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Płeó dostała się na języki.

Konstruuje się ją dekonstruuje,

rekonstruuj e, zależnie od widzimisię
dyskursu fe ministyc zrLega.

[Ute Frevert, Mąż i miewinsta, nieuiastą i mqzl

I",1 sądzę, " """',:J;,il ;*::',Hi;TTTffiffii:
[nga Iwasiów, Ci.ę,ło niechcianel

,, Jednyrn z wyt az6w, naj częściej w, tet aźniej szych czas aęh
używanym i powtatzanym jeęt wyr:az 'emancypacya', a jed,

nak brzrni on obco w u zach,na zych, jako płód nie naszego
nieba i nie naszych potrzeb'ol - ezytam}r na pierwszej stro-
nie poznańskiego ,;Dwutygodnika dla Kobiet]' z, czelt,wca

1881 roku. W anonimbwym artykule autor lub autorka wy-
mienia kilka zastosowań słowa ,rómancypacya": można się
więc emancypować z ptzepisów i prąwd wiai,y, z'porządku
ustalonego w rodzinie , z ,,ptz,lrzwoitości zwyczajów" orąz

,,l,ptóżności, Ienfstwa, wygodek i tysięcznych małostek". Pod
poznańskim niebem należy gię wyzwolić wyłączńe n tago
ogtatniego, ale na to ,,nie było potrzeb zapożycaaó wytaau
ż żA$tanicy, bo tego rpdzaju wyzwolenie, czyli emancypacya
była od dawna zasadą prawdziwie chrześcijańskiego wycho-
nlenia". polska historia i specńka życia narodowe$o przt,
Enaly kobiecie wysoką pozycję, a ona sama ,,gospodarna

l lówho o żllocżeniu,remoncypacyi" u, nąlr,[brak nazwiska autora],
pDwuty3odntk dla llobiet. Pismo Beletrystyczne i Naukowe" 18E1,

ul tQ, l, L97, l , 
]
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a światł a" zadowoliła się kółkiem rodzinnym, pocieszaniem
cierpiących i rolą przykładnej chrześcijanki. Podczas lektu- ,

ry dziewiętnastowiecznych tekqtów najbnrdziej uderaa i naj. :

większym smutkiem napełnia anajomy ton i tok rozu,m,owa-
nia. \il,ystarczy losowo wybrać współczesny słowni.k lub ,i

encyklopedię, by zmierzyć sl'ę z,podobnymi, jeśli nie tymi sa-
mymi, argumentami. I tak w Słowniku spolszczeń i zapoży-
czeń wydanym w 2OO7 roku nie ma hasła feminizm, a eman-
cypacja ożnaczia,,fównpuprawnienie']o podano też przykład,
za tosourania tego terr,rrinu w zdaniu: ,,Róznice biologicz- ,,;

no-psychiczne między obu płciami pozostanąnawet i wtedy, .,

gdy.emancypacja kobiet stanie się faktem, nie zaś tylko po- ,,

stulatemli2. Kuribzalnośó tego jed3nnego przykładu nie pozo- ;li,

s,tawia żadnych ńudzeńl co do trafności emancypacyjnych ;ll

dążeń, innych haseł w słowniku nie eechuje natomiast po- i,i;li

dobny,ironicany dystans. Wydawać by się mogło, że w Ency,
h,lopedii białych plam feminizm powinien zostać potrakto-
wany poważnie. Na kilku stronach Agnieszka Lekka-Kowa*': , ,;

lik przedstawiła historię emanoypacyjnych dążeń, d hasło; ;r

na poszerzeniu możIitvości po}sz eryzny;^amianie statusu
niektórych terminów; a w E/ypadku tej korrkrętnie lakcji -
konotacji związanych z żeńskimi;formami nazw lzawodów:

U podstaw tego typu gtarań tkwi przeezucie, że budując pażV-
tywne asocjacje z formąEli żeńskimi można,stworzyó więksae
możIiwości, zwłas łłzadla tych,, które, w ten język dopiero weho,

dzą dlatego pojęciom,"prezentowany m przez -Fe 
rn inoteĘ' to,

w atzyszą r5.sunki funi,eszki Ifu aski- utrzymane w pgetyce ;óle"

mentarza. Słowo,,bokserka|l to dla, uczestników projektu *zg.r

wodniczka uprawiająca boks, pięściarka", natomiast forma
męska ,,boksei" to,;,pies obronny z grupy dogó-v/'a. Homoni:
miczność ,,bokseral?,(oznaczającego mężczyznę i psa) nie sta-
nowi w przypadku męskiej, końcfurrki żadnego problemu, rlie
budzi też tozbawienia, dlą eszkód, by
żeńska końcólrka, rrajczęś iot,(w,tym
przypadku bieJiznę), była qżywana jako rrazwa zapodu. Od:
wracając sytuację kobiet t mężezyzn w kwestii lnażwy 'wyko.;
nywanego zawodu, ucze tniczki pokazały (ptzez pominięcie
h, tym wypad,ku bokser 8. * ,g%dwodnika qprawiającego boks,
pięśc w słownikowych defrńcjach, w któ,
rych no fakt, że kŃiety wykonująwiele
profesji, których już dawno nie ,pożną określić jako typowo
bęskie. Jeżeli zńieniły się realia społeczne, należy, zmienió
llowa albo dodaó do Pych już istńejących nowe znae?,ęnia.

łownik i encyklopedia to,,nrimo wszelkich zastrzeżeń,
i może właśnie dzięki ni_ltr, ogromna zansa dla feministęk.
Działaczki ruchu kobiet współredagują encyklopedie, takie
|rlt na przykład Wikipedia, której twórcy umożliwiają inter-
beutkom zostanie autorkąhasłą. To one, jak mnienam, &na,

lll$ąc treśó haseł, zamieściły tam pojęcie ,,feminizm" otaz
ldormacje o inicjatywach feministycznych (rniędzy inny,ni
e Llćcie Stu Koblet). Hasło ,,feminizm|' zostało opatrzone Te_

lrkeyjnym komentąrzem:,,.Irleutralnośó tego terminu nió

Fdnia wszystkich wym agańWikipedii"s, co odsyła d.o pole-

,rilolnych opinii internautówo. Feministki wywołują więc

ł Pgr. http://www.feninoteka.pUnews.php?readmore=62.
r Poł http:/hl.*fipedia.org/wild/Feminizm.
t Por, http ; //pl, wlLlpcdla, or3/wilri/DyrLuaj a : Feminizp.

sze, radykalniejsze i bardziej wpływowe; f,. trzeciej fałi ni.ó 
,i

jęst już próbą naprawienia niesprawiedliwościn ale pfóhą i

rbutzenia znanej nam óywilizacji i zbudowania in
tej' o (przewańościowaniu wszystkich wartości>"8.
nie użyty zwrdt ,,radykalne" Foawala właściwie ocenić dąże-
nia feministek, które w swoich terrorysbycznych zapędach

opatrz}ła konklu zją 
"Ro|bine 

fale f. ą cofaz radykalniejszę
[..,J a w rąmach każdej zf,al,skrzydło radykalne jest nrocnie}i

. i Feministki nie sąencyklopedystkami, ponieważ koncepcja
wi.ed i apersonalnej wydaje się im podejrzana.
Spór ąkulturą jest jednak często sporefr, o sło-
wa, o cTym świadczą niektóre feministyczne akcj , jak chociaż-
by, Odryskajrny kobbty tł jęłyku, używajmy TRUDNYCH
WRA,ZÓM Fund,ac,ji Feminoteka, które skoncentrowane są

2 M. Bańło, L. Drabik, L. Wiśniakowska, Słownih apolazczeń i za-
poźryczań, lVarezawa 2007, a, 92,

8 A. Lekka-I(owalik, Feminjzm,
t.Ę, Radon 2001, l, 182.

wt Encyhlopadb ,,blabch plQm",
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spór wokół sformułowań takich, jak chociażby,,neuttralnośó
światopoglądowa'n i,,obiektywizm",,a internetowa encyk}o_

pedia "-"ali*iła dyskusję. I choć niektóre zatzuty można

óskarżyó o banalność czy złośliwość nie zmienia to faktu, że

istnieje platforma, na której toczy się polemika, a to ozna,

cża, że, istniele możliwość przekonani,a, może nie od tazu
Miśka, bohater,a felietonów Kingi Dunin, ale bardziej otwar,
tych na dyłskusję przeciwników, ktflrzy.wykazuj ą wolę dialo_
ju. Dzięki takin przedsięwzięciom i wycieczkom z getta

ilożIiwe_ staj e się upowsżechnienie feministycznych postula,

tów, a za pośredniót*". definicji feministki mogą odsłonió

własne cele ,polityczne, umotlruyować je i dzięki temu unik-
nąć zatautu o manipulację żnaczefliami"

Jestem fepinistką i piszę swoją definicję,
przydatr" * noich badaniach nad współczesnym dys_

kursem feministycznym okazaŁa się metoda zaproponowana
pt7,ezUte Frevert, która w książ ce Mqż i niewią,sta. Niewia,
,to i mqżbadała historię pojęć, czyli zajmowała się analizą
zmiany pojęciowej w języku polityczno_społecznym:,,Nawet;
jeśli *"ń język się nie zmienia _ podkreślała badaczka -
ieśli nadal użfwa się określonych słów, ich,znaczettie, za:

wartośó semanty czna, może ulec prze unięciu. Tak samQ

może odnawiać się pragmatyka językowa, choćby sposóbn

w jaki stosuje się dane pojęcie, konteksty t zultązki, w j"kiĄ
sió pojawia, funkcja, którą spełnia dla mówpy i słuclląo:z*l

tczyteinjka"1 . Przedmiotem moich badań będą właśnie prue,

-iarry w zakresie zawartości semanty cznej wybranych pojęc

w dyŚkursie feministycznym. Zmodyfikowałam jednak me,

todó Frevert, poniewa ż nte istniej e tradycj a, konstruowania
definicji zyr11ąza11yc]5- z ruchem emancypacyjnym i trudno ją
badać w ciągu wieku czy na:wet w ciągu kilkunastu lat, Fe,

ministyczne encyklopedie, nie zostĄły fieszcze) napisane,
a w języku polskim punkt odniesienia stanowió może wy,

Łącrnie- Słownin teoiii feminizmu 
'Maggie Humm8. Chcąc
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zbadaćzmiany śemanty czllew obrębr" *rrr.h słów, ttzeba
więc rozpatrynraó interesujące naś terminy w kontekście,
w jakim się pojawiają i na tej podstawie podjąó próbę rekon,

Od pocaątku istnienia ruchu kobiet jego,,działaczki miały
świadom ość, że reformę społeczną trzeba tozpoeząó od walki
ze stereotypami, wizerunkami, symbolami i mitami, które
w pierwszej kolejnoŚci ttzeba podważyó; wyśmiać i zbudować
na ich gruzach ptzydatne,w starańach o prawa kobiet repre-
zentacje: ,ospór - jak zauwąża Kinga Dunin - nigdy nie to-
czy się o zagadnienia, tylko o język,,w którym się porozumie-
wamy''g. Emancypantki i feministki często też tematyzowały
swoje cele oraz metody i to począwszy od Narcyzy Zmichow-
ekiej, ośmieszającej obtazidealnej żony kreowany w podręcz-
nikach traktujłcy.t, o wychowańu dziewcząt'o; pri"z Zafrę
Nałkowską która w 1907 roku wskazywała, że ruch kobiecJ
nie powinien bezrefleksyjńe przejmować pojęć takichi jak:

,lprawowita rnaŁżonka" i,,prostytutka", gdyż korzystajĄc z nich
bez próby przemieszcaenia znaazeń, z s6ry skazuje się na to,

żo pozostaje,w ich obrębie, co skutecznie ogranicza wszelkie
dążenia emancypacy}ne, promuje bowiem plnkt widzenió
fuężczyznll; aż po współczesną badaczkę Ingę iwasiów, ]która

używając w swoim artykule, sformułowania,,ptzyjtzyjmy się"
dodała, iż forma ta ,;"oznacza mnie i Czytelniczkę; t:rly,ześ
Ulógtość wobec akademickiej normy stylistycznej'|12.

Ża wyśmianym modelem pięknej i niewyed.ukowanej,żo,

Ę lrryje się w pismach Zmichowskiej projekt nowej organi,
reoji świata społecznego. Nałkowska wskazał a zaś na po-

tób, w jaki wytwarza się podziały rniędzy kobietami,

9K, Dunii,łhp gospodyni domowej, Warszawa 1996, g. 36.
l0 N, żmichowska, Słowo przedastę|lne do dzieł dydąkty'czltych pani

i (1876), w: A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia,.
polakich tekatów feministycznych z lat 1870,1939; Warszawa

l, 29.61. W nawiaeie podaję datę pienrszego wydania książki lub

Z, Nalkoweka, Uwagj o etycznych zadaniach ruchu kobiecego7 U. Niewjaatq i mql O różnicąch płci

w c?alc, Kopacki, lilarezawa 1997, ,e, 27,
s M. nilmw, przeł. B. UmińcLa, J. Mikoe,

Wargzawa 1998.

wl lbldan. l. 828-829.
Iwrrlów, Śtąy porl dlhów ?ep?erywnych, ,,Pełnym głosem"

E t, !, 10{.
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,, 18 lbideń , 'g. 27-28. ' __. ]

' ,lł,Por. chociażby wypowiedzi B."'KQaak, K, Kłogińgkiej; K. Bosneł
R. Ii na tenat wiĄi jtzyszłości oraz ówióta alternatynnrnego wobec

2000, hr 2,
która swoją
dla nowego
yślowy oraz

nistki się posłueują by o}meólić własne pozycje ne fuministycznej
mapie (kióra często ma sta,tus rnapy politycznej), wikłają się
w modernLu:tyczłLy posób myś. nia, zakorzeniony w wierze,
że ,możne ptfueżułyciężyć błędy vtzęsńaóci i pokonując je,

zbudowaó bardziej odpowiednie kategorie oPisu ot6;ż ptzy,

- 

Dyskurs rozumie m, żaMiehelem Foucaultem, jako ,,zbi6t
w s zys tk lch t ze czlyw is tych w ypol,vi e dz,i (zańw no mówionych,
jak pisanych), wym ł

kowym zjawie st iń *

my z całą pewnością, że rnamy do

wieścią z to?prawą potiĘczną, z dzidęm jakiegoś autora
czy nawet zksiążkąstajęmy wobec rnateriału, który winniś-
my potraktować w jego pierwotnej neutralności ,* jako po,

put..ję zdatzeń ogóInej ptzestrzeni dyskutrśu,16. .Biorę pod

uwagę spostrzeżenia Foucault a, żqbadanie dyskursu seksu-
atnesÓ, z pominięciem dyskursów: Iiterapkich, religijnych,
etycznych, biologicznych, medycznych, prawnych nie por,wo,

liłoby, obnażyć wielośqi serii i zbadaó _ograniczefi, narż|l flr
nych na Ę efełę ludzkich ,zachołrr ańt7 . Polityka i seks są
*Lałrrg Foucautł a głłzególnip objęte proeedurą ekskluzii,
a to właśnie oba te zagadnienia,stanowią znąb feministy,ćZ:

nej anal :rzy, apóbtulow at.re zzfr:rany, skierowane 8ą na te dzie,

dzlny tu azt<iei aktywności, W dodatku dyskurs 
" 
feminis byc?-

Ry sam _ z &użątego świadomością - wprowadłŃ,swoje

ffir. nilożenia ńehkiprzedśtawiła w książcą R. Felski, TTve Gend,er

ilłodernjty, London 1996. I

-lTM, 
FŃoault, Ałcheologia wiedą, przel. A. Sienlek, Warszawa

7l i. ó0'61,
iiM, iouńuh, &lrądeh dychwreur pfzeł. M. Kozłowski, Gdańsk

l, ll.łt.
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procedury wyklu czańa i kontroli. Foucault podkreśIał w Po-
rzqdku dyskursu: ,,Historia nieustanńe dowodzi, że dyskurs
jest nie tylko czymś, co tłumaczy walki,i systemy panowa-
.nia, Iecztównież tym, dlaczegoiptzezco walczymy - jest
władzą którą usilujemy zdobyć"l8. Feministyczne dyskursy
otwarcie o tę władzę walczą chcą wpłyrać na polityczne de-
cyĄe, przeóbrazić świat. Walczątakże wtedy, gdy dyskurs
dominujący destabilizują,owobec faktycznego braku alter-
natywnego kodu - zauważają Inga Iwasiów otaz Piotr Ur-
bański - musimy pytaó, czy możliwy jest subwers}ryvny
gest otwierający jakieś <światy możliwg>l, nie skażone opre-
sją. [...] Genealogia Foucaulta pozostawia to pytanie w for-
mie niedomkniętego pola dyskursu. [...] Nawet bez perspek-
tywy zmtany warto prowadzić intelektualną inzynierię
demonta żu"L9.

%akładam jednocześnie, że feminizm stwotzył, własnąfor-
mację dyskurs}rlvną wyróżniającą się pewną regularnością
w obrębie przedmiotów, sposobów wypowiadania, doboru te.
matów?o. Jednocześnie dyskursy feministyczne - szczegil.
nie te projektujące zmiąny - wyróżniają się nieciągłościa-
min,paradoksami, transformacjami. Właśnie te nieciĄsłości,
przecięc ia, wzalemne wykluczenia chci,ałabym wydobyć z f,e,
ministycznych teketów i ukazaó je w całej złożoności. Intere-
sują mnie historyczne przómiany feministycznego pisar-
stwa, to, * jaki sposób zmieniała się zaulattość semantyczna
użlmanych prze z ten ruch terminów, zwłas zcza w pis arstwie
t oszczeńowo - życz e niowy m .

Zamiast ujednolicać pojęcia i uzgadniać feministyczne
stanowiska, koncentruję się w większym stopniu na kompli-
kacjach, które prowokują poszczegilne projekty, i wielo-
znacznościach stanowisk. Zrekonstruowane ptzeze mnie
hasła charakteryzuje więc brak konkluzji, która zmusilaby

l8lbidem, . 8.
19I. Iwasiów P. Urbański, Wolność i przemoc. O ni,ektóryeh aspek-

tach poemancypacyjnego d,yskursu płci, w: Krytyka fełninistyczna. Sio-
stra teorii i hietorii litera,tuiry, ned. G. Borkowska, L. Sikorska, lVarsza-
wa 2000, a. 44-4ó.

!0 Na temat formacji dyskursyrwnej zob.
wźodzy, a. 6{.
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mnie do usunięcia wszelkich nieciągłości, tym samym likwr_
dując najistotniejszą dla mnie kwestię niuansiw znacznńo-
wych otaz problemów, jakich dany sposób rozumowania
przysparua. IJkład tematyczny pozwala w moin odczuciu
uka.zać, że mimo tstotnych różnic między poszczegóInymi
nurtami feminizmu, w wielu miejscach feministyczne kon,
cepcje sązbieżl\e, z drugiej strony zaś wskazaó na nie zgw,
sze oczywiste miejsca sporu. Wydaje mi się to o tyle istotne,
że feministki bardzo często tłumaczą niemożność uzgodnie_
nia swoich stanowisk innymi podstawami światopoglądow}:
mi, mnie jednak interesuje przede wszystkim to, co je łączy,
to, co pozwala im samookreślaó się jako wspólnotę otaz pro_

jektowaó podobne zmiany w życiu społecznym.
Nie stosuję ścisłego toztóżnienia między emancypantka-

mi a feministkami, czyli nie przyjmuję zakładanego we
współczesnym dyskursie feministycznym przekonania, któ-
re jasno wyartykułowała Humń, że,emanclryantki chcą dzia-
łać w obrębie systemu patriarchalnego i go reformować, a fe_

ministki oczekuj ą bardziej radykalnych zmianzl, Podział ten
oceniam jakp nietrafny, głównie ze względu na jego ahisto.
tycznośó, gdyż trudno ocenió e7;y na przykład postulat Nał-
kowskiej był w jej środowisku i w danym. czasie rewoluc}Tn,y,,

burzycielski ora z czy towarzy szącejej wystąpieniu na Zjeź,
dzie Kobiet oburzenie Marii Konopnickiej jest wystarcza-
jącym dowodem na to, że.Nałkowskąpowinnam nazywaófe-
ministką a nie emancypantkąz2. Terminu ,,emanc5pantka"
używam zamienńe z ,,feministka,l, niekiedy jednakże
(zwłaszcza w liczbie mnogiej) oznaczać on będzie pie,rwszą
falę feminizmów. Popługuję się zaś terminami ,,feministki"

l. 10.
ll Pon na ten temat: A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia.

