sposobie ubierania, chodzenia, mówienia, zawodu i często, choć wcale 

niekoniecznie, kochania się i uprawiania seksu.  W niektórych pieśniach, tańcach i 

ceremoniach publicznych Mahus są nieodzowne, ponieważ są one ściśle z nimi związane, 

wyraźnie różniąc się wyłącznie od męskich i żeńskich sposobów wyrażania się.   

 

   Fascynujące i żywe portrety Māhū z Tahiti, uchwycone przez szwajcarsko-gwinejską 

fotografkę Namsę Leubę i pokazane w zeszłym roku na wystawie „Iluzje: Mit ‘Vahine’ w 

kontekście dysforii płciowej” w całkowicie kobiecej londyńskiej galerii Boogie Wall, oferują 

rzadkie spojrzenie na starożytną społeczność duchową, której członkowie nie identyfikują się 

ani jako mężczyźni, ani jako kobiety.   

   W serii „Iluzje”, zainspirowanej obrazami Paula Gauguina, Leuba rozprawia się zarówno z 

mitem vahine, który tłumaczy się po prostu jako „kobieta”, jak i z wpływem XIX-wiecznych 

chrześcijańskich misjonarzy, którzy głosili biblijny, binarny pogląd na płeć i ustanawiali 

prawa, które uznawały związki z Māhū za przestępstwo. Termin vahine, zaczął być używany 

na Zachodzie w znaczeniu uległych młodych kobiet, ucieleśnionych w seksualnych pozach na 

obrazach Gauguina, który podczas wizyty na wyspie w 1891 roku rzeczywiście poślubił 

dziewczynę w wieku kilkunastu lat. W Noa Noa - dzienniku zapisującym myśli i wrażenia z 

tego czasu francuski malarz wspominał, że Māhū zainspirowali niektóre z jego obrazów, w 

szczególności Pape Moe („Tajemnicza woda”) - zamieszczony poniżej, na którym 

androgyniczna młoda osoba pochyla się, by napić się z leśnego wodospadu.    



 

   Zwyczaje społeczności Māhū zostały zakazane przez chrześcijańskich misjonarzy, kiedy 

tylko europejskie imperia opanowały Pacyfik i dopiero od niedawna, wraz z rozluźnieniem 

prawa, zaczęły stopniowo ponownie powracać. Jeszcze jeden artysta zainspirowany ich 

kulturą, Kehinde Wiley - amerykański malarz naturalistycznych obrazów Afroamerykanów, 



znany m.in. z portretu prezydenta Baraka Obamy i jego żony Michelle - uczcił niedawno 

swoim malarstwem również kobiety Māhū.  Ku swojemu zaskoczeniu Wiley odkrył, że są one 

bardziej widoczne w społeczeństwie i posiadają znacznie więcej głosu niż się spodziewał.  W 

wywiadzie otwierającym jego niedawną wystawę w Paryżu, artysta powiedział, że „Māhū są 

w pełni zintegrowane z życiem codziennym Tahiti. [...] Stanowią mniejszość w takim samym 

stopniu jak osoby LGBT lub queer w innych krajach, ale sposób, w jaki są postrzegane w 

społeczności tahitańskiej jest całkiem odmienny. Zbyt łatwo byłoby narzucać zachodnie 

wyobrażenia na to kim one są... Zanim jeszcze Tahiti stała się kolonią Francji, społeczność 

Māhū była uznawana za niezwykle istotną, włącznie z rolą, jaką odgrywała w debacie na 

temat płci. Māhū są trzecią płcią, tak samo potrzebną wtedy, jak w XXI wieku." Poniżej 

zamieszczam fragment jednego z jego obrazów, Portret Geycha Kaua (2019). 

 

     

   Przykładów kolonialnego tłumienia zmienności płci jest sporo, bo różnorodne tożsamości 

płciowe zawsze istniały i spełniały istotne funkcje w większości rdzennych populacji na całym 

świecie.  Niestety ze względu na brak miejsca opisuję tu szkicowo tylko niektóre kultury i 

postaci z przeszłości, o których albo wiem więcej albo miałem okazję się wcześniej osobiście 

z nimi zetknąć.  Tak jest między innymi w przypadku ludów tubylczych Ameryki Północnej.  

