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Tożsamość wyrażona czy wyobrażona? 
Reprezentacje płci w klasycznym tańcu indyjskim kathak

STRESZCZENIE 
Zdaniem teoretyków postkolonializmu w niepodległych Indiach liczne struktury i zjawis-
ka, będące dziedzictwem kolonializmu, utrwalają nierówności społeczne, w tym podrzęd-
ny status kobiety. Propagowana przez hinduskich nacjonalistów ideologia płci znalazła 
odzwierciedlenie w klasycznej sztuce kathak. Tradycyjne konwencje portretowania posta-
ci oraz „idealne typy” bohaterów i bohaterek wpisują się w patriarchalny dyskurs. Reguły 
klasycznej estetyki nakazują tancerzom utożsamienie się z odgrywanym charakterem. 
Jednak w obliczu przemian nowoczesności model sanskryckiej heroiny wydaje się coraz 
bardziej odległy od doświadczeń indyjskiej kobiety. Artykuł analizuje znaczenie reprez-
entacji płci (w szczególności wizerunków kobiecości) w kathak w kontekście procesów 
negocjowania indyjskiej tożsamości narodowej.
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Klasyczna sztuka kathak wyodrębniła się na północy subkontynentu in-
dyjskiego z rozmaitych form widowisk ludowych (świeckich i religijnych) 
oraz tańców dworskich, jakie rozwijały się pod patronatem hinduskich 
radżów i muzułmańskich władców1. Istotne znaczenie dla rozwoju tej tra-
dycji miały czasy burzliwych przemian socjopolitycznych i kulturowych, 

1 Zob. P. Chakravorty, Bells of Change: Kathak Dance, Women and Modernity in 
India, Calcutta 2008, s. 26.
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związanych z procesem dekolonizacji Indii i budowaniem tożsamości na-
rodu indyjskiego. Jedną ze strategii narodotwórczych zorientowanych na 
zaznaczenie kulturowej i duchowej odrębności od kolonizatora było pro-
pagowanie idei panindyjskiego dziedzictwa kulturowego. Pod wpływem 
kreowanej wizji narodowej kultury, zakorzenionej w tradycjach sanskrytu, 
w latach 30. XX wieku zainicjowany został „renesans” klasycznego tańca 
indyjskiego. Sygnowane mianem „klasycznych” tradycje taneczne Azji 
Południowej poddane zostały procesom homogenizacji, z tendencją do 
„sanskrytyzacji” i „hinduizacji”, jaka nasilała się pod wpływem wzrasta-
jącego hinduskiego nacjonalizmu. Tym sposobem, zaklasyfikowana jako 
klasyczna, sztuka kathak stała się przestrzenią negocjowania tożsamości 
narodowej i powiązanej z nią ideologii płci, wyrażającej się między in-
nymi w konwencjach portretowania postaci. „Idealne typy” bohaterów 
i bohaterek ucieleśniać miały wartości indyjskiego narodu w odwołaniu 
do religijnych (hinduskich) symboli oraz tradycyjnych ról społecznych, 
przypisywanych kobiecie i mężczyźnie w Indiach. Nowe ramy tradycji 
przeistaczały wizerunek artysty (zwłaszcza indyjskiej tancerki), nakłada-
jąc na niego określoną tożsamość.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie sposobów artykułowania 
płci w klasycznym kathak jako swoistych schematów reprezentacji, wpi-
sujących się w patriarchalny dyskurs hinduskiego nacjonalizmu. Socjopo-
lityczne tło formowania się tych narracji przybliżone zostanie z zamiarem 
wyjaśnienia znaczenia i funkcji symbolicznych reprezentacji płci, zwłasz-
cza wizerunku indyjskiej kobiety, w procesach narodotwórczych. Analiza 
klasycznych konwencji, jakie zdominowały sztukę tańca indyjskiego w to-
ku jego „renesansu”, posłuży rozważeniu, czy prezentowane w kathak wi-
zerunki kobiece stanowią manifestację tożsamości autentycznej indyjskiej 
kobiety, czy raczej replikę pewnych kulturowo stereotypizowanych repre-
zentacji kobiecości, nieprzystających do współczesnych realiów.

PŁEĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA W DYSKURSIE 
KOLONIALIZMU I HINDUSKIEGO NACJONALIZMU

Zdaniem teoretyków postkolonializmu w suwerennym państwie postkolo-
nialnym liczne struktury i zjawiska, będące dziedzictwem kolonializmu, 
utrwalają nierówności rasowe i społeczne, w tym patriarchalny system. 
W retoryce kolonializmu dominacja polityczna i społeczna kolonizatorów 
symbolizowała przewagę mężczyzn i męskości nad kobietami i kobie-
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cością (utożsamianą z Orientem i podbijanymi kontynentami). Analogie 
pomiędzy kobiecością a statusem skolonizowanych podmiotów utwier-
dzały tworzone przez imperialistów symboliczne wyobrażenia podboju 
kolonialnego. W czasach ekspansji kolonialnej upowszechniła się trady-
cja ilustrowania zdobytych lądów w postaci egzotycznych kobiet: dzikich 
bądź tajemniczych, powabnych, czekających na odkrycie i zawładnięcie 
przez mężczyznę – Europejczyka, i w następstwie wyzwolenie przez 
niego z jarzma rdzennych tradycji i opresyjnego patriarchatu2. Zdaniem 
Petera Hulme’a, romans orientalnej kobiety z białym mężczyzną wyrażał 
ideał kulturowej hegemonii, mającej wypływać z wolnej woli i przynosić 
obustronne korzyści3. Domniemane barbarzyństwo tubylczych mężczyzn, 
których kolonialny dyskurs przeistaczał w łajdaków, lubieżników czy 
homoseksualistów, uzasadniać miało konieczność podboju i zwalczania 
„nieetycznych” praktyk i obyczajów hinduskich, takich jak sati – (samo)
palenie wdów, jako „cywilizacyjnej misji”. Cechy rasowe wyjaśniano za 
pośrednictwem cech płciowych. Jak wskazuje Gilman, poprzez tego typu 
używanie jednych kategorii do opisywania drugich dziewiętnastowieczne 
dyskursy zacieśniały powiązania pomiędzy ciemną skórą, dewiacyjną sek-
sualnością i kobiecością4. Także w romantycznych wyobrażeniach i me-
taforach Orient skupiał cechy uchodzące za kobiece, jak niezmienność, 
pasywność, irracjonalność. Utożsamiając kobiecość z podporządkowanym 
(skolonizowanym) „innym”, kolonializm intensyfikował i utrwalał formy 
patriarchalnego systemu.

