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Łowca w pułapce.
Konstrukcje męskości w niemieckoję-
zycznych tekstach o sinobrodym

The author analyses the story about Bluebeard (by Parrault, G. Trakl, M. Frisch,
D. Hildebrandt, K. Struck) from a perspectivę of research on masculinity. Her ana-
lyse is based on Robertw conell's conceptions (hegemonic masculinity) and pierre
Bourdieu's conceptions (dialectics of male habitus). German stories about Bluebe-
ard seem to focus on male 'armour,' Blue colouręd armour is a mask hiding weak-
ness, fragility, łulnerability and emotional emptiness. Bluebeard's .ur"uiirrity i,
a construction hiding its origin.

1. Tajemnica Sinobrodego

Pośród kulturowych obrazów męskości postać Sinobrodego zajmuje miejsce szcze-
qóh." Decyduje o tym przedziwna i intrygująca kondycja szarmanckiego u,tł-o-
dziciela kobiet, a zarazem ich brutalnego mordercy. Tradycyjna baśń o sinobro-
dym' opowiada historię o zamożnym, wielokrotnie żonatym ń ężcryźńez ta}+.
nicząprzeszłością i z osobliwą irytującą kobieĘ siną 6roĘ konr-m}ne}oe
zaloĘ i p_rezentację zgromadzonych w zamku skarbów wieńcz-v ske łń.p"l.
ożenku. Wkrótce Po ślubie Sinobrody wynrsza w podró z i wry:a,,-*pć fu.
do wszystkich komnat zamku, wskazując przy tym *;uaeo nt rlcz.t ń
zakazanej komnaty. Niepohamowana ciekawość kaze kołicci crqry l-ll
i odkryć taj emnicę Sinobrodego : ciała pomordowanpb ĘĄrr żil- rL* rC
i zostaje zbroczony krwią. Powracający z *,ojafu, ma}lrr.ł 
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bordynacji i chce wymierzyć karę śmierci. Nieposłusznążonęw ostatniej chwili
ratująz opresji przybylvający jęj z pomocąbracia.

Zastanawiający jest fakt,iżta właśnie historia od wieków cieszy się w kulturze
europejskiej niesłabnącąpopularnością, W historii literatury niemieckojęzycznej
mozna odna|ęźcbezmŃa 60 tekstów przedstawiających różne warianty tej zdumie-
wającej opowieści o mężczyźnie zaklętym w diabelskim kręgu Erosa i Thanatosa_
Gdyby potraktować bajkę Perraulta jako tradycyjny mit o Sinobrodym, to można
sformułować ogólny wniosek, że autorzy tych tekstów w różny sposób odnosza_
się do tego archetypowego scenariuszazcenttalnymi motywami miłości, przemG
cy i śmierci. Spotykamy więc zarówno ekstremalne formy radykalizacji tego para-
dygmatu, jak i ekstremalne formy neutralizacji jego najbardziej szokujących ele-
mentów.

W łm kontekście nasuwająsię zasadnicze pytania: Jak to możliwe,że mo§a
seryjnego uwodziciela i mordercy kobiet stał się tak inspirujący dla wielu am-
stów? Dlaczego Sinobrody zabija kobiety, które kocha? Co stanowi tajemnicc
moĘwacji tej frapującej postaci? Jak wyjaśnić zagadkę wpisaną w konstelaqę
,,demoniczny uwodziciel versus naiwna narzęczona"? Dlaczego harmonijnr -
zdawałoby się - związekprzeradzasię w koszmar walki na śmierć iĘcie? I rłrev-
cie dlaczego kobiety wciąż garną się do Sinobrodego?