Anhohilo pllhźch aeha|;ów feminietycgnlch l lat 1870,1989, e.,822,
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otaż ,,działaczki ruchu kobiecego", ,by podkreślić w,spólrte

dążenia otganizacji kobiecych atflE,pokazaó zasadniazy pa,
gtąd,'w'danęj kwestii.. Termitr ten nie jest jednak oznac:zóny
żadnynr kwantyfikatorem i nie nadaję mu w obrębie tej
książki znaćzenia,,,wszygtkie femiństltiil., Starałam się talr-
ża,usttzee przed pawtótzeniamil które w, nieunikniony po_

eób pojąwiąły oię,wtedy, gdy zakresy sel1antyczne poszcue_

gólĘrch zagadńeń były,zbliżone, kwestię tę rozstrzygnęłam
w dwojaki sposób:lalbo stostrj ; arbitralny rozdziaŁteryatyez.
ny, albo przywołuję w omawianych zagadnteniach różne fe.

ministy cżne teksig by, uniknąć repetycji. ,

, Poza tekstanili potskimi przywołuję, teksty angielskie,
ańerykańskie, francuskie;,Mimo; że polskie badaczki, jak
Ewa Kraskow ka,, ławomira Wblcuewska, Krystyna Kło-
sińske; Aneta Górnic,ka-Boratyńska; początki myśIenia fe_

rninistycunego w literatur2g, polskiej datują na pruełom
XIX i XX wieku, trudno jedńak nie zauw aży,ó, iż wspóiloż r

ny polski femininm czerpie inspiracje przede wszyotkim
a ąnglo.anerykańskich publikaoji; a od niedawna także
franouskich,, niemieckich, hiszpańskich, włoskich, Zraszt ą
jak podkreśla B-ąrbara Limanowska, polskim feminist}om
nie zale ży na turorzeniu'' ,,narodowego fe,tn_inizmu|łn,, ktory
miałby cechy zasadnicao odrębne od feminizfrlu,zachodnie,
goi g wyprąeowan w obrębie drugiej fałi w,Europie i Sta.
nach Zjedrroczonych koncepcje tra.fnie qpisuią sytuację ko-
biet w Polsceal; Za podstawę doboru tekgtów użnaię polski
rynek \rydawniczy, inr_iyuri sło#y _ czytelniczy odbiór" Nie
jest to ogha całości.owy; jednąk chciałam swoje Tozważąnia
przeprowadaić z innęj,,niż, zachodnia per-spektywł ? p."r-
spektywJr - uż}nlvając określenia lwasiów * uwuględniają-
.Ói ,rrs"ą długośó i szerokośó geograficznav a także histo:
ri duża
w nych,
a p,tze-

kłamanpl czy uproszczenia, które mają,wszak d.użą siłę,od_

działypaniaz5, a, książlci, które dzieli kilkadziesiąt, la t; ezy.
tane ,,są,, w Polsce synchronicanie. Zatówno w,ięksżaśó
tekstów polskich emancypantek,z ptzełoĘu XtrX i XX Wie_.

ku, jak i,tłuma cąqń ,z języka angielskiego, francuski Bo,
nie,mieckiego,, n liit siędemdaiesiątych, osiemdziesiątych
i dziewięódziesiątych, ukazuje się równocześnie' co wpfo.
wadza pewien,czytelnic ży z,a|n ęt i niej ednokrotnie unięrn or
żliwia systematyzację. Niezmiernie' istotnp ,są dla mtrie
teksty dotyczące pilźnego ,wieku XIX i, Qkresu międzywoj-
nia, zwłagzcna że omawiaiąc je współcześnie, bądaczki fe.
ministycalw,lkorzystają już z, metgdologii wypracowanej,
w obrębie studiów nad płcią ku-lturową ,,Kwestia ciała,
identyfikacji, seksualności - jak zalważa Iwasiów * jest
kwestią nie,tyle na, nowo odkrytą pt?,ez tekst, ile kwestią
nanowonazWanąptzeż,dyekurs,,'26...,.l'.

Pojawia się przy t}rn pewna trudnoóć ze ścisł}łm rozdaie;
Ieniem ,polskiego, dyskursu feministycznego od anglo1 bąd.ź
francusko- cpy niemieckojęzycznego. W większości wyrpad,
ków u niego feminizmu zo tały bowiem w9hło-,

nięte, i uznąne,,za własn9prźez polskie femi;
nistki, cuego nąilepqzym dowodem jest przejęcie słownilca

0er - jak zauważyłai skomentowała I( Dunirr * współ$pdała Liga Rp.
publikańska. Por. I(. DuniĄ .Cłcgo chcepie adn mnic Wsokie,Obcasy? ,lĄlar-
!!awa. 2OO2, s. 39; oraz Ę. roda, PW: dzwon żnłobny dld kabict",,Nowe

lalp prpblem l,iterątury j krytyki litergckiej, w: Cod,zienne, przedminto,
ua, aielaełu, łęęyki nowąj wrążljwoóci w literatunre polshiej l{X wieh+
tld, H, Gorlr, Izebelin 2002, g, 297,

l?Por. ohooiriĘ; l, Penn, fufuiamie bbiet, praeł. H. JanFowska,
rrĘp M. Jrnlon,,Werrnwr.8008; A, nitow, Rosd'ałnnia ku przeetro.

\,

ll

23 B. Limiinowgka, Polemikąw kwestiinarodowegokrokieta, s. 10,13.
9a I. Iwasi ów, Rewind,ykacj,e, Kobietą czy,tująład,zisi,aj,Ifuaków 2Q02,
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wrotom z emigracji bądź kilkakrotnego pobytu za granicą
wielu znanych akademtczekz$, które ivprowadrrły do dys-
kursu w Polsce brakujące czr| nieistniejące terminy _ od
płci kulturowej, ptzeż ginokrytykę do fallogocentryzmu,

Recepcji feminizmu nie ułatwia fakt, że od lat dziewięó-
dziesiątych pojawiająsię w polskirn f,eminizrnie zarówflo po-
stulaty drugiej, jak i trzeciej fali, których stanowiska zbudo-
Wane ą na czasami krańcowo tilżnyc}n założeniach. Będę
więc posługiwaó się enigmatycznym sformułowaniem,,w Pol-
ce", co oznacza dyskurs feministycznyl napisany lub czyta-

ny po polsku. Nie zamierzam jednak tropić przekłamań, ja-
kich dokonują polskie feministki przywołując zachodnie
prace2g, za Susan Gal uw ażam bowiem , że ptzeniesienie da*
nego tekstu w odmienną ptzestrzeń geopolityłczną i kultu.
rowąprzeksztaŁca zarówno am tekst, iak i,kontekst; Ukuty
pt?,ez tę badacakę termin ,,dyskurs podróżujący" odnosi się
właśnie d,o kwestil problemów translatorskich, związanych
z r,ryśIą feministycznąi jej statusem po roku 1989 w Europie
Środkowo-W,gchodniej. .Ieśli tak jak Gat nie jesteśfny,zbyt
ptzywiązani do takich pojęć jak: fuódło, tekst fuódłowy, Fod.
staryva tłumaezeń, łatwiej będzie,nam ptryznaó, ż;e recenrje,
sŁteszazenia, aluzje do poszczegól.nych utwotów i artykułów,
cyta,ty otażwyviady upowszechniają dane teksty na sżerszą
skalę niż niejednokrotnie same tłumaczenia. Gal zaimuje
się przede wszystkim kwestią czytelniczego odbioru oraz
związaną z nim rekontekstualizacją wraz z efektarni nowoś-
ciczy przestarzałości, swojskościczy też obcości danego tek-
stu. Przekład jest dla niej szczególną formą cyrkulacji tek-

dze, ptzeł. B, Limanowska,,, potkania Feminisiyczne" 19_99/2000,,lt 2,
s. 13-20; a takżc S. Gal, Movements of Feminism: the Circulation of Dis-
caur se s about W men.(online : www. sociology. su,se/cgslConference/galfi-
nal.pó. l.

28 Por. Feminiśtki własnym głosem.o soĘi,e; wstęp i red, S. Wblczew-
ska, Kraków 2005.

zgNietrfrrie odaoszę się do wszelkich prób, które za enl przyjmują
,, wła śeiwd' interpretacj ę myś li fe m inisty eznej . Takie założenie tow arzy -

zy na przykład H, Jaxa-Rożell, która we wstępie do książkiKontestacja
i banał, podkreśla, że: ,,Zawarte w tej keiążce teklty przedstawiają fe-
minizm w jego właściwym keztalcie", H. Jaxa-Ęożeut KonCoelacia j ba-

Wstęp

stu, której zazwyczaj , towa tżyszą założenta ideologi czne
danej kultury mające wpływ na to, co i kiedy jest przekłada.
ne, niemniej naj,bardziej istotna jest dla niej kwestia przeno,
szenia (a czasami śtwarzania) stylistycznych efektów; aluzji
tekstowych i konwencji gątunkowych8o, Zachodnia myśl fe-
ministyc zna ptzetwatzajęzyk współcze nej, polskiej huma-
nistyki, uwrażliwia na zagadnienia rodzaju, takze grama-
tycznego, wymusza tozsttzy$nięcia w kwestii przekładu
terminologii., : , ,]

tiV książce nie analizuję zjawiska określanego mianem ry-
koszetu (baclęlaslz) i poslądów tych, ktoruy są tym terminern
określaniQl, choó tak jak Rita Felski jestem przekon,ana, Że
zbyt często wykorzystuje się ten termin wtedy; gdy pod ądre:
sem feministycznych projektów kierowane są jakiekolwiek
zatzaty.Inspirujące wydaje mi się takie spojrzenie na femi=
nizm, które nie Przypisuje myśli feministycznej statusu -
jak to okreś}ila Felski w Literature after Fełni;nism ,* Pisma
Świętego,Iecz koncepcję; w obrębie któręj pojawiają się za.
równo słaben jak i mocne argumenty.: Określenie,,rykosae.t1?
nie pozwala rozpocząó dyskusji, ale ją kończy; ni zcząc tym
samyń zansę na dialogPz. To właśnie w krytycżnym podejś-
ciu do własnych pom;rsłów tkwi wielka siła feminizmów;
w obrębie których można przeformułować wiele, ni.e zauleze
tr i ztezygnoWaó z tych,, które są'zbyt pfo-
st

zyjęte założeńa nie prueprowadzam ści-
słego toztlżnlenia na literaturę przedmiotową i podmio-

30 S. Gal, Mouements of Femin:iem: the Cireulatian af Di courses
ąbout Women, s. 516. ] ] ] ,,

81S. Faludi tut pisała o zjawiskv.bq,eklashu w tanach Ziedłoczo.
nych: ,,W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił bardzo siln}r kontratak na
prawa kobiet, próba :

cięstw jakie osiągnął
żej mierze skryte. W
czelnie odwtaca eię prawdę do góry nogami i stwierdza, że wszystkie
kroki, które doprowadziły do poprawy sytuacji kobiet, doprowadziły do

loj pogorezenia". . Faludi, Baaklash,, czyli być kobietqw Ameryce, ptzel,
B, Linanowska, ,, lpotLania Fgministycznen 1994/1996, s. 26.

alża: R, Felgki, Lj,;cralwre aftar Femjniem, Chicago-l,ondon 2003,
l. {.6.

i

nał: feminiam w hulturu wcpółcneną, Wrooleil1&l06, r, 6,
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tową ,gdyh interesuje mnie ptzede wszystkim, w jaki spogób
teksiy feĘinistyc żne o wńtają się n-awzajem, komentują
jak nawiązują do siebie i w jaki gpos ą po-

anvzegółne koncepcje. Z tego powodul e kwe,
stie, skąd feminigtkiczerpią;swoje pomysły, pojęcia i, rnetody
dlatego, piou,a obszarem moich zainteresowań pozostawiam,ins Jacques'a Derń-
dr touisa Althusse,
rb, rndnda Braudela
i',innycha3, ws,pominam o nich wyłącznie wtedy,,sdy femini-
st]rczne, badaczki bezpośrednio powołują się na ich prace.
Nie tropię więc
słównie dlatego,
rnusiło dygresje,
mego dyskursu feministycznego i omawianego poj,ęcla.

,Gettoiaacja studiów nad rodzajem jest w Polsce nieza-
przocaalnym fahteb; stąd wpnącżnikami teketu fetnini-

isĘcznyah, lrtóre mają znaczenie-w Pol.
f,użej mierze śledząc praypisy w femini,

omewia tutaj kbncepcje: , I,ee Bartky J. lawicki, L. McNay,
L. McWhoŃeł .R. Bordo, N. Ftaeeł J. Butler.

8{ I. Iwaoiów poetugiwałe eię tetminem ,,feninistyczny idiolekt".
Pot, I. Iwasiówi Ołplba w dyehuraźe |amiin;,jttycrnłmi ,,!bhlty Drugie"
1999, Tt 1.2, !. 60,

stycznych,publikacjach. Nie wpfowadziłanr własnych toz.
ńżńeń tematyc;any,ch cży formalnych vr celu, określenia
mie}sca d,anych publikacji w feministycznoj dyekusii, przy1-,
tzałam się natomiaśt te&uo w jaki oposób są one traktowane
i oceniane przez polskie femińistki (recenzje, przedmowy
i posłowia).,Umiejscowienie ioh rra ,tnapie feministycanej de.
baty uznaję zą kwestię istotną ale fuugorzędną wobea,Fo-
działu teĘatyc nt:,rego.. Taka hięrarchia prob,lemów pozwoliła
mi pokauać nbieżności niektór5łch proje,któw zarfirwno libe,
rałek, radykałek, jak i ekofeminlstit, a także rclńleżłwilci
w obrębie jedne ga aktzy,,dłas5. 

\

W}Poru omawiany:ch Wżew mnie utworów literackich
dokonałam arbitralni.e, często o,dwołując się, do dewńi ga-

myń feministek, kńre ezę ó"lnterpretowanych pir,eze mnie
powieśoi poddaw ały tazw ażanigm w swoich arĘrkuła ń.,, % u"
wagi na ta, że intęre ują mnie zwłaszęza projekty_ zwr6cone
ku przys Ąaści,ll prz5rwołuję feministyezh ąaci,ence ,fiatian §nilz
fantaay, ograniczając aię jednakżę do kiĘu polvieści. Inter-

profemińetycanym podejm,uje dyekuoję z konkrotnymt po-
mys ?, fuam inąl-
nie) pra|
cy, po wtóre" zaś liczba interBretorranych dzieł literackiah
musiała zostaó zredukowanfl do takiej.,:kt$ra pozwohła oma-

feminis.tyc7"nym, usilow alam od.trłlorąyć; iłki stereoffp zo-
otał w danym wypadku poddany krytyee,,ćzy badaczki i pi.

WsĘp 2B

8óA. Nasiłoweka pleząe o niesystemowości dyskursu feministyaianó"
3o wakazywała, że ta jego cecha gtwarza,,trudność ueytuo\łrania się w o-
brębie caloóci zwanej rrfeminizmetD) nawet osobowoóci, które wydająsię
loń wrŃłozecnymi fundatorkami". A. Nasiłowska, rbkety feminiatyez-
n , w; Cinllo i tęhetł faminźgm w lJtaraluroznowetwje - ,antdl,ogi;o ełkź-
oóu, !ad. A. Narilóurl}e, lt|errlawe 200l, .. 10. 

i
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sarki dostrzegły, w zasobie dostępnych okreśIeń ogranicze-
nia, jaki nowy sens nadały danemu pojęciu otaz czy nowa
definicja wprroływała wśród nich spór. Ptzyltzałam się bliżej
.takim pojęciom, jak: wiedza, socjalizacja, małżeństwo, ttla-
cierzyństwo, starośó i Bóg, śledząc nió tylko nowe wizerunki
kobiet lub redefinicje tych, które Ąw:kulturze dobrze zako-
rzenione, ale także kwestie związanę ze stylistyką i reto-
ryką.

Analizuję tekstowe strategie feministek, które wskazują
na polityczne cele pozornie neutralnych teorii naukowych,
szczegółowo omawiam kwestie dotyczące punktów widzónia
w feministycznym dziejopisarstwie, dehierarchizację pro-
blemów naukowych oraz odnotowuję, że mizoginiczne, ste-
reotypowe wizerurrki kobiet są ptzez feministki destabi]izo-
wane poptzezukazywanie ich historyczno::kulturowych kon-
tekstów otaz ekstrapolację współczesnych mechanwmiw
wykluczania. I nteresuj ą m nie także metafory utożs amiaj ąc e
kobietę i Naturę, zwłaszcza jeśli przypisuje się im istotną
z per pektywy niektórych nurtów w ruchu kobiet rolę, jak
na przy,kład w ekofeminizmie, Osobny podrozdział poświę-
cam kwestii kanonu historycznoliterackiego otaz kanonicz-
nych jego odcaytań, gzczegóInie . podkreślając stanowiska
współczesnych polskieh literatufoznawc zyń, wydoblruvając
punkty sporu nie tylko o kanon tekstów obecny w edukacji,
ale także problemy, jakie rodzą się przy wszelkich próbach
konstruowania kanonu feministycznego.

W rońziale poświęconym socjalizacji przedstawian rein-
terpretacje, jakim w fenrinizmach poddawane jest zdanie Si-
mone de Beauvoir,,Nie rodzimy się kobietami - stajbmy się
nimi". Analizuję, lri jaki sposób sformułowańie to sprowoko-
wało współcze ną feministycznądyskusję o podmiotgwości.
Przedstawiam też sposoby przepisyvania fabuł ptzezlaaęzo-
nych,dla dzieci i młodzieży, a oskarzanych ptŹez feministki
o odgrywańe fundamentalnej roli hy kształtowaniu postaw
masochistycznych kobiet, omawiając tę kwestlę na przy-
kładzie feministyćznych wersji baśni o Siriobrodym,

W rozdziałach poświęconych macierzyństwu i małżeń-
stwu szczegil|nie interesujące wydały mi się próblemy
związane z sankcją staropanieństwa oraz koniecznośó defi-

wsĘp

niowania kobiet niezamężnych i bezdzietnych pt zez katego -

_ rie językowe naznacŹane odium bróku, Ńekompletności
i niespełnieŃa. Pruy okazji tych problemów analizuję także
kwestię związków fuchów emancypacyjnych z myślą euge-
niczną otaz feministyczne projekty nowej rodziny, kwestio-
nujące między innymi przymus heteroseksualności. W pod-
rczdziale dotyczącym podziału sfery prywatnej, publiczne1
i społecznej przytaezam dyskusję, jaka toczy się w ruchu ko-
bief na temat nowego języka, którym można by, było opisy-
wać relacje polityczno-spoŁeczne w taki sposób, aby nie eli-
minować z nich kobiet.

W tozdziale poświęconym starości wskazuję na dziewięt-
nastowie czną proweńencj ę dwóch pozytywnych reprezenta-
cji kobiecej starośpi -, mądrej wiedźmy otaz dostojnej ma-
triarchini - i pokazuj Q, ż@ rv obrębie samego ruchu fernini-
stycznego patos Ęlch wizerunków został podważony, a ich
miejsce często zajmuje stara kobieta, która się śmieje.
W tozdziale ostatnim tłumaczęnatomiast, zjakich powodów
feministyczne teolożki prefertąją pisanie o Duchu Świętym
zamiast o Bogu-Ojcu-Synu oraz jakie pfoblemy związane
z chrześcijańskim antropocentryzmem doprowadziły d,o

tego, że ;rajbardziej radykalna przedstawicielka tego ruchu
rezygnujĄ.w swoich tekstach z używania pojęcia Bóg.
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G, Kubica, Sioatry Molinowekiego, czyli kobiety
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I. Wiedza

l

wiem swoją książkę, powołuje się na opowiadanie Christy
Wotf Kasandra, w którym tytułowa bohaterka, tuż przed
śmiercią swoją historię opowiada ńewolnicy, licząc na''to; że
ptzekazó ją ona naŚtępnejn młodszej kŃiecie i w ten sposób
zbuduje ńćłączącą na przekór oficjatnej historii wojen i bi-
tew, kolejne, genęracj e kobieta, Metaforę Virgrnii,Woolf uak-
tualnila ostatnio Grażyna Kubica w książce ,Sloslry Mąli-
nowskiego, cryIi kobiety rlowoczesne ną pocaqtku fr{ wibhuz

,,Siostry, o których piszę - podkreśla autorka we wsĘpie -
urodziły się trzy łrieki później, gdzie6 w dalekiej i nieist-
niej nię
lilu, żąd
nia irn
o nich zaponniał; ich dzieła przykrył warstwą kurau, a ciala
pogrzebał w 'bezimienn}łch grobach'l5. potkał je zatern,ten
sam los, eo wyimaginowaną bohaterkę Wasnego pohaja,
mimo że sytuacja obyczajowa zmienila, się ćtiametralnię,
lkalę talentui kęncepcje badawcze i ańykuły,kobiet f,lowo:
czesnychl' można wyłącznie rekonstruowaó n ntezbyt d,obtne
uachowanycĘ,,źt6dełi!9 p epatronuje
natomiast krytyce femin ej rotorykę
nieztiżnicowania. Dla Nancy K. Miller Arachne jest pa-
tronką lektury poduriotowośó piszącychi
gdyżjej historia ię,,substancji ciała", a tak"
ie wskazuje na przolnoc wobec narratora, który zostaje uka-
tany za swój punkt widzenia. Zanlieniona w paiąka ppĄdka
xlostaje ograniczopa do pr
do o dtw a t zania zairrae aj ąc
ddela sztuki,, przędzie jak
hrdczytyn anie tekstów pisanych ptzeż kobiety i skupienio

6 M. Czarneck a, Wleszcaki. Rekonstrukcja hobiecej geneal,ogii w hi,-

'ńorlj niemieckjej literatury kobiecej od, połowy XIX d,o końca frt wieku,
iftoolrw 2004, E.,9.

tVielką CiszĄ,naayma MarJr Daly nieobecnośó kobiet whi,
storii. Potencjaf rewo}ucyjnych amian społecanych tkwi, w ,

długautofki,właśniewprurwaniuteonrilcaenia,wrekoń-
gt*u'rcji udziafu kobiet w roawoju rnliedzy i odkrreiu ich ob:"..

nośei, w dziojachl, Próbom t1rm patronuje kilka metafor:
palimps6stu;,pfzepowiedni Kasandry siostry Szekspira,
a także AraehnĘ w;T.#; 

;*[Xffi il:-1fi:d1$:-H-fit
ehu fragmentółrł dzieł Safony, które udało się,

procesoni u,możliwiającym od,
t ar tw,na pergaminowych fira, '

nuskryptach,po tB00 latach,od 6mierci poetkl:,J"l drieła m-
stały ukI,JIt6,,p- d męśkim,tekstem, uar&zenl, $ednak dziernrięf-,'

rrastotłrioczn@ pisąrki,, lrtó,re r,nogłyby,poczuó więź"źe ś yoią

poprzedniczki nie otrzymały kl*r}."rrego wykształcenia,
nie mogły więc cayfuaó ocalonych fragmentów; chyba że satilo*

daiehió Iodl ł]r się nauki grekiz,, Metafora Kasandry niemej
wieszczki, , tała się dla pisaących kobiet figurą pamręci
i identyfikacjio'E. Mirosłąwa Czarneckąn,uaasadniając dla_
,cżelga neuywa pisarki wieszczkami, tak zatytułowała bo,

,,TbLcty Dttrjlen 1998, w ł1610r l. 1{ł.

lw,
+
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nięć, wskutek, często niezawinionej niekompetencji bada_

czek.