Hinduski nacjonalizm redefiniował znaczenie indyjskiej kobiecości. 
W czasie walki z brytyjską dominacją eliminowane przez kolonialny rząd 
praktyki ucisku kobiet stawały się dla niektórych nacjonalistów symbolem 
zagrożonej, rodzimej tradycji, a tym samym – wyznacznikiem narodowej 
tożsamości i wartości, których należy bronić przed obcym najeźdźcą. An-
tykolonialny nacjonalizm najczęściej uwierzytelniał się poprzez kobiety 
wyobrażane jako strażniczki domostwa5. Dom (sfera prywatna, duchowa) 
i kobieta funkcjonowały jako metafora „narodowej” kultury, w opozycji do 
świata (sfery publicznej) i mężczyzny. Nowy wizerunek indyjskiej kobiety 
przedstawiał ją jako ostoję kulturowej tożsamości narodu, odzyskiwanej 

2 Zob. A. Loomba, Kolonializm/postkolonializm, tłum. N. Bloch, Poznań 2011.
3 Przeciwna sytuacja, w której biała kobieta ulega czarnemu mężczyźnie, postrzegana 

była natomiast jako zagrożenie zanieczyszczenia białej rasy.
4 A. Loomba, op. cit., s. 171.
5 L. Gandhi, Teoria	postkolonialna, tłum. J. Serwański, Poznań 2008, s. 91.
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z czasów przedkolonialnego społeczeństwa – była ona bowiem łączona ze 
sferą przestrzeni prywatnej, relatywnie nieskażonej wpływami obcej kultury. 
W przeciwieństwie do mężczyzn, którzy często kształcili się na Zachodzie, 
kobiety niezmiennie kultywowały hinduskie obyczaje, stojąc na straży rdzen-
nej, duchowej kultury, mającej świadczyć o wyższej duchowości narodu 
indyjskiego. Kobiety (oraz inne grupy podporządkowane) uosabiały zatem 
więź nacjonalizmu z gloryfikowaną, odległą przeszłością i tym, co w „in-
dyjskości” ponadczasowe, mężczyźni zaś – jego rewolucyjną, dynamiczną 
nowoczesność6. Jak zauważa Young: „naród jest często wyobrażany jako ko-
bieta, zaś ideologia nacjonalizmu zazwyczaj łączy istotę narodowej tożsamo-
ści z wyidealizowanym, patriarchalnym wizerunkiem idealnej kobiecości”7. 
W kontekście dążeń niepodległościowych indyjski naród personifikowany 
był jako „Matka India” (Bhārat	 Mātā), rodzicielka przyszłych obrońców 
kraju, wymagająca szczególnej ochrony przed wrogiem i obcymi wpływami. 
Tymczasem poglądy aktywistów hinduskiego renesansu, indyjskich zwolen-
ników Antinautch movement (kampanii skierowanej przeciwko instytucjom 
tańca w Indiach), jak i późniejszych reformatorów tańca klasycznego znacz-
nie czerpały z myśli i kultury zachodniej.

Wielu krzewicieli idei indyjskiego narodu mimo głoszenia postulatów 
modernizacji i społecznych reform promowało wzorcowy model kobieco-
ści, utwierdzający ideologie płci wywiedzione z hinduizmu i wiktoriań-
skiego purytanizmu. Jak zauważa Sumanta Banerjee, propagowany wśród 
bengalskiej klasy średniej (bhadralok) model bhadramahilā – szanowanej 
kobiety z wyższych warstw społecznych – przeciwstawiony demonizowanej 
osobowości memsāhib (zwykle Angielki, przebywającej na terenie British 
Raj), jak również złej sławie wisznuickich śpiewaczek, kurtyzan i kobiet 
z niskich kast8, kreowany był w wyraźnej analogii do wiktoriańskiej wizji 

6 P. Roy, Indian	 Traffic.	 Identities	 in	 Question	 in	 Colonial	 and	 Postcolonial	 India, 
Berkley–Los Angeles–London 1998, s. 137.

7 R. J. C. Young, Postkolonializm.	Wprowadzenie, tłum. J. Król, Kraków 2012, s. 79. 
8 W opozycji do modelu mężatki-gospodyni (pativratā) funkcjonował w Indiach 

alternatywny model kurtyzany (gaṇikā, tawāif). Do atrybutów mężatki należały: skrom-
ność, podporządkowanie, wydawanie na świat męskich potomków w celu podtrzymania 
rodu, sprowadzanie pomyślności poprzez domowe obrządki. Kurtyzana pozostawała nie-
zamężna, samodzielna, mogła gromadzić własny majątek i nie musiała posiadać dzieci. 
Jej atutem była uroda, swoboda seksualna, erudycja, zdolności artystyczne, między inny-
mi taneczne i wokalne. Wraz ze zmianą warunków ekonomicznych i socjopolitycznych 
kurtyzany utraciły społeczny prestiż, ich profesja została napiętnowana i w rezultacie 
zanikła. Kurtyzany stanęły przed koniecznością przemodelowania swojej tożsamości. 
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„anioła ogniska domowego”9 (modelu kobiety idealnej – pięknej, pracowitej, 
skromnej, rozważnej i zaradnej gospodyni, dbającej o komfort i zadowolenie 
męża). 

Dwudziestowieczny nacjonalizm elit przyniósł nową kategorię identyfi-
kacji indyjskiej kobiety – wojowniczki na wzór Rani z Jhansi10, przyzwa-
lając na uczestnictwo kobiet w sferze publicznej. Kobiecy aktywizm miał 
sprowadzać się jednak przeważnie do walki o naród i być połączony z sza-
cunkiem dla tradycji, wyrażającym się poprzez ubiór, nawyki jedzeniowe, 
normy zachowania czy religijność. Ideał wyzwolenia indyjskiego narodu 
nie implikował postulatu zmian w sytuacji kobiet na rzecz ich emancypacji. 
Wprawdzie niektórzy działacze tamtego okresu (Mahatma Gandhi, Rammo-
han Roy) głosili hasła takich reform, jednak kobiety domagające się rów-
nych praw często spotykały się z zarzutem importowania brytyjskich idei. 
Niepodległość Indii w istocie nie przyniosła znaczącej poprawy sytuacji 
kobiet11. Suwerenne państwo indyjskie ze swoimi formami władzy stało się 
ich nowym ciemiężcą.

ŹRÓDŁA REPREZENTACJI KOBIECOŚCI 

Rajeswari Sunder Rajan w swych badaniach nad podporządkowaniem kobiet 
analizuje reprezentację jako proces konstruowania kobiecego podmiotu w re-
akcji na różnorodność ideologicznych imperatywów. „Zrozumienie problemów 
realnej kobiety wymaga uwzględnienia «wyobrażonych» konstruktów, w ob-
rębie których i poprzez które kobieta wyodrębnia się jako podmiot”12. Istotną 
rolę w kształtowaniu tożsamości odgrywa kultura, pojmowana jako produkt 
przekonań i konceptualnych modeli społeczeństwa. Ponieważ jest heteroge-
niczna, zmienna i podatna na interpretacje, może stać się przestrzenią kontesta-
cji i przemodelowania podmiotowości poprzez ingerencję sił politycznych, jak 

Dotyczyło to między innymi słynnych tawāif z Lucknow, które przekwalifikowały się 
między innymi na wokalistki radiowe i filmowe, aktorki lub prostytutki.

9 P. Roy, op. cit., s. 129.
10 Rani Lakszmibai (1828–1858) zasłynęła z przywództwa w rebelii 1857 roku, 

czynnego udziału i śmierci w walkach przeciwko Brytyjczykom, którzy po śmierci jej 
męża – radży Jhansi – zaanektowali jego księstwo. Dla nacjonalistów stała się symbolem 
patriotyzmu i oporu wobec kolonialnej władzy.