Interpretatorzy bajek, opowiadań, powieści i dramatów usiłowali rozrvikh
tajemnicę Sinobrodego bądż za pomocą instrumentarium psychologicznego prt-
weniencji freudowskiej czy jungowskiej, koncentĄąc swe rozważanianiejedo--
krotnie głównie wokół postaci kobiet2 ,bądź generalizując problematykę matzel-
stwa, miłości, związku do kwestii ogólnie pojęĘch stosunków międzyludzlil;Ł
bądźteZ - jak uczynił to Merminghaus - konstatując zpozycji filozofii, że arHnr
i ,,zaciemnienie sensu" (Menninghaus, 1995, s. 82) są elementami centraln,.:n
historii o Sinobrodym, a wręcz ją konstytuuj ą. Logicznąkonsekwencją ost3-Ę
zprzytoczonychtez byłaby kapitulacja literaturoznawcy wobec zawiłości. si=-
doksów i prowokacji ukrytych w tekstach literackich o Sinobrodym.

Chciałabym podjąć próbę sprostania zarysowanym tu wyzwaniom interyrr*
cyjnym poprzez spojrzenie na postać Sinobrodego z perspektywy badań nac f,§
skością. Męskość ucieleśniana przeztę postać oczywiście nosi ślady historye-
nych dyskursów normałwnych dotyczących płci, ale nie to czyni teksty o Sir -l-trr
dych szczególnie interesującymi i szczególnie predysponowanymi do zastcxcr+
niakategorii analiĘcznej gender. Mamytutaj do czynienia zprzypadkiem IDę§b
ści tkwiącej w permanentnym kryzys ie, naznaczonej defi cytem, zagrożone1 }Ę
tnowaniem, męskości wątpliwej i niepewnej, usilnie stwarzającej pozol} ffiiF
ności. Sinobrody nie jest typem bohatera, wojownika, zdobywcy, kolonlzzon;
intelektualisĘ aczkolwiek mozna by zaryzykowaćtezę, iż wszystkie te an,hry-
które konstyfuują zasadę męską w wymiarze makrohistorycznym, dory,cą sc
brodego w sferze życiaprywatnego. T}lko bowiem w tej sferze rozrł,ija on §.tn

2Analizowano np. motyw kobiecej ciekawości z jego wymiarem kognitywnym i seksua]:r= Pu 1r
Estćs, l 996 lub Tatar, l 990.
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aktywnośó,tutajrealizujesięjegomęSkość,przywłaszczającsobieogólnieobo-
wiązujący wzorzęc męskiego Ęllowanla,

§,Tiffi".}ffiG.[X#;*5hi;;"k"ylny,bynajmnle1_"::":*,::*:1T

",,i;ł.:".?iJ,#:{ 
j"ffi;".-;,ilil;""Ńr,r:3",xi::*,§::",ffiT

ffiłd;Hil;i;;;il i," * p"'""cjalne atrybuty władzy i symbole statusu

'o"fiXTffi, datlamężaSinobrody już na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości,

napawa sffachem iprrłłua"ni"rn. ouor. niewiadomąo losu byłych żon powodem

zaniepokojenia touieili.t 
-r"a"i^ 

jest odbiegajł.v !o,nolr_v 
kolor brody, który

możnaodczytać jak";;i;i;;"h'pełnej ,pó,ł"")ń.j akceptacjidlajej właścicie_

la.Brodafunkcjonowałaoawieków*,,u,".ikulturzejakosignummęskości,
oatriarchalnego autoryffi rniJ,oJ,i, siĘ, władzy, była przecież zawszę atrybu-

i# fi;;;; &;;kl;; nió"o rb*, kró lów, 
" ""u, 

źy, ry uoy, b ohaterów. S ymbo _

|iczne znaczeliabr"av p^"ł"i": prrozlmieó fakt,-że śinobrody nie sięga po brzy-

twę i w żadnym*vpua,ku nie jósi gotowy zrezygnować z.tego ważnego 
1,y9^:T

-ę'.t"s"i_ * swieite ieoril ruóitn ńutter mamy tu do czynienia z formącytowarua

,,konwencji autorytetu;;iri",r.irqq5, s, 36), F'll.!::*f9l;]_|o1o, 
kojarzy się

zchłodememocjonalnymiokrucieństwem,aleZarazemz.njeśmiertelnościąibo.
skimideałem'sygnaliĄezatęmzarównopT?l:l:literackich^obrazówSinobro-
dych z socjokulturo;;ilr.*i"ią-ęstos"i, jak i rońieżności między qmi pa_

