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Wprowadzenie



Korekta tych wywiadów wywołuje alarmujące drżenie 
w moim splocie słonecznym. Wyobrażam sobie, że stoję oto-
czona przez lustra. Spoglądam w jedno z nich. Odwracam 
się. Znowu spoglądam na siebie, tym razem pod innym ką-
tem. Niektóre z widzianych przeze mnie obrazów podobają 
mi się bardziej niż inne, na niektóre wolę nie patrzeć. Muszę 
oddychać brzuchem, aby sprawdzić, czy to na pewno siebie 
widzę w lustrze.

Zadziwiają mnie niektóre moje wypowiedzi sprzed sześciu 
lat. Wydają mi się teraz tak bezpośrednie, tak niepozosta-
wiające żadnych wątpliwości. Doświadczenie nauczyło mnie, 
że wpisane w ich prostotę subtelności prowadzą ku pytaniom 
głębszym, przynoszącym mniej odpowiedzi. Na szczęście ni-
gdy nie przestałam pytać i choć kilka tematów powraca w tych 
wywiadach, za każdym razem wnoszą ze sobą nowe wydźwię-
ki i podteksty. Kobieta, która mówiła Własnym głosem w 1992 
roku, zamieszkiwała w przestrzeniach psychiki nieznanych 
dla kobiety, z którą przeprowadzono wywiad dla „The Tarry-
town Letter” w 1985. Ale chociaż moja psychika poszerzyła się 
o tak wiele nowych wymiarów, jej rdzeń się nie zmienił.

Wciąż zadaję sobie pytanie: „Czym jest świadoma kobie-
cość?”. Tak jak w wypadku wszystkich pytań w moim życiu 
nie jestem w stanie poznać jego znaczenia, aż nie odnajdę 
odpowiedzi. Nie mogę wiedzieć, kim jest Sofia, dopóki nie 
doświadczę jej miłości przenikającej każdą komórkę moje-
go ciała. A nie doświadczę tej miłości, dopóki nie pokocham 
realności ciała, rzeczywistości, która nieustannie odnawia 
się w śmierci i odradzaniu jego komórek. Ani też nie mogę 
pokochać tej realności, dopóki nie poznam każdej komórki 



ciała, nie poczuję jego udręki, nie usłyszę miękkiego głosu, nie 
zbuduję jego obrazu dotykiem, słuchem i wzrokiem. Aż nie 
doświadczę tańca śmierci i zmartwychwstania w ogniu mej 
wyobraźni. To, co nie jest esencją istnienia, przepala się wciąż 
na nowo. I tak, pytanie o naturę świadomej kobiecości pozo-
staje we mnie wciąż otwarte. Za każdym razem, gdy próbu-
ję na nie odpowiedzieć, robię to z miejsca, w którym jestem 
w danej chwili. Ale jednego jestem pewna: odpowiedź dopo-
mina się o pytanie. Dopóki jestem w stanie je zadawać, wiem, 
że czeka na mnie odpowiedź poszukująca głosu, którym mo-
głaby przemówić tak, abym ją zrozumiała.

Wiem też, że słowo pisane nie jest w stanie uchwycić peł-
ni nieustannego przepływu świadomej kobiecości. Mój umysł 
próbuje odnaleźć odpowiednie słowa, które uchwycą myśli, 
tak jakby możliwe było zredukowanie ruchu do bezruchu. 
Moje serce pragnie zmieścić w słowie dionizyjską radość, któ-
ra chwilami nieomalże obezwładnia moją prozę, jakby Apol-
lo1 był mym bogiem2.

Tymczasem moje ciało przygląda się temu w milczeniu, 
niczym Sofia, dorzucając do teoretyzowania szczyptę soli. 
Ona wie, że jej czas nadejdzie – jej klaun o kręconych wło-
sach wyskoczy nagle w komediowym żarcie czy zabawie. So-
fia uwielbia się bawić, odsłaniać to, co porusza wyobraźnię. 
Czasem przyjmuje postać zmysłowej cyganki. Włamuje się 

1  Częsta metafora w psychologii analitycznej – apollińska świadomość 
vs dionizyjska świadomość. Apollo wyraża aspekt logosu, uporządkowania, 
intelektu, przezwyciężenia mroku nieświadomości; Dionizos – doświad-
czenia, wyobraźni, relacji do nieświadomej psychiki. Por.: prace Jamesa 
Hillmana. (Wszystkie przypisy pochodzą od tłumaczki.)