11 R. J. C. Young, op. cit., s. 136.
12 R. S. Rajan, Real	and	Imagined	Women.	Gender,	culture	and	postcolonialism, Lon-

don–New York 1993, s. 10.
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i strategie reinterpretacji. Na skutek politycznej manipulacji reprezentacja pełni 
instrumentalną funkcję w tworzeniu samoreprezentacji kobiety. Media (tele-
wizja, prasa) i reklama, poddawane kontroli państwa, mają znaczącą funkcję 
w kreowaniu i homogenizacji modelu panindyjskiej tożsamości kobiety, który 
nawet w unowocześnionej wersji (kobiety samodzielnej, godzącej narodową 
tożsamość i tradycje z wyzwaniami nowoczesności, zgodnie z postulatem 
modernizacji bez westernizacji i feminizmu) reprodukuje elementy opresyj-
nego systemu. Przykładu dostarczają serialowe wersje sanskryckich eposów, 
prezentujące sylwetki głównych bohaterów jako symbole narodowej kultury 
i uniwersalne archetypy, wskazując na ponadczasowość indyjskich tradycji.

Sanskrycka literatura, w szczególności kodeksy praw i obyczajów (dhar-
maśastry), eposy i purany, jest głównym źródłem symbolicznych, religijnych 
i społecznych reprezentacji kobiecości i męskości (a zarazem porządku społecz-
nego i kosmicznego) w kulturze hinduskiej13. Heroiny sanskryckiej literatury 
(prezentowane w odpowiednio zinterpretowanych mitach) przywoływane są ja-
ko modelowe przykłady ról kobiecych w procesach socjalizacji kobiet. Ideałem 
hinduskiej kobiety jest bohaterka Ramajany, Sita – znana z lojalności i posłu-
szeństwa względem męża Ramy. Symbolem oddania jest także postać biernej 
Radhy, tęskniącej za ukochanym bogiem Kriszną, który tymczasem spędza czas 
na igraszkach z innymi pasterkami (gopi). Bohaterki eposów – Sita i Draupa-
di – reprezentowały również idealizowane jakości kobiecej natury, pożądane 
w polityce biernego oporu Gandhiego, takie jak ahinsa (niezadawanie krzywdy, 
przemocy) i satjagraha (przywiązanie do prawdy). Z kolei równie często przy-
woływany motyw próby zniesławienia bohaterki Mahabharaty, Draupadi, przez 
Kaurawów przywołuje inny stereotyp indyjskiej kobiety – bezbronnej ofiary na-
paści, której hinduski mężczyzna powinien strzec i bronić jako swojej własności.

Poprzez odniesienie do „uświęconego porządku” i wykorzystanie 
skłonności indyjskich kobiet do życia mitem tego typu symboliczne obra-
zy hinduskiej kobiety, propagowane przez dyskurs grup hegemonicznych, 
bywają odtwarzane w życiu codziennym. Analizując społeczną tożsamość 
kobiety indyjskiej, należy nie tylko uwzględnić kwestię płci, lecz także 
mieć na uwadze, iż procesy tożsamościowe w Indiach determinowane są 
przez szereg innych kryteriów identyfikacji, jak kasta, klasa społeczna, stan 
cywilny, wyznanie, etniczność, położenie geograficzne czy epoka14. Toż-

13 M. Sacha, Ginefobia	w	kulturze	hinduskiej.	Lęk	przed	kobietą	w	dyskursie	antro-
pologicznym	i	psychoanalitycznym, Kraków 2011, s. 87.

14 Zob. Invented	 Identities,	The	 Interplay	of	Gender,	Religion	and	Politics	 in	 India, 
eds. J. Leslie, M. McGee, New Delhi 2000.
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samość płci w Indiach jest więc niestała, wielowarstwowa, negocjowana 
w określonym kontekście historycznym i regionalnym, poddawana oddzia-
ływaniu religijnych ideologii i uwikłana w struktury władzy. Jak dowodzą 
badania Deliège’a, wspierana przez hinduskich nacjonalistów ideologia 
płci jest reprodukowana przede wszystkim w wyższych warstwach społe-
czeństwa15, zabierających decydujący głos w tworzeniu wizji indyjskiego 
dziedzictwa kultury.

Hegemoniczne grupy prezentują podział kastowy i płciowy jako natu-
ralny, odwieczny element porządku społecznego. Religijny paradygmat le-
gitymizuje obowiązującą genderową hierarchię zarówno w symbolicznym, 
jak i społecznym wymiarze. Kobieca tożsamość kształtuje się pod presją 
społecznych i ideologicznych reprezentacji rodziny, naznaczonych zasadą 
subordynacji kobiet i gwałtownie wymuszanych zmian tożsamości, związa-
nych z przejmowaniem określonych ról (córki, żony, matki)16. Zdaniem Ann 
Gold, w prekolonialnych Indiach role płci pozostawały dość jasno ustano-
wione, podczas gdy płciowe tożsamości nie były mocno zdefiniowane. Jak 
sugeruje Ashis Nandy, ta płynność kategorii płci umożliwiła nałożenie zasad 
wiktoriańskiej moralności i kulturowych kodów w epoce kolonialnej, które 
w głównej mierze wyznaczyły sztywną hierarchię płci i podrzędną pozycję 
kobiety w indyjskim społeczeństwie17.

15 Kobiety z niższych warstw społecznych (m.in. dalitów), ze względów material-
nych często zmuszone do pracy także poza domem, prezentują mniej konserwatywne 
podejście do nakazów kodeksu praw i hinduskiej obyczajowości. Współczesne analizy 
wskazują na jednoczesny społeczny opór i konserwatywne tendencje względem istnieją-
cej w Indiach hierarchii płci i normy religijno-prawnej (M. Sacha, op. cit., s. 90).

16 Ibidem, s. 93.
17 Nandy dowodzi, że dychotomia płci wcześniej nie była tak mocno zaznaczona, 

gdyż w prekolonialnych Indiach istniała powszechna świadomość istnienia „trzeciej 
płci” (androgyna, biseksualisty) czy swego rodzaju liminalności płciowej (np. „znie-
wieściałego” mężczyzny w postaci bhakty, świadomie obierającego ścieżkę „kobieco-
ści”). O płynności kategorii płci świadczyć mogą hinduskie mity i traktaty medyczne. 
Inaczej rozłożone były także cechy płci. Nandy wskazuje, że jakości takie jak rywa-
lizacja, agresja, siła, aktywność, inwazyjność nie były powszechnie przypisywane 
mężczyznom (przyporządkowanie to zostało przyniesione z Zachodu), za to często 
stanowiły kobiece atrybuty. Zdaniem Gold, w hinduskim światopoglądzie moc była 
wręcz kosmologicznie tożsama z żeńską płcią – kobiety posiadały więcej mocy od 
mężczyzn, gdyż doświadczały większych cierpień, z których miały czerpać swoją siłę. 
Zob. A. Grodzins Gold, From Demon Aunt to Gorgeous Bride..., [w:] Invented Iden-
tities,	The	 Interplay	of	Gender,	Religion	and	Politics	 in	 India, eds. J. Leslie, M. Mc-
Gee, New Delhi 2000, s. 203‒231.
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WIZERUNEK INDYJSKIEJ KOBIETY W KONTEKŚCIE 
„RENESANSU” KLASYCZNEGO TAŃCA INDYJSKIEGO

