
Edycja jubileuszowa



Jubileuszowa edycja Podróży Bohaterki wydawnictwa 
Shambhala, opublikowana z okazji trzydziestolecia jej pierw-
szego wydania, to dla nas wszystkich niewysłowiony dar. 
Książka ta jest dziś tak samo ważna jak w roku 1990, kiedy 
ukazała się po raz pierwszy.

Maureen Murdock była dla mnie koleżanką po fachu, men-
torką, przez krótki okres nawet moją studentką. Do dzisiaj jest 
moją dobrą przyjaciółką. Aby to uhonorować, w poniższym 
tekście nazywać ją będę po imieniu. Wydaje mi się, że gdybym 
postąpiła inaczej – mówiła o niej per „Murdock” – zhańbiła-
bym zarówno naszą relację, jak i niektóre z kluczowych wąt-
ków jej książki.

Jak wskazuje tytuł, do napisania tej książki zainspirowało 
Maureen uświadomienie sobie, że podróż bohatera zakreślo-
na w Bohaterze o tysiącu twarzy Josepha Campbella jest w rze-
czy samej podróżą bohatera: podróżą męską, w której postaci 
żeńskie pojawiają się jedynie jako pomocnice lub przeszkody; 
jedynie w relacji do jego podróży. Co więcej, zarys podróży 
ku indywiduacji zawarty w książce Campbella nie odpowiada 
doświadczeniom kobiet. Oznacza to więc, jak zauważyła Mau-
reen, że nam, kobietom, potrzebny jest opis naszych podróży.

Kiedy ponownie czytałam Podróż Bohaterki, uderzyło mnie, 
że nie utknęła ona (jak niektóre z innych feministycznych re-
wizji) na próbie dokładnego odtworzenia modelu Campbel-
la. W odróżnieniu od Campbella nie skupia się też na mitach 

– na przykład tych, w których żeńskie bóstwa czy bohaterki 
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odgrywają główne role, jak gdyby pytając: „Joe, dlaczego nie 
uwzględniłeś tych opowieści?”. Maureen pisze o Persefonie 
i Inannie, ale w sposób sugerujący, że to raczej one są podobne 
do nas, niż że my jesteśmy podobne do nich. I chociaż używa 
pojęcia „bohaterka”, to w istocie podważa całą tendencję do 
skupiania się na wyjątkowych postaciach. Wszystkie jesteśmy 
bohaterkami. W naszych historiach – mojej i twojej – jest coś 
świętego. Jak ujmuje to Maureen – „święcie zwyczajnego”.

Być może najbardziej istotnym aspektem jej książki jest to, 
że Maureen pisze własnym głosem. Używa narracji w pierw-
szej osobie liczby pojedynczej. Od samego początku zachęca 
nas do przyjęcia faktu, że nie ma jednej podróży bohaterki – 
wzorca, który pasowałby do nas wszystkich. Chciałabym pod-
kreślić wagę tego reprezentującego „ja” głosu. Jednak jeszcze 
bardziej zależy mi na zaznaczeniu, że tak naprawdę reprezen-
tuje on „nas”. Grupę, której częścią jak najbardziej się czuję. 
Grupę silnie związaną z duchem szczególnego czasu, w któ-
rym książka ta ukazała się po raz pierwszy.

Maureen i ja byłyśmy mocno zaangażowane w ruch zwią-
zany z drugą falą feminizmu, zainicjowaną w pierwszej po-
łowie lat siedemdziesiątych w odpowiedzi na książkę Druga 
płeć Simon de Beauvoir. Kobiety z całego kraju (najczęściej 
zupełnie nie wiedząc nawzajem o swoim istnieniu) nagle od-
kryły, że opętał je głód słów, obrazów oraz opowieści, które 
mogłyby rozświetlić, zakwestionować, pogłębić to, jak rozu-
miemy nasze życie jako kobiety; które uszanowałyby specyfikę 
kobiecego doświadczenia. Zaczęłyśmy pisać w pierwszej oso-
bie, wkładać same siebie – nasze sny, ciała, seksualność, nasz 
gniew, nasze zagubienie – w to, co pisałyśmy, w sposób, który 
do tej pory był dla pisarstwa akademickiego zakazany. Odkry-
łyśmy swoje istnienie. Uświadomiłyśmy sobie, że potrzebuje-
my siebie nawzajem.

Dla pełnego zrozumienia przekazu tej książki kluczowy 
jest fakt, że gdzieniegdzie Maureen przywołuje w niej imio-
na i nazwiska kobiet, które były lub nadal są częścią „naszej” 
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grupy. Zwracałam na to uwagę w trakcie czytania. Oto postaci, 
które wyłapałam (w losowej kolejności): Patricia Reis, Bet-
ty Meador, Carol Pearson, Linda Leonard, Nor Hall, Elaine 
Pagels, Susan Griffin, Sylvia Perera, Starhawk, Estella Lauter, 
Kathie Carlson, Jean Bolen, Riane Eisler, Marion Woodman. 
Cała litania sióstr, które mają własne historie i własne podróże.