rad}gmatami. Inaczej mówiąc: w postaciach'śinobrodych manifestują się kultu_

rowe Stereotvpv pł"i] ui; ;ń" mę sko ść problematyczna, odbie gaj ąca od nolmy,

Ale sina broda nie jest li tylko rodzajem stygmatyźacji i oznŃąmQskiej opresji,

Można jązinterpreto*ue i*o,*oi,iąt,yiO"*te, ryit3, rodz,aj "opancerzenia",
które gwarantuj. ovrr.r..:i iu""pi..r"n.two przód kobiecąnatarczywością,Zgo_

tić brodę oznaczńoby ,,obnuĘćsię" przed ańahążonąi przed światem, ujawnić

skrywane tuj"*nic" ioilkił ilńóści z jej rY9ami i pęknięciami. Postawa Sino_

brodego to * "rru."rr.j;;;; 
,ylk" *uri_tini.ty cma poza, na którą składa się

cały szereg retoryczn}ch gestów, ,,'o*"rrió* Ńorskióh, zachowań społecznie

narzuc onych, ktore grubą w arst*,1 pl?qi* aj ą autentyc zn e,j ądro o sob ow oś ci,

pomocna * .o"*Tąrułu 
"u 

guopi s inońoaó go staj e. si ę j edn a z najbar dziej pro_

a.,r.ry*rry"t teorii gńer_ dyn"amiczrra koncepcja męskościzaproponowana przez

australijskiego ,o"joiogu Roóerta W. Connella. ćonnellowski model płci kulturo_

wej jako zespofu p."icl"i"io*uny.ł, p.zez ciŃo,.zorientowanych na ciało

i odnoszących się do ciała skłaóa sięztrzćchelementów tworzących konstelacje

reżimów płciowychl Śi i,"i"": 
" 

*ł"q"v (na]wlz,ri9is zą formlpanowania j est

dominacja nao touietańii; .to;ńi pJoŃ.3i (podział kompetencji wedfugl+i

riów płciowy.rr, ,Ńńu óo.iuau"iu aou. *ut..iul"ych etc,) oraz struktury emocJo_

nalne (formy poząińaipraktyki j ego,zaspok ajĄlĄ.(Conne11, 1 999, s, 9 4 -9 5),

Connell wprowadza pojęcie patriarńalnej.ar*ia*Ó1 
^,,,1.,_u,dy, 

wedfug której

mężczyżnipoprr"rlffiarriesracunkurpół.ó"rr.go,prestiżuiwładzynarózma,
ite sposoby profilująz patriarchatu,_nu*"il,Sti znajdująsię nanajrtiższychszcze,