Społeczny nacisk na twórcze imitowanie przez realne kobiety ideologicz-
nie wypreparowanych ról kobiecych (oddanej żony, heroicznej matki czy 
ewentualnie zmaskulinizowanej wojowniczki na wzór gniewnych bogiń 
hinduskiego panteonu) znalazł odzwierciedlenie także w artystycznych kon-
wencjach klasycznych sztuk performatywnych. Ikony hinduskiej mitologii 
i literatury, takie jak Radha, Sita, Durga, Śakuntala, Sati czy Sawitri, stały się 
wiodącymi bohaterkami spektakli kathak. Kulturowe reprezentacje kobieco-
ści pozostawiły na scenie klasycznego tańca indyjskiego niewiele przestrzeni 
dla samoobrazu realnych kobiet. W tej sytuacji głos tancerek został niejako 
stłumiony, a ich ekspresja poddana kontroli grup hegemonicznych, dyktują-
cych standardy kanonu estetycznego w sponsorowanych przez rząd instytu-
cjach edukacyjnych, na deskach teatrów czy festiwalach tańca. Nasilający 
się hinduski nacjonalizm stał się jednym z czynników przekształcających 
sztukę kathak w środek wyrazu określonych ideologii i obszar negocjowania 
tożsamości narodowej, religijnej i kulturowej. Wymownym tego przykła-
dem był „renesans” klasycznego tańca indyjskiego, zainicjowany w latach 
30. XX wieku, w toku którego istotnym zmianom poddano repertuar, kon-
wencje estetyczne i sposób funkcjonowania tradycji w społeczeństwie. 

Istotną rolę w procesie tej transformacji odegrała tendencja do „sanskry-
tyzacji” restytuowanych tradycji, związana z odniesieniem tańca klasycznego 
do sanskryckiej literatury (uznanej w oczach zachodnich badaczy) i tradycji 
nieprzerwanego przekazu ustnego18. W odróżnieniu od funkcjonowania tego 

18 Jak dowodzi S. J. Sutherland Goldman w artykule Speaking	Gender:	Vāc	and	the	
Vedic	Construction	of	the	Feminine, status sanskrytu i związane z nim tradycje przekazu 
wiedzy odzwierciedlają patriarchalny porządek społeczeństwa aryjskiego. W literaturze 
wedyjskiej mowie (sanskr. vāc, fem.) przypisywano żeńską naturę, związaną z jej ambi-
walencją – podobnie jak kobiety, miała potencjał oddziaływania na rzeczywistość: two-
rzenia i niszczenia, obciążona była groźbą skalania, dlatego należało ją kontrolować (by 
między innymi spełniała męskie pragnienia), zawłaszczać i strzec dostępu do niej. Służyć 
temu miała gramatyka (sanskr. vyākaraṇa, masc.), bramiński monopol na wiedzę oraz 
reguły czystości rytualnej. W kontynuacji i odwoływaniu się do tych praktyk dostrzec 
można tendencję do odtwarzania patriarchalnych wzorców. Podobnej marginalizacji co 
kobiety podlegały niższe klasy społeczne. Kasta i płeć były kluczowymi kategoriami or-
ganizowania bramińskiego systemu społecznego w starożytnych Indiach. Tworzone przez 
męskie elity śastry dostarczały reprezentacji kobiet i niższych warn (i ich służebnej roli) 
na potrzeby umacniania pozycji kapłanów.
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terminu w kontekście socjologicznym19, na gruncie renesansu tańca indyj-
skiego proces ten w głównej mierze oznaczał nałożenie na lokalne tradycje 
repertuaru zaczerpniętego z sanskryckiej literatury oraz włączenie do nich 
zasad techniki tańca skodyfikowanego w Natjaśastrze i innych sanskryckich 
traktatach. Jak zauważa Coorlawala: 

[...] w kontekście tańca sanskrytyzacja stała się procesem legitymizacji, w toku któ-
rego tradycje taneczne określane mianem «ludowych», «rytualnych» lub nieprzypo-
rządkowane do żadnej z wyróżnionych kategorii zostają wyniesione do rangi tańca 
«klasycznego», podnoszącej ich status społeczny, polityczny i artystyczny20.

Z sanskrytyzacją łączył się trend „hinduizacji tańca” – nacechowania 
sztuki konotacjami z hinduską religią i filozofią, które miały głębiej osadzać 
taniec w ramach tradycji hinduizmu. Zabiegi te miały na celu wywyższenie 
klasycznego tańca indyjskiego do rangi „sztuki wysokiej” między innymi po-
przez rehabilitację wizerunku jego wykonawczyni, oczyszczenie jej z zarzu-
tów o „niemoralność” i wskazanie na sanskrycki i religijny rodowód tej sztu-
ki. Służyło temu przypisanie tańca klasycznego wyższym, szanowanym kla-
som społecznym. Słynne pionierki rekonstrukcji kathak (Madame Menaka) 
czy bharatanatjam (Rukmini Devi) szczyciły się bramińskim pochodzeniem, 
podtrzymując zafałszowany obraz dziejów tych tradycji, wyabstrahowany 
z ich społecznej historii. Reprezentacje kobiecości miały w istocie dystanso-
wać kathak od jego kolonialnego prototypu – sztuki nautch, służącej rozryw-
ce patronów, napiętnowanej jako zajęcie kurtyzan i prostytutek, z których 
część była muzułmankami. Wypływały one także z potrzeby wykazywania 
„autentyczności tradycji”, zwykle definiowanej w kategoriach zakorzenienia 
w odległej, wspaniałej przeszłości i wyrafinowanej kulturze. W przypadku 
kathak, oprócz ukazywania jego powinowactwa z sanskryckimi tradycjami, 
wskazywano także na dwory Wielkich Mogołów jako kolebkę rozwoju tego 

19 Termin „sanskrytyzacja” został ukuty na określenie zjawiska akulturacji i adapta-
cji elementów obyczajowości przypisanej wysokim kastom w Indiach przez członków 
niższych warstw drabiny społecznej w celu podwyższenia swojego społecznego statu-
su (M. N. Srinivas, Sanskritization	 and	 Westernization, „Far Eastern Quarterly” 1956, 
Vol. 14, No. 4; V. Raghavan, Variety	 and	 Integration	 in	 the	 Pattern	 of	 Indian	Culture, 
„Far Eastern Quarterly” 1956, Vol. 14, No. 4). Proces ten oznaczał świadome zwrócenie 
się („powrót”) ku wedyjskim, bramińskim wartościom i zwyczajom (niekiedy w opozycji 
do westernizacji) z nowej, „intelektualnej” perspektywy, przez co był niekiedy zamiennie 
określany mianem „braminizacji”.