Analizy, feministyczne skoncentrowane są na krytyce
apriorycznych zńożęń stosowanych we w zystkich dyscypli-
nach nauki, które ,ugruntowują status quo. Feministki
przede wszystkim ńjawniają mizoginiczne, patriarchalne,
a w końcu fallogo centryczne uwikłania tych przedwstępnych
założeńg. Atąkowane są tradycyjne paradygmaty wiedzy,
a celem staje ,się ich rewindykacja oxaz tworzenie prze-
strzeni d,la zupełnie nowych problemówlo. Jednak anali-
zując mechanizmy, które uniemożIiwiły kobietom pracę na-
ukową feministki o,dkryły aastępy kobiet odnoszących suk.
cesy w wielu dziedzinach wiedzy. Ich nazłviska zostały wszak.
że w oficjalnych, podręcznikowych wersjach historii odkryó
po minięte. Joąnna Tokarska - Bakił badaj ąc związ|i antyse -

mityzmu otaz mizoginizmu, przywołała ustalenia Watrtęra
Benjamina, żę ciągłośó jest cechąptzy,należną historii cie-
miężców, natomiast historia cieńiężrrnych ,jest pełna dziuą
a kt6ry ch każda ozt:lacza zamilknięcie, wymuszone śmiencią
lub wykluczeniem"ll. Marginalizacja roli kobiet spowodowa-
na była międz5, innymi poślednimi funkcjami, jakie ptzy,
padły im w udziale. Kpbiety otrzymy,wały najczęściej stano-

etęp do akademii, zwtaca ptzy tym uwagę na postać Anny Marii von
churmann (1607-1678), która jako pierwsza kobieta w EuroPie uczest-

niczyła w uniwersyteckich wykładach teologii, siedząc w zbudowanej
lpocjalnie dla niej zakratowanej skrzyni. M. Czarnecka, Węszczki,
a,22-23. )

9 Cie
dpy jest
ttyczną _

rycznych w historii nauki. L, Hunte4 Critique,s of Knouing. Situa,ted
Ibrlualities irl, Science, Compwting ąnd the Arts, Ipndon-New York
1999. S. Rose, The Redicalisa,tion of Science: Ide,
ology ciertee, London L976.-ń wid,ziane,,,Artium Quaestiones" 1998, t. VI,
ltd, K. Kalinowski, A. S. Labuda,Pozna6, s. 101. E. Franus referuje tu-
!ł poglądy historyczki sztuki L. Nochlin z książkiWomen, Art arld, Po-

l, ltł,
l

pierwszego uniwersytetu same nie mogły się w nlm
kształcić8

zV. WooĘ Włąsny pohńj (Lgz 42,
g M. Ciechonski, Od mat 96,

g. E8.M, CzarneaLa wrpomina $ tw do,
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wiska asys$entek, a, zan:;m objęcie takiego stanowiska było
w ogóle,możliwe - jak dowodzą feministye?,ne śledztwa -
wspierały swoich synów, mężów, braci, ojców i wpływały na
ich koncepcje, teorie, spońb przeprowadzania dośw,ia dczeń"
Czarneeka nazw ie (za JuĘ l&istevą) te hobiety,,robotnicami
za kuliq,am,i|] i przywoła głównie przykłady żon asystentek
sławnych pisarzi i ffLonofów, jak: Dorothei Schlegel, Johan-
ny ehopenhaueĘ Caroline Schlegel- chetrlingl2. W femini-
styczpych badaniach kryje się pewność, że za nazwiskami
sławnych,uczonych istnieją niewidocane kobiety, a w rezul-
tacie,cywilizacyjny rozwój jest też ich udziałem, o czym
wspominał juz John Stuart MilI: ,Rt6ż powie, ile idei orygi-
nalĘrch puszczonych w świat ptzez pisarzy rodzaju męskie-
go jest własnością kobiet, które ję poddały [....]? Jeśli mogę
sądziĆ z Własnega prz}rkładu, jest ich bardzo dużol'l3. Nie
brak i współczesnyń opracowań na ten temat: Anna Naei-
łowska w biografii poświęconel Jeanowi Paulqwi Sartre'owi
i imonę de Beauvoir zwr&ca uwagę, że ich spotkania były

ała na
spisa-
nnych

dyskusji toczących się między nimi, a dotyczących literatury,
fllozofli, filmu, cay politykil5. Nasiłoulska nie zajmuje stano-

Wiedza

19M. Cuaniecka, Tffte:saczhi, s.' 51.l hobiet, przeł. anonim, Toruń 18?0, s, 128.
Paw su, podkreśIa, komentując twórczość Nlilla:

2006, s. 188,
iłku - jak-
am Husser-
. Dal mi, po

niemiecku, Wkłady o unwnętrznej óuiad,omoóci cmeu, które ptzeczy-
tałań bez więkezego wysiłku. Ilekrcć spotykaliśmy się, omawialiśmy
fragmenty z tej książLi'. l. dc Beauvob, W óilc wjahu, !. 196.

wiska w sprawie wzajernnego wpł3lwu Sartre|a i de Beauvoią
choó wspomina o badawczych sporach na ten temat, ?,IIA,
czące wydajel,się jej natomiast, ,że przeu wiele lat żadne
z nich nie opublikowało niczego bea konsultaoji a partnerem,
Dla autorki biografii większe znacnenie ma to, ie d.e Beau-

na pewien mechanizm, dótypząay recepcji prac pisanyeh

liliedza

W cieniu męża źy.ła niewątpliwie Dagny Prańypzewska,
hhaterka książki Ąeksandry awickiej. Już ama kornpo-

tej monografii świadcey o trudnościach, jakie towa-
badaczkom prz sałoóci, gdy pragną zrekonstruowąć

po trosze zapomnianych kobiet. Zanim Sawicka zinter-
twórc zość dram atyc aną Prłyb5rs zewskiej, os fl dż a.

,nym związku. Nawiase,rn mówiąc każda forma życia rodzin-
Dego budzila jej niesmak, tak jak i mieszcaańska obyczajo.
,woóó. Decyzja de Beauvoir miała więc beapośredni związek
r lej pozycją i umożliwiała:Jej uczestnictwo w ruchu filoro-

ltą między innymi w kontok cie 
'nowoczesnegó 

prruełornu"
llteraturze norweskiej, musiała aająć się legendą zwią-

z jej biosrafią mitem femme fatale, a,w końcu pokusa"
poatrzegania Dagny jako kop'iety. wyemancypowanej.

stosunek PrzybyEzewskich do tworzonych prsĘa
,newzejem dzieł udało się awickiej odtworzyć dzięki

eposobu, w jaki tłumaczyli wzajemhie swoje teksty.
przygotowywanych ptzez Dagnrr na trorwe-

]łtorka dostrzega skruputratnośó i niewielkie modyfika-
* rtolunku do niemieckiego rękopisu Po drodze. Ptne.

dramatów Dagny, na język polski, których współaq. "

A Nrlllowlka, Jean fuul artrc i Simone de Bcauuol4 e. 16?.
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torem był jej m4ż, odznaczają się natomiast jego rnanierą
st5rlistyczną i wieloma poprawkami, które niejednokrotnie
zmieniają wymowę poszczególnych scen. Właśnie w jakości
tłumaczeń Sawicka upatruje ptzyczynę braku zaintereso-
wania Dagną jako dramatopisarką u jej współczesn;łeh,
mimo żębyłą ona w jej przekonaniu interesującą pisarką,de-
kadencką. Jeśli dodamy d,o tego wizerunek Dagny wykre-
oTvany ptzez Stanisłąwa Przybyszewskiego, przesiąknięty
egzotyką i fatalnością or az j e go później s zy zakaz wystawia-
nia jej dziełw obawie'ptzed zazdrością,drugiej żony, to jasne
stanie się, że ptzycłynił się on do tego, że zapomniano o jej
tw6tczości17. Kutz pokrywa więc szybciej dzieła nie tyle sio-
stry, co 'żony Szekspira, życte w środowisltu artystyczrlym
czy bad.ąwczym umożliwiało kobietom edukację, gdy akade-
mia była dla nich nieosiągalna, jednak nie sprawiało jedno.
cześnie, że badaczki i pisarki stawały się reprezentatywne
dla nurtów; które współtworzyły. ]

l. Odzyskać macierz

1.1. Pocaet króLfutll

Parodia napisan a prz,ez szęsnastoletnią Jąne Austen, za-
tytułowana Historią Anglii od, panowąnia Henryka IV do
Śmierci Karola I, pióra stronni;cżego, uprżedzonego i pogrq-
zonpgo w niewied,zy historyho, tanowi dogodny punkt wyj-
ścia do obserwacji, w jaki sposób odbyło,się emancypacyjne
dystansowanie od oficjalnej wersj,i dziejów państwa, skupionej
na, wojnach, rrtorderstwach politycznych, podboju niezna-
nych ziem otaz wypełnionych nazwiskami dzielnych, boha-

17 W 1911 roku Gabriela-Zapolska podjęła ostatprią próbę wystawie-
nia dranatu Dagny na scenie, jednak otrzynała od Przybyszewskiego
telegram, że zabtania y}stawienia Kruczego g,7,iazd,a, a w razie zigno-
rowbnia jego zakazu wystąpi na droBę prawną i będzie się domagal od-
szkodowania. Za: A. awicka, Dagruy Juel haybyanweha, Fahty ilegen-
dy, Gdańsk 2006, g. 886,
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terskich i okrutnych mężczyzn. Ewa Kraskowską zauw"a-
żyła, że jużw sarnej formule tytułu pobrzmiewa,,ponowocz s:
na" kpin a zoficjalnych nar,racji historiograficznychl8. Zagta-
nawiający jest tutaj zwłaszcza status naiwności wyznanej
wprost i pałączonej z pastiszem. Prostodusznośó, brak Wie-
dzy otaz kompetencji stają się zabiegiem retoryczrrym, chro-
niącym przed tak właśnie sformułowanymi. zatzutami, wy-
trącają niejako przeciwnikowi otęż z ręki. ,Z drugiej jednak
etrony chwyt ten r.lkazuje mechanizm spruyjający wyklucze,
niom: zatzut braku kompetencji autora dyskredytuje jegol
ljej dzieło. A to musi prowadzió do pytań o to, kto wyznaczyŁ
rtandard,y nąukowościo jaką metoda jest w staŃe pro taó
tym wymogon ota:z o to, czy na p6wno j,est to jedyna droga
prowadząca do naukow.ego poznania. Feminizm wpisuje się
więc w obszerny nurt sceptyayznru naukowego, i filoaofii na-
,uki, choó środkami niepruylegającymi do Wielkich Teorii.
W dokonanej ż perspektyw feministycznych krytycznej, oce.
nie nauki patriarchat zdaje się przyłapany wreszcie na go-
rącym uczynku: to w koncepcjach badawcz,ych odbija się hi-
alotyczny, pizoginuczny kontekst naukowych rewolucji
l zostaje on zreprodukołv any za każdym rażęm, gd}ł dane
dzieło pojawia się we współczesnym korttekście. Nałzucana
na naukę siatka kategorii rodeajowych wydobywa nowe a ,
pckty i ukryte komunikaty zawarte w tytkb pozornie obiek-
tywnych teoriań. Dzieje]kraju spisane pt?^ez kobi.etę, która
nie mogł a zdobyć potrzebnego do ,owłaściwego" oglądu tzect,y
nłykształcenia i na dorniar złego jest jeszcze bardzo młoda,
ltanowią narrąeję zza kurtyny ważnych wydarz_eń i dzięki
temu w opisane z innej perspek-
trywy, z so dócyłje polityczne do-
tyczą a nego wpływu , otazkogoś, kto
nle mA prawie żadnych szans, by dostaó się do annąłówl9.

te E. Iftaskowska, Powieśó o socjecie a stereotypy, w: Stereotypy w ti-
Erg/,wrze (i tuź obok), red. W. Bolecki, G. Gazda, Warszawa 2003,
a, l86-187.

l0 OezywiŚcie postaó Jane Austen została.zapisana w historii litera_ ,

a jej historia Anglii wtazz,rysunkami oraa in-.
integralną część wystawy w Bńtish Library
liolehi Brylyj ehią, Jednak eymbolem jej pozy-
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go najwięksaym órcomnl??. połeczne pozyc,}o
nastoletniej pisa orąĘ uananej, nagradnanej
i doceni
mienno.
jeńskiej
to jednoua&c*Ę niem iei , d}, *
może }epiej o,wania q Co
więcej, najistotniejsaego problemu nie stanowił sposób pre-
zentacji włądców w pocgęie kró.łów polskięh; a}e sanei fhkt, żs
Btryjeńska Ńmieliła się w ogó}e taki temat podjąó. Kluczo.
wy dla emane_,ypą6yiny.-ń'narreeji jes,t więc punkt widrcnia
oraz bagańo iąki,ze sob,,ą niesię * ,,neu{raln&'n perspekt}ł,wą

mrunlrów hŃ,}ęwskieh, na ktdt3,,łeh nro,iłng ńudo.wać (sroo$ą),

DtTodową dumę.

Ęę'
wW ]i.

seńqfl,sali, co portrety lłfiary oraz flną ęld
rrotłtm,ie,,uatraa nł gilehie.'x ua & ŚCian aĘ

a dni łnary),,
ię do arrf,, PO!

, Gcndw d,lią r,edni,o aqawo,n8o01,0

8OO4. &resłtą podŃne pmo,bilemr

cźę lE fepiqist},Glt,
!fońa nich : przed:

Lo,ustrrŃtyurei ttytyLi i

- 
. t t Ll_t! 

-_r^^^r^L,fum M|wnfrn. ltułopbłicf,,oilU.tń'8f;0, 1

NaiwnŃć i paotisa ao ńą}y łastąp:ioue w póńfiie}ez,ych,fb"

$lnistycznyeh tekstach g}Óvrnie prfiqa] strato,gję bs.kar3łeń,
hóra zakładał* świądom,e wyk}uere,nie,kńflŃ] *. daiejów.
Gena Core& w praejmWąeym t k$c,ie skiorornrąnjrm ,h6effi

do Białęee Całołlrieku8,s",' q6lrJi męń*gynny bę.dąeęgq
warto,,śei patriareha}r_łyeh, w.,kar*a gs o,to., 8e oerebił

z ich praeszłŃei,. ao,wyqrqfiało w bohateree pqa,meie
i i osieroęęnia. Qoreł aeet*wia ruę sŃą inihr,mae$e-

kobieta nłogila adoby6 w, srukgle o n$,eis,totnr.qh B,,Pe -
cza ,u. organiaae$ąeh mężłEayan i pravpowinar,,&o
,ikóvr nie dąw,iądnią}a się q. kŃietaqfił mr,ął*

o ńwng prawa (na płpykł*d Abigai} Ad+md," ,pĘffii-

też w nich vri,adomŃEi o żyąul c_Ńriie*ńym ,kll,b.ień,

iaoh, ktdre rĘarły w połogu, ovrJfiE&łąnktł ańtykonuę.p.
angerfi Ogkałńą w,ięc Bńałogg, Cpłornłńąha q, tą

,Tynazał pamięó o praodhiniąch a his,tołti i iedilgcaeśnl. ę

lHćro, l. 168.
,WBv w syetemaoh wytwarzają-
lłbnenb j sander eilwdieaw czhgl.

,głtĘm nr JVlffioorclt firt &łn amt, nr,Ę ł S.ffir,
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stwierdza',ż@ zabieg ten na nic się nie zdał, gdyż tę opowieść
o macierzystym kraju, czylt tradycji i obecności kobiet na-
reszcie odzyskała: ,,Mam p}emię, naród, histońę, maln swój
macierzy ty lrraj, mam tradycję. Nie jestem ama. Ptze,
stałanr przed tobą drżeó'?Ia.,Odkrycie obecności,kobiet w dzie-
jach jest ,$estern politycznym, ponieważ buduje inny obtaz
przeszłości,,na którym może powstaó dla kobiet inna, nie,pa-
triarchalna przyszłość:,,myśIąc o historii -, podkreśIają re-
daktorki <Biuletynu OśkiD * nie sposób zapomnieć o przy-
szłości. Analizując prze złość trudno nie zawierzyć własnej
wyabtaźni, ale i doświadczeniu, by pokusić,się o próbę stwo-
rzenia choćby,najfantastyczniejsz5łch wizji ptzyszłości"25,
Kobiety mogą odnaleź ć w ptzeszłości postaci, z ktlrymi się
utożsamią i dzięki temu będą mogły caetpaó siłę z doświad-
cze:ń innych,,im podobnych. Jakby na dowód, że te obserwa:
cje są i,stotne dla feministeki Shana Penn we wstępie do
książki Podzie mie, hobiet podkreślała,,, że wy znacz,ony pt zez
oią zak"es bądań nad udziałem kobiet w działalności opozy-
cyjnej w Polsco ,ma dla niej wartość osobistą,,,Uświada-
rniając sobie, że kobiety, , te żylące niegdyś i. te współczesne

- mąJ,Ą swoje historyczne i społeczne zttaczewtb, przyda-
Wałąm znaczemia własnemu życiu'z26.
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przyjrzały się-oficj alnym wersj om wiedzy naukowej,, a także
starały się demaskować polityczny wymiar historycznych
narracjiz7. Niekiedy to właśnie odsłonięcie politycznego as-
pektu badań naukowych jest traktowane w feminizmach
jako największe ,wyzwanie rzucone tradyejom pożna i'.
czymz8. Historia opowied ziana z perspektywy femirristycż,
nej równ ież ma wła sne cele, doty czące wsp ółczesności l pt zy,
azłości, zdająsię one jednak być jasno określone jąko 3va}ka
o niwelację różnic wynikających z ptzynależności do danej
plci, czasami przekładają się na bardzo utylitarne cele, jak
zwiększenie udziału kobiet w zawodach związanych z na,
uką technologią ochroną środowiskazg. Nie mozna jednak
zapominaó i o tych koncepcjach, które skupiająsię wokół wy-
łaźnej polaryzacji rót i wyznaęząąsobie za cel rekonstruk
eję niepatriarchalnej wiedzy o kobiecie otaz o społeczności

,,matriarchalnej, która dla tak zorientowanych badaczek bę.
dzie pewnym wzorcowym modelem.

Na poĘ legendarną postacią która stała się dla femini,
rtek emblematem obecności kobiet w dziejach nauki, jest al-
oh e mic zka Mgria Zy d6wka, wynala zczyl\ stó sow a nych do dziś
urządzeń chemicznych ptżeznaczonych między innyrni do de-

, ltylacji3o. Symbolem patriarchalnej niechęci do kobiet aezo,
nych stała się,zaś Hypatia, ostatnia scholarchini Akademii
Piatońskiej, która zginęła w wyniku okrutnego samosądu3l,

1.2, Ilistwia lsobźct

Feministki odnajdują śIady po nieuwzględnionych dotąd
kobiecych postaciach, które odegrały w; życiu społecznym
ważną rolę, a takżn przywołują poglądy tych m,ężczyzn; któ-
r,zy bronili praw kobiet i wspi.erali iqh wys,iłki w staraniach
o równe prawa, edukację dziewcząt itpl Badaczkl, anaLizując
przeszłoóć, wprowadziły wiexe l zasadniczlrch zmian metodo-
Iogicznych: przeobtaztly nakres tematycznyi podejrzliwie

9? z innej perspektywy klasyfikację przeprowadzila , walczewska,
lwlgazcza że skoncentrowała gię na rczróżnieoiu:! lisloriiruchu }obie-

Bo, historii emancypacji kobiet otaz, historii idei emancypacfjnYch,
Ltóryctr w tej pracy nie stosuję. Por. S, Walczellska, ,Histori,a kobiet i jej
ńlna poetaci,,,Katedra" 2OOI, nr 1, s. 242,247- ] ,1

gt G, Griffin, Kooptacja czy transformacja? Womenb i Eender studies
M lwiecie, ,,Katedta" 2OOt, nr 3, s. 27.

" !9 Poi. ibide6, s. 22 (autotka wymienia tarn cele reformy edukaryj-
b uwrażliwionej na kategorię płci na przykładzie Azjatyckiego Insty,
Etu frchnologii).i B0 D, Czajkowska-Majewska, Kochąnki ruauki, ,;Zadta" 2003, nr 4/1

brrddoi znanyoh filozoficznych pigm gend,er stud,ies nosi tytuł,,Hypa,
A rlournal of Feminigt Philoeoph!/', jednoznacznie upatrując swojej

2a G. Corea, Mam swój macierzysty kraj,,,Biuletyn Ośki" 1998, nr 3,
s. 31.