blach hierarchii w §ó; pń *ęrti.; 
"ry 

*, ę"riepiezentuj ą. męskośĆ odbie ga-

jącąod nonny. I.";;;ń;;ń, .t oaźi o męst ose ńegemonialną która realiĄe
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się niekoniecznie przez bezpośrednię użylvanie przemocy wobec kobiet i słab-
szych przedstawicieli własnej płci, lecz jest wspomagan aprzezcĄ system mecha-
nizmów ustawodawczych, prawnych, politycznych etc. i last but not leastbazuje
na męskim autorytecie, zakladając wysoki stopień akceptacji ze strony samych
podporządkowanych. Reprodukcja hegemonic masculiniĘ to dla społeczeństrł.
rozwiniętych nie lada przedsięwzięcie, w które ,,inwestująprawie wszyscy męscv
członkowię społeczeństwa oraz wielę kobiet: popfzęzproces wychowania i ksztai-
towanie relacji między płciami, poptzez systemy przywilejów i zabezpieczeń.
poprzezwodrębnianie własnych pozycji w społeczeństwie" (Kersten, 1999, s, 80).
Connell oczywiście odrzuca wszelkie koncepcje biologicznej determinacji płci.
opowiada się natomiast za pojmowaniem męskości i kobiecości jako ,,projektó..
płciowych", kierując jednocześnie uwagę badaczy na różnego rodzaju proces\
i relacje, które skłaniająkobieĘ imężczyzndo form aktywności izachowaizdomi-
nowanych przezkategorię płci (doing gender). Jeśli w ogóle możliwe jest podanie
krótkiej definicji męskości, to Connell określa męskość jako ,,pozycję w relac1:
płci, prakĘki zajmowania tej pozycji przezmężczyzn i kobiety oru, óddriuŁyrr-i-
nie tych prakĘk na doświadc zenia związane z cielesnością na poszczególne oso-
bowości inacałąkulturę" (Connell, l999, s. 91). Tak wyprofilowu.ru korr."p._1.
Płci legitYmuj e Zawartąw oryginalnym tytule Masculinities tezę o istnieniu wie.:_
modeli męskości, które,,powstają" w określonych warunkach historycznych, topo-
graftcznych, kulturowych, splatają się z innymi kategoriami socjalno-ant.opol.-
gicznymi, podlegajązmianom i rozwojowi, w tym takżenię sąodporne na kryzl-s.

w przypadku postaci sinobrodego szczegolnie interesuj ącymi elementir:
koncepcji connęlla stająsię relacja panowania, stosunki produkcji, struktury err:ct
cjonalne i patriarchalna dywidenda. Należy szczególnie podkreślić, że symbolicz-
ny wymiar władzy implikuje wysoki stopień przyzwolenia po stronie dysĘn--
nowanych, ale zarówno formy tegoprzyzwolenia, jak i formy dominacji nad słab-
szymi nie sąbynajmniej aktem wyboru, lecz efektęm bezpośredniej, przedreflei.-
syjnej dyspozycyjności ciał odpowiednio uformowanych w procesie socjalizar-
Męski habitus w naszej kulturze charakteryzuje swoista dialektyka potrzeb: z jei:_-e_

strony wyrażnie wyeksponow ana p otrzeba sprawowa nia władzy, a nawet stos:-
waniaprzemocy (uwarunkowania socjokulturowe sprzyjają realizacjitychpotrz* .

z drugiej zaśpotrzeba intymności, miłości i rodzinnego ciepła zdefiniowana3i:
niemęska i odwołująca się do kulturowo ,,odszczepionych" elementów *ęśk,=_
osobowości. Męskość konsĘ.tuuje się więc nie tylko kosztem innych (kobier dzi*
i słabszych przedstawicieli ,,płci silnej"), ale także wbrew własnym potrzeht
emocjonalnym. warto w tym miejscu przywołać diagnozę słynnego socjóioga h=-
re'a Bourdieu, który konstatuje, że męskie przywileje jednocześnie stanou-ia l--
łapkę (Bourdieu,1997, s, 2l5).
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2. Konstrukcja męskiej seksualności