Maureen równoważy swój argument, że podróże kobiet 
przyjmować mogą wiele form, za pomocą bardziej ukierun-
kowanego opisu własnej drogi, której echo dostrzega w losach 
wielu swoich pacjentek (oraz w jednym szczególnym micie, 
który przywołuje). Podobnie jak Esther Harding w Woman’s 
Mysteries oraz Sylvia Perera w Descent to the Goddess Mau-
reen jest szczególnie wyczulona na problemy kobiet będących 
córkami ojców, które osiągnęły sukces w świecie zdominowa-
nym przez męskie wartości, lecz z biegiem czasu zaczęły go 
postrzegać jako pozbawiony znaczenia i odczuwać duchową 
pustkę. W piękny sposób pisze o tym, jak ważne staje się wte-
dy odzyskanie kontaktu z naszą bardziej kobiecą stroną, po-
nowne odkrycie siebie jako córki matki. Rozumie, jakie to 
trudne – jak ciężko jest zrezygnować z osiągającej sukcesy 
persony; jak bolesne jest pozwolenie sobie na odczuwanie na-
szego gniewu, naszego pragnienia, naszej rozpaczy. Jak pęka 
nam serce, kiedy uświadamiamy sobie głęboką ambiwalencję, 
jaką naznaczona jest nasza relacja z matką. Nie możemy nic 
poradzić na to, że równocześnie kochamy ją i mamy do niej 
żal.

Zawarty w tej książce opis osobistej podróży Maureen jest 
niezwykle skromny i szczery. Ona wie, że podróż bohaterki 
jest nielinearna, że raz za razem wędrujemy przez te same 
przeszkody. W pełni przyznaje, że sama wciąż jest w drodze. 
Myślę, że nawet dzisiaj powiedziałaby to samo.

Oczywiście Maureen, jak i całemu naszemu pokoleniu fe-
ministek, tak naprawdę nie chodziło nigdy o własną podróż 
ku psychologicznej pełni czy duchowemu spełnieniu. Chcia-
łyśmy zmienić kulturę. Dlatego myślę, że pisząc tę książkę, 
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Maureen spodziewała się – a przynajmniej miała nadzieję – 
że w dzisiejszych czasach okaże się ona przedawniona i nie 
będziemy jej już potrzebowały.

Niestety, wiem, że tak nie jest. Prowadzę wykłady z psycho-
logii głębi i mitologii greckiej (na które uczęszczają studenci 
w wieku od dwudziestu paru do niemal siedemdziesięciu lat). 
Prawie co semestr poświęcam czas na historię Demeter/Perse-
fony. Rzecz jasna, opowiadam też wiele innych historii, ale za-
wsze, zawsze ogromna część prac dyplomowych zwraca się ku 
tej przełomowej opowieści o matkach i córkach. Spisywanie 
tych historii jest bolesne – tak jak czytanie ich. I tak wciąż, rok 
po roku, kobiety w każdym wieku decydują się napisać pracę 
dyplomową na temat odkrywania kobiecego głosu – zawsze 
w nowym, osobistym ujęciu, a jednak zawsze dlatego, że ich 
własny głos zbyt długo był dla nich boleśnie niedostępny.

Wciąż potrzebujemy tej książki. Dziękuję, Shambhala.

Christine Downing1

1 Dr Christine Downing – profesor Mythological Studies na uczelni Pacifica 
Graduate Institute oraz autorka książki The Long Journey Home.
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Wstęp

Istnieje pewien rodzaj pustki odczuwanej przez 
kobiety i mężczyzn naszych czasów. Podejrze-
wają oni, że ich kobieca natura poszła do diabła, 
jak Persefona. Gdziekolwiek znajduje się taka 
pustka, taka wyrwa czy ziejąca rana, uleczenia 
należy szukać we krwi z samej tej rany. Kolej-
na z alchemicznych prawd brzmi: „Żadna sub-
stancja nie powinna być tworzona inaczej, niż 
w jej własnej krwi”. Kobieca pustka nie może 
być więc wyleczona przez połączenie z tym, co 
męskie, ale raczej przez wewnętrzne połącze-
nie, integrację własnych części, przypomnienie 
sobie lub złożenie na powrót ciała matki-córki.

Nor Hall, The Moon and the Virgin

Pracując jako terapeutka z kobietami, szczególnie tymi 
między trzydziestym a sześćdziesiątym rokiem życia, usły-
szałam donośny okrzyk rozczarowania sukcesami zdobytymi 
na rynku pracy. Owo rozczarowanie opisywały jako poczucie 
sterylności, pustki i rozczłonkowania, a nawet zdrady. Cho-
ciaż kobiety te zaakceptowały stereotypową męską bohaterską 
podróż i osiągnęły sukces w sferze akademickiej, artystycznej 
czy finansowej, to jednak wiele z nich nadal zadaje sobie pyta-
nie: „Po co to wszystko?”.