Wśród kanadyjskiej społeczności Pierwszych Narodów słowo „dwa duchy” (w ang. Two-



Spirit) jest często używane zamiast „niebinarny” i obejmuje różne sposoby wyrażania 

tożsamości płciowej. Plemię Navajo np. uznawało cztery płcie, które w przybliżeniu 

odpowiadają cisgenderowym i transgenderowym mężczyznom i kobietom, i używało 

terminów nadleehi dla tych, którzy „przekształcają się” w kobiecość i dilbaa dla tych, którzy 

„przekształcają się” w męskość. Ludność Mohave używała terminów alyha i hwame do opisu 

podobnych tożsamości.  Plemię Lakota wierzyło, że winkte mają nadprzyrodzone moce. 

(Estrada, 2011) 

   

 

   Podobnie niektórzy tradycyjni rdzenni Amerykanie Diné z południowo-zachodniej części 

USA nadal uznają spektrum czterech płci: kobieca kobieta, męska kobieta, kobiecy 

mężczyzna i męski mężczyzna. Faʻafafine są mężczyznami żyjącymi jako kobiety na Samoa, 

lub „intymnymi towarzyszami tej samej płci” jak Takatāpui i Whakawahine w kulturze 

maoryskiej, których opis znajduje się w księgach Nga Tama a Rangi („Synowie Niebios”) - 

najwcześniejszym opisie pochodzenia bogów i pierwszych ludzi na Nowej Zelandii.   

Podobnie Zapotekowie czyli rdzenna ludność Oaxaca w Meksyku, czczą osoby znane jako 

muxe, które wymykają się zachodnim definicjom ustalonej binarnej płci (zobacz 

zamieszczoną powyżej okładkę Vogue Mexico).  Na dodatek, szamani, którzy nie identyfikują 

się ze swoją płcią wrodzoną, tak jak jest to w przypadku ludności Czukczów w Rosji, są 

uznawani za najpotężniejszych przywódców duchowych. 

 

   Jedną z takich społeczności trzeciej płci jest Hidźra w południowej Azji, która posiada 

tysiące lat udokumentowanej historii i stanowi jeden z najstarszych i najlepiej znanych 



przykładów odmienności płci na świecie. Słowo Hidźra stanowi ogólny termin stosowany 

wobec osób, o których ludzie z Zachodu mówią jako o osobach transpłciowych, 

interseksualnych, które mogą być również znane pod nazwą Aruvani lub Jagappa.  

Społeczność Hidźra w Indiach woli jednak korzystać z takich słów jak Kinnar lub Kinner, 

nawiązując do mitologicznych istot, które słyną ze śpiewu i tańca. W rzeczywistości miejsce 

Hidźry w kulturze indyjskiej sięga Ramajany, czyli liczącego ponad 2000 lat hinduskiego 

poematu epickiego napisanego przez poetę Valmiki. W tym poemacie, kiedy bóg-król Ram 

został wygnany ze świętego miasta Ayodhya, a cała ludność jego królestwa zaczęła podążać 

za nim do lasu, powiedział swoim uczniom: „Mężczyźni i kobiety proszę, otrzyjcie łzy i 

odejdźcie”. Zgodnie z prośbą większość jego poddanych opuściła go, na skraju lasu pozostała 

tylko grupa ludzi, którzy nie identyfikowali się ani jako mężczyźni, ani jako kobiety. To 

właśnie ci ludzie byli nazywani Hidźra, które to słowo w języku urdu oznacza coś w rodzaju 

eunuchów. Ludzie ci czekali w lesie przez czternaście lat, aż do chwili, kiedy ich król Ram 

powrócił z wygnania, co zapewniło im szczególne miejsce w hinduskiej mitologii.   

 

   Dyskusje na temat społeczności trzeciej płci można znaleźć również w eposie 

Mahabharata - skomponowanym w około 400 roku p.n.e., najdłuższym poematem, który 

kiedykolwiek powstał, zawierającym materiał filozoficzny i dewocyjny.   W jednej z wersji 

Mahabharaty można przeczytać o historii zmiany płci przez Arjuna, jednego z jej bohaterów.  

Przeobrażenie się w przedstawiciela trzeciej płci umożliwiło mu przeżycie podczas wygnania 

po stracie królestwa jego ojca. Arjuna przyjął wtedy imię Brihannala i przebrany w szaty 

kobiece nauczał sztuki muzyki, śpiewu i tańca księżniczkę Uttarę. W innej historii, według 



Padma Purany, można zobaczyć Arjunę fizycznie przemienionego w kobietę, aby wziąć 

udział w mistycznym tańcu Kryszny, w którym mogą uczestniczyć tylko kobiety.  