20 U. A. Coorlawala, The	Sanskritized	Body, „Dance Research Journal” 2004, Vol. 36, 
No. 2, s. 53–54 (tłumaczenie własne).
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tańca. Nowe ramy tradycji przypisywały główne zasługi w kultywowaniu 
kathak nadwornym tancerzom nawabów Oudhu i władców Radźasthanu. 
Mieli oni reprezentować tradycyjny hinduski schemat przekazu wiedzy z na- 
uczyciela (mężczyzny) na ucznia (guruśiṣya-paramparā). W popularnej wer-
sji kathak wywodzony jest z tradycji wędrownych piewców hinduskich 
eposów, zwanych kathakami (sansk. kathaka – „opowiadający historie”), 
których także łączy się z warstwą bramińską.

Ponadto, kostium tancerza na klasycznej scenie tańca indyjskiego stał 
się jednym z quasi-religijnych insygniów, nakładających na niego religijną 
(hinduską) tożsamość21. Tancerki zaczęły wpinać we włosy kwiaty i zakła-
dać tradycyjną biżuterię, jaką zwykły nosić w dniu ślubu hinduskie panny 
młode, co także służyło podkreśleniu ich społecznej estymy, szacunku dla 
hinduskich tradycji i religijnej postawy. Ślubna biżuteria sugerować mogła 
także stan małżeński tancerki, co jeszcze bardziej dystansowało ją od nie-
zamężnych kurtyzan tawaif czy świątynnych tancerek dewadasi. Niektóre 
tancerki występowały w sari. 

Dużą inwencją w projektowaniu wymyślnych kostiumów i charaktery-
zacji, inspirowanych hinduską sztuką miniatur czy starożytnych fresków 
z Adżanty, wykazała się pionierka renesansu kathak – Madame Menaka 
(ryc. 1). Czerpiąc z konwencji zachodniego baletu, zaczęła między innymi 
tworzyć grupowe choreografie kathak, w których każdy tancerz miał przypi-
saną określoną rolę, co z kolei skłaniało Menakę do starannej, wykwintnej 
stylizacji mitycznych bohaterów. Klasycyzujące tendencje zmierzały jed-
nak do ujednolicenia konwencji scenicznego ubioru, który miał świadczyć 
o skromności i moralnej nieskazitelności artystek. Wyrafinowane, bogato 
dekorowane i niekiedy znacznie odsłaniające ciało stroje Menaki mogły być 
zbyt kontrowersyjne dla purytańskiego ducha „odrodzenia”.

W kathak wyróżnia się obecnie strój hinduski i muzułmański. Hinduski 
kostium kobiecy składa się z szerokiej, długiej do kostek spódnicy (lehenga) 
i obcisłej bluzki ćoli, przykrytej szalem dupattą (ryc. 2). Rzadziej spotykany, 
muzułmański strój kobiecy, tak zwany angarkha (ryc. 3), zawiera charakte-
rystyczną koszulę, której dolna część jest rozszerzona na kształt spódnicy 
ciętej z koła, spodnie oraz ewentualne dodatki: obcisłą kamizelkę, niewielki 
kapelusz i pasek zdobiony szlachetnymi kamieniami. Religijną tożsamość 
tancerza dookreślać może także obecność lub brak tilaki na czole.

21 A. Lopez y Royo, Classicism,	post-classicism	and	Ranjabati	Sircar’s	work:	re-de-
fining	 the	 terms	 of	 Indian	 contemporary	 dance	 discourses, [online], https://eprints.soas.
ac.uk/62/1/LopezSAR.pdf [dostęp: 28.10.2012].



Ryc. 1. Madame Menaka w choreografii „Menaka Lasyam”

Źródło: S. Kothari, Kathak: Indian Classical Dance Art, 
 New Delhi 1989.



Ryc. 2. Uma Sharma w stroju hinduskim, tańcząca do bhadźanu Surdasa (poety  
 bhakti) Bujhat	Shyam	kaun	tu	gori – opiewającej miłość Kriszny i Radhy

Źródło: S. Kothari, Kathak: Indian Classical Dance Art, New Delhi 1989.



Ryc. 3. Neelima Azim w tradycyjnym kostiumie muzułmańskim angarkha

Źródło: S. Kothari, Kathak: Indian Classical Dance Art, New Delhi 1989.
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W celu wykazania hinduskiego rodowodu i sakralnego wymiaru ka-
thak repertuar został zdominowany przez mityczne opowieści, sławiące 
potęgę, moralność i waleczność hinduskich bogów i herosów oraz wier-
ność, cnotliwość i gotowość do poświęceń ich wybranek. Popularne wśród 
artystów kathak epoki kolonialnej (między innymi w rezydencji nawaba 
Lucknow Wajida Ali Shaha) miłosne pieśni z gatunku thumri i ghazal 
zostały wyparte przez bhadźany – hymny o tematyce pobożnościowej, 
ilustrujące ideał oddania i żarliwego uczucia człowieka do boga (bhakti). 
W nawiązaniu do nurtu bhakti żywo eksplorowany motyw igraszek Krisz-
ny z pasterkami zatracił swój erotyczny aspekt, stając się metaforą tęsk-
noty i pragnienia połączenia się duszy ludzkiej z Absolutem. Jak dowodzą 
Karin Kapadia i Daud Ali, ideologia uległości bhakti reprodukowała pa-
triarchalną ideologię i status subordynacji kobiety22.

Także dobór postaci oraz wyeksponowanie ich cech i czynów służy-
ło uwydatnieniu pożądanych atrybutów płci. Mimika i ruchy bohaterki 
eksponować miały takie cechy kobiety idealnej, jak skromność, wstydli-
wość, posłuszeństwo i oddanie ukochanemu mężczyźnie. Uosobieniem 
tych przymiotów są sylwetki Radhy i Sity, niemal zawsze portretowane 
w relacji do partnera. Wizerunek mężczyzny miał natomiast epatować 
siłą, witalnością i wewnętrzną równowagą, jakie ucieleśnia postać Śiwy 
Nataradźy – nowego „bohatera” klasycznego tańca indyjskiego. Popular-
ność zdobył także bóg Rama jako wzór honorowego, idealnego władcy, 
staczający zwycięską walkę z demonem Rawaną, który uprowadził jego 
małżonkę Sitę. Mimo gróźb demona Sita dochowuje wierności Ramie. 
Na przekór swoim uczuciom i przekonaniu o niewinności żony Rama de-
cyduje się jednak oddalić od siebie ukochaną kobietę, która przebywała 
w domu innego mężczyzny, gdyż przyjęcie jej pociągałoby za sobą ryzyko 
ujmy na honorze. Moralny obowiązek zostaje więc wyniesiony ponad głos 
serca. Sita natomiast – jak nakazuje powinność żony – posłusznie godzi 
się z wolą męża. Przedstawiane w kathak motywy z Ramajany mają na 
celu nie tyle zobrazowanie miłości pomiędzy Ramą a Sitą, ile pochwałę 

22 Daul Ali wykazuje, że wraz ze wzrostem popularności poezji bhakti na dworach 
władców północnych Indii doszła do głosu kobiecość. Nowy układ relacji między panem 
a podporządkowanym pociągał za sobą potrzebę przemodelowania obrazu kobiety służeb-
nicy z patriarchalnych śastr. Jej nowa rola – wyznawcy – pozostawiała ją na podrzędnej 
pozycji względem pana, ale czyniła bardziej widoczną i słyszalną na politycznej arenie. 
Podjęcie ścieżki bhakti przez mężczyznę oznaczało jego duchową feminizację – przej-
mował on bowiem cechy tradycyjnie przypisywane kobietom, jak uległość i oddanie, co 
w tym kontekście uznawano za godne pochwały.