Iluzoryczna zdobycz sukcesu pozostawia te kobiety w sta-
nie przeciążenia, wyczerpania, cierpienia z powodu dolegli-
wości związanych ze stresem. Sprawia, że zachodzą w głowę, 



w którym miejscu zboczyły z kursu. Nie tego się spodziewały, 
kiedy po raz pierwszy wyruszały w pościg za osiągnięciami 
oraz uznaniem. Ich wyobrażenie obrazu rozciągającego się ze 
szczytu nie uwzględniało poświęcenia własnego ciała i duszy. 
Dostrzegając fizyczne i emocjonalne szkody ponoszone przez 
kobiety w tej bohaterskiej wyprawie, doszłam do wniosku, 
że przyczyną doświadczanego przez nich wielkiego bólu jest 
fakt, że zdecydowały się podążać za schematem, który odrzu-
ca to, kim są.

Potrzeba zrozumienia tego, w jaki sposób kobieca podróż 
odnosi się do podróży bohatera, zaprowadziła mnie w 1981 
roku do rozmowy z Josephem Campbellem. Wiedziałam, 
że etapy podróży bohaterki obejmują aspekty drogi bohate-
ra, ale czułam, że ogniskiem duchowego rozwoju kobiety jest 
uleczenie wewnętrznego rozłamu między nią samą, a jej ko-
biecą naturą. Chciałam usłyszeć jego zdanie na ten temat. Za-
skoczyło mnie, kiedy odpowiedział, że kobiety nie potrzebu-
ją odbywać podróży. „W całej tradycji mitologicznej kobieta 
po prostu jest. Jedyne, co musi zrobić, to uświadomić sobie, 
że stanowi miejsce, do którego ludzie starają się dotrzeć. Kiedy 
kobieta uświadomi sobie swój wspaniały charakter, nie ule-
gnie złudzeniu, że mogłaby być pseudo-mężczyzną”1.

Odpowiedź Campbella zaszokowała mnie; była dla mnie 
głęboko niezadowalająca. Kobiety, które znam i z którymi 
pracuję, nie chcą po prostu być. Nie chcą być miejscem, do 
którego ludzie starają się dotrzeć. Nie chcą uosabiać cierpli-
wie czekającej Penelopy, bez końca tkającej i prującej. Nie 
chcą być podległymi bogom służebnicami dominującej kultu-
ry mężczyzn. Nie chcą słuchać porad fundamentalistycznych 
kaznodziei i wrócić do domów. Potrzebują nowego wzorca, 
który pozwala zrozumieć, kim i czym jest kobieta. W książce 
Daybook: The Journal of an Artist Anne Truitt pisze:

1 Wywiad z J. Campbellem, przeprowadzony przez M. Murdock w Nowym 
Jorku 15 września 1981 roku.
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Jaskinia kobiecości wydaje mi się przytulna 
i sądzę, że zawsze będę się do niej wycofy-
wać z komfortowym poczuciem, że jestem 
tam, gdzie powinnam być, w jakimś sensie 
głębszym niż słowa mogą wyrazić. Podobnie 
być może czują mężczyźni w stosunku do 
jaskini męskości, której istnienie mogę sobie 
jedynie wyobrazić. W akceptacji, iż różnice 
między mężczyznami i kobietami są natu-
ralne, tkwi pewien zdrowy rozsądek. Jednak 
fakt, że kobiecość jest dla mnie „domem”, 
nie oznacza, że chcę w nim cały czas prze-
bywać. Jaskinia zaczęłaby cuchnąć, gdybym 
nigdy z niej nie wychodziła. Mam zbyt dużo 
energii, zbyt dużo ciekawości, zbyt dużo siły, 
żeby pozostawać w zamknięciu. Całe połacie 
mnie zanikłyby lub skwaśniały. Jeżeli chcę 
być za siebie odpowiedzialna, a chcę, muszę 
realizować swoje aspiracje2.

Na obecnym etapie naszej kultury kobiety mają do speł-
nienia swoje zadanie. Jest nim pełna akceptacja kobiecej na-
tury, nauczenie się doceniania samych siebie jako kobiet oraz 
uleczenie głębokiego zranienia kobiecości. Jest to bardzo waż-
na wewnętrzna podróż ku całkowitej integracji, równowadze 
i pełni. Tak jak większość podróży ścieżka bohaterki nie jest 
prosta; brak na niej jasno określonych drogowskazów i rozpo-
znawalnych przewodników. Nie istnieją żadne współrzędne, 
mapa czy wiek, w którym można wyruszyć w drogę. Nie kreśli 
ona żadnych linii prostych. Świat zewnętrzny rzadko uznaje 
zasadność tej wyprawy; w rzeczywistości często sabotuje ją 
i zakłóca.

2 Truitt A. (1982), Daybook: The Journal of an Artist, New York: Penguin 
Books, s. 110.

Wstęp



Schemat podróży bohaterki wywodzi się po części ze stwo-
rzonego przez Campbella modelu bohaterskiej wyprawy3. Jed-
nakże język poszczególnych etapów jest właściwy kobietom, 
a obrazujący je model graficzny pojawił się we mnie w bardzo 
kobiecy sposób: wyłonił się z moich pleców.