   Na przestrzeni dziejów w południowej Azji przedstawicielom trzeciej płci przypisywano 

specjalne magiczne moce.  Z tego powodu, do dzisiejszego dnia zaprasza się Hidźra do 

udziału w takich uroczystościach jak np. śluby albo narodziny i Annaprashan (pierwsza 

ceremonia jedzenia ryżu), aby uzyskać ich błogosławieństwo. Zarazem każdy Indus zrobi 

wszystko, żeby ustrzec się potężnej klątwy Hidźry. Niedawny film dokumentarny BBC 

pokazał grupę urzędników z Delhi sciągających niezapłacone podatki, której efektywność 

wielokrotnie wzrosła od czasu, kiedy w jej skład weszły osoby trzeciej płci. Wraz z brytyjską 

kolonizacją Indii wysoka ranga społeczności Hidźra sprowadziła większą uwagę na zjawisko 

trzeciej płci, jednocześnie całkowity brak zrozumienia dla niebinarnych tożsamości ze strony 

okupanta wraz z wieloma innymi przesądami związanymi z różnicami religijnymi sprawiły, że 

rząd kolonialny uczynił z prostego aktu bycia Hidźrą przestępstwo kryminalne. Hidźra 

zareagowali stworzeniem własnych, ściśle związanych społeczności i własnego języka.   

 

   Dopiero w 2014 roku Sąd Najwyższy Indii usankcjonował prawnie istnienie Hidźra jako 

trzeciej płci, podążając śladem krajów takich jak Nepal, Pakistan i Bangladesz, które 

zaakceptowały już wcześniej ich istnienie. Decyzja ta pomogła ludziom w Indiach 

poszukującym prawnego uznania swojej tożsamości, jednak aktywiści twierdzili, że ustawa 

nie poszła wystarczająco daleko.  Wiele osób identyfikujących się jako Hidźra nadal ucieka 

się do żebractwa lub pracy seksualnej aby przetrwać. Od czasów kolonialnych w indyjskiej 

polityce słowo „hijra” jest wciąż używane jako publiczna obelga.  Niedawno, bo zaledwie w 

2019 roku, sytuacja trzeciej płci w Indiach została ostatecznie wzmocniona po uchwaleniu 

ustawy o ochronie praw osób transpłciowych, a w zeszłym roku - równych praw dla osób 

LGBT. Zainteresowanych odsyłam do artykułu Katarzyny Najmrockiej w Kultura i Historia 

(2019). 



   Wpływy hinduskich wierzeń i tradycji filozoficznych, które wykraczają poza wszelką płeć i 

orientację seksualną znajdują również wyraz w sztuce subkontynentu indyjskiego, czego 

prawdopodobnie najlepszym przykładem są rozmaite formy klasycznego tańca, takie jak np. 

Kathak, Kathakali, mohini attam i bharatanatyam, będące najczęściej ucieleśnioną narracją 

opowieści z hinduskiej mitologii. Zgodnie z filozoficznym i religijnym przekazem wykraczają 

one poza wszelkie próby kategoryzacji i regulacji płci i seksualności, poza rozdzielanie życia 

codziennego i porządku natury, poza tożsamość jednostkową, reprezentowaną w kulturach 

zachodnich przez pojęcie „ja”. Zamiast tego klasyczny taniec subkontynentu indyjskiego 

stanowi ucieleśnioną reprezantację jedności człowieka i jego otoczenia. Ponadto sfera 

profanum i sacrum (reprezentowana przez panteon bóstw z hinduskiej mitologii) nie są 

wcale odrębnymi sferami, lecz współistniejącymi aspektami jednej i tej samej rzeczywistości. 

 

   Współczesną kontynuacją wątku płynności płci był wystawiony w Barcelonie w 2016 roku 

spektakl baletowy Sóc Txitrangada, będący katalońskim przekładem dramatu Chitra 

autorstwa bengalskiego poety i artysty, laureata Nagrody Nobla, Rabindranatha Tagore, 

oparty o historię miłości księżniczki-wojownika Chitry o niejednoznacznej płci i księcia 

Arjuna z eposu Mahabharata.  Oryginalny tekst Tagore z 1936 roku został pierwotnie 

wykorzystany w walce o równouprawnienie kobiet w Indiach, ale będąc ponadczasowym 

dziełem sztuki nadal odzwierciedla współczesne zmagania, które tym razem dotyczą 

różnorodnych form tożsamości płciowej oraz walki z ich dyskryminacją.    