26 Sond,a Ośki: futurologiq, ,,Biuletyn Ośki" 2000, Ąl 2,,9. 60;
26 , Penn, Pqdaiemie kobiet, przel. H; Jankowekt, waĘp M. Janion,

Warezawa 2008, t. 16-17, w brutglnle zanordowanej eoholarchini.
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dokonane go prżez zakonników3z. Historyc zki wymieniaj ą też
nazwiska lekarek, o których pamięć zachowała się często za
sprawą oskarżeń kierowanych pod ich adresem, jak w przy.
padku żyjącei w VI wieku p.n.e. Agnodike, której groziła,kara
śmierci, sdyżwykonywała zawód lekarza, podając się za męż-
czyznę. Proces Agnodilre został oprotestowany ptzez kobiet51
którym pomagała, i w rezultacie w starożytnej Grecji owego
cza u ptzyznano kobietom możliwość wykonyivania tego za-
wodu?q.'Inne lekarki również rozsławiła ich niezwykła popu.
larność i kompetencja, jak było w prąryadku Ąrjącej w XI wieku
Tbotuli a alerno, autorki wielu dzieł z zakresu medycyny84.
Do tego typu lekarek należały też (znane wyłącznie z imienia)
kobiety prowadzące praktykę w trzynastowiecznej Polsce Jo-
anna z Poznania i Katarzyna z l(rakowa35. Rekonstrukcja
biografii tych postaci wydaje się właściwie niemożliwa, jed.
nak feministki w swoich badaniach skupione są raozej na
tyln, by odnaleźć jakiekolwiek wzmianki, wydobyć z'pTze-
szłości choćby i najmniej pewne imiona ,czy nażwiską, ponie-
waż,chodzi im o to, by położyć kres przemilczeniom, a już
w a.m rekonstrukcprjny charalrter tych dociekań wpisany jest
w ich opinii rewolucnny potencjał. Taka taktyka nie jest po"
wodowana,wyłącznie wiarąw to, że odzyskane nazwisk& E&.
istniejąwreszcie w pisanych dziejach świata, a w konsekwen-
cji znajdą ię w po,dręcznikach szkolnych. Obraz wyłańający
się z feministycznych badań ilustruje przede wszystkim kon:
tekst połeczny, w jakim się owe bohaterki wychoTvywały
i w jakim działały, a prhede wszystkim pokazuje,problemy,
z którymi mus,iały ię mierzyć, tym samym często koncentru-
je się na socjologicznym aspekcie badań naukowych. Ponadto
wydaje się, że głównym polem zainteresowań feministek jest
daj ąca się, zauważyć wielowiekowa ot azwłaściwie niezależna
od eso niezmienność Załzutów oraz
ogp wnych) stosowanych w prz}Tadku
wykształconych kobiet, albowiem daje się wskazać analogię

s2 D, Czajkowgka-Majewska, Kocłru,nki nauki, s. 80.
ggIU. Ciechonska, Od matriałcłwtu da femźni,sfiJu, g. 81.
E{ Ibidem, g.,64.
Eó lbidem, !. 62. l
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między staryożytną lekarką Agnodike a pierwszą polską wy-
kształconą lekarką Anną Dobrską która po zdobyciu dyplo-
mu na studiach medycznych w Szwajcarii wróqiła do kraju,
gdzie nie udało jej się otworzyć no jej aspi-
racjom były nie tylko władze z ale przede
wszystkim środowisko lekarski , 6 całej sprawie towarzy-
szyła nagonka w prasie36.

Ekstrapolacja mechanizmów ogtaniczania kobietom mo,
żliwości rozwoju intelektualnego otaz pracy zawodowej mo-
że uświadomić, w jakim stopniu ich nieobecnośó w dzieiach
nauki była uzasadniona. Niektóre badacuki przyglądają się
uważnie sposobom marginalizacji ich roli. Izabela Kowal,
czyk na przykład wylicza strategie, jakie sprzyjają elimino,
waniu historyczek sztuki: po pierwsze - kobiety wybierają
według niej zazwyczaj mało spektakularne tematy badaw-
cze, skupione na żmudnym tworzeniu dokumentacji i przez
to pozostają w cieniu; po wtóre - kobiety działające pod
opieką wielkich mistrzów są ograniczanle ich metodami ba,
dawczymi, eo skazuje je ną podrzędną rqlę; po trzecie * ko,
biety, które w historii sztuki osiągnęły sukeęs, odcinają się
zarówno od fe,minizmu, jak i od badań nad kobiecą tradycją
stosując przy Ęm stratogię ,prrernilczeń87. 

I

Odkrycie obecności kobiet w historii nauki, w dziejach
otazw sztuce, dzięki proponowanemu ptz,et,feministki uję.
ciu powoduje heroizację tych uczonych oraz artystek; które
mimo nieprzychylnej opinii publicznej i ostracyzmu autory-
tetów zdobyły słu.oo,ę za spra uą swoich dokonań. tają się
one w dyskursie feministycznym prawdziwymi bohatęrka,
tni, które osiągnęły czasami więcej niż mężezyźni, mimo
ptzeazkód, jakie musiały pokonaó, spowodowanych bariera,
mi prawnymi oraz społeczno-obyrczajowymi. W ten sposób
postawiona kwestia kobiet i rozwoju naukowego sprayja
konkluzji - i jest to jeden z jej głównyeh celów - że kobie.
ty przyczynilyby się w z\acznym stopniu do rozwoju wiedzy

tc lbidem, a. l27. ł
t? I. I(owalczyk, Dlaczngo nie było wjelkich hietoryczek sztuki, albo

ghó hJlJorjj eiluhi, atrbo joh aoatalam rad,ykolną femjnietką, ,,Artnix"
l00t, nr 1, http;//flcc,artipUlŃmix.
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(czy też * cywilizacji), gdyby nie utrudniano im dostępu d,o
edulracj i. Fpministyczne śledztwao pnowad zone po właściwie
zatańych już śIadach, wydąją też walkę stereotypowym wi-
eerunkom kobiet, ,wskazując na ich osiągnięcia w naukach
ścisłych,. takich jak: matematyka, z najsławniejsizą żylącą
naBtzełonie ubiegłego stuleqia, Emmą Noether, która opra-
cowałą teorię grup; astronornir", w tej dziedzinie przykła.
dem,,mo4o być dziwiętnastowieczna odkrywczyni komety
Maria.Mitchell; flzyka, gdzie zl:'aczne sukcesy optilcz Marii
Skłodowskiej-Curie odniosła Lisa Meitner, pracująca nad
toz,sżeżepieniem, j'ądra uranu, a pominięta przy Nagrodzie
Nobla89.Wbe1etrystycezorientowanejfeministycznienie
brak bohaterek, które cechuje właśnie zamiłowanie do mate- ;

matyki i fizyki, by wskazać tu tylko cykl kryminałów Alek- ,

sandry Marininy4O, w ktorych detektywem i główną postacią i
jest AlekBandra Kamieńska, major moskiewskiej nolicji,
zajmującasięwyłącznieplanowaniemśledztwa,.uĘadaniem

by ttzycyfuowe. Kryminały Marininy tylko w niewielkim
stopńrr dotyczą przestępstw bohaterka mierzy się bowiep,
nie tylko z mofdercami, ale i stereotypami dotyczącymi ko,
biet oraz ie}n możliwości intelektualnych. Poza wąskim gro-
nem Ńspółpracowników traktowana jest jako intruz, połoi,
rqewana o zdobywanie uznania przeŁożonych ptł"ez kontakty
seksualne, niewiele osób traktuje jąpoważnie. w powieści te
wszystkie przedwstępne zaŁożenla mszczą się oczprriście za-
równo na przestępcach, jak t krzyżują plany niejednemu
wrogowi kamieńskiej, co ma oczywiście niebagatelne zna-
czenie ko,nrpensacyjne dla czytelniczek tej ptozy.

38 Por. także na temat jeiszczle siedemnąstowiecznych adeptek astro_
nonii, jak katatzyna Heweliuszowa oraz królowa Ludwika Maria:
K. Targosz, Sawa,ntki w Polsce WII w. Aspiracje intelehtuąlne kobiet ze
śródowish dworskich, Warszawa Lgg7, e-. 228.

39 D. Czajkowska-Majewska, Kochąnki, nawki, e. 81.82.
: Gra no cu-
e gry (2004),
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1.3. Pu,nkt widzmin

Oprficz uzupełniania annałów o postaci kobiece, w femi-
nistycznych "analizach odbywa się niejednokrotnie zmiana
ich statusu. Pos.tt7,egane dotąd jako współpracowniczkt czy
pomocnice, uczone te stająsię w pr ach
pełnoprawnymi partnerkami dla b ani,
one sam,e, ani ich współpracownicy nie widzieli tej sprawy
w ten sposób. Jednak nie chodzi t;,utą o przekłamania i wy,
pełnieni.e dziejów nauki za wsze|ką cenę, w tym za, c1rtę rze-
telności, ale o zmianę optyki. TVlko dzięki takiemu zabiego_

wi można bowiem, według feministycznych .badaczex-,

ukazaóosiągnięcia kobiet zprzeszlości - ptzez. zmianę per-

epektywy i zakwestionowanie hierarchii między tekstami
uczonyc ń mężezy zfi ikobiet. Zabiegten nie zo stał a9t anllczo,

, ny do pooświeceniowych badaczy. Elisabeth Góssman[
uznała za głęboko niesłuszne zepchnięcie średniowiecznych
autorek, piszących w językach narodowych, do roli postaci
istotnych wyłąc znie z punktu widzenia historii pobożności.

Doszła do wniosku; że ich poglądy powinny być refer.owanę

otaz, teologii. Etnografowię zorientowani feministycznie
zmienili za6 status tzw. Iiteratury konfesyjnej, czyltdzienni_
ków prowadzonych ptzez żony antropologów, które towarzy.
Eżyly mężom w badaniach terenowych. Naukowcy opowie-

dzieii się tym samym za historiarnil konkretnych ludzi,
lpo obami opisu codzienności, uwzględniającymi punkt wi:
dtcnia piszących otaz zgodz7ht się rta nieuchronne sprzecz,
hości i zmienności4zn

ll E, Góssmann, Hietoria - historia filozofii - teorie fernirl,istyc.?ne,

,trtcdra" 2001, nr 8, e. 68. ," at Za: M. Baeł Nąjzdrowlzy że sceptycyzmów? Koncepcje płcj i seksu,

alrctal w antropologij apolacano.kulturowej, w: Gend,er - konteksty,

ild, M, Rrdkiowloz, Kralrów 200,t, l. 17,18.
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d.a'o kńlu Arturzę zostaje prze-pisana jako legend"a o Mor.
gxanie,. Morgiana w tej opowie6ci nie będzie wyłącanię sio.
strą króla, ale następceynią najwyńŚzej kapłanki Y,iviany,
ucielośniąiącej Boginię. Jej losy pruęgaą się z historiĄ p0.
szukiwania świętego Graala, który w powieóci nie jest kieli-
chery, a którego pił chrystu , a,le kociołkienr ceridwen,,czyli
regalia,mi lViotkiej Bogini. TVm amym historia o *wycię.
stnvio ahrześcijaństwa nad pogaństwem znrieni si,ę, w tej po.

niesię,ae oobąlądunck subwersywny ,* nie tylko ptilez kre" 
,

protagonigtki oraż narr& ale tak.
u ha * połniący funkcję ntatorą

pnrodstaqrianych wydarzeń * chół na który składa ię
dwenaście oddanych Ponetopie słuźąpych, powiesaonych tuń i

po powrocie 0 ył.d ptżelz niego oraz Telernachą,,Pergpektł
ulp
ich
zo-

0duysl66 mtcierg

tr ł. Etyka

46

- tak brzemienny w skutki - czw: TYagiam wpisany Tv po-

staci służelr, które ponagały Penelopie radaić sobie z,aalot,,
nikami i chronić Teiema"hrpo""d ich rawiścią ukaeany zo,

stał na kilku płaszezyznaęh: prz fr unój ich codaięnnJrch
obowiązkórry, konieezność prostfiuowanią się oraĘ n[ezawi-
nioną śmieró. Jedhak inspiracje,Gravesowską widaó także
w.dwuznacznym finale, w którym odnaleńć mężna ugestię,
że zatiwno penelopa,,jak i jej dwanaście ęłużek były kapłan-
kami Wielkiej Boeini. Cayn,Odysa i Telehracha, ojca i syna,
byłby więc zamachem na matriarchalny kutt ota?, ymbo,

Iicznym punktem zwnotnym: kobiety ,tracą władaę na rżeou

Patriarchallrego króla. fuIino, tych supoz},cji,, w, postawie Pe-
nelopy można także odnąleźć prefigurację postawy ferninist,
ki, której sceptycyam wobec status qilo wynika z cotażbogat,
szychdoświadczeńżyciowlrch;ntega,żed.ostrŻeg,apozornie
niewinne ograniczenia, co znaiduje swój wyrau w jej adumig"
niach, w konfrontacji z sytuacjami, w których nikt poza nią
zdaje się nie dostrzegać niczego dziwnego. Zmiana pozycii
opowiadającego
perspektywy, co
fabularnej oilwz
ną jeśli nie przeciwną stronę. ,,Oficjalna" wer ja mitu, cho,
dzi na drugi p,lan, podoo'nie jak rnniej istotne,stają się posta,

ci męskie.

44 M. Atwood, Penelopiada, ptzeł, M. I(onikowlke, Itrrlów 2006.
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feminizmu wydaje się cotaz większa świad,omość, wyk otzy-
sty,vyarrrch narzędzi badawczych otaz tego, że sąone w róż-
nym stopniu skażone antyfeministycznymi zalożeńa,m.i.
stąd czerpią swe źródło koncepcje skupione na lingwistycz-
nych strategiach dyskur'su, które w najhar dziej elementar-
nych układaeh wymu zają reprodukcję hierarchii płciowej
i ją konstytuują. za przykład takiego pod,ejścia posłużą mi
teksty Hólóne cixous, która według kłosińskiej ,,czyta po-
przez identyfrkację i sprzymietza się ze zbuntowanymi. Jej
zrewoltowane Ja wybiera konsekwentnie te postaci, które
tekst wy:rzvca na swój margines, a ąto, jak,sĘ okazuje, za-
zwy czaj żapoznane także pt zez c zytelnik 6w l czytelniczki bo -
haterki"46. Nic dziwnego, że wychodząc z takich założeń
C,ixous czyta wbrew Freudowi Przypad,ek, Dorya7 i - podob-
niejakDerrida przy lekturze FajdrosoPlatona49 - zajmuje
się osobami pozornie postronnymi4g. zattzymując się na'po-
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staciach, których wagi ptzy historii Dory Freud nie,dostrae-
gał, jak matka, guwernantka, a w końcu służąca, Cixous ża-
uważa, że psychoanalityk niwetuje społeczne konflikty oraz
nie dosttzega, że choroba Dory wynika z lęku, by nie zostń
symboli cznie zmasakrolyaną i pozbawioną żnaczenia; jąk
dzieje się w przypadku otaczających ją kobiet. Derridiański
proces lektury Cixous wykorzystuje do budowy pozytywnego
wzorca pożądania, które w przeciwieństwie do wspie-
rającego fallogocentryzm zhierarchizowanego, związanego
z ptzryŁaszczeniem i konfliktem mim gtycznego pożądania
jako braku, ,,otwierałoby miejsce dla innego, równego miej,
sca dla kobiety całej i żńąęej|l50, W swoim szkicu Partret
Słońca, kdóry stał się baządla sztuki dramatycznej, Cixous
uwspółcześntła przypadek Dory i zrezygnowała z opowiada,
nia tej historii z perspektywy Freuda, zamiast tego uczyniła
go jednym z bohaterórv tej historii61. Tym samym przekre-
śliła hierarchilczny podział ńa lekatza L pacjentkę, degra-
dując status tego pierwszego i odkrywając jego uwikłanie
w historie chorób swoich podopiecznych. 

:

FeministĘi poddały ps5łchoanalizę i poprz edzająee j ą teo-
rie dotyczące histe,rii bezlitosnej krytyce, dopatrując się
w nich ukr5rtych pod maską naukowości męskich fantazji,
dotyczących kobiecego ciała i seksualności. Stąd od wielcu
kierują w stronę ps}rchoanalizy pytaŃe, w jakim stopniu
służy ona rozwiązlłvaniu problemów kobiet związanlch
z traum atycznymi przeżyciami, które nieustannie są ich
udziałem w patriarchalnie skonstruowanym świecie, a w ja,
kim anałiza jest po prostu poręcznym narzędziem służącym
do rozbraj ania buntown tczek'Ż .

Dodając do dziejów nazwiska- koBiet or.az zmieniając
dziedzinę zainteresówań, feministki zwrficlły się też w stro,
nę ,,prywatnej historii oralnej", która ma stanowić reme-

óO lbidem, s. 161.
61 H. Cixou ,, ół-,Ś^iechu Meduzy" d,o rynku wojny, Rozmawa. Hótćne

fiircue i Ewy Majewakiej, ,,Lewą nogą. Półrocznik polityczno-artystycz-

pod
Kło-
,86.
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diu,m na dystans rniędzy tymi, którzy/które badają udziął
gtołii ą tają pod,
nurt ch opowieś.
do prze tracja na

wielowymiarorivości życia'ludzi. o takitn zwrocie można mó,
wić w przypadku ksiązek Shany Penn Pod,g.iernie kobiet,
Ew_y Kondratowicz Szminka ną sztarld,ąrae * obu mają*
cych Ra cęlu : uz orii, polgki
o postącie kobiet, polityczną
trat, osiemdziesiąt eź zaliczyć
lcsiążkę Anki Grupińskięj Nojtrudrtiej jełt spotkać Lilith.,
Opowieści chąsad,ęk, na którą składaią ię w5awiady r, ży.
dowskimi kobietamin a jej istotną częścią'jest dokumenta.
cja fotograficzna. Historią oralną jest też pierwsza historia
polskiego ruchu feministycznego, zredagowana ptzeż tą.,
womirę walczewskfu Feministhi, wtasnyrm głosern o sobię,;
w której zestawiono - w niewielkim topniu przeredago.

religii,, preey, zawodowej, alę także o dzieeiach, milościl
małżeństwach, Dzięki rejestracji śla,
dów pam ęc,i udaje się ngść prywatno.
ści i udziału w życiu publicznyffi, a także wskazać relację
między, osobami uczęstniczącymi: w dialogu, likwidując
(a przynajmniej zawieezając) barierę między nimi.

lłledza

F8 Takieso sformułowania uż[,ła Maria Janion, pisząc o metodzie sto-
sowanej ptu,ez Shanę Penn" M. Janion, Ameryhąn:kd w Fol,,ace, w;

' ' T;*:r;i:;;#:rł:i}:ł,ri;r2,^ o eobia,wetęp i red. l. 
'valczewgka,Kraków 2006.

1,d; Dęhćwarchiaaqja rroblomów htstarycmyclt 
, 

,

Przełomową rolę w historii kobiet odegłały ana}izy apnio-
rycznych założeń, głęboko tkwiących ry historiografii i repro-
dukując}nch patriarchalne intencje, Śl*duą. te uprzednie,'
a przy tym niewyeksplikowanę prtsBsłanki, w pisanoj prłeu '

feminigtki higtorii kobiet zwfócono rłwagę na ukrytą hierar.
chię problemów, które, dziejopisarue uznali E8, stosoWne
ptzytaezaó w,swoich praeaeh. Tb, że wojną, bitwa, struhtura
dywizji, strategia wojskowa cEy z innej strony: raoją stanu,
ekonomia polityczna, kraeh na giełdzie i nacjonalizmy są
Bprawami istotnymi, a przede wszystkim iedynymi wartymi
namys}u i uwągi , aostaję w myśli feministycznej pOdane
w wątpliwość. Kategoria płci narzucona na historię po-
wszechną umożliwiła w}rszczególnienie tematów dotąd
w dziejopisarstwie nieobecnych. Kwestie pominięte to na
przykład wąłty wojenne, pruymu owe terylizaęjo i prosty.
tucja, przymusowe małżeństwan małżeństwa dzięci, rytuąl-
neo gkąata,
kże ęp kobiet
do r ąz uduia}

"kobiet w konopiracjin pacyfirm organizacji ko
mienió te najwazniejsae. T,bgo rodtaju pfób
kwestii kobiecej stało się dla feminis em lakmu-
lowym, który mógł być przykładany ego okresu
w dziejach i dzięln obser_.wacjom, w jaki, sposób ograRiczano

atar jak szybko kobiety mogły się roz-
o dowód na stopień ,,patriarchalizmun'

Równocześnie sytuacja kobiet podczas konfliktów woien.

lclt najczęściej to, że wymordowali starcóW kobiety ora&
drlcci, czyli ludnośó cywilną nie wspominają one o liqzbie
wolonnych gwaltów, dokonpvanych i ptąez nieprzyjaciół,'
tpłnaz obrońców ojczyzny, jakkolwiek by się ona nazywałą.
Dubravka Ugreśić, zaatanawiąiąc się nad kondycją Homo

Oduyskać łnacierz
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Balcanicus, telacjonowała swoj ą rozmowę z kolegą,,<TVroim
obowiązkiem jest pisanie o gwałtach 

. 
popełnionych ptzez

Serbów na twoich, 'siostrach', muzułmankach i ehorwat-
, kaclrn, powiedział ośtatnio mój znajomy, kładąc szczególny
naci k na słowo: obowiązek. <A cży twoi 'bracia' również nie
Ńałcili2> Zapytałarn. Mój znajomy ze zdumieniem otworzył
usta. Ta prosta myśl nigdy nie prze szła mu przez głowę"5s. 1

Probtremem politycznym temat gwałtu staje się wtedv, gdv 
i

świętuje się dzień niepodległości bądź rocznice wyzwoleń,
czy też dyskutuje o w półczesnych konfliktach zbrojnych
ataz kiedy organizacje prokobiece domagają się uznania ,

gwałtów za tarturę56. To samo dotyczy przymusowej prosty:
tucji, toWarz;rszącej konfliktom zbrojnyrn. Etos bohater Ą'za,, ;,

staje tutaj podłrrażony i zdyskredytowany, a ptży, ,okazji,i
ujawniony zostaje aspekt polityczny badań nad przęszłościąi
kobiet. W ruchu feministYcznym temat ten jest obecny jużi,

od czasów pierwszej wojny światowej67. Wć współczesnyĘi

, 

"]]i|,łł"55D. Ugreśić, Jęsteśmy swoje chłopy, ptzeł.I. Foundoukidis, ,,P$il,]ł
nym głosem" 1996, nt 4, s. 99.