Relacja płci w kulturze zachodu odznacza się wyraźną asymetrią którą można
zaobserwować m.in. w sferzę intymności, podczas gdy mężczyźnie przyznawano
pewien margines wolności seksualnej, kobieta zawszebyłazobowiązana do przed-
małżeńskiej czystości i małżeńskiej wierności. z drugiej strony dyskursy norTna-
tywne tarzucńy mężczyźnie kontrolowanie własnych funkcji cielesnych i tempe-
rowanie namiętnoŚci oraz wytwarzały mechanizmy represji wobec seksualności
odbiegającej od normy. Liberalny w tych kwestiach xx wiek przyniósł daleko
idące oddzielenie sfery seksualności od aspektów prokreacj i t przyznanie ludzkiej
seksualności statusu autonomicznego. zarysowały się jednak nowe problemy,
o których tak pisze Herrad Schenk: ,,Jeśli dawni ej w zgodzie z id,eałęmchrześci-
jańsko-ascetycznymstało minimalizowanie i kontrolowanie potrzeb seksualnych,
to dziś istnieje wręczprzymusakĘwności seksualnej. Kto tej aktywności nie w}ka-
zuje, ten nie przystaje do propagowanychprzezmedia i reklamę wzorców człowie-
ka zdrowego na ciele i duchu, witalnego i atrakcyjnego" (Schenk,1998, s. 502).
strach przed niewypełnianiem mitycznych norm dotyczy przede wszystkim męż-
czyzn, którym maprzypadać rolaaktywna w nawiązywaniu kontaktów międzypł-
ciowych. centralnym aspektem owęgo ,,mitu zdobywcy" jest idealizacjamęskiej
potencji i przypisywanie męskiernu organowi seksualnemu atrybutów władzy. Do
najczęściej spotykanych symboli męskiej siły i potencj i należąmilitarne narzę-
dziawalki: ,,armata, rakieta, rewolwer" (Pongracz, l999, s. 56), a w historii kultury
europejskiej można odnalęźc wiele przykładów organizowania kontaktów płcio-
wych według schematu,,sprawca-oftara"3. Jednym z najpopularniejszych sposo-
bów obrazowania kontaktów seksualnych jest rozpowszechniona na całym świecie
metafora łowów: mężczyznajest, jak wiadomo, myśliwym, a kobieta obiektem
polowania, przy czym przemoc jest w sposób oczywisty wpisana w ten scena-
riusz. Równie ważnymi elementami nowoczesne go stylingu sfery intymnej sąsuge-
rowanie analogii między sukcesami ekonomicznymi i zawodowymi a potencją
seksualną traktowanie aktu seksualnegojako trofeum, seksualizacja potrzeb,ekster_
nalizacja sęksualności ze sfery emocji. W ramach ostatnio intensywnie rozwija-
jących się studiów maskulinistycznychdokonano gruntownej problematyzacji mę-
skiej seksualności. Wielu badaczy wskazuje na aporie fa|licznejtożsamości i nega-
tywne skutki popularyzowania męskości, która staje się wypadkową zdobyczy
seksualnych (np. paniczny strach przed impotencją czy poszukiwanie rożnego
rodzaju surogatów). w genitalizacjiibrutalizacji sfery intymnej upatruje się mechi-
nizmów projekcji stabuizowanej w kulturze męskiej słabości i bezradności (por.
Bóhnisch/Winter, 1997,s. i 88).

3 Hans-Peter Duerr przekonująco udowodnił, że połączenie męskiego seksu i agresji w czasach
nowożytnych niekoniecznie nosi znamiona patologii (Dueą 1 993, s. 220-241).
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3. Eroty czny kolonizator

Historie_osinobrodym to literackie dokumenty problematyzowania męskiej seksu-
alności. wiele z nich można uznaózawariant! ópowieści z gatunkusex ąnd cńme,
a ich bohatera określić mialem erotycznego ekstiemisty, ffio"o*"go demonicz-
nym ciągiem do repeĘcji. Despota-recydywista wy znii,e aoseekscenĘczną filo-
zofię miłoŚci. Ta miłość1o forma przyrvłaszczania,t"ńtutegoistyczno-materiali-
sĘcznYch kalkulacji, jej kwintesencję trafnie sformułowała Cństiane Lu tz: ,,Chodżzęmn% a dam ci wszYstko: beztroskie życie,pocztlciebezpieczeństwa, tożsamość
poprzez rolę małżonki,bądżĘlko moim obiiktem, mojąozdob ą. czyńdla mnie
wszystko i o nic nie pytaj, dam ci za to wszystko, óo póriudam. i...] Ńie rozwijaj
się w kierunku osobowości, która chce wiedżieć, znaćprawdę, aleilinie, to koniec
1 ry9i," wspaniaĘm królestwem - staniesz się ofiaią mojego saayzmu'' (Luż,
1996, s. l43),Mężczyznastawiawarunki i spodżiewa się uóńurunkowej -iłos"ize strony kobiety. sinobrody zawszerusza w dal, a do domu wraca tylko po to, by
ustalać zasady,kontrolować, oceniać iwymierzaćsprawiedliwość -,,nadio.o*ući.karac". Ta represyjna postawa wobec kobiet wydaje się formąreakcji na własne
deficyty. Jeżeli bowiem zdolność do płodzenia potomsiw u uriu^y za centralne
przeznaczenie mężczyzn w społeczeństwie patriarchalnym, to beździetny sino-
brody jawi się jako patriarcha niepełnowartościowy, ,,-ybńo* any'', aimpoten-
cja jest być może jego ściśle chronionątajemni.ą. ironuato prawie każdemaŁeń-
stwo. sinobrodego jest przykładem tzw. pary nieiównej, i to poa różnymiwzglę-
ilT_r, 1l" 