   „Nawet jeśli mamy męskie lub kobiece ciało, wiele osób nie chce się w ten sposób 

definiować” - wyjaśnia pochodząca z Kalkuty reżyser spektaklu i odtwórczyni tytułowej roli 

Shreya Nag.  „Myślę, że istotne jest, żebyśmy zrozumieli, że wszyscy posiadamy w sobie 

męską i kobiecą energię.  Niektórzy mają więcej jednej lub drugiej, ale ta dwoistość jest 

uniwersalna i można ją zaakceptować i ją w sobie rozwijać.  Bądźmy otwarci na odkrywanie 

naszej istoty, nie bójmy się jej. [...]  Z tego właśnie powodu nadałam naszemu spektaklowi 

 



tytuł - ets el que desitges ser - jesteś tym, kim chcesz być.  Nie musisz nic robić, żeby być 

tym, kim jesteś.” (Sóc Chitrangada - program teatralny, Sala Hiroshima, Barcelona, 2016) 

Krótkie wideo ze spektaklu można zobaczyć tutaj: https://youtu.be/kyZfDZP8fZo) 

   W czasie europejskiej dominacji w Afryce, koloniści często wprowadzali na jej terenie 

prawa kryminalizujące tożsamość płciową i orientację seksualną, które różniły się od 

europejskich. Takie autorytarne narzucenie kodeksu prawnego przez kolonizatorów miało 

też za zadanie wprowadzenie sztucznych podziałów w społeczeństwie, w celu łatwiejszego 

nim rządzenia.  W większości przypadków narzucano również religię zgodną z przekonaniami 

kolonizatora, np. chrześcijaństwo czy islam, które są sprzeczne z rdzennymi wierzeniami. W 

ten sposób wierzenia rdzennych plemion jak np. Dogonów z Mali, którzy uważają, że idealna 

forma ludzka jest interseksualna i androgyniczna, i czci duchy znane jako Nommo, które 

mają taki właśnie wygląd i o których mówi się jako o „nauczycielach”, były zabronione. U 

Dogonów w nieobrzezanym penisie napletek reprezentuje kobiecość, podczas gdy 

łechtaczka jest uważana za reprezentanta męskości. Mimo to oryginalne wierzenia 

przetrwały do dzisiejszego dnia przekazywane z przez kolejne generacje w przekazie 

oralnym, tradycyjnych rytuałach, zachowaniu i ubiorze. 

 

   Istnienie duchowych bóstw interseksualnych stanowi bazę dla akceptacji zachowań 

transgenderowych również w wielu innych plemionach afrykańskich: „Afrykańskie wierzenia 

duchowe w interseksualne bóstwa i transformacje płciowe wśród ich wyznawców zostały 

udokumentowane wśród takich plemion jak Akan, Ambo-Kwanyama, Bobo, Chokwe, 

Dahomeans (z Beninu), Bambara, Etik, Handa, Humbe, Hunde, Ibo, Jukun, Kimbundu, Konso, 

https://youtu.be/kyZfDZP8fZo


Kunama, Lamba, Lango, Luba, Lulua, Nuba, Ovimbundu, Rundi, Shona-Karonga, Venda, Vili-

Kongo i Yoruba.  Tradycja ceremonii, które wymagają obecności osób transpłciowych jest 

podtrzymywana w XX wieku w Afryce Zachodniej. Natomiast w wielu współczesnych 

brazylijskich i haitańskich ceremoniach, które  wywodzą się z religii zachodnioafrykańskich 

cross-dressing jest cechą charakterystyczną” (Bolich, 2007).  

   Społeczność Lugbara w Demokratycznej Republice Konga i w Ugandzie stanowi jedną z 

tych grup w Afryce Środkowej, które nadal prowadzą religijne ceremonie z udziałem 

transseksualnych kapłanów. Według Leslie Feinberg, „co najważniejsze, kapłanki 

transpłciowe współistnieją z transpłciowymi szamanami. Wśród Lugbara, np., kobiety-

mężczyźni są nazywane okule i kobiety-mężczyźni są nazywane agule”.  Zulusi, czyli lud 

afrykański z grupy plemion Nguni w Południowej Afryce, również inicjują transgenderowych 

szamanów, nazywając ich insangoma.  

   W południowej Angoli, w plemieniu Ambo, transgenderowe kobiety były wróżkami, a 

najwyższym duchem był Kalunga. Podobnie jest we wschodnim regionie Afryki, który 

zamieszkują inne plemiona, gdzie również wydają się być akceptowane zachowania 

niezgodne z binarnymi normami płci, jak twierdzi Bolich (2007). Przynajmniej jeden taki 

przypadek został opisany przez antropologa Briana MacDermota, gdy mieszkał on wśród 

plemienia Nuer w Etiopii. Wszystkie te przykłady nonkonformizmu płciowego łączy to, że są 

to idee poprzedzające cywilizację zachodnią, posiadające niesamowicie bogatą i różnorodną 

historię, która może zainspirować całą społeczność LGBT. 