Wiosną 1983 roku uczestniczyłam w podyplomowym szko-
leniu w Instytucie Rodziny w Los Angeles, studiując technikę 
terapeutyczną znaną jako „rzeźbienie rodziny”. Rzeźbienie ro-
dziny polega na odegraniu sceny powtarzającej się w rodzinie 
danej osoby, na przykład typowego scenariusza obiadowego. 
Podczas jednego z takich ćwiczeń odgrywałam samą siebie 
w scenie obiadu, w którym brali udział również moja matka, 
ojciec i młodsza siostra. W członków mojej rodziny wcielili 
się inni studenci. Kiedy trwaliśmy zamrożeni w pozach, jakie 
przybierała kiedyś moja rodzina, w pewnym momencie moje 
plecy nie wytrzymały napięcia. Nie byłam już w stanie dłużej 
utrzymać przyjętej pozycji, w której aby utrzymać pokój w ro-
dzinie, musiałam „stać na głowie”.

Przez trzy dni byłam unieruchomiona. Leżałam na brzu-
chu na podłodze w salonie i płakałam nad bólem i panują-
cym między nami chaosem. Do tej pory odcinałam się od 
tych uczuć pracą oraz przesadną pogonią za sukcesami. Z tych 
łez narodził się obraz podróży bohaterki – zgodna z ruchem 
wskazówek zegara, kolista ścieżka. Rozpoczynała się od nagłe-
go odrzucenia kobiecości, którą utożsamiałam z zależnością, 
nadmierną kontrolą oraz gniewem. Następnie przechodziła 
w całkowite zanurzenie się w znajomą, zewnętrzną podróż 
bohatera w komplecie z męskimi sojusznikami; celem tej 
zewnętrznej podróży było zdobycie skarbu w postaci nieza-
leżności, prestiżu, pieniędzy, władzy i sukcesu. Po tym etapie 
następował konsternujący okres suszy i rozpaczy, prowadzą-
cy do nieuniknionego zstąpienia do podziemi na spotkanie 

3 Campbell J. (1949), Bohater o tysiącu twarzy, przeł. Jankowski A., Poznań: 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 183.
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z mroczną kobiecością. Z tego właśnie mroku wyłoniła się 
pilna potrzeba uleczenia tego, co nazywam rozłamem między 
matką/córką, głęboką raną kobiecości. Powrót z głębin obej-
mował redefinicję i docenienie kobiecych wartości, jak rów-
nież integrację tych wartości z męskimi umiejętnościami zdo-
bytymi w pierwszej połowie podróży.

Obraz ten pojawił się przede mną w całości, dokładnie 
w takiej postaci jak przedstawiona poniżej. W kolejnych la-
tach moim zadaniem było zrozumienie poszczególnych eta-
pów tej podróży. Był to powolny proces słuchania historii mo-
ich klientów i przyjaciół, a także przyglądania się, na głębszym 
poziomie, własnej potrzebie uznania i aprobaty w społeczeń-
stwie zdominowanym przez mężczyzn.

Opisuję tę podróż zarówno z własnej, jak i z perspektywy 
wielu kobiet z mojego pokolenia, które poszukiwały potwier-
dzenia swojej wartości ze strony patriarchalnych systemów, 
lecz odkryły nie tylko ich wielkie braki, ale też ich niszczyciel-
ską moc. Jesteśmy dziećmi ery po Sputniku, które zachęcane 
były do osiągania sukcesów, by przywrócić dominację Zacho-
du.

Jestem tym, co określa się mianem córki ojca – kobietą, któ-
ra utożsamiła się ze swoim ojcem, często odrzucając przy tym 
matkę, i która starała się o uwagę i aprobatę ojca oraz męskich 
wartości. Prezentowany przeze mnie model niekoniecznie 
pasuje do doświadczeń wszystkich kobiet w każdym wieku 

– zauważyłam zresztą, że nie ogranicza się jedynie do kobiet. 
Dotyczy podróży obu płci. Opisuje doświadczenie wielu ludzi, 
którzy starają się być aktywni oraz uczynić świat lepszym, jed-
nak niepokoją się tym, co nasze progresywne społeczeństwo 
zrobiło ludzkiej psychice i ekologicznej równowadze planety.

Poszczególne etapy podróży odbywają się cyklicznie; moż-
na też przebywać na kilku jednocześnie. Ja na przykład pracu-
ję obecnie nad wyleczeniem rozłamu między matką/córką, jak 
również zintegrowaniem dwóch aspektów mojej natury. Po-
dróż bohaterki jest obejmującym całe życie cyklem rozwoju, 
wzrostu i nauki.

Wstęp



Podróż bohaterki rozpoczyna „Oddzielenie od kobiecości”, a kończy 
„Integracja pierwiastka męskiego i kobiecego”.
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Wędrówka naszej bohaterki rozpoczyna się od poszukiwa-
nia własnej tożsamości. To „wezwanie” nie nadchodzi w żad-
nym konkretnym wieku, lecz zawsze wtedy, kiedy „dawne 
ja” przestaje pasować. Może to być okres, gdy młoda kobieta 
opuszcza dom i udaje się na studia, do pracy lub w podróż, 
albo rozpoczyna nowy związek. Może się ono też pojawić, kie-
dy kobieta w średnim wieku rozwodzi się, wraca do pracy lub 
szkoły, zmienia zawód lub staje w obliczu pustego gniazda; lub 
kiedy zdaje sobie sprawę, że brakuje jej poczucia własnego ja.