56 O niekonsekwencjach ONZ i
trybuilałach, które raz gwałt trakt
maltretowanie; zob. A. Callamord,
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dyskursie feministycznym zaistniał on przede wszystkim
w relacjach z wojny zbyłejJugosławii. Biljana Kaś ió, założy-
cielka Centrum dla Kobięt * Ofiar Wojny, podkreśIałą że
w każdą wojnę wpisany jest gwałt na kobiecie,, po pierwsze
- jako symboliczny cel po,dboju, po drugie - ciało kobiety to
symbol terenu, na któr5łm podbitych się hańbi, gwałcenie ko-
biet dopełnia więc zemstę na nieprzyjacielu58. Kaśió tropi
próby instrumentalizacji problemów zryalconych podczas
działań wojennych kobiet. W iej opinii zachodnie media wy-
korzystały wizerunki zgvłałconych kobiet, epatując,,egżó+
tycznym urokiem wojny"5g, & W narodowym kontekście ich
tragedię składa się ,ona ołtatzu patriotycznej nekrofilii''60.
Relacje ex-Jugosłołłlianek jawnie, wskazują że wyłącznie
nagłaśniając gwałty nie odnosi się,,,zwycięstwal' nad patriar-
ehalnym wartościowaniem. l

S ta ś a Z ajov ić, w spółz ało życietrka p acyfistyc z nej or ga niza -

eji Kobiety w,Czerni, skrytykowała podział na agresorów
l zaatakowanychl jaki zachodnie feministki wprowadzily na
hiędzynarodowym spotkaniu, mającym wspierać organiza-
oje kobiece q czasie tego konfliktu. Taki punkt wyjścia unie-
nożliwia, jej zdaniem, porozumienie ponadnarodowościowe,
a ama ptzyznaje, że dla niej ruch.kobiet stał się tak bardzo
letotny, że jest w stanie wykazać się, w zwtązku ze swoją
daiałalnością brakiem lojałnbści wobee wlasnej wspól,noty
narodowej61..Barbara Limanowska, która pracowała w Boś-

. 66 B. Kaśió, Grudzień 1992 - początek, ptzeł,I, Foundoukidis, ,,Peł-
3yĘ_E!9 _em" 1996, nr 4, s. 109.' 69lbidem, s. 110,

60lbidem, s. 109.6l . Zajovió, Jestem,nielojalna. Nacjonalizrn, wĘrua,, osobjste d.o:
adczenią, ptzeł. I. Foundoukidis, ,,Pełn!n głosem," 1996, W 4,

- 
11E.120. Kobiety w Czerni protestowaŁy także przeciwko wojnie

Iraku. Na rozdawanydr w l,ondynie co środę ulotkach najpierw przy-
ne zostały statystyki dotyczące liczby gwałtów w udanie i Koluq-

oil! przemocy wobec kobiet w Zjednoczonym Królestwie, następnie
pnlone zostały konkretne polityczne postulaty, które brytyjski od-
Kobiet w Czerni kierule do swojego rządu (m.in. uniezależnienią

rpądu od tanów Ziednwzonych), aż po wskazówki, jakie pyta-

6l
50

star[ń,byuznanogwałtyzazbi,todnię1udóbójstwa.

wrażl 001. ]

stanq mer
przed rine

,' 67 M. Ciechomska, Od matriarchatw do,feminizma, s. 133. I. IwaS!Ów
podkreślała, że ojewskiBgo
zaważył między że wsayst,
ko w cyklu podo podlege to
reflekŚji, nikogo dnoczćśnie

ący sięw oczy,,kobiecie czy.
więd imprrlsem do lektury

. Kobieta czytolwa dziaiĘ,
Czego chcecie od,e mnje Wy.

aokie Obcaey?, Warszawa 2002, s. 196,196.

t rprewi wojny powinno zadawać się kandydatom do Izby Lordów
by Gnln).



ili*j o"*odówości$3, ,8 także koniecaność ujmowania aki

przemocy w zęrr"y* kontekśpie, iakim jest przemoc doi

wa oraz patriarchalnie zorgańzowanesPołecaeństlvoqł.]
*i"s"iópis**k" Vedrana Rud,an lpreed, taryia w swoicĘł

łrnieściach właśnie ten aspekt przemocy wojennej, poka"&,i

Odaysltoć maciert

ta wojna by,ła po to, by to tłuste, bogato stare,próchno
się wślizgnąó nniędzy nogi mojej i wasuej córki. Ea sto
. Wsaystkio wojny na uiem,i. prowadaone ą po to,, by
wcy pośuwali na &e córki aa friko. Odbija mi, kiedy
że my tutaj jesteśnny <Bałkąńcami2. łtDaikusf,m,ił!

lko my podraynamy gardła, gwałcimyi podpalatny. AAme"
kańcy w Afganistanie? Ci fuckoruy nie gwałcą i nie podpa-

ą?! Jak oni weądtają komuś fiuta w dupę, to nie jest ieba"
, tylko sze,reenie d,e.rnokracji. tlVkur:wiają mnie takie

"66 Autotematycany konrentafa w powie6ci wskaeuje

maltretowanym, i gwałconym, podczas, woiny jugosłowi;

podkreśIały że is,totą ich pracy jest pomoc.kobietop

agcie czasie pokoju, sdy żołnieł7e, partyzanci or

rzy starali się,unikać brania udzialu w wqjnie w

gosłnwii w by w-ieśó nor ,;łry

lo$zująca wleści Ucho, efii

.'oioiąlpbwieść w opoz}|cji do,języka pultrcąltvxr r po}i

oy.ń i*a".sów ale przeciwstawia si' także lirycznym
,Óm okrucieństwa wobec kobiet, które mol.n1 *?I:.ź ;
.ińv * Monologach waginy Eve Ensler, w,których higil

Feministki bezpośrednio zaangażowane w, ponoc

3tvałtu i ną jest pf&ets spaio-
nej wios narratorki u r6tro.
lpekcjami toezy się pray niemym akołnpaniamencie progra,
bów telewipyjąych i ,to oRB wpływają na asocjacyjny
oharakter v}ryowiedail od ptograffiótlr publiclrstycanych i in-
tormacj i, pf, ftefi ,śęriale latynoamerykańskie na frlnrte porho-
.paficznym kończąc. Nieugoda Tonki na medialne repłe&óR"
ircje przemoc1r dostrzega|na jest już na poziontie jęłykal

8B

koniecaność używąnia jęu}łka nienormatywne8:@-, nie ty|."

!e względu,nfl s zyka p
damać zakau, ,niepis
plęódziesiątce nie wypada klnąć;,},{Vy nic nie kumacie. Na

Boga! Kiedy jako rrali, śliniący się srnarkacaę
się wymawiad nłowo ttchĘiD tylko pod, nose,m it/l"

ttedy, gdy nie słyszeli w& dorośIi, tgodziiiócie się na ma-
ię. I chuj, i pirda są tylko, pocxątkieni. Tąk władza

dyscypliny. Później przyc-hodzi czas na następne lelrcje"
rlę, myj ręce, idź na religię, $ej n,a , krź}rpcaćh, opanqi

trenuj piłkę, studiuj, obroń dyplom, Ri.e onanizuj,się;
w totka, wyetaw cipę na Karaibach. Krrmacie?! Daj!
DajI No jużl Jazde! I mają w dupie, co w}r o tyln myślio

!E7, przemoc nie jest tu więc roaurnianf, w kategoriach
narodowych ani etnicznycnL, ale jako im"

l, Enrleł Monologj waginy, przeł. A. Ifułys&ko, \łVamaawa 9008

Rudrn, Ucho, gardło, nóż, ptzeł. G. Brzozowica, J. Granat,
Werrzawe 2004, g. 7E.

628. Lńanowska, (Jeieruho do wgln;pśei, w,. Feministki

t, 6ó.
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manentna cecha kultury, otganiziacji społecznej, wpisana

biet. W utworze otwierającym tom Sru ahi, i dotyki, zatytu, ,

łowanym [Jczciwa :transahcja, ptzejmująca historia prosty- :

tutki, która staje się włas"osóią "*"*yx.ńskiego 
żoŁnięiz;a,|i

to odwrócona, irurn^ wersja historii Kopciuszka. opowieśó n

o prostytu tce zacryna się od słów: ,,Chodzi o to, ,o o",il, kiedv,|

or, 
"u*yka"68. 

Eliptyczne zdanie stopniowo obrasta w ens$l i

sdy zestawim y z; *ouą marzenie bohaterki o t:'arzec7,onyno,ł

Odzyskać macierz

rezultat$w otaz wskazują w jak dużym stopniu nartacje
o wojnie są wykorzystywane politycznte, kosztem ich ofiar.
Niebagatelne zr^:'aczet:rie mają także współczesne badania
naświetlające problem współuczestnictwa kobiet we wspie-
raniu militaryzmu. Kult bohatera ginącego w walce otaz
duma z tego, że syn/m ążlojctec walcząz ,,wrogami'o stanowią
w opinii badaczek fundament operacji militarnych, & w kon-
aekwencji - przemocy wobec kobiet7o

Zwtot feminist yczny w historiografii dotyczy także
hiejsc, w których upływało z reguły życte kobiet, czyltdomu
Qtaz gospodarstwa. Temat ten stał się istotny nie tylko ze
względu na istnienie wielowiekowych barier w stosunku do
działalności kobiet w sferze publicznej, DIa badaczek ważne
bylo bowień, żazwyczaj bagatelizowane, życie powszednie
ludzi z ptzeszłości. Istotne stały się nie tyle fakty przełorno.,
t , co podskórny nurt codziennych zrnagań ludzi, kt6rzy,
Eusieli zapewnić sobie poży,wienie, szyó i czyścić odzięź,

ć o higienę i zdrowie, organizowaó sobie cz'as wolny, so-
ać dńeci. Feministki starają się przy tyrrr zwtacaó

tlwagę na wielowarstwowość ówczesnych społeczeństw
ueaczegiławiaó swoje supozycje o klasę społeczną konfe-

rasę. I tak na przykład Ciechomska uwzględnia w swojej
ii kobiet zatiwno sńuację niewolnicy w Ameryce, In-
w persBektywie plemiennej aTaz w perspektywie

istadorów i konstatuje, że tdeaŁ Matki Polki nie doty-
pierwotnie chłopek.

Grażyna Kubica w Siosźraclt, Malinowskiego zastanawia
natomiast kto w domach jej bohd'terek zajmował się
mi, kto organizował przyjęcia, jak długo karmiły pier,.

twoje dzieci, w jaki sposób zdobywały niezależność. Nie
i'tz}ł tkie pytania udaje jej się odpowiedzieó, jedna\ na-

bez faktograficzrrego materiału mają one skierować

O 3rrvałtach popełnianych w trakcie operacji militarnych, a także
mówiła na sesji plenarnej Międzynarodowej Konferencji"

l oblwatctretwo w wielokwl,twrowym kontekście (ł-,ódź 2006) Ayse
lEttlney z Uniwersytetu abanci, która analizowała konflikt mię-
t!ńrtwcu tureokin i walczącymi o autonomię Kurdami.

w struktury językowe i harmonogram codziennych zajęć_

w opowiadaniach Ingi Iwasiów dotyczących wojny w byłej 
,

Jugosław ii ukazany zostaje inny aspekt pruemocy wobec ko_

ńtÓ"v zabtetzeją z burd e\u, z opowieścią o codziennym zamy,

kaniu drzwi i więzieniu jej w mieszkaniu. Narrator/ka opo

wiadania stara się wi.ęc przenikn ąó ptzez zamknięte dr,z

ptzejśó na drugą stronę, dottzeó do świata nl

ot I. Iwaeiów, moki i d,otyhi, lVarlzawa 2006, t. ó.
ee lbidem, a. 18.

ao 
"a*kniętej 

Lobiety_własności, pozostawionej na długre

dziny ,u*"; sobie, kobiety która nie może zdradzió,swej ol

ności w mieszkaniu. Jej historia ma wszelkie cechy pra
podobieństwa, j"j los zdaje się łatwy d,o r
a jeanax w trakcie lęktury czytelnik musi rnieó

łe jest to histońa d,omniemana, że do historii prostńutki,
d,oirz", a może nawet jej nie dotknie, być może bohaterka t

je coś innegoo być może miała inne dzieciństwo. Narrato
tosługui. .ię liczbą mnogą podkreślając tym samym, ż

maną,,Na
mbatze za

trzymywane w domach prostytutki nie i"P:
*iug.i, potrzebna więc jest emp atyczna ,Ę9Ó

ptzezchwilę opowiełzieć historię, która być może nigdY,l'śię

ni" wyd aruyła albo wydarza się zbyt często. Sugestywn: 9po,
wiadanie wskazuje na ptzyczynę wielkiej ciszy, a je

cześnie stara się zapisać białe plamy w historii kobiet,
Feministki nie konstruują jednej strategii, która _doty,

czyłaby na przykład.ptzemocy wobec kobiet, dowodżĄ, że na,

*Ót 
""elasnlaiąc 

okiucieństwo wobec ludności cprlilnej r

o.dnosi 
-się oczeń*.rry.h ptzez działaczki ruchu kobiece
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uwegię czytelników na te aspekty życia kobiet nowogue ,

nych. Już ,kompozy.ja książki Kubicy :wskazuje n& próbę
roumow! n aaltelnikamin,fozpodĘyna się przecież od opisu
udję6 kobiet, których,historię przyjdzie im poznać,, budując

Medza

tym semym paralelę do,fozmowy, w której najpier.w rozrnów-,,
cy się trridzą a dopiero później' stopniowo uzy kują coraż
więcej informącji. Ten am cel autorka osiągaptuenosobisto
wyrnania orąz stosowaną metaforykę: ,,Moia książika o sio"l
straeh Ma}inowskiego jest jak kubistyczny sękacz - kolejr
ne jej warstw3l nakładają się na poprzednie, a w dodatku
ulegają rozłożeniu na płaskiej powierzehni papieru
Dzieło sztuki przedstawĘące ciasto to metaforą na mi
kobiecej historii pisanej pruęż uczoną.

świata"7a, Feministki dehierarchierytują zą}resy tetrnaty,cz-
ne w obrębie dziejów nauki, upourinająi się o obsaary zwiął
zane z 

"długim 
trwąnień", aapełniająp białe karty hiptorii pa-

triarchalnej, a także przypisując dużą wartość wydarzeniom
istotnym, cąłli z ich per pgktywy tym, które wspiergją,Go-
dziennąegaystencję, obdarząjąc statu em odkryć naukowych
także te d,okonywane nad garnlniem. ,. 

,,.

1.6, Beintfurotagje i ,twłe lwntelwtg

Obtaz wyjątkowych kobiet zostaję uzupełniony w pisaru
rtwie feministycznyp o posaukiwanie pstronów emancype.
oyjnych batalii wśród ucuonych mężcz5lzn, mniej lub bardaiaj
lnanych, czasami wydaje się nawet, ,żę sĄmi zainteresowani

,mogliby się oburzyó, że przypisuje się im prokobiece poglądy
I tak na pochwałę zasłużył Eurypides, który piętnował nie-
wierność u,

Lobiet, P tę
wnętrzne z
w w torturomi

,0 cza Spee, jea
dę p bsiemnas
Barre, który opowiadał się "za u ptur
dlów dla kobiet?-E" W XIX wieku uart
Mill i Fryderyk Engetrs7g, a także Gustave Courbet, który na-
Ealował cykl obrapów poświęconych erotyee mĘdzy Ęobieta.

1

?a E. Ihnatowicz, Lucyna Ćwiercza.kicwiczoua - kucharka i d,,ama,,

łl Kobiety i kulturo, życia codzienndgo:. Wek XIX i )lX, red. A. Zarnow-
!La, A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 161.

76 M. Ciechomska, Od matriarchatu do feminizmu, s. 31.
?6lbidem, s. 86. ] ', 

:

?.ibidili .. gi. ,' ., :: ,

7! Ibldem, e. 114-116. M. Czarnec ra wymienia tfikże l\lląrcina Lutra

Odzyskać macienz

Karierę w pisarstwie fenrinistycznym zrobiła alterna.t
na hiętoria ewolucji, przeciwstawiająca męskim łowom

czakiewicaowej. ,oKucharka " 
. : , tre l,cżajej poełądv Ewą trh, ]

natowica * to artystltai sejentystha i pragmatyk jednocze.'

biecą rol{.w adobymaniu żlnmno ci, Wiaerunek Kohiety-Zhigi
racaki idealnię l wpisuie się feministycaną naukę,
ukazuje, że fuaie społeczne:wspiera się nie na
n9ch, jednorałowy,ch akcjach, ale na żmudnych, codaień
stararriaaĘ główniq przyp-adaiącyeh -w podziale,p-racy
tonr??. Cząrnecka będzie trąktowała wcapsnonowożytną
ką,prozę użytkową, czyli zbiórlł reęept i praepisów k
n}ch, jako tradyeję pisarską kobiet. Prznroła postaó
hfiarii chelhamnęĘ którą w,lrsiążce bświqdczarl,a
z 1698 roku uznała gotowanie,or&z precę w'kuchni ,aa
bięcą działaluość naukową którą - pożorni9..Selażna i ł1
koma * 1$"fiłrocra iarlrąaln rozumu i pilności|'T&. f61 "-.łidńhI\V.ułgl - WJ *vgĘrłłE + l/+|łlyĘv+ . +vłł ]

m}śleńa,o r odniny dotyczy talrże znanej )

nionej autorki h publikowanyeh w j

połowie XIX w ęj Polsee * Lucyny ,

].śnie, zatem osoba o suerqkich ,hory?ontąchl widzi ona nie
świat u persp ktywy kuchni, lęca kuchnię. z per pektpvy

71G, Kubica, ,Sioslry Malinowskiego, s. 21.
?2 Por. m.in. N. Ansioł Kobieta gaoerolfia jntymna (1999), przel,

B. Kopęó-Umiagtowgka, lVarsziwa 2001, l, 2ó6.281.
78M, Clerneclra,r,Wźcertr;żhi, a. 8t.

wlpierającego ówieckie formy szkolnictwe dla chłopców i dłi wczy.



mi, porzucając tradycję przedstawień osadzoną w mi
otaz przedstawieniach al.egorycznych80.

Feministki r,attzymują się także ptzy opisach kobiet,
zasłynęły w historii jako zdralczynie, okrutnice otaz szpi
Przedstawiająje w świetle innych dzielnych lrobiet, które
łały w danym czasie, wykazując się ńenaganną postawą
ralną i tak Maria Ciechomska zestawi nagłośnione, ska
zujące postaci arystokratek - Elżbiety Grabowskiej, I
Czartoryskiej otaż KatarzyyLy z Potockich
z postaciami mniej znanych, a jednak aktywnie dzi
na tzeezpoprawy sytuacji ludu - IzabehBranickiej,
torki Anny Jabłonowskiej otaz krytykująpej polski
zofltlubomirskiej81. w zabiegu tym widać skłonność do
walencji, do unaocanienia, że obok tych, które rozsławi
toztzutnośó czy korrformizm, tyle samo było kobiet dzi
i odważnych, które właściwie,wypełniały swoje
godziwŃei pierws zych ttzeęh opisanych kobiet są więc
wane, aptzy tym obnażane zostająmani.pulaeje wobec
wybranlch jako repreąentatynrne. Wątp}iwości mogą
kryteria, tl& ,jakich wspiera się podział, który Ci
uwzględnia. Oprocz demaskowańa i.nteresowno cl
rny,któtzy biorą pod,uwagę obecność tych, a nie innychi
w dziejach, przemilczany pozostaje problem oceny rn
kobiet: ich patriotyzmu, (lub jeso braku) o:raz ważny ą BE
tych ,negatylvnych wizęrtrnków - sgĘsultn1 podteĘ 

, l

daiała]ności politycznej. JeśIi uwzględnić bowiem inne,
dotyczące sposobu ukaa5rurrania kobiet w histórii lub,,litrn
rze Qak chociażby ksiązkę Hansa Mayera Odmieńcy), l

wykazać, żQ wizerunek kobiet w tradycji oscyluje
mieszczańską8z heroiną v femme fatalĆ9. FeministyaąnB

80IVI.-J. Bonnet, Zwiqaki miłosne międ,zy kobietąmi od, WI dn Xtt
hu, s. 2L7 -2t8, 224. Reptodukcj a j ednego z tychobrazów (Lc Sommeil)
stala zres7tą um iegzczonana okładce [siążki Ko biety z lewego b7a7w),

Bl M. Ciechomska, Od, matriąrchatu d,o feminizmu, s. 109.1tr0,,
82 Choć b}ó może w polskigj perspektywie lepiej byłoby mówić o

miańskiej heroinie.,
83 Por. H. Maver,!,Od;mieńpr, (1976), ptzeł, A,Ktyczyńska,

zOaó,,B. 48. Ma$er wskazuje na ,prototypy" tychże postaci, lrtórr,
strzega w Bibtii: z jednej strony będzie to Judyta, z drilgiei - Dallla,
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etoriografra często utwierdza tnn podział, byó może nawet bez
lntencji jego wspierania. Czatnecka uułaża natomiast, żeważ=
nym elementem historii kobiet jest demontaż,wizenlnku ko.
biety jako łagodnej i miłującej,pokój. Według autorki Weszcz.ek
fe miństyc zne wersj e historii powinny pt ze|arry ciężs, ó,tabu, j a.
hm jest udział kobiet w zbrodniach i przemocfa.