	 Tożsamość	wyrażona	czy	wyobrażona?	Reprezentacje	płci...	 205

ich etycznej bezkompromisowości. Spore partie repertuaru kathak poświę-
cone są charakterystyce i wychwalaniu cnót bohaterów. Akcja w kathak 
wydaje się mieć niekiedy drugorzędne znaczenie, stanowiąc pretekst do 
uwydatnienia moralnych cech wzorcowych bohaterów oraz idealizowane-
go ujęcia kobiecej natury.

Celem zilustrowania relacji damsko-męskich w kathak często wykorzy-
stywana jest klasyczna konwencja przedstawiania typów bohaterek (sansk. 
nāyikā-bheda), kontynuowana między innymi przez poetów hindi. Przedsta-
wienie jednego z wyróżnionych typów bohaterki może też stanowić wiodący 
motyw choreografii czy poetyckiego utworu. Sanskryccy teoretycy sztuki 
klasyfikowali bohaterki ze względu na schematy ich zachowań w określonej 
sytuacji z kochankiem. Tożsamość bohaterki jest definiowana i wartościo-
wana także ze względu na jej status społeczny, pełnione przez nią funkcje 
i zachowania w stosunku do mężczyzny. Pod kątem ostatniego kryterium 
bohaterki dzielą się na:
‒	uttamā (sansk. „najlepsza”) – taka, która zawsze dobrze traktuje swojego 
męża/kochanka;
‒	madhyamā – (sansk. „średnia”) – jest czasem szorstka dla lubego, ale po-
tem ma z tego powodu wyrzuty sumienia;
‒	 adhamā (sansk. „najniższa”) – często przejawia negatywne zachowania 
względem partnera.

Dosłowne znaczenie tych terminów odzwierciedla idealistyczne role 
indyjskich kobiet. Oparta na tym schemacie gra aktorska reprodukuje ide-
ologię podrzędnej pozycji kobiety, ograniczającą jej obowiązki do domu, 
życia rodzinnego i satysfakcjonowania partnera. 

Konwencja portretowania płci w kathak nawiązuje także do skodyfiko-
wanego w sanskryckich traktatach podziału tańca na dwa skontrastowane 
pod kątem dynamiki ruchów style: tāṇḍava i lāsya. Pierwszy – nacecho-
wany siłą i energicznością – służy zamanifestowaniu męskości i groźnych, 
wojowniczych aspektów bóstw (zwłaszcza Śiwy) oraz bogiń poskramia-
jących siły zła (np. Kali-Durgi). Drugi – będący kwintesencją subtelno-
ści i delikatności – przypisywany bogini Parwati, przeznaczony jest do 
portretowania bohaterek. Pojęcia te, poprzez swoje konotacje z sylwetka-
mi bóstw (uwydatnione w esejach Coomaraswamy’ego), odnosiły taniec 
klasyczny do mitycznych symboli i pojęć filozoficznych. Zróżnicowanie 
dynamiki tańca na styl żeński i męski znajduje wyraz w konwencjach gry 
aktorskiej w kathak.
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PRZEKRACZANIE PŁCI W TAŃCU

Stanowiące część nacjonalistycznego dyskursu modele prezentacji płci 
szczególnie uwydatniają się w konwencjach naprzemiennego portretowa-
nia mitycznych bohaterek i bohaterów przez jednego tancerza za pomocą 
skodyfikowanego języka ekspresji (ekāhārya	abhinaya). W przypadku tra-
dycyjnego, solowego występu artysty kathak w miejsce podziału na role 
jeden tancerz na przemian odgrywa kilka charakterów, co zmusza go do 
zdystansowania się na scenie względem własnej płci, a także do posługi-
wania się pewnym zestawem środków scenicznej prezentacji, służącym 
podkreśleniu i szybkiemu zidentyfikowaniu płci postaci. Płynna zmiana 
ról w kathak nie pociąga za sobą żadnej zmiany w stroju tancerza. Zmia-
na roli jest ewentualnie sygnalizowana przez charakterystyczny, spiralny 
obrót określany terminem palta lub zmianę pozy. Tożsamość bohatera lub 
bohaterki wyrażać mogą także słowa skorelowanej z tańcem pieśni. Płeć 
odgrywanej postaci uwidacznia się głównie poprzez ruchy, gesty i mimikę 
tancerza.

Ilustrowaniu męskich charakterów towarzyszy zwykle wyprostowa-
na, pewna postawa, uniesiona głowa, szeroko rozpostarte ramiona, wzrok 
skierowany przed siebie oraz wyważone, skontrolowane ruchy. Złączone 
uda, luźne ramiona, lekko schylona głowa, spuszczony wzrok, delikatne, 
nieśmiałe gesty i niepewny krok przypisane są charakterom kobiecym. 
Także chód (stylizowany w kathak w rozmaity sposób) sygnalizuje płeć 
postaci, choć na ogół to górna część ciała przekazuje więcej treści. Reguły 
te mogą się nieco różnicować w zależności od natury postaci, na przykład 
negatywne, demoniczne bohaterki cechują się gwałtownymi, obszernymi 
ruchami, wyrażającymi siłę i nieobliczalność, lub też chytrym, ukośnym 
spojrzeniem. 

Konwencje tradycyjnego przedstawienia męskiej i żeńskiej postaci 
można prześledzić na przykładzie popularnego w kathak tematu Kriszna	
lila – miłosnych igraszek boga Kriszny z pasterkami (gopi), zwłaszcza 
z  Radhą, w której sylwetce i zachowaniach zawiera się hinduska kwinte-
sencja kobiecości. Motyw ten wyraża nie tylko określoną ideologię płci. 
Liczne elementy choreografii ilustrują ponadto sceny z życia wiejskiej, 
hinduskiej społeczności, tradycyjne, codzienne czynności czy też obchody 
świąt, odnosząc sztukę kathak do określonej tożsamości religijnej i kul-
turowej.



Ryc. 4. Birju Maharaj odgrywający rolę boga Kriszny

Źródło: S. Kothari, Kathak: Indian Classical Dance Art, New Delhi 1989.



Ryc. 5. Birju Maharaj w przedstawieniu postaci kobiecej - pasterki gopi typu   
 khaṇḍitā-nāyikā – „złej na kochanka”

Źródło: S. Kothari, Kathak: Indian Classical Dance Art, New Delhi 1989.



Ryc. 6. Rani Karna jako Kriszna w przedstawieniu obchodów święta holi

Źródło: S. Kothari, Kathak: Indian Classical Dance Art, New Delhi 1989.