Ta początkowa faza podróży często obejmuje odrzucenie 
kobiecości, ponieważ postrzegana jest ona jako pasywna, ma-
nipulująca albo bezproduktywna. Nasze społeczeństwo często 
przedstawia kobiety jako rozkojarzone, niestałe i zbyt emo-
cjonalne, żeby doprowadzić cokolwiek do końca. Ten brak 
skupienia i zdolności do jasnego różnicowania uważany jest 
za dowód słabości, niższości i zależności – nie tylko przez do-
minującą kulturę, ale często również przez same kobiety.

Kobiety często poszukują sukcesu w androcentrycznym 
świecie po to, aby ten mit obalić. Starają się udowodnić, że ich 
umysł jest lotny, że potrafią doprowadzić sprawy do koń-
ca, że są niezależne na gruncie emocjonalnym i finansowym. 
Omawiają problemy z ojcami i innymi mężczyznami z rodziny. 
Na mentorów i wzory do naśladowania wybierają mężczyzn 
lub identyfikujące się z męskością kobiety – osoby, które apro-
bują ich intelekt, ambicję i zorientowanie na cel, dostarczając 
tym samym poczucia bezpieczeństwa, kierunku oraz zwycię-
stwa. Wszystko ukierunkowane jest na osiągnięcie celu: wspi-
naczka po akademickiej lub korporacyjnej drabinie; zdobycie 
prestiżu, wysokiej pozycji oraz kapitału; poczucie władzy. Dla 
naszej bohaterki jest to doświadczenie odurzające, w dodat-
ku w pełni popierane przez materialistyczne społeczeństwo 
naszych czasów, które ponad wszystko ceni sobie działanie. 
Wszystko, co nie stanowi „ważnej dla świata pracy”, jest bez-
wartościowe.

Wstęp



Nasza bohaterka zakłada zbroję, chwyta za miecz, wsiada 
na najszybszego wierzchowca i wyrusza na wojnę. Zdobywa 
skarb: tytuł naukowy, pozycję w korporacji, pieniądze, autory-
tet. Mężczyźni uśmiechają się do niej, ściskają jej dłoń i przyj-
mują ją do klubu. Przez jakiś czas cieszy ją widok ze szczytu; 
potrafi zarządzać wszystkim, co się dzieje, być może zarów-
no karierą, jak i macierzyństwem. Później pojawić się może 
jednak myśl: „No dobrze, dotarłam – co dalej?”. Bohaterka 
zaczyna rozglądać się za kolejną przeszkodą do przeskocze-
nia, za kolejnym awansem, wypełniając każdą wolną chwilę 
działaniem. Nie potrafi przestać czy odmówić i zaczyna czuć 
się winna na samą myśl, że mogłaby rozczarować kogoś, kto 
jej potrzebuje. Osiąganie sukcesów staje się uzależnieniem, 
a każda nowo zdobyta kropla władzy przynosi niesamowity 

„haj”.
Często właśnie na tym etapie podróży kobieta zaczyna od-

czuwać w sobie dysonans. Może też zacząć fizycznie chorować 
lub ulec wypadkowi. Zaczyna zadawać sobie pytanie: „Po co 
było to wszystko? Osiągnęłam wszystko, co zamierzałam, ale 
czuję się pusta. Skąd bierze się to gryzące poczucie samotno-
ści i spustoszenia? Dlaczego czuję się zdradzona? Co straci-
łam?”. Pragnąc za wszelką cenę rozproszyć negatywne skoja-
rzenia narosłe wokół kobiecości, nasza bohaterka wytworzyła 
w samej sobie dysproporcję, która pozostawia ją pełną blizn 
i załamaną. Nauczyła się, jak podchodzić do zadań logicznie 
i efektywnie, ale poświęciła przy tym swoje zdrowie, marzenia 
i intuicję. Być może straciła głęboką relację z własną kobiecą 
naturą. Może opisywać i opłakiwać osłabienie mądrości wła-
snego ciała, brak czasu dla rodziny lub kreatywnych projek-
tów, utratę głębokich przyjaźni z innymi kobietami czy nie-
obecność jej osobistej „małej dziewczynki”.

Według Campbella „kobieta zajmuje się głównie pielęgno-
waniem. Może pielęgnować ciało, pielęgnować duszę, pielę-
gnować cywilizację, pielęgnować społeczność. Jeżeli nie ma 
czego pielęgnować, w jakiś sposób zatraca poczucie swojej 
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funkcji”4. Z mojego doświadczenia wynika, że wiele kobiet, 
które zaakceptowały męską podróż bohatera, zapomina, jak 
pielęgnować... same siebie. Zakładają one, że aby osiągnąć 
sukces, muszą nieustannie być twarde. Przechodząc ten pro-
ces, kończą z dziurą w sercu.

Słowa Campbella dotyczące mężczyzn w kryzysie wieku 
średniego mogą też odnosić się do poczucia zagubienia i roz-
czarowania, którego doświadczają kobiety w obliczu sukcesu. 