Góssmann analizowała natomiast inny aspekt ńeprzychyl-
t\ych kobietom opinii na temat ich działalności puhlicznej, Pod,

badań nad recepcją legendarnej postaci papie,ea'kobiety -
(chodzi o spory wokół postaci Jana VIID, zauvłażyła, że
śni historycy batdzo często posługują się określeniani

i jako zatzuty wobec kobiet w średniowiecżu i to bez
. W prąnpadku Joanny będąto zuńązh,wy.razowe, ta-

jak: ,,panowanie niewieście', ,,regiment ladacznici'i często sto.
w opisach postaw kobiet wpażenie ; ,,Ądne wŁadĘ'.

zvwaca uwagę, ze encykloped}ści historycy przyjmują
i lub bardziej świadomie katalog cech płciowych, które

średniowiecznych zapiskach znalaĄy się dlate Eo, b dzierzenie
nie przynalezńo wówczag do kobiet, stąd ich obeoność na

publiczn}m musiała być oceni,oio j"l* wynaturzlma86. Fe.

lł M. Czarnecka, Weszczki, s. 11. Czarnecka rr}a tutaj na myśli, jako
literatury niemieckiej, trdział kobiet w zbrodniach faszystow-

denuncjacje, jakich się dbpuszczały qtaz zdtady" Na ten temŁt
także: E. Badinter, Fałszywą ścieżka, ptzeł,. M. Kozłowska, Warsza-
8006, s. 74-75,
t6 E. G<issmann, Historia - historia filozofii - teorie fenl,inistycżne,

67. Niewyczerpanym źródłem podobnych przykłądów jest polska
podręczników akademickich z zakresu historii literatury. W tomie

Polska Artura Hutnikiewicza czytamy o Gabrię}i Zapolskiej:
autorką niezwykle płodną i pos2ukującą ambitnie tematów i pro.

, które niejednokrotnie przdiastały jej możliwości. [...J Wietka
m a tyka społeczna i patrioty czlaa, modeirris t y czna <<metafizykell,
również usiłowała na swój sposób podrabiać, w istocie przekra"

lcl możliwości intelęktualne i odpowiadaj ące jej instynktowi, pisar-
órodki wyrązu. T}m pokusom, prowadzącym ją zbyt czQsto ku

i decyzjom od początku nie rokującym powodzenia, oparła się
I lej dramaturgia, w niej pozostała najdłużej sobą wierną wro-
dyrpozycjom raoowej realistki". We fragmencie tym uobecniony

}orły rąertuar nizoginiczny późnego wieku XIX, któremu patro-'
Ot0o lłleiningpł Paul Móbiua, Arthur chopenhaueł Friedrich

oral oplnie nieżyczliwej Zapolekiej wepółczesnej jej krytyki.

59

Mląda fulaha, Warrzawa 1996, t. 281.
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xnił}isqrc#ne prayBisx" do encylr}e,,pedyęanyęh ilnoi.il, uj&w,

rłrąiąwięo]nfltreĘcsnio sintlu,pOjęO a ep,lti, w którei poaycja l*o*

biotlł, obeiąńqna blrłn ptel,ryĄy,mi, s,połęonnym,i i. oby,qąiowymii
mkanami. Jędnak, to, eg naprąwdę nie,po,koi histołycmki, to1

brąh k qrynęi, mnęnton anęi na płeć reflęksjiffil ,,nada} igdt
nak pomgtaję więłe dB gmbięnien aby,un*oqenńó nięaąuwai
prtęt fllo.gofów rninionyeh st i ni
no6ó ich rae,komeso unlwę . W
dobnym obeeslsąqjoń płłyahądai Ńsplorae, ją daejółr, plci -

F}evęrt aauwa*$łan &o tąk zoriełłtowanę dooiękaĘia ńźnią
od k}asyoznego Mełśeia do hietorii kobiet tym, że stawiają
bie aa cel giTqnt wną rowiąię ęałośei ,ngohurego'ł
,twa, wwmsłŃdĘąęąspęu}rf1kę płqi i jęea noTtłę

nieffi,. N,ie ohodai wlęe, wyłąealrrę o s.tudiurn dgtyqpąeo

hohiot, a}e o prp}ł.jęoJe, żo róńnioa Ńci nreżę stanorrvió c.en

Wiedza

emi*t ł, daigiqpjfrsrstw&i .w htóry,m ąną}iguie
de,frluqię a ] lflIXI" ffiX i Xt 'wie,ku, d"ot}lcaąęe Ńimiey płei,
kqrpsgttłiąe,w,tedaęo o,wlłlp hołłt,ę,hśeie tyqhfrg,

Metołla uhietoryczniania wszelkich problemów ogląda-

miłości macźerdy,ński,ej Elizabeth, Badinte,r kwegtionuje
tzw. instynkt maci,erzyński, ukazując, że użyeie tego okre6-
:Jcnia miałolma wspietać do,vńne ge}ę połityków i ideolo,

Badająp związki ]międ,zy naejonalizmero a }ikwidaeią
prawa do a,boreji orlr te,rr nnilędży, rełn o}ueyjnyrni hasła,nn!
uwzględ
[owo ok

"problem
polni funkcję , Gąy
to rewolucja' & w

,nasadę ory a,nlłaeii sMęea,ęń
pre.nentaeji pŃitwanej qrąa k
płqó,pomł,inna ł,q§tać u&aąaa rua pqięqięIHłłea rv his-tori

Snurą napłsa}a p,epyqąm,lek do tŃ rgalłrĘihne$] rew

ęij' spe}to.we
puńa ami,ąranyc

drugiej wojny świato_wejsa" g ł nosy kobiee .4 ,, bliddrtlCI

9t M. Ciechomska opisuje inicjatJręqyl.pcłityezne: ekOraz
o libetalizacji prawa małżeńekiĘp, vę,,l?$S

unożliwiające kobietom dziedziczenie naiątku, inic}atywę trloawo-

ltd., z Ltó elroliłuji od
(w tr799}, prz,y6§ą!!o

M. Ciechongka, M matriarchatu do fc,miniamtl, 9," lffi. .
ra ado roĘ hobiet
w tlgłl9 mkrl, o&l

SD dtł!.}rrolr$ nężów', LtórE byla iedynrm puhlicznyro pr {ie.
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ści"95 można do tych wydarzeń zastosować opinię Silke
Wenk: ,,utimo wielu tóżntc w krajach na całym świecie ist_
nieje je,dna cecha wspólna. Choć na całym świecie kobiety
nadal są niedoreprezentowane w sferze politycz4ej, w chwi,
li kryzysu i w tradycji odgry,wają zasadnicząrolę. Tludno
się więc dziwić, żę w historii ruchów politycznych i narodo_
wych kobiety zawsze z początku były ,ich aktywnymi
ucze tniczkami. Jednak z chwilą ustabilizowania sytuacji
kobiety zmu zono do powrotu do podrzędnej po;zycjt'.'96. Ten
proc daje się także prześledzió dzięki analizom Marii Ją-,

nionn,która w s,n oim eseju zadaje pytanie dlaczego rewoluł,]

cja jęst kobietą i tozvtażafantazmatykę ruchów wolnościo_,,
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nych zmian l zrwów pełnią one wazne funkcje, by stracić je
wt az' ze stabilizacjąpolityczną pow tatzalnośó tego mecha-

zentowaó kobiet w życiu publioznym. Te historyć zne ana\izy
mogą też wylaśnió wielką ciszę odnoszącą się do,obecnośei
kobiet w dziejach, jeśli weźmiemy pod uwagę, że historię
piszą zwycuęzcy.

szukając analogii w sytuacji kobiet żylących w innych re-

ltwo między XY{ wieku
l czarownicy., obtazy (i.r,
0elem była oc o okrucień.
!two
nion

,oua

ąych Bogiń i przewodniczek chciały się prze obtazić w przy.
$lódczynie ruchów wolnościowych, prz5ryisywano im szaleh-
0!e instynkty: -,,Rozstrzelanie komunardki przedstawiano
tako unicestwienie istot5r
Hch, wyeliminowanie wś
ilrkazal a, że ,,dzlkośó" ota
tatrwnie charak tetyzu1 ąw polskiej literaturze postaci Ży dó -

i|ek108. Dubravka Ugreśió natomiast, zastanawiając sięrr- ad,
lBregywnymi medialnymi nagonkami ,na kobiety; które

- lc_wlaenego rodu w ciĘgu 140lat (od 1589 do 1732). Za:M. Czarnec-
Wteezczki, s. 39.

l00 A. Graff, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publieznym,,Waf.
wa 200l, s. l4-B2,
l0l lbidgm, s. 88. ,
19! M, Janion, Kobiety i d,uch inności, s. 36.
1m B, Umińaka, Pornagraficgna Rebeka w powieści Michała Choro-

1v9ch, trkonografia r wolucyjna (bez względu na to,
do,tyczy re.wolucji francuskiej, zrfwów powstańczych w
sce czy ruchów antytotalitarnych), zwłaszcza w swej
czątkow ej fańe, przesiąknięta jest ambiwalentnym wi
runkiem kobiety. Te alegoryczne ezy też sym
postaci chąrakteryzuje dzikość, frenetycznośó ataz :,mo
ir*nugresijńa??, jednak obtaz en konkuruje z wizetunkier
kobiety pięknej, bęznamiętnej i spokojnęjg7. Janion
l"reśIa, że powstanie Republiki to kres rewolucii;
poraądek spolec zny może zaś reprezentołrrać wyłąeznie
ważna i spokojnfl postać kobieca. ,,Cesarstwo, .króle
republika - zauważa autorka - Ą,poozątkiem prą
w 

-stosunku,do 
kobiet antyegalitarystycznych"g8.

Kobietom przypadła w dziejach, jak wynika z u
ministycznych, misja podtrzymywania tradycji n
patrioty eznej (tak b}ło chociazby w trakcie zaborów w Pol:

sceg), a z dtugiej strony _ w początkowej f,azie rewolucfi-

w Niemczech; s:38:84. 1 
|

97 M. Jarrion, Ibbiety i duch inności, Warszawa 1996, s. 8,9.
- lvll,r('ł!) 9.9-1r
99 Por. M.'Ciechonska, Od matriarcłwtu do femjniamu| g. 111. Choć

nie tylko wtedy, jeśti przyjrzeć się czlacheckiej rodzinie Orzelgkich i u,

względnić tradicję rodzinną dzięki któroj pięć poŁolsń kobiet lpirywało "Zasdroóć 
j mad,ycyrc', ,,I(etedra" 20bL, nr 1, s. 148-14ó.
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wystąpiły przeciwko nacjonalistycanej ideologii w
uanała, że są one wyłąpznie prz,ypisem do hi
bałkańskich gtosówo na któryoh aawsze;palono in

. ki, pisarki, artystki, kobietf wyizolow&ne, niepłodne. By
nażyć nacj onaliotycaną strategię, która pragnie zd,5rs

wać te niekonformistycane d,aiałaprki,, :Ugre ió preejm
retorykę nrediów, na 4nrąj ąc j e 1,,kurwąrnl' i,owiedźrn & Eli" i
maskuje;to, w jalri sposób kr,euje się niebezpieczny wizeru
agre }rwnej]seksualnie kobiety, społkującej z Diabłem, oboj
nie cz}r, tym ostatnitn,będą Ser.bowie, bli!,ej,nieokreślone o

rnocarstw a, czy po prostu świat zachodnilo4" Historia naj
saa wykorzystuje wlęc wizerunki dobrae zakorzenione w
dyeji, nie zmienia też ich anacqeń ani funkcji. !V debacie
tycanej, prowadaonej ż p6r pektyryr głópnego , nui
historyeznoóó pewnych modelowych rozstrzygnię ć, mńasą
kwęstii dotyczących wyłącenie lcobiet, nie jeet brana pod
gę. Uhistorytznianie ptz,e% feministki tematów
wlącanie ,;drugiej płci" ma więc polityceny cel, jakim,
odsłonięcio rnechanizm6w wykluczeń, zademo

Odzyskać macierz

według autorki - przypisywanie mistyczkom cech świado-
mości feminist y cznej . Inaczej misj ę zorientowanych ną kate -

gorię płci,badafl (także w średniowieczu) widzi,historyczka
filozofii Góssmann. Zarzuca ona teoretyczko_m feminizmu,
be zapominają o perspektywie historycznej oraz o ,,prasio-
Btrach", co w jej opinii sprzyja uproszczeniom. Uważa, że'fe-
m inistki niej ednokrotnie nie dopu szezająd,o głosu historycz-
ilych ustaleń, wyciszaj ą ptzy tym obecnoś ó t dniałalność
lrobiet w dziejach; .dzięki czemu uzyskują czarno-biały obraz
ptzeszłości, w której kobiety były pozbawione głosu: ,,WieI-
}ie białe plamy w historii kobiet są w małym stopniu spowo,
dowane kobiecym milczeniem, bardaiej natomiast - naszą
Iriewiedząo ich głosach'l106 65" mann polemizuje zlrigaray
l wskazuj e, że mimó niezmiennego (patriarchalnego) podej-
leia uczonych do sprawy kobiet, w dawnych wiekach istniały
}obiety próbujące definiować swój status podmiot owy ,,ża

pojęó swoich czasów"la7. Szczegółowe analizy filozo-
poszetzone o historyczny kontekst mogąwięc w oceni,e
i przynieśó teoriom fenninistycznym ogromny poŁy-

a przede wszystkim takie podejście nie odcina współczes:
badaczek od kontrprojektów między innymi mistyczek

niowieczhych i całej tradycji zvłiązanej z wysiłkiem in-
ualnym dobrze wykształconyeh kobiet. Wydajb się, ze

Góssmann przeczy obawom wysuwanym przez Si-
gdyż. ta pierwsza stara się szukać wśród kobiet

gtteszłości swoistych poprzedńczek i sióstr w feminizmie.
byó może spór dotyczy tutaj wyłącznie zakresu 8e-

ntycznego słowa,,świadomość feministylzna", którym
ka badaczka się posługuje, a ktfiry,bardzo trudno na

wie cytowanego tekstu zrekonstnmwać. Jest,to o tyle
, że sama autolka przedstawia ptzecież w swoiĘ te-

feminist ycznąkrytykę pism Margery Kempen skupia-
:ię na jej roli społecznej, trudnościach, z jakimi musiała

Sioetrą teoriJ i historii literatury, pod red. G. Borkowskiej,
, lVarszawa 2000, s. 91.

E, Górgmann, łIdetoria - hietorią filozofii - teorie fełninistycz-
!, 68,
l0? Ibld.B, l, ó9,

oD64

strumentalizacji kobiecych problemów ótaz odkrycie,
sposób jest reprodukowany patriarchalny porządek.

L8. I|{ptofulogicBttr wory

Feministki negocjują n lustannie własne metody
cze, pf,eaentują,swoje dylematy dotycaące interp
stawy kobiet z daletdej psaeszłości, ą także polityczne:
których dokonują wdnjąc,się niejednokrotnie W w
feminist}rcftne pofy, Lilianna ikorske koncentruje
nadużyciach,krytyki. feministycenej, w stosunku do
wiepgnych mistfczek i podkreśla, że średniowieqzne a
nie dążyły do rewolucyjnych zmian, ale chciały wyłągl
,,dać upust własnym siłom twórczyffi, 8 także zaistnioó
gruncio,,literąckilń i teologiczn-ym'tl06. Nadużycien jeot

10{ D. Uger ić, Jeateómy awoje chł,opy, 3. 106.
roE L. ikorsha, ,rtsiuq" trifiąrfrery Kempe: uĘqia i ffiuUaźa

fełnjniatg cmąj a bfunja nd litlilvi;wĘ lndnhwiłr;r,, w ł Rłląyb
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się borykać otaz sposobach, dzięki którrlm udało jej się je po+,

konaó108. O ile Góssmann dostrzega, że należy uw
kontekst historyazny pojęć, którymi posługiwały się
wieczne autorki, co stwarza możIiwość ztozumtenia, w j

sposób ,oironicznie korygowały [one] obtaz kobiety sw
czasu'109, o tyle Sikorskiej światopogląd ludzi żńąe
w wiekąch średnich jawi się jako trudny do eksplikacji i
terpretacjtptzez zbytdaleko idące ńżntce w wiedzy o
świecie110.

Natura i socjobiologia

osądu feministek nie tylko ttzectej fali. Ttaktując organicz-
nośó otaz Naturę za wz6t, do które go ttzeba nawiązać, jeśli
pragnie się klęski patriarchatu, feministki odwołały się do
ko nc e p cj i ewolucyj nych, m e dyc znyqh, p sycho a nality cznych,
a także tych, których korzeni na|eży szukać w micie o po-
rządku matriarchalnym. Talc zorientowane feministkl czę-
rto krytycznie odnoszą się do współozesności, pokazują nato-
miast, że kiedyś, w dawnych czasach, kobiety dysponowały
,,prawdziwd' wied,zą o,swoich ciałach i związkach z Naturą
ta wiedz a zaś zostaŁa im przez kulturę patriarchalną ode-
brana. Choó problenr esencjonalnych interpretaeji kondycji
Lobiecej jest znacznie bardziej skomplikowany w przypadku
feministycznej ścieżki postlacanowskiej, tnożemy jednakże
3ałożyó za Felski, że w pismach tyrch feministek sposób uj-
Etowania cza u jest podobny i służy podobnej sprawie, takiej
tianowicie, że poddając krytyce patriarchalną wiedzę me-

dyc zną ot az podej rzliwie czytając teorie psychoanalityczne
Eożna stworzyć nowy ję"yk otaz nowe reprezentacje kobie-
9ego ciała/pożądania, a to przycżyni się do rewolucyjnyeh
lmian zatówno w porządku symbolicznym, jak i w struktu-
lach społeczńych.

2. Natura i socjobiologia

Według Marii Janion dwie podstawowe postaci kina hor-
to Frankenstein otaz Drąkula. Rozmaite interpretacje

stworzonych dzięki nim ,,wydobywają z nich przede
im pewne treści aktualne polityczlne i społeczrri"llllz,

nit Frankensteina najczęściej pojawia się w związku
c}lperymentem naukowym. Krytyka feminist y czrra wyko -

6v

***

Rita Felski w artykule Fin de siócle, fin de ser:
sualizm i śmierć historii podkreśIila, że feminizm dru
fatri osądzony był w dużej mierze w dwóch sposobach pe
cji czasu historyczrtego. Pierwszym była opowieśó o rosn
wolności kobiet, które wyzwalają się z patttarchalnej tra
cji. Drugi sposóh koncentrował się wokół mitu, zktitego
nikało, że autentyczne doświadczenie kobiet można
wyłąeznie w ich kondycji sprzed Upadku, czyli w ich zwł

.kach, z Naturą z otganicznością otaz w fazie p

nejlll. Historię kobiet możną uznaó za pierwszy ze
rnyśleni a o ptżeszłości, u jej fu6deł tkwi bowiem często
kułowana pewno śó, że odzyskując własną tradycję kńi
będą mogły w znacznym stopniu polepszyć swoją poz!
społęczną w przyszłości. Drugi projekt postrzeganta ca
analizuję poniżej , gdyż stał się on przed.miotem krytyczn

1o8 M. Humm wskazuje międZy innymi na takie wyzńaczniki
feministy cżnej, j ak: stawianie problemó w żwiązanych z kobietą w dótl1
trum zainteresowań, tozw ażelllę ideologii tekstu, analiza kultury'pryper.
niego reprezentowanego,,_ mod9|e kobiecych postaci o:_u.ló_l spgłęca,
nych. M. Humm, Słowii.k'teorii feminizmu, ptzel. B. Umińska, J. Mlr ten mit, by, mówió także o kiłku innych, intere-

ją (także z politycznych względów) kwestiach.kos, Warszawa 1993, s. 112.
109 E. Góssmann, Historia -

ne, s.67.
11o L. Sikorska, ,,K,si6a" Margery Kempe: użycia i nadużycią

feministycznej a badanią nad literaturą óredniowiec?,@, g. 91.
111R. Felski, Fin d,e aiżcle, fin d,e eex: tranaeehewątrizm i ómierć hie/;o',

rlj, ptzel, M. Zapędowska, w : Pamięć, etyha, hietorźa, rgd. E. Donańekal
a,297.

symbolicznąNatury w powieści Mary Shelley Frąn-
n, cłyli nowożytny Prometeusz jest w interpretacji

llt M, Janion, hóbą tcłrlrij fucynacji filmem, wz Zło i fantazmaty,
2001, l, 866-866.