przede wszystkim pod względan wieku, Świaóomose obumierania sferr.libidoi związane z męskągeneratywnościąpoczucie własnej ,,rłori""onoś"i,i;ń
starzejącemu się mężczyźnie desperacko poszukiwać właściwei, 

"a3tęiej 
Jrt

młodszej partnerki.
problematycznąseksualność, często nierozerwalni emlięanązprzemocą terna-

Ęrująbezpośrednio dopiero teksty pochodzące z XX wieku.
. Pośmiertnie wydany fragment dram atyczny Georga Trakla,B taubart (l909/l9l0|
ins.cenizuje deprymujące połączenie weiela i s-ieńi. po kościelnej uioczystości
zaślubin następuje krwawa noc w atmosferze erotycznego koszmaru i sźalon§
zmysłowości. pan młody poi piętnastoletniąpannę młodąwinem, ona wydaje sĘ
zafascynowana jego eroĘzmem. podczas sóeny przek aźania kluczy sńotroą-
nazwa tzęczy po imieniu: klucz ma ,,otwierać drzwi do ślubnej ko-mnaty/ ań
tajemnicąrozl<ładi śmierć" (Trakl, l987, s. 444). Zwierzę.y popia*ęza ą-e ĘzasPokoiĆ ĘlkoPrzez,,podcięcie gardła" oblubienicy. rercti.atia;"st"łryuujd_
znajbardziej ekstremalnych i makabrycznychinscenizacji konstelacji,iziórłice
i śmierć". Nie ma tu żadnego testowinia kobiety, a peńersyj na cięć-'zabij^ni
zajmlje miej sce p ożądania.

. w tekstach z drugiej połowy xx wieku rzadko mamy do czynieni azzab|jz-
niem żon. Bohaterpowieści Hildebrandta Blaubart Mitte ąa Qglz)prowadzi is.
cYtującą grę, sPotykając się jednocześnie z sześcioma kobietami. op*"o*q
przez tego technokratę system ma na celu unikanie kolizji i zapewniónie kr=4
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z partnerek komfortu wynikającego zprzekonania, że jest tąjedyną bo przecież
,,Czymże sątrupy żon w sekretnej komnacie wobec tortury pozostawionych grze-
bieni?" (Hildebrandt,1973, s. 50). Falck redukuje kobiety do ich zmysłowości,
azwiązki z nimi traktuje jako rodzaj kuracji odmładzającej. Wymowna jest grote-
skowa scena, w której kobieĘ zebrane na urodzinach Sinobrodego wpadają na
pomysł, żeby go zabić,leczzaraz ten pomysł porzucają gdyż nie mogąsię poro-
zumieć co do tego, jak się podzielić jego ciałem - każda chce otrzymać najlepszą
częśó, czyli genitalia. Jest to wyraźna kpina z męskiej logiki fragmentaryzacji
kobiecego ciała i genitalizacji seksualności: tutaj mężczyzna zostaje zredukowa-
ny do tej części cińa, przez którą się definiuje.