„Wspięli się na szczyt drabiny i dopiero wtedy zauważyli, że jest 
oparta o niewłaściwą ścianę. Popełnili jakiś błąd w ocenie już 
na samym początku”5.

Niektóre kobiety odkrywają, że ich pościg za sukcesem 
i uznaniem wyrastał z potrzeby zadowolenia rodziców, szcze-
gólnie uwewnętrznionego ojca. Kiedy zaczynają przyglądać 
się temu, co je motywuje, może być im trudno znaleźć w sobie 
cokolwiek, co pochodzi od nich samych. Pojawia się poczucie 
spustoszenia. „Kiedy spoglądam do wewnątrz, nie wiem, kto 
tam jest”, mówi reżyserka tuż po czterdziestce. „Jedyne, cze-
go jestem pewna, to tęsknota, by dopełnić moje serce. Jedyne, 
czemu mogę ufać, to moje ciało”.

Kobiety te nie dotarły dostatecznie daleko na drodze do 
wyzwolenia. Nauczyły się, jak osiągnąć sukces zgodnie z mę-
skim modelem, ale ten model nie zaspokoił ich potrzeby bycia 
całością. Ich „błędem w ocenie” popełnionym na początku po-
dróży mogła być decyzja, by grać zgodnie z cudzymi zasada-
mi określającymi samoocenę i sukces. Kiedy kobieta przestaje 
przestrzegać zasad patriarchatu, nie otrzymuje więcej wskazó-
wek, które mówiłyby jej, jak się zachowywać lub jak odczuwać. 
Kiedy nie chce więcej powielać archaicznych norm, życie staje 
się ekscytujące... i przerażające. „Zmiana jest przerażająca, ale 
tam gdzie jest strach, jest i siła. Jeżeli nauczymy się odczuwać 
strach, nie pozwalając przy tym, żeby nas zatrzymał, może on 

4 Campbell J., wywiad, op. cit.
5 Ibid.
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okazać się sojusznikiem, sygnałem mówiącym nam, że można 
odmienić to, co napotkaliśmy. Prawdziwa siła często nie kry-
je się w rzeczach reprezentujących to, co znane, komfortowe 
czy pozytywne, ale w naszym strachu, a nawet w oporze przed 
zmianą”6. Rozpoczyna się proces inicjacji.

Na tym etapie podróży kobieta zaczyna zstępować do 
podziemi. Może to wiązać się z pozornie niekończącym się 
okresem błądzenia, smutku i gniewu, detronizacji królów, po-
szukiwania zagubionych części siebie i spotkania z mroczną 
kobiecością. Może on trwać kilka tygodni, miesięcy czy nawet 
lat, i dla wielu kobiet obejmuje czas dobrowolnie spędzony 
w odosobnieniu – czas ciemności i ciszy, uczenia się na po-
wrót sztuki głębokiego słuchania samej siebie: bycia zamiast 
działania. Świat zewnętrzny może interpretować ten stan jako 
depresję lub zastój. Rodzina, przyjaciele i koledzy z pracy bła-
gają wówczas naszą bohaterkę, żeby się „pozbierała”.

Ten etap podróży często bywa wypełniony snami o roz-
członkowaniu i śmierci, siostrach-cieniach oraz intruzach, 
wędrówce przez pustynie i rzeki, symbolach pradawnych bo-
giń i świętych zwierzętach. Pojawia się potrzeba spędzania 
czasu wśród natury, czerpania siły z ziemi oraz zwiększona 
świadomość zmian niesionych przez pory roku i rytm księży-
ca. Dla wielu kobiet czas miesiączki staje się ważną okazją, by 
uszanować kobiecość, krew, oczyszczanie i odnawianie ciała 
oraz duszy. Zejście do podziemi nie może być popędzane, po-
nieważ jest to święta podróż, odbywana nie tylko po to, by od-
zyskać utracone części siebie, ale również by odkryć na nowo 
zapomnianą duszę kultury – to, co wiele współczesnych ko-
biet postrzega jako odzyskiwanie Bogini. Dokumentuję ten 
okres w moim własnym dzienniku następującymi słowami:

6 Starhawk (1982), Dreaming the Dark: Magic, Sex and Politics, Boston: 
Beacon Press, s. 47.
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To niezbadany ląd. Mroczny, wilgotny, krwa-
wy i samotny. Nie widzę tu żadnych sojusz-
ników, żadnego pocieszenia, żadnych dro-
gowskazów kierujących do wyjścia. Czuję się 
poszarpana i odarta do nagości. Szukam po-
ćwiartowanych części siebie – czegoś rozpo-
znawalnego – ale znajduję tylko fragmenty 
i nie wiem, jak je połączyć. Nie przypomina 
to żadnej walki, jaką dotąd przechodziłam. 
To nie podbój innego; to stawanie twarzą 
w twarz z samą sobą. Kroczę naga w poszu-
kiwaniu Matki. W poszukiwaniu części mnie, 
które nie widziały światła dnia, a które chcę 
odzyskać. Muszą być gdzieś tu, w ciemności. 
Czekają, aż je znajdę, ponieważ nie mają 
już zaufania. Już raz je odtrąciłam. To moje 
skarby, ale muszę je wykopać. W tej podróży 
nie będzie jakiejś wróżki chrzestnej prowa-
dzącej mnie na zewnątrz. Kopię… za cier-
pliwością, za odwagą, by wytrzymać ciem-
ność, za wytrwałością, której potrzebuję, by 
nie wznieść się do światła zbyt wcześnie, nie 
przerwać zbyt szybko spotkania z Matką.

