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poza monogamią, poza monogamię 

Film Pedro Almodóvara Porozmawiaj z nią (2002) uchodzi za 
modelową opowieść o romantycznej miłości. Głównymi bohaterami 
hiszpańskiego melodramatu są dwaj mężczyźni poznający się w szpi-
talu, w którym przebywają pogrążone w śpiączce bliskie im kobiety. 
Marco czuwa przy matadorce Lydii, Benigno pielęgnuje tancerkę 
Alicię. W „oscarowej” produkcji uderza forsowanie monogamicznej 
wersji miłości. Protagoniści trwają przy swoich obiektach uczuć, cho-
ciaż kobiety zostały odarte z kulturowych ról, zmieniły się już w wege-
tujące ciała. Podtrzymywanie relacji z biernymi obiektami przynosi 
Marco i Benigno cierpienie. Utwór sprzed dekady reprezentuje 
męski melodramat, rzadko realizowaną odmiana „wyciskacza łez”, 
pozwalającą na nieszablonowe ujęcie bliskości. Więź zawiązana mię-
dzy Marco a Benigno ma charakter „czułej przyjaźni”: znany z wni-
kliwego pokazywania homoseksualności Almodóvar w Porozmawiaj 
z nią, nie pogłębia relacji łączące bohaterów o „gejowski” aspekt. 
Bliskość heteroseksualnych mężczyzn otwiera dużo mniej przebada-
ne pole nieznanych doznań, w filmie zaledwie zarysowane, będące 
obietnicą „czegoś nowego”, wymykającego się definiowaniu poprzez 
tożsamość seksualną lub seksualną praktykę. 

Marco i Benigno masochistycznie trwają przy pogrążonych 
w  śpiączce kobietach. Mozół podtrzymywania dwuosobowych rela-
cji potęgują powracające motywy odmowy lub dysproporcji uczuć. 
Lidia zostaje raniona na arenie w momencie, kiedy podjęła decyzję 
o rozstaniu z Marco (w trakcie rozwoju fabuły okazuje się, że miała 
kochanka), Benigno ma obsesję na punkcie tancerki, zanim Alicia 
zapada w śpiączkę, udaje mu się raz w życiu zamienić z  nią kilka 
słów. narracja spod znaku „jedynej miłości życia” usprawiedliwia 
zamknięcie na alternatywne możliwości, ale pozornie monogamicz-
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na fabuła skrywa niemonogamiczny potencjał, w historii opowie-
dzianej Almodóvara krzyżują się pragnienia i historie aż czterech 
osób: dwóch żywych mężczyzn oraz dwóch przebywających w comie 
kobiet. Almodovar wprowadza queerowy zamęt w świat Porozmawiaj 
z nią, niczym w kalejdoskopie przemykają genderowe klisze. Gra 
stereotypami polega głównie na odwracaniu ról. Benigno pracuje 
jako pielęgniarz, wykonuje zawód społecznie uważany za „niemę-
ski”, zwalista, „misiowata” postura mężczyzny kontrastuje z kruchą 
sylwetką baletnicy Alicii. Marco to najstarszy z bohaterów filmu, jego 
smukła, wysoka sylwetka, przedwczesna łysina, kontrastują z ocięża-
łością infantylnego młodszego przyjaciela. Alicia stanowi przeciwień-
stwo Lydii, wykonującej profesję kojarzoną wyłącznie z mężczyznami 
–  zabija byki na arenie. Partner matadorki utrzymuje się z pisania, 
wykonuje zawód artystyczny, nie do końca mieszczący się w nor-
matywnych kategoriach. Gra przeciwieństw ma miejsce również 
na poziomie emocjonalności: Benigno kocha bezgranicznie, czule 
zajmuje się kobietą, która nie ma pojęcia o jego istnieniu. Jeszcze 
przed wypadkiem Lydii Marco nie potrafił nawiązać głębszej więzi 
z  kochanką, po tragedii nie rozumie sensu przemawiania do nie-
przytomnej kobiety. Finał filmu potęguje wrażenie niewłaściwego 
dobrania się obu par: Benigno gwałci Alicię, za co zostaje skazany 
na więzienie, Lydia umiera, Alicia tuż po poronieniu budzi się ze 
śpiączki i wraca do baletu. 