Kazimiery Szczuki zgwałcona dpiewica. Gwałtu na Na
dokonuje nauka, która ,,vłdzieta się]', ,,ż,dwłaszcża",
truje", a w wyniku tego aktu powołane z,ostaje do życia
trurn. Natura mateżdrugie oblicze: mści się za wyda

tajemnioy i Fozbawia wiktora Frankensteina
albowiem niechciane dziecko uśmierca jego małżonkę w
poślubną. Nauki przyrodnicze połącaone z aspiracjamii
chemików mają pokonać śmieró i ingerują w naturalny,,
rządek rulecży. Przejęcie funkcii reprodulrcyjn5l eh ptzez l

ukę męż czyzn otaz fakt, ża ,,natzecżona" potwora nie
w końcu stworzona, ymbolizuje w feministycznej kr;r
sposób podejścia nauki do,,drugiej płci?', a Wyrzucone do
tzi,a, a?&zątki nie-stworzonej kobiety stają się symbolerĄl
drocentryzmu kultury ZachodullB. Jeżoli powrócić do
waćii Janion, że niezależnie od sposobu ujęcia w
podstawowej warstwie mit o Frankensteinie syąbo,lit
,,odrażającą i fascynującą sferę śmierc1"lll4, to feminist|
badacaki skoncentrują się właónie na umierających, v
wieśei kobietach i na najbardziej frapującej postaci, j
kobieta.monstrum116, która ginie, aanim zostaje
\ł pewnym sen ie wskrzesząjąkreując postać cy
ry * podobnie jak monstrum doktora Frankensteina +

zbawiony/a jest przeszŁości orau rodniny jednak ,nio

cnuł/a m niątęsknoty, za to będzie w pełn5łm tego słow
czeniu * wolna/y od wynikających a ęlronomii freudoW
implikacji (a może lepiej - komplikacji).

I!,3 K" *czuka, Kopciuszek, fuańensfein i inrc -
mita, Kraków ź001, s. 180"1?6.

lx4trfr. Janion, Próba teorii fąscynątli filmem, . 866.
tI6 $6pgp pamięta6, łe w 1886 roku Villiers de [Iale,Adąm

Ewę pragezlwści (wyd. pol. 1S2e), będącą opowieścią o perfekcyjnej
chanicznej kobiecie (ńżnice międgy maaaynąa czlowiekiem gąw tej
wie6ci niedostrse8alne); ga: A. Belsąmo, Rd,źng Cyborjo Witjnl
miniam, w; Cybereełwdłitipe: a Reodar on Fbndnhł Tłtarg, Cyborya
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2,1, Tuolagia Natur.g

Wróćmy jednak do kwestii g]ilałtu na Naturze atazjej ze:
Esty. Niejedn ożt7&c;zrry stosunek feministek do nauk ptzy,
lodniczych wynika głównie z tegon że daięki nim legityrniao-
Wano sądy o niżsaej wartoóci kobiet, wynikającęj jakoby
l budowy ciała otaż frzjologii. !V ońwieceniu argumenty teo-
bgiczne, które uaagad,niały podrzędnośó kobiet, zastąpiono

wami naturalnymi i uzasadniono je filozoficznie116.
wieku XIX ufl. pomocą odwołań do antropologii sformu-
ano daloko idące wnioski co do predyspozycji psychicu-

kobiet, lttdre r6źnić się miał1, aasad,niczo od. eech mę*.
ustalono też swoisty charaktor płci: ,,Charakter ten *

Ute Freveń * odpowiada porządkowi,nie boslde"
, Iecz naturalneiltu t ładowi, który należy urzecaywist-

w społeazeństwie wg wszystkich kręgach populacji, [..,]
dzieli ludzi na dwa systemowo od siebie od,dzielono,

larazem adane na siebie gatunki, których waajemne rola.
uważnie się obserwuje, kontroluje i regullĄie"tt?. Opinie

pojawily się w więku emfrncypacji, a naukowe dowody wy.
o głównie prłeciwko aspiracjom Ęobiet. ymbo-

tego sprzężenia mizogiinii, emancypacji i nauki będnie
feministek postać osieu}nagtowiecanej rewolucjonistkj
pii de Gouges" Autorka Dekl,urałji Praw l{abiety i Oby-

i, napisanej w 1791,roku w proteścię prgeciwko nowej
tytucji uchwalonej ptżeu ffBronradeenie NarodowellB,

zana na szafot między innymi za tę odozwę, została
arżona o ,,paranoję reforrnatorsk{' i ,,histerię rewolu-

l'119. Kobietę przekraczającą wyunaeżcną jej rolę, bo-
iczkę i emancypantkę uznano za wariatkę, która nie po-
poradzió sobie ,z własnynri emocjami. Jak podkreśla

fis

n,, gdy tylko kobiety uaptagnęłyi władzy, wytoc'zono
iwko nim całą,,teologię Natury": ,,W niej znaLazłaopar-

llt Po! M. Czarnecka, Wteszczki, a. 24-26
ll? g. Frevert, Mqż i niewi,asta. Niewiasta i mąĄ s. E1-89. ł
lll Pg;. O, de Gougee, Dehlg,rałjo haw Kobiety i Obywatelki,, ptzeł,
lbrrrlrlewicz, ,,Biuletyn Ośki"' 2000; nr 2, e. 46,47,
ll9 Zr| M. Janiod, I{obiel0. j dłtch innoóci, s. 28.Cybórepce, ed, and intrpduction rI, Wolner\ Edtnbwrh 1999, .. 147,



cie dominująca ideologia epoki - w przekonaniu, że to
ma natura okreśIiła granice właściwe płciom, a ich p
czenie gtozi chorobą i obłęde*lll2o.

Socjobiologia, a tuż po niej koncepcja ewolucji
gicznej stały się dziedzinami wiedzy oskarżanymi ptzeai
ministki o obronę struktury patriarchatu i dostarczanie
gumentów przeciwko emancypacji. Według badaczek
problem polegał na myleniu przesłanek z wnioskami.
ukopc;ł zdawali się nie tyle odkrywać zależności między;
ciem zwietząt, budową ciała czy też zachowaniami
sowawczymi, co usprawiedliwiać istniejący podział
dziedzin życia według płci, szukając uzasadnień w
szłości lub w ,,faktach" biologicznych.

Cały nurt dyskursu feministycznego skupionf na
cie ciała kobiecego otaz wynikających z niego spec
zd,awał się podążać w tym samym kierunku, choć
sobie odmienne cele. Ikoną tego sposobu myślenia s
postać zdyskredytowan ej ptzez medycynę akuszerki.
nii tak myślących feministek, w społeczeństwie patria
nym przerwano łańcuch łączący pokolenia starszych i
szych kobiet, zdyskredytowano niezapośredniczoną 

:

mężczyzn wiedzę o kobiecej fizjologii otaz potrzebach it
nięto ją w cień (Iub do podziemia), a w jej miejsce poju
się kliniku"', wraz z depersonalizacją i przedmio
dejściem do ciała. l , ,,.,l,

Feministki, którym zależy na odzyskaniu o
o kobiecym ciele, starają się za wszelką cenę p
sposób postrzegania własnego ciała ptzez kobiety, a
uczynić ztej wiedzy otęż przeciw medycznemu słow

t2O Ibidem. ,,Przekroczertie, chociażby tylko w wyobraźni -
Janion Czarnecka - zakazów i nakazów władzy kulturowej
ni płci grozi, jak ukazują XVlll-wieczrte teksty, popadnięciem w
bę, hipochondtię, depresję czy szaleńgtwo". M. Czarnecka,
s. 48.

121O kobiecej klinice położniczej, do której początkowo
tylko kobiety niezamężne, gdyż uważano, że mająone najmniej
i dzięki poddaniu się medycznemu oglądowi mogąchociaż w
stopniu staó się pożyteczne dla epołeczeństwa zob. M. Foucault,
d,ziny hliniki, przel. P. Pieniążek, Warozawa 1999, s. 117-11t,
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tującemu o kobiecej anatomii i fizjologii. Mary.Daly
eder przejmowania i zmiany patriarchalnej wiedzy
ycznej nazwaŁa gyn-ekologią. Aluzyjnie nawiązując do
kologii, stworzyła projekt nowych ciał wiedzy (czy jak
tłumacze - korpusu wiedzy),kt6re powstałyby w wy-
kontaktów między kobietami. Daly podkreśIa holi-

1I

i ekologlcznąwymowę tej nowej dziedziny'Zz, Dzika
ma - ryedług niej - odnaleźć się poza ciasnymi

mami wyznaczonymi ptzez ,,kobiecość" i ,,męskóśó",
dzięki odzyskaniu nie-patriarchalnej wiedzy o swoim ciele,

zie mogła odzyskać prawdziwą kobiecą tożsamośćl23.
tego sposobu myślenia nawiązuje książka Dziką kobie,

Angeliki Aliti, w której autorka chce wskazać kobietqm
do,,prawdziwej kobiecości". Zaptoponowana ptzez

terapia polega na odkryciu w sobie aspektu dzikości.
ti także zwtaca się w stronę pradawnej wiedzy: ,,Stare

znająsię na akuszerce [...], na uzdrawianiu, dzie-
i śmierci t...]. Ważne jest, żeby tare kobiety długo

bo w przeciwnym razie wiedza, ta nie przetrwa i nie
nikog"o, kto mógłby być matką śmierci1'124. Wiedza

sprowadza się, według autorki, do nauki, w jaki
b ,,zostać królemn72'. Poszczególne aspekty kobiecej
riki: miłująca, kapłanka, artystka, matka, bojownicz-

królowa i furia są bezpośrednio zw;.ązalne z poszczegóI,
i rejonarni ciała. Aspekt dzikiej kobiety połączony jest

Ta3iną oraz macicą126. Wiedza patttarchalna ptae? dys-
ginekolo giczny zagatnua te rejony ciała i tym samym

żIiwia kobiecie dostęp do najistotniejszego aspektu
ptychiki. Aliti ujmuje się więc za wyraźną polaryzacją
l etanow czo - tak samo jak Daly - atakuje ideał an,

l27

lia M, Humm, Słowńik fuorii feminizmu, s. 83.
R, Putnam frrg, Myśl feministyczflQ,, Wprowadzertie, przeł.

B. Umińska, Warszawa 2OO2, s. 81-85.
ltł A, Aliti, Dzika kobieta: powrót do źródeł kobiecej energii i wtadzy,

E, Ptagzyńeka- adowska, Gdynia 1996, s. 52. j
ll! Ibldcm, e, 62,
ilr lbldrn , ., 78.74,
ilt 1516.rl l, 80,
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72 Wiedza

Obie autorki akcentuj ą też aspekt ekologiczny
w prezentowane projekty a kobieta będzie w ich ujęciu
dzięlała los Natury zdegradowanej (zgwałconej) ptzer'n
triarchalną cywilizację śmiercilz8. Jeśli zastosować do
myśIenia klasyfikację zaproponowaną ptzez Karen Want
to możemy wyodrębnió następujące stanowiska w kw
ziależności nriędzy kobietą a Naturą historyc zll.e,
jące między innymi na związek między patriarchalnym
sunkiem do Natury a podbojem społeczeństw matriarc
nych; społeczno-ekonomiczne, zakotzenione w
rozwoju i rabunkowej gospodarki; etyczlle, promujące e
troski; polityczne, zakładające własne zaangaż,owanie w
łalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Nai
niejsze sąjednak dla nich związki symboliczlte, a takź
chowe i religijne, oparte na kulcie Wielkiej Matki,
lają"ę esencjonalny związek kobiety i Natury I
przypisanie ńuaspektu ,,dzikości'l129. l

bm tropem podążą też autorki feministycznej
i science fiction Feministyczne powieści połączą pa
chalnie zotgarllzowane śwlaty z wątkiem zniszczenia;
systemu. Istotna będzie też kontaminacja tego m,(

z problemem przejęcia kontroli nad kobiecymi ciałami 1
patriarchalne wizerunki. W Mgłach Aualonu
świat,harmonijnie współgra z wolnością kobiet. W
Świętym Żywiolelao zd,egrad.owana kraina Południa oE
się na upodrzędnieniu pozycji kobiety, wyniszczaj
ploatacji środowiska naturalnego, a prząięcie technik
dukcyj n y ch pr zez p at riarch alną naukę skoncentrowap{,
na produkcji klonów-prosĘńutek-zabawek płci obojga,

W Dzikiej hobiecie Aliti zarysowuje się poważne ni
czeństwo wynikające z przńęcia postawy wychwalaj

128 Aliti podkreóLa, że ro6liny,mająświadomość i duszę, ibidenl]
lzsZa, M. Jakubczak, Relałja kobieta - Natura w debdcie alił

niatycznej, w: Gender - kontekety, s. 84-88 (chodzi tutaj o Li
K. Warren, Ecofeminięt Philoeophy: AWeetern Perepcctjue on Whla
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biece ciało, kobiecą kulturę i z.orientowanej na polaryzację

że jej pomysły stoją w zasadruczr| sposób w sprzeczności

73

cmanc}Tacyjnym charakterem ruchów kobiecych. Wymowny

ląie się fakt, że kulturę wschodu autorka obsennruj Q z zgw,

aprzy tym krytycznie ocenia model życiakobiet naZa_
ie. Dzięki takiemu marzeniu o kulturach kobiecych, osa_

emu we współczesnym kontekście, unaoczniony zostaje

ijny charakter tegq modelu świata, który ńeuchronnie
ltrzymuje patriarchalny układ otgarnzacji społeczeństw.
przódstawiony tutaj problem związku kobiety i Natury

istotny zwłaszcza dla ekofeminizmu. Wspomniana już

len zjednej strony ptzyznaje, że zachowanie tej koręIa"

Jest w pewnym sensie kluczowe dla samego ruchu, z drv-

d _ dosttzega złażoność te; reprodukującej binarny po.

diady i analizuje aarówno lingwistyczrrc (zwłaszcza
oryczne) sposoby przedstawiania Natury, które są czę,

tożsame ze sposobami opisu kobiety, jak i wynikające

llr y . Butleł która,,odrzuc_a fem1

Vgiń esji, cech świadczących o od-

bEi ozi to powrotem do mitu kobiety
)nego ptzez mężczy zni ponownyh po grążeliem siąw naturalnej
,- J,-trłizielińska, Płre jaPo kategoria filozoficzna,,,,Ptzegląd Filo-

2009, nr 1(3), s. 136. ł

A, Allti, Dzjha kobieto, s. 72.

ńiM, jetrubczak, Rel,acją kobieta - Naturo w debacie ekofemi,

analogii zwtązkipojęciow e otaz poddaje krytyce andro,
,y.rrry konstrukt epistemologii leżąpej u podłoża tE
tyfikacji. Dochodzi przy tym do wniosku, że ta kontami.
a może okazać się szkodliwa dla kobiet lub dla Natury
ody trzeba będzie z niej ztezygnowaól33. Inne zaanga,

180 tarhawk, Piqty Święty Żwiot (1998), prael. A. olrolowalr,
znań 2001. , a, 8ł-88.
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żowane w ten ,nurt feministki, jak na przykład Janet Bie
krytykują gloryfikację irracjonalizmu, kulturowy eskapi
ot az m o r alis t y czny o b skur a nty zm z ałożeń po dt r zy m uj ąc
zwtązek kobiety i Natury. Z odmiennych stanowisk ekofe
nistki bronią dowartościowania sfery emocjonalnej i intfi
icyjnego poznanial3a

2.2. Skandal ciata

Zaintetesowane opowieścią o specyfice kobiecego ciała
ministki wskazują na historyczny kontekst wiedzy o
czasami koncentrują się na poszukiwaniu symboli i
wów, pochodzących z batdziej ptzylaznych kobietom kull
przedjudaistycznych i nieskażonych mizoginizmem
zacji greckiej, jak motyw trójkąta, muszli, aureoli, mi
serca - wszystkie odnoszące się do waginy135. Od
jąc historię sposobu postłzegania kobiecego ciała, zaróil
w medycynie, jak i sztuce, konstruują odmienny sposób $
reprezentacji. Chcą zburzyć zariwno mit nieczystośct,
zanej między innymi z krwią menstruacyjną jak i ni
nego (iptzezto pociągającego) piękna. Pisząhistorię o
cie, która pokonuje kolejne etapy wtajernniczenia i
wiedzę o symbolicznym sensie procesów, które
w ciele. Daly nazwie ten nurt hag-ography, ezy|i
mo-grafią nawiązując terminologią do tradycji
ficznych; g|ówną bohaterką nowo zorientowanych opow
nie będzie jednak święta, ale wyśmiana i obrazana
czatowllich136. Rosemarie Putnam Ton g zwtaca uwa
Daly odwraca patriarchalną aksjologię i jako wzor'y ws,hdł

Natura i socjobiologia

historię akuszerek zajrnująeych się poradnictwem seksual-
hxrf}, porodami, afrodyzjakamt, antykoncepcją Qtaz wywo-
ływaniem poronień138. PBkazuje także,jak opiekę nad poro-
dem przejmuje najpierw męska akuszerka, a potem szpital,
który symbolizują,,ręc e z żelaza" otaz gorączka porodowo 139.

Ohociaż ocena tych patriarchalnych praktyk zarówno ptzez
Rich, jak i DaIy wydaje się podobna, to jednak DaIy bardziej
honcentruje się na kobiecej symbolice, mitycznych matriar-
ghiniach otaz zwtaca się w stronę poznania irracjonalnego,
30 niewątpliwie zainspiruje pisarki feministyczne.

Stara zielarka niosąca polnoc kobietom w połogu ma w fe-
sinistycznej science fiction nowe oblicze, choó starg umiejęt-
Dości. W dwóch powieściach Piqty Święty Zywioł Starhawk
otaz w Wężu snu Vondy N. Mclntyrelao głównymi bohaterka-
Eri są uzdrowicielki, stosujące alternatywne metody leczę-
eia CIad wQży, służący do, aplikowania lekarstw; leczenie
Lzdrawiaj Ęcą e nergią), j ednocze śnie bie gle wykorzystuj ą no-

technolosie. Obie protagonistki są jednak młode,
przechodzą dopiero proces inicjacji w profesję lekarską cze-
Eu najlepiej służy układ fabularny * obie odbywająpodróż
prżez nieprzychylne i niebezpieczne krainy, by zdobyó nowe
ioświadczenla orazleczyć innych. Ich wiek w}rdaje się naj-
illększą zdradą wobec feministycznych postulatów, rehabiD-

h wizerunek czarownicy. Zatiwr;o w ,jednej, j"k
w drugiej powieści świat przy,szłości ucierpiał w wyniltu ka-

ekologicznej, wytaźnie określona została ptzy tym
ia istniejących struktur społecznych. W Wężu snu

odizolowane Miasto (zwane też Centrum), w któ-
n w zyscy terroryzowani są strachem pyzed tym, eo czai

Ba murami. Jego mieszkańcy żyląpod kamiennym nie-
, nie chcą dzietić się wpłyvami i profitami, osiągniętymi

wyniku współpr acy z istotami pozazibńskimi. Ich me-
osiągnięcia sfużą wyłączn:;e im sańym, nawet dług

i, jaki ludzie z Miasta mająwobec uzdrowicielki

lle 4, Bich, Zrod,zone z kobiety. Macierźyństwo jako d,oświą,dczenie"
Warszawa 2000, s. 196-196.przeł. J. Mizielińska,

Ibldgn, l 200-224,

I

!

i,

je kobiety uznawane dotąd za złel37. Podejście Daly różń|
znacznie od choctażby oglądu Adrienne Rich, która cpl
między wierszami historii położnictwa i stara się odtwon

134 Jbidem, s. 38-40. R. Putnam frrg, Myśl felninistycana.
dzenie, s. 357-363.

136 Por. C. Blackledge, Wagino, Kobieca eekauolnoóó w hietorii
ry (2003), przeł. K. Bartuzi, Warszawa 2006, g, ó9.74,

180 M. Humm, Słownik teorji ferninizmóul, e, E4,
l8? R. Putnam frn3, Mlćl fańiniaiyclno.'Wprońadnnjs, rl 8!, 1' -V Molntrc, W.4 anw (L97E), przel. L. Halińgki, Poznań 1999.



lilłęży.cy, nie umożliwia jej przeniknięcia do Centrum;
roumowy przed zamkniętą brarną Miaota jest ciekawa
nie ze względu 'na wątek mutacji genetyeznych. Węź
chcąc pomóe pgparz"onej córce, pragnie dowiedzieć się, w j
sposób ludzie Żńący w bardziaj za:awan$owanym tech
grcznie świecie mutują geny. Jej pytanie zostaje
jako niemoralne otaz niestoeowne i ostatecznie ptnycr.ynt
do klęski Wężycy. Protagonistka lVęża lILu nLe widzi ni
zdtożnego w nowoczesnych technologiach, jeśli pom
one lud,ziom, którzy takiej pomocy oczekują. W Hątym
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wyłącznie kulturowo zarlentowanych badań feministycr.,.
nych - optykę tych badań. Punktem wyjścia tych femini,
ltek jest ciało biotogicznęi choć jednocześnie nie przestają
lię zastanawiać nad retoryką skonstruowanej na jego temat
opowieści. Du współcze6ąe, zorientorłrane
na liberalizm ycune dokonująznaczących

-przemilczeń:,,Wolimy mówić oWłarzy" Obcym, Innyrno wV,
Lluczeniu, globalizaclt, kulturze i ekonomii, wolności i tra,
dycji. O wszys{kinr, tylko nie o skandalu naturrn'1,42.