Po zstąpieniu do podziemi nasza bohaterka rozpoczyna 
powolny proces leczenia rozłamu między matką/córką; zra-
nienia, które pojawiło się wraz z odrzuceniem kobiecości. Ten 
etap może, lecz nie musi obejmować faktycznej naprawy rela-
cji pomiędzy kobietą a jej matką. Rzeczywisty proces leczenia 
zachodzi jednak wewnątrz samej kobiety, kiedy zaczyna się 
ona opiekować swoim ciałem i duszą oraz ponownie przej-
mować na własność uczucia, intuicję, płciowość, kreatywność 
i humor.

Wstęp



Może pojawić się chęć rozpoczęcia nauki ceramiki lub go-
towania, chęć prowadzenia ogrodu, pójścia na masaż, stwo-
rzenia wygodnego gniazda. Część energii, która była dotąd 
kierowana na zewnątrz, jest powoli przekierowywana na da-
wanie życia kreatywnym projektom, odkrywanie na nowo 
swojej cielesności oraz cieszenie się towarzystwem innych 
kobiet. Kobiety skoncentrowane dotychczas na karierze mogą 
zacząć zastanawiać się nad małżeństwem i macierzyństwem. 
Ten etap obejmuje jasne wybory i wyrzeczenia, które dla każ-
dej ukierunkowanej patriarchalnie osoby wyglądać mogą jak 
kapitulacja.

Moja klientka, dentystka po trzydziestce, która straciła już 
jedną pierś w walce z rakiem, zdecydowała się pisać, uprawiać 
ogród i być matką. „To trudna decyzja; stały dochód daje mi 
poczucie bezpieczeństwa i bycia użyteczną, spodziewam się 
też, że z powodu mojej choroby zdobycie ubezpieczenia zdro-
wotnego będzie niemal niemożliwe. A jednak niecierpliwie 
czekam, by móc robić wszystkie rzeczy, które były dla mnie 
ważne, zanim stomatologia zepchnęła wszystko na bok”.

Doświadczyłam czegoś podobnego w trakcie pisania tej 
książki. Zewnętrzna podróż ku uznaniu stawała się coraz 
mniej i mniej ważna, w miarę jak badałam wewnętrzny te-
ren. Mój kobiecy głos nabrał siły, kiedy rozwinęłam w sobie 
odwagę, by przestać polegać na linearnym umyśle. Zyskałam 
wtedy wolność, by słuchać snów, obrazów i wewnętrznych 
sojuszników. To one stały się moimi przewodnikami. Kiedy 
kobieta zmniejsza nacisk na zewnętrzną bohaterską wyprawę 
po samookreślenie, może swobodnie eksplorować własne ob-
razy i własny głos.

Gdy kobieta skupia się na procesie wewnętrznej podróży, 
otrzymuje od świata zewnętrznego niewiele uznania i jeszcze 
mniej poklasku. Zadawane przez nią pytania o to, co w życiu 
najważniejsze, wprawiają osoby, które wpadły w pułapkę po-
goni za sukcesem, w zakłopotanie. Dlatego taka podróż wy-
maga odwagi oraz ufności, że otrzyma się duchowe wsparcie. 
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Kobiety zbierają się razem, by się uczyć, dzielić obrazami 
i uszanować to, co kobiece i co utraciły w samych sobie oraz 
w kulturze. Wiele kobiet znajduje pocieszenie i radość w two-
rzeniu wspólnych rytuałów celebrujących rytmy natury i pod-
kreślających momenty przejściowe tak w ich życiu, jak i w ży-
ciu ich bliskich.

Sądzę, że charakterystyczne dla naszych czasów silne sku-
pienie na kobiecej duchowości jest bezpośrednim skutkiem 
tego, jak wiele kobiet podjęło się drogi bohatera, by przekonać 
się, że jest ona dla nich i dla całej ludzkości pusta i niebez-
pieczna. Kobiety szły po śladach męskiej bohaterskiej podróży, 
ponieważ nie było żadnych innych obrazów, za którymi mo-
głyby podążać; kobieta mogła albo „odnieść sukces” w kul-
turze zorientowanej na mężczyzn, albo z racji swojej płci po-
zwolić się zdominować i uzależnić od innych. Aby zmienić 
ekonomiczne, społeczne i polityczne struktury społeczeństwa, 
musimy znaleźć nowe mity oraz bohaterki. Być może dlate-
go tak wiele kobiet i mężczyzn zwraca się ku obrazom Bogini 
i starożytnym kulturom matrystycznym7, starając się zrozu-
mieć modele przywództwa oparte na partnerstwie zamiast 
na dominacji oraz na współpracy zamiast chciwości.