Swoisty male trouble to także problem bohatera opowiadania Maxa Frischa
Blaubart (1982), w którym jednym z centralnych, choć w interpretacjachnajczę-
ściej pomijanych aspektów konstelacji ,,Sinobrody-kobiety" jest problem męskiej
potencji. Podejrzany o morderstwo na byłej żonie doktor Schaad słszy na sali
sądowej pytanie: ,,Jestpan sześciokrotlrierozwiedziony, doktorze Schaad: dlaczego
pańskie małżeństwa stawĄ się coraz krótsze?" I tu pada znamienna odpowiedź:
,,Zycie staje się krótsze" (Frisch, 2002, s,152). Prokurator znalazłw rzeczach
Schaada notatkę o następującej treści: ,,Powtarzający się brak erekcji umężczyzny
sprawia, że kobieta skłonna jest powątpiewać również we wszystkie inne jego
możliwości" (Frisch, 2002, s. 158).

Treść notatki proponuje sposób odczytania męskiej aklywności seksualnej zgod-
ny z wykreowaną w XX wieku analogiąmiędzy ogólną społeczrąporażkąa niezdol-
nościądo erekcji. Seksualność uzyskuje zrtaczenia symboliczne iwiĘe się z zaspo-
kojeniem pragnień spoza sfery inĘmnej (por. Bóhnisch/Winter, 1997 , s. l 84- 1 85).

Schaad wydaje się uwikłany w aporie tożsamości fallicznej, a jednąz nich jest
dialektyka potrzeb ciepła, blisko ści, delikatności z j ednej strony i władzy, kontro-
li, dominacji z drugiej. Ekscentryczny kaprys zavłierania nowych - trwających
coraz krócej - małżeństw (kźde rozstanie jest preludium kolejnego nviąku) można
wyjaśnić za pomocą zaproponowanego przezBberharda Schorscha teoremu ma-

Ęcy seksualnej atrakcyjności, krystalizującej się w sferze fantazji, gdzie powstaje

,,konstrukcja" wymarzonej kobieĘ. Obiektem fascynacji staje się fantom - ideał,
zaktórym można ,,uganiać się" przez cńe życie. Powtarzający się schemat po-
dobnych deficytowychzwiązków to manifestacjaprób dopasowaniarealnychpart-
nerek do idealnej matrycy (por. Schorsch, 1985, s. 95). Frisch, który w swej t,wór-
czości kilkakrotnie przedstawiał mężczyznw kryzysie tożsamości, tłumaczy serię
osobistych porażek doktora Schaada jego ,,męskimi fantazjami", owyffi ciągĘm
snuciem domysłów na temat kobiet, wiecznym produkowaniem fantasmagońi typo-
wych dla obrazowania kobiety w naszej kulfurze (fascynująca dama lub zławie&ź-
ma), aponiewńrzeczywiste kobiety nie przystajądo tego schematu, związki ska-
zane są na niepowodzenie,

I jeszcze jeden przykład współczesnego Sinobrodego, który traktuje aktyw-
ność seksualną jako falliczno-narcysĘczne zdobywanie kobiet Dla Richarda
z powieści Karin Struck Blaubarts Schatten ,,wziąć dziewicę" to to samo co,pójść