Interpretowanie więzi łączącej pielęgniarza i pisarza w kategoriach 
homoseksualności byłaby zbytnim uproszczeniem, mężczyźni przeła-
mują bariery, których nie potrafili pozbyć się w relacjach z kobietami. 
Bliska przyjaźń Hiszpanów była dla nich czymś gwarantem prze-
trwania w trudnych chwilach, dawała zrozumienie i nadzieję, zatem: 
dlaczego Marco i Benigno trwali w związkach z kobietami pozbawio-
nymi świadomości, obecnymi jedynie cieleśnie), dlaczego nie próbo-
wali nazwać lub rozbudować relacji, która między nimi się pojawiła? 
W jednej ze scen Porozmawiaj z nią brazylijski pieśniarz Caetano 
Veloso śpiewa Cukurukuku, utwór opiewający utopijność związku 
męsko-damskiego. Piosenka wprowadza dwuznaczną atmosferę, 
przewrotność Almodóvara polega na chwaleniu romantycznej miłości 
„z przeszkodami”, przy równoczesnym sygnalizowaniu jej utopijne-
go charakteru. Brak języka dla wyrażenia TeGo, co się wydarzyło 
między Beningno a Marco, dla ich fascynacji, wzajemnego uszla-
chetniania się, stanowi o najgłębszym dramatyzmie dzieła reżysera. 
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Kurestwo

Romantyczny i monogamiczny związek przez wieki stanowił 
niezachwiany wzorzec. Koncepcje miłości ewoluują, przekształcają 
z heteroseksualnego, patriarchalnego „matriksa” w model podatny na 
coraz bogatsze modyfikacje, ale jedna kwestia pozostaje niezmienna: 
bardzo często obiektem namysłu stają się dwie osoby bądź staje się 
para. Ten trzeci/ta zajmuje w erotyczno-romansowym imaginarium 
szczególne miejsce: pojawia się najczęściej w kontekście trójkąta, 
„trójkącika”, skoku w bok, który początkowo zaburza dualistyczny 
układ, ale ostatecznie cementuje jego strukturę. Po drugiej stronie 
znajduje się skrajna orgiastyczność, najłatwiej obrazowana za pomocą 
kombinatoryki z kart powieści Markiza de Sade’a. Wielość orga-
nów i otworów zdaje się nie wytwarzać żadnej nowej etyki, stanowi  
emblemat wszechogarniającej przemocy, głównie zogniskowanej 
w rozproszonej i rozgadanej narracji. 

Kinga Dunin proponuje przeniesienie zainteresowania związkami 
pozamonogamicznymi w obręb etyki. 

Postulowana monogamia w symboliczny sposób wyróżnia jedną rela-
cję i jej przydaje szczególnego znaczenia, czy jednak wielość takich 
relacji nie byłaby po prostu lepsza, ciekawsza, bardziej rozwijają-
ca, tworząca gęstą sieć społecznych powiązań? Czy w tak zwanych 
dobrych małżeństwach nie ma czegoś egoistycznego, aspołecznego? 
Poza tym kultura blokuje potencjał czułości i bliskości między ludźmi 
niepołączonymi więzami seksualnymi czy niespokrewnionymi. Mało 
uwagi poświęcamy rozmaitym wariantom przyjaźni, a to one mogą 
stanowić przyszłość i ostatnią ostoję spójności wspólnoty w  skali 
micro . 
[Kinga Dunin, Etyka związków poligamicznych, „Krytyka Polityczna” 
2009/16–17, s. 78] 

Publicystka, jak większość osób zajmujących się kwestią mono-
gamii, próbuje opisać ją z tak wielu punktów widzenia, które nie 
pozwalają dojrzeć podstawowych problemów. Pojęcie monogamii 
obejmuje dwa przeciwstawne znaczenia: „całkowitej” wierności tej 
samej osobie przez całe życie lub tzw. monogamii seryjnej, pozwala-
jącej na zmienność partnerów/partnerek, pod warunkiem, że każdej 
osób obecnej w diachronicznym modelu, podaruje się wierność oraz 
poczucie wyłączności. Kinga Dunin zwraca uwagę na status monoga-
mii jako „oczywistego” konstruktu, który powinien zostać pozbawio-
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ny przezroczystości. Poligamia proponowana przez Dunin balansuje 
na granicy politycznej utopii i metafory obyczajowej rewolty. 