Ryc. 7. Rani Karna jako Radha – ukochana pasterka Kriszny

Źródło: S. Kothari, Kathak: Indian Classical Dance Art, New Delhi 1989.
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W opinii Purnimy Shah wcielenie się tancerza w odgrywane role ma głębszy 
wymiar niż jedynie tworzenie zewnętrznego wyrazu nastrojów. Talent tancerza 
mierzony jest umiejętnością głębokiej koncentracji na wewnętrznym wyobra-
żeniu i mentalności portretowanej postaci. Imperatywem performera jest głę-
bokie zrozumienie roli, którą przedstawia, nie tylko w kontekście psychologii 
czy socjologii postaci, ale także poprzez świadomą transformację twórczej 
energii w celu uwydatnienia określonych cech postaci. Wiąże się to z osiągnię-
ciem stanu korelacji ciała i ducha oraz wykorzystaniem wewnętrznej energii 
do twórczej, scenicznej ekspresji, a nie do okazywania własnych przeżyć.

Utożsamiając się z odgrywanymi postaciami i ich emocjami, artysta 
mentalnie przekracza własne ego, płeć biologiczną, wiek, osobowość i stan 
emocjonalny. Ważną częścią treningu jest zgłębianie psychologicznych cech 
i fizycznych przejawów uczuć doznawanych przez odgrywane postaci. Cen-
ny jest przy tym bagaż osobistych doświadczeń i psychiczna dojrzałość tan-
cerza, dzięki którym dysponuje on większą umiejętnością nasycenia języka 
konwencjonalnego przekazu emocjonalnym ładunkiem. Skoncentrowanie się 
na wiernym przedstawieniu roli, a nie na wyrażeniu własnej osobowości, ma 
na celu wzbudzenie w odbiorcy przeżycia estetycznego rasa (zatopienia się 
w przedstawianych na scenie nastrojach i ekstatycznego doznania „smaków 
estetycznych”, uznawanych za esencję dzieła sztuki).

Percepcja widza powinna skupić się na postaci bohatera, a nie tancerza. 
Tancerz odtwarza na scenie pewien zestaw znaków: ruchów i gestów o sym-
bolicznym znaczeniu, jak i naśladujących ludzkie czynności, ruchy zwierząt, 
roślin i inne zjawiska natury. Za ich pomocą artysta przedstawia między 
innymi kulturowy koncept piękna, kobiecości, męskości, dobra i zła. Płeć 
biologiczna, osobowość czy wygląd fizyczny tancerza powinny ulec pewne-
mu zamazaniu w oczach widza na rzecz „reprezentacji” odgrywanej postaci 
i nastroju. Wkraczając na scenę, tancerz przechodzi do powielania ról, które 
nie są repliką doświadczeń codzienności, lecz kulturowym produktem ide-
ologii płci, co wiąże się także z postulatem nadania odgrywanym przeżyciom 
uniwersalnego charakteru (służą temu konwencje) – tak by udostępnić je 
odbiorcy. Dystans tancerza względem własnej płci biologicznej ułatwia mu 
osiągniecie stanu, w którym jego ciało staje się neutralnym medium wyraża-
nia się płci kolejno odgrywanych postaci. Biegłość i doświadczenie wynika-
jące z długiej praktyki tańca mogą prowadzić performera do ekstatycznego 
doznania emocjonalnej „transcendencji” własnej płci. Stan liminalności płci 
ma zaś szczególne znaczenie w myśli filozoficzno-religijnej hinduizmu23.

23 Hinduski koncept „trzeciej płci” jest dość kompleksowy i w zależności od kontek-
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Jak podkreśla wielu badaczy, aby zrozumieć tożsamość płci w Indiach, 
nie wystarczy analizować kobiecych ról (związanych głównie ze społeczno-  
-ekonomicznym statusem kobiety), ale trzeba uwzględniać także metafizyczne 
znaczenie płci, niejednokrotnie odbiegające od społecznej normy. Wyjaśnie-
nia złożoności indyjskiego konceptu płci badacze szukają zwłaszcza w filozo-
fii sankhji, z jej koncepcją puruszy (puruṣa) – męskiej zasady (biernej świado-
mości, Ducha) i prakriti (prakṛti) – żeńskiej zasady (aktywnej mocy, natury, 
materii, różnorodności, przejawiającej się puruszy). W puranach kobiecość 
jawi się jako siła zależna od mężczyzny – co wyraża obraz ogarniania kobie-
cości przez mężczyznę. Jak zauważa Pintchman, nawet bezosobowy Brahman 
(Absolut) jest pojmowany jako mężczyzna w relacji do swojej żeńskiej mocy 
– śakti	 (śakti) lub maji (māyā). W mitologii hinduskiej androgyn to zwykle 
sfeminizowany mężczyzna, a nie kobieta z domieszką męskości. Takie wize-
runki miały w wysublimowany sposób wywyższać mężczyznę w religijnym 
dyskursie – w przeciwieństwie do kobiety mógł on bowiem w pełni realizo-
wać swój potencjał.

Filozoficzne koncepty męskości i kobiecości, zdystansowane od ideologii 
społecznych ról, dostarczyć mogą alternatywnej płaszczyzny narracji i rein-
terpretacji płci. Znaczeniowy potencjał abstrakcyjnych, filozoficznych pojęć 
i konceptów męskiej i żeńskiej zasady może znaleźć zastosowanie w dą-
żeniach zarówno do umocnienia, jak i kontestacji ustanowionej hierarchii 
i modeli tożsamości płci. Przykładem tego typu ambiwalencji jest wyobraże-
nie śakti – żeńskiej, aktywnej mocy, personifikowanej w postaci gniewnych 
bogiń hinduskiego panteonu. W choreografiach klasycznego tańca indyj-
skiego zwykle koncept śakti ilustrowany jest w przedstawieniach czynów 
Kali-Durgi, które mogą być potraktowane jako metafora o nieco bardziej 
złożonym, ambiwalentnym znaczeniu. To symbol sugestywny, niosący obraz 
manifestującej się kobiecej siły i witalności, który w odpowiedniej adapta-
cji może wyrażać alternatywny model kobiecej tożsamości, nacechowanej 

stu może mieć wydźwięk pozytywny lub negatywny. Nandy wskazuje, że stan transsek-
sualności czy biseksualności jest oznaką świętości, symbolem spełnienia jogicznej ścież-
ki, wyjściem poza ograniczenia, jakie nakłada na człowieka jego płeć, status społeczny 
i ekonomiczny. Przekraczanie społecznego konstruktu własnej płci według niektórych 
grup religijnych prowadzi do zbawienia; na przykład mężczyźni z wisznuickiej sekty 
sakhi	bhawa ubierają się jak kobiety, imitując pasterki gopi w ramach religijnej ścieżki 
pobożności i miłości do boga Kriszny, co służyć ma między innymi uświadomieniu so-
bie posiadania kobiecej zasady. Radha jest wyobrażana jako hladini	śakti Kriszny, który 
tworzy ją, by móc pełniej doznawać błogości własnej natury, jaka wypływa z rozkoszy 
połączenia się ze swoją żeńską zasadą.
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mocą i niezależnością. W tradycyjnym przedstawieniu wojownicze boginie 
brutalnie poskramiają siły zła i niewiedzy, ucieleśnione w postaci różnych 
istot demonicznych. Gwałtowne i zdecydowane ruchy tancerza odgrywają-
cego rolę bogini nawiązują do konwencji tańca tāṇḍava, przypisywanego 
męskim charakterom. Zmaskulinizowana bohaterka odbiega od klasycznego 
ideału kobiety. Jej ponadludzka natura i moment zagrożenia, w jakim zwykle 
objawia swój wojowniczy aspekt, mogą uzasadniać zaistniałą dewiację. Kali 
często określana jest mianem „Bogini Matki” – łączącej wyobrażenie potęgi 
z ideałem macierzyństwa.