 

      „Pomimo długiej historii transgenderowych realiów w Afryce, wiele współczesnych osób 

transpłciowych doświadcza uzasadnionego strachu z powodu wrogości w swoich rodzinach, 

plemionach lub narodach", pisze G.G. Bolich (2007). „Dużą większość współczesnych 

wrogich zachowań przypisuje się wpływowi kultury europejskiej, zarówno ze względu na 

kolonialną przeszłość, jak i na ustawiczny ucisk ściśle związany z wpływami obcych religii, 

takich jak judeochrześcijański kościół i islam. Niemniej jednak, tak jak w przeszłości, tak i 



teraz osoby transpłciowe są aktywnymi członkami swoich społeczności, którzy dążą do 

wprowadzania pozytywnych zmian.”  Bogata przeszłość Afryki w zakresie nonkonformizmu 

płciowego, w połączeniu z zachowaniami transgenderowymi, jest głęboko zakorzeniona w 

różnych grupach etnicznych na całym kontynencie. 

   Przed wprowadzeniem sztywnych europejskich podziałów na mężczyzn i kobiety, w 

plemieniu Dagaaba z Ghany, Burkina Faso i Wybrzeża Kości Słoniowej tożsamość płciowa 

była określana w inny sposób.  Szaman Malidoma Somé z plemienia Dagaaba twierdzi, że 

płeć w tym plemieniu nie zależy od anatomii płciowej. „To jest czysto energetyczne.  W tym 

kontekście ten, kto fizycznie jest mężczyzną, może wibrować żeńską energią i na odwrót. W 

tym właśnie tkwi prawdziwa płeć.” Igbo z Nigerii, również w Afryce Zachodniej, „wydają się 

przypisywać płeć około 5 roku życia” (Bolich 246), gdy tymczasem w Afryce Środkowej Mbuti 

nie przypisują dziecku konkretnej płci aż do okresu dojrzewania, co stanowi bezpośredni 

kontrast ze społeczeństwem zachodnim. 

   W miarę jak Afryka radzi sobie z represyjnym dziedzictwem esencjalizmu płciowego, 

queerfobii i przemocy, które to zjawiska zostały zaszczepione w czasach kolonialnych, 

transgenderowi Afrykanie XXI wieku rzucają mu wyzwanie. W Republice Zielonego 

Przylądka, Tchinda Andrade pierwsza publicznie zidentyfikowała się jako kobieta 

transpłciowa podczas karnawału w 1998 r., a po tym wydarzeniu została okrzyknięta 

„bohaterką”. Przed coming outem Tchindy osoby queer na Wyspach Zielonego Przylądka 

pozostawały w ukryciu a obecnie, w wyniku lokalnej sławy Tchindy, osoby LGBT, szczególnie 

te transpłciowe, są nazywane tchindami. 

 

   Historia Tchindy i innych transgenderowych kobiet z Wysp Zielonego Przylądka została 

opowiedziana w filmie dokumentalnym Tchindas z 2015 roku, którego hiszpański reżyser, 

Marc Serena, w rozmowie z i-D powiedział o potrzebie tworzenia filmów o osobach 

transpłciowych na terenie Afryki: „Myślę, że osoby queer w Afryce potrzebują filmów, które 

dadzą im nadzieję, ażeby zobaczyli, że można być Afrykaninem, gejem lub transwestytą i że 



ludzie mogą ich w dalszym ciągu szanować.” Dla mnie jest to przykład dla całej reszty świata.  

W filmie widać, jak rodziny, gdy idą do pracy, zabierają swoje dzieci do tchindas i to jest coś, 

czego być może nawet niektórzy rodzice w Stanach Zjednoczonych czy Europie nie byliby 

zdolni zrobić, bo najprawdopodobniej czuliby się niekomfortowo, że opiekunka dzieci jest 

osobą trans.  Film Tchindas został nominowany do nagrody dla najlepszego dokumentu na 

African Movie Academy Awards 2015. 