2 Autorka przyjmuje w tekście książki pisownię Bóg/bóg i Bogini/bogini, 
odnosząc się do uosobienia archetypowej energii (w ujęciu psychologii ana-
litycznej). Za oryginałem angielskim w polskim przekładzie przyjęto pisow-
nię Bóg w miejscach, gdzie autorka odnosi się do archetypu Jaźni. W miej-
scach, gdzie nawiązuje do ogólnego pojęcia archetypu lub do innego obrazu 
archetypowego, zastosowano pisownię bóg. Podobną zasadę zastosowano 
w przypadku pisowni obrazów archetypowych Matki, Dziewicy i Staruchy 
(kobiecy aspekt Boga/Jaźni).
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w konwencjonalne społeczeństwo i samą swoją obecnością 
wywraca rzeczy do góry nogami. Widząc całość – tak zwane 
światło i ciemność – obejmuje oba. Wyobraźnia ożywiająca 
umysł i serce staje się w jej ciele rzeczywista. Była ze mną, gdy 
pewnego razu pochwycił mnie, nagą, strumień światła dozor-
cy. Przebierałam się wtedy w prezbiterium kościoła w Malibu, 
przygotowując się do wykładu, który miałam tam wygłosić. 
Mój brzuch eksplodował śmiechem Buddy, dopełniając wido-
wiska mojego skandalizującego klauna.

Myślałam dawniej o Kali, straszliwej bogini hinduskiej, 
jako o reprezentacji zła. Ale kiedyś mężczyzna, który rozumie 
hinduski panteon lepiej ode mnie, powiedział mi, że ci, którzy 
w nią wierzą, darzą ją wielką miłością. Jej mroczny wymiar 
jest zdolny do przyjmowania mroku. Miecz przecina to, co 
nie ma już znaczenia, i broni słabe istoty ludzkie przed siłami 
przewyższającymi je swą potęgą.

Dla kobiecej świadomości obecnej zarówno w mężczy-
znach, jak i w kobietach dotykalne i duchowe jest jednym, duch 
i ciało łączy jedna wiedza. Duch potwierdza doświadczenie 
ciała, nie jest mu przeciwstawny. Jest rzeczywisty, doświadcza-
ny bezpośrednio, a nie, jak u Platona, poprzez wznoszenie się 
na wyżyny dialektyki. „Tak jak na górze, tak i na dole” przekła-
da się na „to co w głowie, to i w brzuchu”. Te dwa wymiary są 
obecne jednocześnie, a nie w ciągłym opozycyjnym dialogu. 
Paradoks tej wspólnej obecności – w której splot słoneczny 
mieści się w doświadczeniu głowy, a głowa w doświadczeniu 
splotu słonecznego – opiera się logice prozy, a domaga pełnej 
niedomówień poezji, której metafora jest w stanie go objąć. 
W moim wprowadzeniu do Ciężarnej Dziewicy paradoks ten 
nazwałam „żabimi spójnikami”3, myśląc o żabach przeskaku-
jących z jednego liścia lilii na drugi.

Niezależnie, czy stoję na mównicy, czy jestem w jakimkol-
wiek innym miejscu, siedząc na przykład przy moim biurku 

3 Woodman M. (2006). Ciężarna Dziewica. Proces psychologicznej prze-
miany. Przeł. Grzelak A., Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 15-16.
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i pisząc przy wschodzie słońca, wciąż nie jestem w stanie wy-
razić wszechobecnego paradoksu jedności ducha i ciała, chy-
ba że zdarzy się coś tak zaskakującego, jak ta sytuacja, w której 
dozorca zobaczył mnie nagą niczym Ewę w ogrodzie Edenu. 
To, co kobiece, w jakim nie byłoby przebraniu, jest zawsze na-
gie, widzi na wskroś, odsłania to, co zakryte. Słowo apokalipsa 
oznacza odsłonięcie4.