350 Monika Szczepaniak

na polowanie",,,złowić najlepsząszfukę" - to coś równie wspaniałego jak ruletka,
jednaznajwiększych atrakcji w życiu mężczyzny (por. Struck, 1994, s. 138). Upra-
wianie seksu Richard traktuje jako rodzaj sporfu, dowód prawdziwej męskości,
fenomen techniczny, Struck pokazała Sinobrodego jako mężczyznęsłabego, próbu-
jącego podbudować poczucie własnej wańości, owładniętego panicznym strachem
przed impotencją śmiercią starością poszukującego sposobów kompensacji wła-
snej niezdolności do zaangńowania emocjonalnego (sny i fantazj e eroĘczne z ele-
mentami przemocy, sceny przemocy w łóżku, seks jako system panowania, pogarda
wobec kobiety z jej potrzebami i uczuciami). Bohaterka powieści Struck zoriento-
wała się późno, ale jeszcze w porę, jak bardzo była zaślepiona, jak strasznie omotał
jąten,,brzydkifacetz sinąbrodą". Zwiódł jąabstrakcyjny odcień zarostu, przecież
nie istrrieją sine brody: ,,A może jego broda jest już siwa i tylko ją ufarbował na
niebiesko, by stworzyć dobre wrażenie?" (Struck,1994, s. l29). Może to tylko
magia w celu zamaskowania prawdziwego wieku, w celu zmylenia pańnerki?
,,Niebo jest błękitne, jasne niębo, Morze teżbywa mocno błękitne. Akwamaryn
podobno wiĘe ze sobą kochanków. GroĘ są niebieskie. Świt jest niebieskawr,
i zmierzch teżbywa sinawy. Ale przede wszystkim: Noc jest sina. Ale także usta
mogąbyć sine, gdy jest coś nie w porządku z krwiobiegiem" (Struck, 1994, s. 130
i nn.). Lily na początku widziała tylko błękit, po prostu ztgnorowńa agresywn\,
odcień nocy. W procesie uwalniania się spod panowania Sinobrodego przełomorve
jest uzyskanie świadomo ści, że sina broda to tylko pozor) maskarada, element stra_
tegii. W rzeczywistości jej partner jest ztmny jak lód i nienawidzi kobiet: ,,Także
sople lodu sąsine. Jego broda to wieczne, nietopliwe sople, ostre i spiczaste. Niko-
mu nie wolno sięzbliżać" (Struck, |994, s. 138 i nn.).

Wiele przemawiazatym,że Sinobrody nie jest autentyczny, a jego diaboliczna
logistyka to w znacznej mierze efekt skrępowania przez ,,więzy illusio virilis" (E.
Badinter). Jest więc - by tak rzec - ofiarą systemu, który na pozór perfekcyjnie
sprzyjajego interesom. Programowo wiedzie egzystencję pozbawionąelementórr
spontaniczności, wrazliwości, empatii, otwartości i refleksji nad samym sobą.

Podstawowy dylemat Sinobrodego odnosi się do męskości w ogóle: to wybór
między wlpełnieniem mitycznych norm męskości i zatraceniem siebie samego
a podążaniem za swoimi indywidualnymi ludzkimi potrzebami i utratąprawrlzi_
wej męskości w oczach społeczeństwa (por. Hollstein, 1999, s.40). Tę dialektykę
potrzeb emocjonalnych i narzuconych społecznie wzorców przemocy, kontrolr
i dominacji nad słabszymi niemiecki socjolog Walter Hollstein ujmuje w trafrta_
formułę,,zewnętrznawładza-wewnętrzna niemoc" (Hollstein, l999, s. 33). Uwodzi-
ciel zastawiający pułapki sam tkwi w kulturowej pułapce męskości i potrzebuje
wybawienia z opresji. Prośbę o pomoc wyraźnie arĘkufuje Sinobrody Eulenber-
ga,zwracając się do kobiety: ,,Możesz mnie uwolnić, podaj mi rękę,Agnes! Szuka-
łem cię jak tacy, która udzwignęłaby moje straszne brzemię. Mogłabyś przynieść
pokój mojemu sercu, tylko ty możeszzobaczyć, że jestem słaby jak dziecko" (Eul*
berg,l9ż5, s. 321 i nn.). Opowieści o Sinobrodym, które pozwalajązajrzeć a,
kulisy oficjalnego ,,teatru męskości", przyjrzec się poszczególnym jego aktororn_
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ujawnić wpisane w role napięcia i konflikty wewnętfzne, jawią się jako historie
męskiego opancerzenia, sinobarwny pancerz jest maską zaktórąukrywają się
słabość, kruchość, bezbronność, pustka emocjonalna. W tym sensie wykreowana
przez postaci Sinobrodych męskość jest artefaktem (konstrukcją która maskuje
swoją genezę), a on sam tylko menedżerem swojego kryzysu.
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