Jak wykazuje w swych badaniach Rajan, teologie autonomicznych, hindu-
skich bogiń nie przystają do symbolicznych reprezentacji indyjskiej kobiety 
i jej realnej pozycji w społeczeństwie. W patriarchalnym systemie rozziew ten 
nie jest jednak postrzegany jako sprzeczność. „Co więcej, chociaż niekonwen-
cjonalne kobiece zachowania mogą uzyskać sankcje poprzez odniesienie do 
modelu bogiń, to jednak te boginie (w przeciwieństwie do heroin takich jak 
Sita czy Sawitri) rzadko przywołuje się jako wzorcowe przykłady ról kobie-
cych w procesie socjalizacji dziewcząt”24. Grupy rządzące dokładają starań, by 
zapobiegać utożsamianiu się realnych hinduskich kobiet z groźnymi aspektami 
hinduskich bogiń i ich nieokiełznanych mocy. Wojownicza natura kobiet ujaw-
nia się i jest wychwalana tylko w momentach społecznej dysfunkcji – wojen 
bądź przewrotów. Przykładem tego był udział indyjskich kobiet w walkach 
z brytyjskim kolonializmem, którego symbolem była Rani z Jhansi. Po uzyska-
niu niepodległości kobiety powróciły do ról „strażniczek ogniska domowego”.

WNIOSKI

Zdaniem Purnimy Shah kathak odzwierciedla ikoniczne reprezentacje kul-
turowych składników hinduskiego światopoglądu, w szczególności kosmo-
logicznej koncepcji porządku społecznego i pożądanego modelu społecznej 
roli płci25, który nie pokrywa się z realnym, współczesnym schematem. Nie-
które tradycyjne tematy (na przykład przedstawienie obchodów święta holi) 
mogą w pewnym stopniu odzwierciedlać społeczny kontekst kształtowania 
się tradycji, zaś gra aktorska – naśladować czynności wyrażające przynależ-

24 R. S. Rajan, Signposts:	 Gender	 Issues	 in	 Post-Independence	 India, New Dehli 
1999, s. 272–273, [za:] M. Sacha, op. cit., s. 101.

25 P. Shah, Transcending	 Gender	 in	 the	 Performance	 of	 Kathak, „Dance Research 
Journal” 1998, Vol. 30, No. 2, s. 2, 9.
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ność do określonej grupy społecznej i jej kultury w określonym czasie (na 
przykład udawanie się z dzbanem na głowie po wodę, zakrywanie twarzy 
chustą przed mężczyznami w przedstawieniu postaci Radhy). Te konwencje 
mają silny związek z życiem socjokulturowym przednowoczesnych Indii, 
są wyrazem tożsamości społecznej, wzorców zachowania w obrębie danej 
społeczności, narodu czy klasy. Jak zwraca uwagę Ojasi Sukhatankar, są to 
jednak czynności typowe dla społeczności wiejskich epoki przedkolonialnej. 
W dobie urbanizacji i modernizacji indyjskiej wsi to, co tradycyjne, ściera 
się z nowoczesnością, ideał życia rodzinnego z postulatami indywidualności, 
samorozwoju, kariery. Życie wiejskiej społeczności przedstawione w moty-
wach Kriszna	lila traci więc na aktualności i autentyczności. 

Rola i tożsamość indyjskiej kobiety w okresie kolonialnym i postkolo-
nialnym uległy zmianie, rozciągając się na obszary związane z życiem spo-
łecznym, ekonomicznym, politycznym i religijnym – stąd też rozbieżność 
pomiędzy psychiką portretowanej bohaterki a tożsamością współczesnej in-
dyjskiej kobiety. „Idealne typy” w kathak prezentują model niewspółmierny 
do doświadczeń współczesnych Indusów. Reguły klasycznej estetyki nie-
zmiennie nakazują jednak emocjonalne stopienie się z nimi jako niezbędny 
warunek przekonującej ekspresji. Na uzasadnienie tego nakazu przytacza 
się koncepcję przeżycia estetycznego rasa i inne reguły Natjaśastry, której 
autorytet sankcjonuje wartość ponadindywidualnej ekspresji. Kryteria au-
tentyczności i „klasycyzmu” tworzą mechanizm marginalizowania i elimi-
nowania przejawów transgresji w celu podtrzymania homogenicznej wizji 
tradycji. Idealizowana wizja kobiecości ucieleśniona w osobie sanskryckich 
heroin oraz klasyczne konwencje portretowania postaci kobiecych reprodu-
kują patriarchalną ideologię płci, która nie wypływa z wyboru artysty, lecz 
jest narzucana odgórnie. W ten sposób praktyka kathak może odzwiercie-
dlać mechanizm inkorporacji kulturowych reprezentacji kobiety w procesie 
kształtowania tożsamości płciowej i narodowej oraz wyznaczania kobietom 
społecznych ról. Należy jednak mieć na uwadze, iż tożsamość w Indiach 
podlega ciągłej negocjacji pod wpływem innych czynników, jakie niesie ze 
sobą nowoczesność, oraz kryteriów identyfikacji, takich jak kasta, religia, 
etniczność. Konstrukt idealnej bohaterki, wywiedziony z sanskryckiej litera-
tury, wydaje się wyabstrahowany z szerszego spektrum i dynamiki procesów 
tożsamościowych (zdominowanych przez dyskurs hinduskiego nacjonali-
zmu), co podkreślają artyści postulujący potrzebę uwspółcześnienia sztuki 
kathak i kontestacji prezentowanego w nim, szablonowego wizerunku ko-
biety. Na przeszkodzie stoi jednak nakaz wiernego odtwarzania klasycznych 
konwencji, uchodzących za wyznacznik autentyczności tradycji.



	 Tożsamość	wyrażona	czy	wyobrażona?	Reprezentacje	płci...	 215

IDENTITY EXPRESSED OR IMAGINED? 
GENDER REPRESENTATIONS IN THE INDIAN CLASSICAL ART 
OF KATHAK DANCE

According to the theorists of postcolonialism, some structures and phenomena of the 
independent India, which are the legacy of colonialism, perpetuate social inequality, inc-
luding subordinate status of women. The article links the representations of femininity in 
the classical Kathak dance with gender ideology propagated by Hindu nationalists during 
Indian dance revival, examining traditional conventions of portraying characters and 
“ideal types” of heroes and heroines as reproducing patriarchal discourse. In the light of 
classical aesthetics a dancer should identify himself or herself with the role. However, 
in terms of transformations of modernity, a model of Sanskrit heroin appears to be in-
creasingly distant from the present experience of Indian woman. The article investigates 
the significance of gender representation in Kathak in the context of negotiating national 
identity in India.

KEY WORDS

classical Indian dance, Kathak, postcolonialism, national identity, gender, images of fe-
mininity
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