Czytając na nowo te wywiady, zdaję sobie sprawę, że cza-
sem byłam w nich nadmiernie optymistyczna. Zbyt dużą uf-
ność pokładałam w zewnętrznych wydarzeniach, jak upadek 
muru berlińskiego, rozpad Związku Radzieckiego czy bunt 
przeciw patriarchalnej dyktaturze w Europie Wschodniej. Nie 
doceniłam ślepej nieustępliwości, z którą patriarchat trzyma 
się swej przestarzałej mocy, bez względu na koszty i konse-
kwencje. Stalin był gotów prowadzić swe czystki, nawet jeżeli 
oznaczałoby to wymordowanie wszystkich. Hitler nie cofnął-
by się przed zniszczeniem całej ludzkości, aby tylko nie być 
świadkiem tego, jak wyrywa się ona spod jego panowania. To, 
co zaczęło się jako neurotyczne pragnienie mocy, zagrożone 
porażką, obróciło się w psychozę. Współcześnie wciąż jeste-
śmy świadkami takich zachowań we wszelkich wojnach do-
mowych i międzynarodowych. Dostrzegamy je również w in-
dywidualnych losach istnień ludzkich.

Osoby wyznające wartości patriarchatu pozbawione są do-
świadczenia świadomej kobiecości. Więzi je kompleks matki, 
który sprawia, że stają się ślepe i głuche na swój nieświadomy 
gniew. Myślą, że znają kobiece doświadczenie, ale ich ślepe od-
danie Wielkiej Matce w różnych postaciach – państwa, kościo-
ła, korporacji, akademii – odcina je od wewnętrznych warto-
ści. Brak połączenia z duszą wyzwala nieświadome projekcje, 

4 Marion Woodman odnosi się tu do fragmentu z Ciężarnej Dziewicy 
(s.191): „Moim zdaniem fundamentalną sprawą w psyche uzależnionej 
osoby jest wizja apokalipsy (słowo apokalipsa pochodzi z języka greckiego, 
w którym oznacza odkrywać, odsłaniać – zdzierać stare i ukazywać nowe)”. 
Więcej o symbolu odsłonięcia znaleźć można w rozdziale Rola kobiecości 
w nowej erze.
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a te bywają diaboliczne w swej intensywności. Gniew przera-
dza się łatwo we wściekłość, nieufność w pogardę. (Bachantki 
Eurypidesa pokazują, do czego zdolna jest kobieca wściekłość, 
działająca w imieniu boskiego gniewu.) Osoby, których ego 
jest zdruzgotane i oszołomione chaosem rozpadających się 
struktur, z łatwością mogą zostać owładnięte nieświadomymi 
siłami. I choć wciąż wierzę w boski cel, otrzeźwia mnie świa-
domość tego, że głębiny nieświadomości trzeba przezwycię-
żyć, a niezbędna jest do tego wewnętrzna siła. Jak to możliwe, 
że w 1992 roku wciąż trzymamy się z taką uporczywością po-
rządku społecznego, który zmierza ku własnej zagładzie?

Czytając te wywiady, słyszę, jak niektórzy z moich czytel-
ników mówią: „Po co mam marnować czas na sny, gdy mogę 
stracić pracę? Co mi przyjdzie z czytania o duszy, gdy moje 
małżeństwo jest zagrożone? Dlaczego mam zajmować się 
martwymi ideami, gdy z ledwością udaje mi się spłacać kre-
dyt?”.

Utrata połączenia z duszą, utrata połączenia z kobiecością, 
może być prawdziwą przyczyną rozpaczliwej sytuacji, w której 
się znajdujemy. Jeżeli nie mamy kontaktu z nieświadomymi 
głębinami, które nami rządzą, nasze racjonalne próby popra-
wy sytuacji są niczym plaster na odciski. Działają, dopóki od-
cięci jesteśmy od płonącego w nas wewnętrznego ognia. Gdy 
wyrywa się on na wolność, nasze prowizoryczne opatrunki 
zamieniają się w popiół.

Gdy nie zastanawiamy się nad wewnętrznym światem, sta-
jemy się podatni na uogólnienia. Patriarchat mylimy z mę-
skością, bronimy kobiecości tymi samymi patriarchalnymi 
narzędziami władzy, które z zapałem wyśmiewamy. Ciało zo-
staje sprowadzone do poziomu maszyny, która musi cały czas 
funkcjonować bez zarzutu. Uogólnienia zastygają w sztywne 
postawy, których nie jesteśmy w stanie zmienić, gdy koncen-
trujemy się na unikaniu, lunatykując przez życie, niezdolni 
do zróżnicowania i zrozumienia naszych lęków, do nazwania 
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kłamstwa, do rozpoznania pasji, która płonie w głębi naszych 
wewnętrznych wulkanów.