          

Nawet w granicach kolonialnej Europy osoby o różnorodnej płci istniały od zawsze. Jedną z 

bardziej znanych postaci ze starożytności jest Elagabalus zwana również Heliogabalus - jej 

oficjalne imię brzmiało Marcus Aurelius Antoninus Augustus i była cesarzem rzymskim w 

latach 218-222. Zdecydowałem się tutaj używać zaimków żeńskich, ponieważ na podstawie 

istniejących dowodów wybór ten jest tak samo ważny jak zaimki męskie. Kiedy Elagabalus 

została koronowana na cesarza Imperium Rzymskiego w III wieku n.e., nosiła kobiece 

ubrania, makijaż i peruki i nalegała aby poddani używali terminu cesarzowa.  Poniżej jedna z 

monet z jej portretem oraz jej rewers z napisem: salus antonini aug  („zdrowie Antoninusa 

Augusta”; Wikipedia). 

   

 

 

 

 

 

Trzy zachowane źródła ze starożytności, choć są ze sobą sprzeczne, zgadzają się jednak co do 

tego, że mimo iż przy urodzeniu Elagabalus została przypisana do płci męskiej, cesarz miała 

bardzo silne przejawy zachowań między płciami. Była żonata z pięcioma różnymi kobietami i 

podejmowała niezliczone ilości kochanków różnej płci. Jeśli chodzi o bardziej pikantną 

stronę, Herodian oraz Historia Augusta - zbiór biografii cesarzy pochodzący z okresu 

późnego Rzymu, z przekąsem twierdzą, że Elagabalus prostytuowała się w całym pałacu i 

miała w zwyczaju mianować ministrów ze względu na długość ich penisów.  

   Powyższe znamienne przekazy, włącznie z opowieścią Dio Cassiusa o tym, że cesarz 

zaoferowała połowę imperium chirurgowi, który miał skorygować jej genitalia, wydają się 

wykraczać daleko poza skandalizowanie zniewieściałego monarchy, a bardziej zmierzają w 

kierunku ukazania desperacji, jaką mogła odczuwać osoba transpłciowa w epoce, w której 

nie znaleziono żadnych metod modyfikacji ciała zgodnie z jej pragnieniami. (Rantala, 2008) 

Elagabalus jest jednym z negatywnych bohaterów dramatu Zygmunta Krasińskiego Irydion. 

 



Mimo powszechnego potępienia jej rządów, niektórzy uczeni piszą o niej ciepło, m.in. VI-

wieczny kronikarz rzymski Jan Malalas oraz Warwick Ball (2000), współczesny historyk, który 

określił ją jako nowatorską i „tragiczną enigmę zagubioną za wiekami uprzedzeń”.       

   Zachowania transgenderowe istniały w Rzymie przed i po Elagabalusie. Praktyka ta była 

tolerowana, a nawet czasami szanowana przez ludność rzymską, gdy była praktykowana 

przez kapłanki Cybele, zwane Gallae, które przy urodzeniu posiadały genitalia męskie. 

Kapłanki te odprawiały ceremonię samokastracji zwaną taurobolium (pierwotnie miała być 

kastracją byka), podczas której osoba formalnie określana jako męska traciła swoje genitalia 

i krwawiła jak podczas menstruacji lub porodu, a następnie nosiła kobiece ubrania i 

przyjmowała żeńskie imię. Uważano, że dobrowolne kastrowanie Galli w służbie bogini daje 

im moc proroctw. Podobnie do rytualnych praktyk w innych kulturach, świadczyło to o 

mistycznym rozumieniu tożsamości płciowej.  

   Rzym stanowił ogromne imperium, zróżnicowane kulturowo i w pewnym sensie można 

powiedzieć, że istniał tam rynek religii. Osoba urodzona z męskimi genitaliami oraz 

skrzyżowaną identyfikacją płciową mogła potencjalnie udać się do lokalnej galilejskiej 

świątyni Cybele i poddać się kastracji, zarówno po to, by zadowolić swoją boginię, jak i po to, 

by naprawić głębokie, nieadekwatne poczucie wobec własnej anatomii. 

   

 



   Niedawno odkryty obraz z XVIII-wiecznego Neapolu, którego autorem jest Giuseppe 

Bonito, jest świadectwem wyjątkowej akceptacji społecznej dla miejscowych transwestytów 

zwanych femminielli. Określenie to, które można by przetłumaczyć jako „małe kobiety-

mężczyźni”, nie było wcale obraźliwe, lecz raczej stanowiło wyraz sympatii. Femminielli 

pochodzili z Dzielnicy Hiszpańskiej - najbardziej zubożałej dzielnicy Neapolu, o czym świadczy 

na obrazie brak zęba i wole, dziedziczne schorzenie wśród biedoty. Chociaż femminielli 

przebierali się od najmłodszych lat, nie starali się całkowicie ukrywać swojej płci i mimo, że 

w dużej mierze segregowani w mieście, il femminiello były uważane za błogosławieństwo i 

szczęście dla rodzin, w których się urodziły.  W neapolitańskich obrazach rodzajowych często 

pojawia się uśmiechnięta postać, aby przyciągnąć widza. Tutaj jesteśmy zaproszeni do 

zastanowienia się nad zabawnym odwróceniem przez artystę tradycyjnych poglądów na 

płeć; obraz przeciwstawia ładnego młodzieńca bardziej męskiemu il femminiello.   