Poza monogamią ma ambicje zbadać regiony (a może legiony?) 
średniego kurestwa, ogromnego królestwa rozpiętego pomiędzy 
skrajnie romantycznym światem „drugiej połówki” a totalnym roz-
pasaniem, będącym niczym więcej niż rozmazanym fantazmatem. 
Termin „kurestwo”1 pragnąłbym odrzeć z jego jednoznacznie wul-
garnego znaczenia, pozyskać dla dyskursu naukowego analogicznie 
do przeszczepienia słowa „queer” na grunt nauki. Kurestwo oznacza 
amoralność, czerpanie przyjemności z wielu różnych źródeł, łamanie 
zasad w imię korzyści materialnych, ekonomicznych, wprawienie 
się w ruch i cyrkulowanie. Ma ono niezwykły językowy potencjał, 
pochodzi od słowa „kurwa”, pozornie tabuizowanego czy zakazane-
go w oficjalnym dyskursie, ale (nad)używanego w mowie potocznej.

regiony

Tom Poza monogamią stanowi zbiór rozbudowanych tekstów 
wygłoszonych podczas warszawskiej konferencji o tym samym tytu-
le, która miała miejsce 8 i 9 XI 2011 roku na Wydziale Polonistyki. 
Książka została podzielona na dwie części: Antropologia i Literatura . 

Pierwszy blok tekstów otwiera studium poświęcone Réne 
Girardowi. Wybór pracy analizującej myśl autora Kozła ofiarnego 
nie jest przypadkowy: francuski filozof w klasycznym studium Prawda 
powieściowa a kłamstwo romantyczne pokazał skomplikowane relacje 
łączące psychoanalitycznie rozumiane pragnienie i literackości, pod-
kreślając nieoczywistość „dwójkowych” układów, w których często 
ukryty został dodatkowy element. Autorzy i autorki przybliżyli odle-
głe od siebie naukowo problemy, należące m.in. do dziedzin teologii 
dogmatycznej, pornografii, socjologii czy historii psychoanalizy. 

Druga część książki poświęcona została wyłącznie literaturze. 
Główną problematykę stanowią pozamonogamiczne relacje lite-
rackich postaci i ich dyskursywne umocowanie, wyraźnie uprzywi-
lejowanym układem staje się układ zbudowany z/dla trzech osób. 
Powracający motyw trójkąta daleki jest od wulgaryzacji lub uprosz-

1 Celowo używam zapisu bliższego wymowie, aby nieco oderwać słowo od 
normatywnego i oceniającego go kontekstu.
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czenia, zyskuje on pogłębienie poprzez wprowadzenie m.in. kate-
gorii biseksualizmu, gejowskiego promiskuityzmu (bez negatywnej 
implikatury), dziwkarstwa. osobną grupę stanowią artykuły, które 
odchodząc od podziału na konkretne płci i ich praktyki seksualne, 
szukają źródeł pozamonogamicznych relacji w teoretycznoliterackich 
realizacjach pożądania/pragnienia. 

Książka poza monogamią jest publikacją akademicką, zachęcają-
cą do intelektualnego fermentu. Wierzę jednak, że bogactwo przywo-
łanych kontekstów pozwoli teorię przekuć na praktykę, zachęci do 
przyjrzenia się własnej monogamii lub jej nieobecności w codzien-
nych relacjach bądź związkach. 

podziękowania dla: Jana Potkańskiego –  za współautorstwo, 
Artura Rejtera – za recenzję wykraczającą daleko poza schemat tego 
typu naukowego sprawozdania, Michała Rutza –  za okładkę, czyli 
podzielenie się swoim plastycznym talentem, a przede wszystkim 
ukłon w stronę pomagających przy samej organizacji sesji: Jakuba 
Szestowickiego, Wiktora Dynarskiego i Daniela Brzeszcza. 

Robert Pruszczyński