W Tybetańskiej Księdze Umarłych tych, którzy wkraczają 
w bardo, należy najpierw przekonać, że są martwi. T. S. Elliot 
w Jałowej ziemi (1922) opisuje wydrążonych ludzi5 żyjących 
na pustyni bez wody. Samuel Beckett w Końcówce (1958) 
stworzył królestwo rządzone przez ślepego patriarchę, który 
prześladuje swego niewolnika, choć obaj wiedzą, że wzajem-
nie muszą na sobie polegać, jeżeli chcą ocaleć. To sytuacja 
martwego punktu. Jedyną nadzieją na odkupienie jest świado-
mość, która może zaświadczyć o tym, co się dzieje. Bez obiek-
tywnego świadka i zdolności do połączenia z wewnętrzną 
dynamiką nie możemy zrealizować ani świadomej kobiecości, 
ani męskości.

W niniejszych wywiadach kilkukrotnie odwołuję się do 
Pomnika Weteranów Wojny Wietnamskiej zaprojektowane-
go przez Maję Lin, który w krótkim czasie dziesięciu lat od 
swego powstania stał się jedną z bardziej szanowanych ikon 
kultury amerykańskiej. Ludzkie dłonie pieczołowicie wyryły 
w nim, litera po literze, pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem-
dziesiąt trzy nazwiska. (Przychodzą mi tu na myśl rosyjskie 
ikony Madonny, które w dawnych czasach traktowane były 
z tą samą miłością.) Ludzkie dłonie dotykające czarnego gra-
nitu, śledzące litera po literze ukochane imię, wyrażają słowo, 
które staje się ciałem. Naszym miejscem działania jest obecnie 
przestrzeń nigdy wcześniej przez nas nie zamieszkiwana. Jest 
nią natura rozumiana jako świadoma materia lub świadoma 
kobiecość. Nic pełniej nie wyraża tej świadomości niż ludzka 
dłoń z czułością dotykająca ukochanego imienia, przywraca-
jąca nowe życie, nową świadomość temu, co zostało poświę-
cone w imię starego porządku.

5 Marion Woodman nawiązuje tu również do poematu T. S. Ellio-
ta The Hollow Men (1925). Zob.: Eliot T.S. (1990). Wydrążeni ludzie. Przeł. 
Miłosz Cz., [w:] Wybór poezji, Ossolineum, s. 157.
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Jung uważał, że obraz mandali o pustym środku wyraża 
nową erę, tę, w którą właśnie wkraczamy. Jesteśmy obserwują-
cym centrum mandali wyłaniającej się w ludzkiej świadomo-
ści, obejmującej całą kulę ziemską. Ziemia jest mandalą, a my 
jej środkiem – jest nim nasza świadomość wnoszona w jej ist-
nienie.

Chyba nie muszę tu mówić, że my w centrum ziemskiej 
mandali nie oznacza spętanego patriarchalnego ego rządzą-
cego planetą od czasów, kiedy rodzaj ludzki zdał sobie spra-
wę ze swego istnienia. My, którzy żyjemy w jej środku, jeste-
śmy kobiecy i męscy, zjednoczeni w równym partnerstwie. 
Ta jedność, o której wielokrotnie wspominam w wywiadach, 
wykracza poza płciowość, nie negując jej. Płciowość jest 
zróżnicowanym przejawem transcendentnej wobec niej pełni. 
Nazwać nas androgynicznymi, wraz z prymitywnymi skoja-
rzeniami, które towarzyszą temu słowu, byłoby całkowicie 
nieadekwatne wobec tego, czym stajemy się jako świadome 
istoty i obywatele świata. Być może głębsze zrozumienie pły-
nie z pojęcia ludzkiej tożsamości, która staje się świadoma po-
przez rozpoznanie inności nie jako obcości, ale jako narzędzia 
wzajemnego poznania. Dzięki kobiecości poznajemy męskość. 
Męskość umożliwia poznanie kobiecości. Każde z nich jest 
obecne w drugim jako narzędzie samej świadomości.

Wyłanianie się tego rodzaju świadomości ilustruję w mo-
ich wywiadach i artykułach na wiele różnych sposobów. Róż-
nicująca się w indywidualnych losach jaźń jednoczy nas 
wszystkich w zbiorowej świadomości życia, które dopiero 
zaczynamy odkrywać.

Marion Woodman
Toronto
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