   W południowym regionie Włoch do dziś pielgrzymi zmiennopłciowi czczą „Madonnę 

Przemiany” w sanktuarium w Montevergine. Również w obecnych Włoszech aktywiści 

trzeciej płci szczycą się niedawnym ślubem Alessii Cinquegrany, koronowanej na Miss Trans 

Włoch w 2014 roku, podobno pierwszej trans-kobiety w kraju, która poślubiła mężczyznę 

bez wcześniejszej operacji potwierdzającej tożsamość płciową (zdjęcie młodej pary poniżej). 

 

      Podczas gdy na przestrzeni wieków, na całym świecie, seksualność i płeć były owiane 

tajemnicą, traktowane jako tabu i najczęściej ściśle kontrolowane przez osoby i instytucje 

posiadające władzę i autorytet, takie jak wódz plemienny czy król, kościół lub państwo, 

lekarz lub prawnik, dopiero od niedawna tematy związane z seksem i relacjami między 



płciami są omawiane bardziej otwarcie wśród zwykłych ludzi, takich jak ja i ty, oraz 

publicznie, w mediach.  Nie dziwi więc, że od dawna ten często „zakazany” temat, tabu, był 

wyrażany w sztuce - w malarstwie, rzeźbie, fotografii, filmie i w szukach teatralnych.    

 

   Jedną z tych artystów, których sztuka kwestionowała całkiem bezpodstawne status quo 

dotyczące tożsamości płciowej, była Claude Cahun - francuski surrealista, fotograf, rzeźbiarz 

i pisarz. Urodzona jako Lucy Renee Mathilde Schwob przybrała pseudonim Claude Cahun, 

dla podkreślenia swojego silnego przekonania na temat neutralności płciowej.  Na wiele lat 

przed publikacją przełomowego dzieła Judith Butler Gender Trouble (1990), zanim jeszcze 

ktokolwiek był gotowy zaakceptować fakt, że płeć jest konstrukcją społeczną i na długo 

przed pojawieniem się takich terminów jak tożsamość niebinarna i płynność płci, Claude 

Cahun, jak to zresztą sama powiedziała, zajmowała się badaniem „maskarady egzystencji 

płciowej”.  W autobiografii Aveux non Avenus (w jęz. pol. „Wyznania anulowane”) z 1930 

roku, stanowiącej krytykę konserwatyzmu we Francji, Cahun poruszyła kwestię swojej 

tożsamości, wyjaśniając: „Potasuj karty. Męska? Kobieca? To wszystko zależy od sytuacji.” 

   W 1937 roku Cahun wraz ze swoją przyrodnią siostrą Marcel Moore, która stała się później 

jej partnerką życiową, opuściły Paryż z obawy o swoje życie, w związku ze wzrostem 

antysemityzmu.  Obydwie aktywnie działały we francuskim ruchu oporu jako członkowie 

Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires. W przebraniach infiltrowały pro-

nazistowskie zgromadzenia rozpowszechniając stworzoną przez siebie propagandę.   W 1944 

roku Cahun i Moore zostały złapane i uwięzione na wyspie Jersey. Wiele z wczesnych prac 

Cahun zostało skonfiskowanych i zniszczonych, ale obydwu artystkom udało się uratować i 

kontynuowały pracę twórczą na Jersey aż do śmierci. 

   Powyżej zamieszczam fragmenty trzech jej genialnych autoportretów z Jersey Heritage 

Trust, które niedawno były zamieszczone w Hint Fashion Magazine w https://hintmag.com/. 

Pozostający pod wpływem jej sztuki David Bowie zauważył: „Można nazwać ją transgresyjną 

https://hintmag.com/


lub też Man Rayem w przebraniu z surrealistycznymi skłonnościami”. Cahun uosabia 

bowiem wielość self nie tylko za sprawą swoich dwóch imion oraz liczby i różnorodności 

autoportretów, ale także poprzez obrazy w ich ramach - cienie, które się podwajają i lustra, 

w których odbija się jej ciało oraz techniki fotograficzne - podwójne ekspozycje i inwersje.  