„W miarę jak zbliżamy się do ostatnich lat dwudziestego 
i początku dwudziestego pierwszego wieku, częścią powo-
łania kobiet staje się przywrócenie życia duchowej kreatyw-
ności, która nie obawia się osobliwego piękna podwodnego 
świata nieświadomości, a także wsparcie mężczyzn w procesie 
wydobywania się z ograniczonego i wąskiego świata faktów 
i dowodów, w którym uwięziło ich społeczeństwo”, pisze Ma-
deleine L’Engle w artykule z letniej edycji czasopisma „Ms.” 

7 Kultury matrystyczne – prehistoryczne systemy społeczne oparte na kul-
cie Bogini Matki oraz wynikającym z niego szacunku dla kobiety jako daw-
czyni życia. W odróżnieniu od systemów matriarchalnych, które kojarzone 
są z dominacją kobiet nad mężczyznami, systemy matrystyczne operowały 
prawdopodobnie na zasadach partnerstwa, współpracy i równości (przyp. 
tłum.).
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z 1987 roku8. Dalej czytamy: „Moją rolą jako feministki nie 
jest konkurowanie z mężczyznami w ich świecie – to byłoby 
zbyt proste i ostatecznie bezproduktywne. Mam za zadanie 
żyć w pełni jako kobieta, ciesząc się całością mojej osoby oraz 
moim miejscem we wszechświecie”.

Jakie jest miejsce kobiety na obecnym etapie rozwoju na-
szej kultury? Odnoszę silne wrażenie, że jest nim uleczenie 
rozszczepienia, które mówi nam, że to, co wiemy i czego pra-
gniemy, nie jest tak ważne lub tak uzasadnione jak wiedza 
i pragnienia dominującej męskiej kultury. Naszym zadaniem 
jest uleczenie wewnętrznego rozszczepienia, które każe nam 
wypierać uczucia, intuicję oraz obrazy senne przekazujące 
nam prawdę o życiu. Musimy mieć odwagę, by żyć z paradok-
sem, siłę, by utrzymać napięcie rodzące się z nieznajomości 
odpowiedzi, oraz gotowość, by słuchać naszej wewnętrznej 
mądrości i mądrości planety błagającej o zmianę.

Bohaterka musi stać się duchową wojowniczką. Aby było 
to możliwe, powinna nauczyć się delikatnej sztuki równowagi 
oraz znaleźć w sobie cierpliwość dla powolnej, subtelnej inte-
gracji kobiecych i męskich aspektów samej siebie. Choć z po-
czątku desperacko pragnie stracić swoje kobiece ja i zlać się 
z tym, co męskie, kiedy już to osiągnie, dostrzeże, że nie sta-
nowi to ani odpowiedzi, ani zakończenia. Nie wolno jej jednak 
odrzucić tego, czego nauczyła się w trakcie tej bohaterskiej 
wędrówki; musi traktować swoje ciężko zdobyte umiejętności 
i osiągnięcia nie jako cel, ale jako jeden z etapów całej podróży. 
Zacznie wtedy korzystać z tych umiejętności nie dla własnej 
korzyści, lecz po to, by działać na rzecz większego zadania, ja-
kim jest jednoczenie ludzi. Tym właśnie jest święte małżeń-
stwo pierwiastka kobiecego z męskim – kiedy kobieta potrafi 
nie tylko prawdziwie dbać o potrzeby innych, ale też cenić 
i reagować na własne. Takie skupienie na integracji oraz wy-
nikająca z niego świadomość współzależności są w obecnych 

8 L’Engle M. (1987), Shake the Universe, [w:] “Ms”, s. 182-85.
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czasach niezbędne każdemu z nas, byśmy mogli kontynuować 
wspólną pracę nad utrzymaniem równowagi życia na Ziemi.

ŻONA LOTA

Jednak jeśli udasz się wystarczająco daleko, pew-
nego dnia rozpoznasz samą siebie nadchodzącą 
z naprzeciwka na własne spotkanie. Wtedy po-
wiesz — TAK.

Marion Woodman

Gdzieś dalej na drodze
innym głosem

i w innym języku
czeka na inny czas

i obmycie stóp
podczas gdy ja

słona łza w kobiecym rozmiarze
stoję stwardniała, żona Lota,

oglądająca się na płonące miasto
całe doliny i góry i równiny

stąd. Stoję odwrócona,
milenijny ciężar lat odwrócony
ku odległej, czekającej kobiecie,
zauważając niezliczone epoki,

nienazwane życia,
spadające i toczące się

w dół kamienistych wzgórz,
kobiecie bez końca

Wstęp



w towarzystwie jej rymów
jej zapamiętywań,

jej twardych słów, miękkich słów, krzyków
moich słów, moich krzyków, wszystkich 

niesłyszanych
milczących odgłosów kobiet,

które zaczynają pękać na pół
i być głęboko i szeroko słyszane.
Pełen obrót, jeden krok naprzód,

jeszcze jeden i kolejny,
poruszam się wzdłuż drogi

do niej, którą jestem
i jeszcze nie jestem9.

Rhet Kelly

9 Kelly R. (1989), Lot’s wife.
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