   Na Autoportecie w kraciastej marynarce z 1927 (pierwszy z lewej), Cahun przedstawia 

siebie jako odważną, androgyniczną postać, podwojoną przez lustrzane odbicie.  Obraz jest 

bogaty w tekstury i tony: marynarka w kratę, podkreślone włosy i gładka, muśnięta słońcem 

skóra sprawiają, że obraz jest żywy i pełen życia. Tradycyjnie, lustro w sztuce było 

wykorzystywane jako wygodny sposób na wyeksponowanie dwóch kuszących stron 

kobiecego obiektu, albo też stanowiło sposób na podkreślenie grzesznej kobiecej natury i jej 

próżności, którym to schematem posługiwał się przez wieki kościół katolicki. W tym 

przypadku jednak „prawdziwa” osoba na zdjęciu odwraca wzrok od lustra i spogląda na 

widza. Cahun odrzuca bycie pasywną kobietą, przedstawianą najczęściej jako 

zaabsorbowaną podziwianiem samej siebie. Zamiast z grzechem próżności widz zostaje 

skonfrontowany z osobą, która patrzy się i myśli z pewnością siebie. „Druga” Cahun, ta w 

lustrze, za sprawą odbicia zdaje się patrzeć w dal i poza kadr, być może odczuwając większą 

swobodę w świecie wyobraźni niż w rzeczywistym społeczeństwie. 

   Ze względu na kąt odbicia, Cahun w lustrze wygląda inaczej niż ta, którą widzimy na 

pierwszym planie.  Na bliższym nam zdjęciu ma podniesiony kołnierz, aby ukryć szyję, 

podczas gdy jej odbicie świadomie odsłania piękną i erotyczną szyję.  Cahun przedstawia 

dwie różne, przeciwstawne osobowości - jedną bardziej pewną siebie i beztroską, a drugą 

płochliwą i w pewien sposób zamkniętą w klatce - i sugeruje, że temat kobiecości i własnej 

tożsamości należy rozpatrywać przez pryzmat wielu aspektów. Iluzja lustra, jak i samej 

fotografii sugeruje eksplorację tego, co „prawdziwe” i tego, co sztuczne, tego co znajduje się 

na pierwszym planie i tego co pozostaje w tle. Istnieje jeszcze jedna, analogiczna do tej 

fotografia, dokładna replika w kompozycji - ale widoczna na niej kobieta to partnerka Cahun, 

Moore. W ten sposób artystka stara się badać nie tylko podziały zachodzące wewnątrz 

siebie, ale także nasze własne wizerunki w porównaniu z wizerunkami „innych”, mnogość 

self, różnorodność naszych identyfikacji czy tożsamości. 

   Fotografia Jestem W Trakcie Treningu Nie Całuj Mnie (1927, po środku) dla wielu 

historyków sztuki stanowi niemal homoseksualne przedstawienie tożsamości. Cahun ma na 

niej cechy, które nie są ani w pełni męskie, ani kobiece, a przedziałek w centrum jej włosów 

przypomina dandysowaty styl Oscara Wilde'a, z którym się dobrze znali, ale szminka i 

serduszka sprawiają, że trudno je przypisać tylko jednej płci.  Bardzo unikalna twórczość 

Cahun będąca produktem artystycznego i społecznego środowiska i czasów, w których żyła 

stanowi zarazem wyraz zjawiska tożsamości płci, które przewija się przez wszystkie epoki 

historyczne niezależnie od kultury. (Souter i Baillie, 2017) 

 



Eksperyment 13 

Usiądźcie w grupach 4-5 osobowych, w których spędzicie kolejne pół godziny.  Przez 

pierwsze 10 minut porozmawiajcie ze sobą na temat swojego aktualnego 

doświadczenia, odczuć z ciała, emocji, fantazji i myśli.  Reszta czasu przeznaczona jest 

na wspólne stworzenie jakiegoś wizualnego przekazu, który ujmie razem i wyrazi 

temat waszej krótkiej rozmowy. Macie do dyspozycji całe mnóstwo materiałów 

artystycznych (kredki, flamastry, papier, plastelinę, taśmę klejącą, kolorową bibułę i 

gumki) oraz swoją wyobraźnię i nie znającą granic kreatywność!   

Potem będzie czas na zaprezentowanie waszych produkcji i rozmowę w grupie.  

_________________________ 

 

 

Koniec trzeciej części - dalszy ciąg nastąpi po przerwie 