Skandal Natury jest jedn ak cataz częściĄ obecńy w pisar-
ltwie feministycz6lym. Biologicznie czy też medyczni@ zo,
tientowane bada czlń czerpią z ustaleń akademickiego d.ys_

Lursu feminist, ycżĄego i anahr,u7ą kłrlpstie konetrukcji
opowieści o kobiecym ciele, konfrontują tradycyjne ujęci,a

! własnymi. propozycjaml, zasŁanawiają się nad problemem
,*e priory cznych zaŁożeń. Tworząc popularne poradniki autor,
H krytycznie traktują :sposób artykułowania problemów
ldrowotnych kobiet w podręcznikach rciedycznych: fachowe
ilazwy zastępują metafofami, szukają w Ęrr'u codziennym
tnalogii, które oświetlilyby nieprawidłowości w przebiegu
procesów fiziolończnych. Autorki porad,nika medyeżnego
Naaze ciała, na*ze źyaie dehierarchizują stosunek pacjent"

Le/chora a specjalista pnzeznarrację w pierwszej osoblehcz,
by mnogiej (co zakłada wspólnobę) oruz,cytują listy kobiet

różnym wieku, których dotyczył dan5r problemln', ku,
ią się też na analizie możliwych reakcji lekarza i suge-

w jaki sposób powinien się orrlona zachowaó, dora-

iąc zmianę lekarza, jeilltt nje okaże się orr/ońa zbyt życzh,
a i kompetentny/a. Opowieści specjalistek o ciele kobiet

ąią *y*iar holistyczny, zawierają wątki historyczne oyaz

l{r lbidem, s. 63.
l t6 y. Taraeiewicz, współredaktorka te go poradnik a, tak relacjonuj e
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tym Zywiale odkrycia naukowe dokonane na wrogim
niu służą przede wszystkim przejębiu kontroli n*al po
uri, uzależnieniuo żołnierzy od stymulatorów. Wio
medy,czna staje się więc władzą reguluje i wymusza hiel
chicznie zotgal:rtzowane społeczeństwo. W feministyc
opowieściach najwięk za moc tkwi w naturalnych
cjach, które są stawiane z& wzór, Cąły wysilek w,u
świecie skupiony jest na rekonstrukcji tych ekologi
struktur - w |Ęężu snu będą to szczepio.nki, które
dują powstanie ptzeciwcial, a w Sr,uiętym Piątym i
chociazby techniki mając e przryńció naturalny obieg
Zońentowane na ten nurt tozważań o rozwoju cywili
nyrn feministki skupione ą na analizach zwtązku u
nauką a dystrybuają władzy. Jednocześnie nie
końca amego rozwoju technologicznego, któty uź
w dobrej sprawie może ponróc ratować i ulępsaać
cie. .Tbadycj a, do j akiej te badac zki i pisarki się
zakorzeniona ] w pozytrynych, feministyc zrry ń mitach o
rej kobiecio, która sttzęże ewych tajemnic w imię
sprawy, - dla dobra ludzkości.

Nie wszystkie projekty dotyczące kobiecego
uwzględniają postulaty Daly, pobrzmiew,a w nich
fleksja King,Dunin, że,,ci; ktfuty milczą nie mają racji il
dają pole innym dyskurs9g1?141. Feminietkom zajmują
się ciałem kobiety chodzi więc taczej o zabranie głosu w
stii dla nich istotnej, jaką jest kobiece ciało wraz z jego spci
cyficznąfizjologią. Warto zwtfició uwagę na odmi Dną -

l{l K, Dunin, Ożelo chcech o& mnla Wlrchh Obrrrlł/.r l, ó8, rcd, J, Puzowloz.Bargke, E. Tbmaszewiaa, Gdańsk 2004, s. 7,
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obejmują wiele szczeg6ł6w z życia prywatnego autorek,i
bliskichlaa.

Ważnym tematem tych tozważań jest menstruacja i i

rosłe wokół niej tabu. Choć nalezy pamiętać, że dla wiel
ministek właśnie zależnośó cyklu kobiet odfaz Księżyca
dzie stanowiła nie tylko dowód na więź kobiety i Natury,,
także będą ją traktowały jako podstawowe, bo jedyne w
ne dla wszystkich kobiet doświadczenie, na podstawie k
go można budować wspólnotę. Ważne jednak pozostaną
soby detabuizacji menstruacji, polegające na ośmi
wyrosłych na tym fizjologicznym procesie przesądów i
sków, a także zwrot przeciwko jego medykalizacji. ,,,l

Mimo że feministki, podobnie jak socjobiolodzy, szu,k
związkiw między życiem innych naczelnych (czy ogi
zwtetząt) a współczesnymi społeczeństwami, zastana
się nad wpływem hormonów na predysp ozycje
a także nad różnicami między płciami, to jed,nak
ustalenia socjobiologów doszczętnej krytyce. Natalie
wskazuje na nieścisłości w tego typu dowodach nau
i bezlitośnie wykpiwa wszystkie ptzytaczane dowod,y,i
psycholi (to złośliwy skrót od psychologów ewolucyj
wskazuj e też, w jaki sposób w stosowane przez nich
badawcze (ankiety, badania terenowe itd.) zostały wpi
oczekiw ane tezultatyla5. Konie cznośó koncentracjl
stek na tej dziedzinie wiedzy, mającej swoje źtódła w;

biologii, podkreślała Dunin, kpiąc: ,,trudno dziś

kursywne metody wykorzystywane w popularnych
radnikach dla kobiet stająsię widoczne zwłaszcża, gdy
z pisanym specjalnie dla kobiet, z ambicją profi"laktyki
skierowanej do kobiet w Polsce i wydanymprzezfundację
bez Bańer poradnikiem Dobrze być kobietq.O kolejnych etapach,
i związany ch z ńmi problemach zdrowotnych piszą tan
perci mężczyźń. Poradnik wspomina co prawda o małżeństwa
skich, ale warto zauważyó, że w spisie rozdziałów zataz po
następuje kolejny rczdział: młoda matka, kolejny etap to kobieta
na, ale jak się dowiadujemy z pienvszego akapitu tej ozęści
tyczy to wyłącznie kobiet koło ttzydzieatki. Pon lhbrn Wć lłŃłl
oprac. red. E. Piechota [b.m.d.w.|. i.,",

lł6 N. Angieł Kobźata jaojrafia in/lrmłp (1999)r l, 877.ł96,
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ąkolwiek szafę, żeby nie wyskoczył z ntej psycholog ewo-
iny , nową rewelacj d''nu., Według felietonistki socjobio-

ia bardzo często służy kónkretnym celom politycznym:
oralnej wizji męskości, wmawianiu kobietom koniecznoś-

d prokreacji, uzasadnianiu nierówności społecznych, restryk-
nej polityce karn ejl47 . Z jednej strony Dunin wskazuje na
lpokojącą przesłankę tkwiącą u podstaw tej dyscypliny
ukowej, jaką jest postulat równowartości biologicznej

ieka danej płci, rasy i14.tła Z drugiej jednak podkreśla,
masowy sukces tych teorii jest argumentem, by się nimi
mowaó, sdyż stały się one ważnym natzędziem samopo-

ia dla wielu ludzilag.
Inaczej będzie o ciele pisała Luce Irigaray która

z diagramu różnicy seksualnej Jacques'a
160 - wprowadzi do języka .psychoa naltzy swoiste ptze-
.metafory. Pisząc o pocałunku dwóch warg, w miejsce fal-
B, o matkobójstwie, zamiast o wejściu w porządek Ojca,

ie starała się poszetzyć zakres identyfikacji płciowej nie
o nieobecną co milczącą kobietę. Stworzona przez rrrą

specq,Ium, użytaw tytule jednej z jejksiążek, zwró-
UWagę na perspektywę androcentrycznej nauki, która lu-

ciało kobietyI5l. Dokonana p:rzez tę filozofkę wielo-
owa krytyka Wcześniejszych psychoanalttyćznych

indywiduacj i będzie kontestowana ptzez konstrukty-
i głównie ze wz,ględu na kontynuację myślenia o pola-
i płci, choć sama Irigaray nie myśli o kobiecie w kate- .

h komplementarności płciowej i niewątpliwie próbuje
inną nieedypalną strukturę indywiduacji.

łe K, Dunin, Czego chcecie ode mnie Wysńie,abcas5t?, s. 35.
lbldem, s. 44.
lbldem, s. 46.
tbldem, s. 63.
Por, na ten temat: P. Dybel, Fallus, płeć, kobieta,,,Katedra" 2OOL,
l, 10ó.126.
Por, ne ten temat: L. Irigaray, Rynek kobiet (I9T7), przeł.
tlltllwloz, ,,Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2003, nr 1(3), s. 20,
łi r trhże J, Batoł Feminizm, poetmodernizm, psychoanąliza.

il

- ko-
Laca-

Ęhmaly |amjniatch ,,drugiąj falź", Odańek 2001, s. 196.
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8,3, Historia ptrci i monstrual,na Inbieta

Poststrukturalne feministki wsk ażą na nieadekwa
argumentacji poprzedniczek, które nieuchronnie, ni
nie od, poziomu dyskusji (socjobiologicznego, p
tycznego), tkwią w opozycjach binarnych i nie mogą
ptzez stosowane narzę dzia - z nich wyrwać152. Judith
tler zadawała w zwuązku z tą problematyką wiele
,,I co tp w ogóle jest <płeó>y? Czy jest to fakt naturalny,
miczny; chromosomalny, hormonalny? I jak feminist
krytyk ocenić me rozprawy naukowe, które rzekomo
lają te fakty? Czy płeć ma histońę? Czy historia każdej
jest inna? Czy istnieje historia dwoistości płci, gen
która ujawni, że opcja binarna jest konstrulrcją arbitr
Czy t6żne rozprawy naukowe, dyskursywnię prod
rzekomo naturalne fakty na temat płci, czynią to na u'Ę

całlriem innych, politycznych i społecznych celów? Je6Ę:
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sowność każdej dyscypliny naukowej zorientowanej na płeó,

Butler stara się zwróció uwagę na ideologiczne aspekty dys-
kursu nauki, zwłaszcza kiedy dotyczy on specyfikacji ciała
ludzkiego. Nawet przedstawiając historię płciowości, kryty-
kując posvcz,ególne argumenty nie wychodzi się poza z g6ry
ustalone ramy dyskusji . Za modelem dwóch płci czai, się za,
równo przeciwstawianie sobie nawzajem kobiet i mężcl,yzru,

lak i konieczność komplementarności. Feministki zdają się
W opinii Butler nie dostrzegać, że tropiąc upTzednie prz,e,

rłanki w tak zwanych męskich wizjach kobiecego ciała, uwik,
laly się same w ,apriorycvr,'e binaryzmy, które w jej odczuciu
Łonstytuują patriarchalne rozumowanie. Jeśliby ta obser-
flacja Butler była słuszna, to ruch kobiet b}łby wtedy jedną
l machin reprodukujących patriarchalną naukę, a cQ za t}łm

ldzie - cały system.
Wróómy na chwilę do wątku Frankensteina i fascynacji

ią. Pisząc o tym wyżej, miałam na myśIi śmięrć no-
ego podmiotu, którego jedną z konstytutywnych cech

(a i w dalszym ciągu jest) płciowość" Konstruktywistki,
tu przewodniczkąbędzie raczej Donna HarawaylÓa niż Bu-

, stworz ą z jego szczątk$w mpnstrum, z tym, że nie bę,
to już niczyla ,,tlat7/eczona", sdyż to właśnie jej/jeso płeć

pierwszej kolejności zostaje zakwestionowana. Cyborg bę,
zarówno pozbawiony płci, jak i trudno będzie w niej/nirn

niczyó- sztuczność od,,naturalnych" predyspoz5rcji.
cyborga ma znieść binaryamy otaz ukazać, w jaki

przemie szczorre zostaŁy, pnzęz technolo giezne, ale
urgywne zabtegi, granice między tyrn, co sztuczne Qraz

a nieska żoną poznaniem ,natrrralną egzystencją.
lwoim manifeście Haraway przekonuje, że jej koncepcja

:l ł Koncepcja D.J. Haraway wynika z wnikliwej krytyki soc.jobiolo.
teorii, ale także zawiera analizę feministycznych sposobów

g nochanizmami produkcji patriarchalnej wiedzy, kategorii czę,
EbOonych w feministycznym myśleniu, takich jak 'doświadczenie'
|netura'i dopiero na tak zary owanym tle buduje etyczny i episte,

projekt cyborga. Nie sądzę, by na podstawie wyłączpie pol*
tobrtów na temat cyberfeminizmu można było wyrobić sobie włas-

na tę Loncepcję. Pon D.J. Haraway, ,Sintians, Cyborgs, and,

zmienność płci zostanie zakwesti"onowana, być może o
się, że konstrukt nazw any płciq w równym stopniu zal,ei
kultury jak płciowośó"153. Podając w wątpliwość

162 \Ą/ą69 zauważ7łć:, że o ńżnych spo.sobach, ale i
sienia 

"pułapki 
płcii'w dyskursie e'nancypacyjnym i współczesp

zupełnie innym kątem pisała S. Walczewska, Da,my, rycerze i fem
kob:i;ec dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 1999, s. 1

rr0 J. Butler, Podmioty płci/płciowości/pragnienia (1990)',l
B. Kopeć, ,,Spotkania Feministyczne" 1994/1995, s. 62 (
der Tbguble: Feminism ąnd the Subuersinn of trdentify). Butler
wdzięcza książce D. Riley, a jej pytanie ,,cz3r płeć ma
t}ttułenr jednego zrczdzińów jej pracyj w którym Riley zauważa
innymi, że termin,,kobiety'' może zostaó rrieintencjonalnie wy
ny przeciwko myśleniu felninistycznemu, zwracając uwagę na jegd,
więtnastowieczne pochodzenie i bagaż epoki; zkńtei pochodzi ort
to, że używają go także politycy, socjolodzy, psycholodzy.
nie proponuje ona feminizmu,,bez kobiet/', ale ptzez historyczr1g
tekgt stara się pokazać złożnność problemu posługiwania się
kobiety i przejścia między feminizmęm a,,prawdziwie sekeualnie
kratycznym humanizmem". D. Biley, 'Am tr That Name?'Femjnień,
tl,w Gategory of !|Ęgmen'in History,Iondon 1988, e. 14.17. Pon
B. Chołuj, Historia pojęcia ,,kobiecoóci" tl djtakwreźe
w: Polskie oblicza feminizmu, red. W. Chańeke, D, Ulicka,
2000, g. 18,19. Tha lRcdnacnCion o| Natwre, New York 1991.



jest mocno powiązana z feministycznymi projektami
ny środowiska. Ptzez analogię do zaclerania granic
ludźmi a zwietzętami (walka o ich prawa), buduje hy
człowieka i maszyny: ,,opowiadam się za przyjem
w rozmywaniu granic i za od,powiedzialnością za tch
struowarri"ll155.

Monstrum cyborga zwiększa szarrsę na wypracowaniqj
wych kategorii poznaw czych. Współczesny filozofce
- także feministyczny , pogrążony jest w duali
w micie początku, narracji o pierwotnej jedności, ide
z Naturą holizmie, chrześcijańskim kreacjonizmie. Z6
Ńch Haraway proponuje ironię otaz subwersję, stwi
że zachodnia epistemologia i ontologia zostały bezpow
utracone. Patriarchalno.militarystyczny produkt kul
chodu, jakim jest cyborg, zostaje wykorzystany p
com, głównie dlatego, ze istnieje całkowicie poza
dzinnym i jakimkolwiek innym: ,,Jednostki cy
monstrualne i stoją poza prawemnt56. |, kolei zamiast,l
musu reprezentacji proponuje powinowactwo p
gdyż za pomocą nowej teorii chce otworzyó rewolucyjne
spektywy, które mają przeobrazić świat i uwidocznić de
tacj e identńkacjil57. Haraway pragnie wykorzystać
zania sieciowo-modułowe jako nowy otęż w walce o,,$ł
który nie będzie reprodukował (za pomocą losiki, j
praktyki) patriarchalnych schematów, narzucanych; i

projektowanie znaczeń, ptzez naukę. Omija też
tyczne teorie o procesie indywiduacji podmiotu, a
borg jest zarówno przedmiotem, jak i podmiotem,, nie
już o tym, żć nie dojrzewal58. Autorka Manłfestu

165 D. Haraway, Manifest cyborgów: na,uka, technologia i
socjalistycany lat osiemdziesiątych, przeł. S. Królak, E. Majewska,
gląd Filoz,oflczno-Literacki'2003, nr 1, s. 50.

156lbidem, s. 56.
167lbidem, s. 59.
158 Por. na ten temat A. Nacher, Cyborg jako klącze - poljtyłż

duktywnych sprzeczności, w: Gend,er - kontekety, s, 119.128. O
tycznych możliwościach, jakie tkwią w cyberfemińizmie i jego
kach z ruchami alterglobalistycznymi zob. E, Majewaka,
wymiar współczeanego feminjamw, rlewą nogą. Półrgoznik
no-attyetyczn/' 2004, nr 16, l. 129.1E{.
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ohce uchronió feminizm przed pełniepiem zadania jednego
r wentyli berąieczeństwa w patriarchalnym systemie, wyjść
Doza dotychczasorily, patriarchąIny obtaz świata. : Nowa tech-
hologia stawia wyzwanie, które feminizm (zwłaszcza socjali-
Etyczny) powinien podjąć: ,,Jeśli nauczymy sĘ odczytywać
aieci władzy t życia społecznego, moglibyśmy nauczyć się rów-
ttież nowych form łączenia się, ąowych koalicji';rss. Rozbicie
ttarej matrycy ma sprzńaó nowym perspektywom porozu-
rrienia grup dotąd wykluczonych. Haraway pragnte ztezy-,

lnowaó z dialektyki, któr a tozwuązuj e sprzeczności, nobilituj e
Więc paradoks, fragmentaryczrrość i wieloaspektowośó połą-
3zeń. Mozliwości, które r;'azrya ,,geometrycznymi'', oraz ito-
hiczna lokalizacja punktu widzenia w cyborgu mają skiero=
Waó feministyczne wysiłki na tory, które zawierają w sobie
potencjał rewolucji i stworzyó podstawy dla feministycznej
Dauki spoza wyzl|aczonych p:rlzez patriarchat granic.

Kolejnym teoretycznym poziomem rozważań nad post-
podmiotem będzie koncepcja podmiotu nomadycz-

stworzona przez Rosi Braidotti, która wykorzystuje
ewoich prącach koncepcje Deleuze'a i Guattariego. Stale

ztałcający ię i przemieszczający podmiot jest zdolny,
badaczki, wytworzyć alternatywny wobec fallogo-
u system relacji społecznych. Jej koncepcję, a zwłasz-

pragmatyczny jej wymiar, krytycznie analizuje Inga
iów w artykule Smuteh technologii: ,,Jako teoretyczną

ctyczną możliwo ść ptzylmuję nomadologię. Opieram się
nak pokusie bytu w postaci zeńskiego androida i. nie wie.
w jego podobieństwo do kobiet5l na pustlzni. Polityczna
liwośó każe mi stwietdziś, ze nomadologia to romantycz-
postindustrialna przygoda, natomiast konkretne osoby

o tożsamość,'do której przywilej iwlctężatów naleąl
ie paszportu. Wiem, że miesr'em epistemologię

ierzchniążycial Czy jednak feminizm nie deklaruj ę, ze
wlaśnie ztobi? Pomiesz a, żeby wreszcie coś ztozo-i"6łl160

laC ociemdzjeeiqtych, a, 74.l I, Iwaliów , nrutek technologii, w: eadem, Parafrazy i reinterpre-
Whladł l alBrii i prahtyhi czytonia, Szczecin 2004, s. 194. Por.



Iwasiów podkreśla atrakcyjność teorii nom ady czmej,
nie do przyjęcia jest dla niej etyczny aspekt ztfwnania E
pejki i Afganki (coy jakiejkolwiek kobiety pochodzącĄ z
którego obywatetrstwo uniemożliwia swobodne przemil
czanie się) oraz próba tworzenia pojęc feministycznych,
re ńie uwzgl,ędniałńy politycznych kontekstów. Fe
st}czny projeht lurasiów' zakłada situowanie podmi
przecięciu kilku różnych kategorii społecznycti, które
scawiają narlyet podróżujący podmiot w przestrzeni
nej.

Ib anss elcsllałiam i, tt ansg mńOry grn

Poststrukturalne badaczki. uwikłały się - ptżez
poprzednich ujęć otaz zwtoŁ w stronę lepszej prz

nego p,tzezwyciężenia, który określa anr,ąnow
Rita Felski ptzyznńa jeilnak, że d,aięki takiemi.l
do aprio tyczny ch zaŁożeń konstruktpvistki
do śmierci,wi,elkich narracji, jednak nie prowadziba
ku wyobraźnthistoryczfr ani tym bardziej do śmierci

"iir62. 
Figurę cyborga Felski traktuje natomiast jako,

femiŃzm\t, za pomocą ktorej dązy się do
pewne gG ide alne go post genderowe go podmiotl,r 1 68 

"

pł zy tym, wieloz nac zna śó s tu diów na d" trans s eks ualn*Ą l,

gend,erową wizją histori otaz cotaz większą
metodól og4czną tak zakrojonych badań.

Feminist yczr;ie analiay s ą j ednak ełóWnie zwróconB
nę transseksualnych sposobów opisów świata i nie
przełamać dychotomicznego rodeajowego podziału.

rero z Rasi Braid,otti,,,Pamiętnik Literacki" 2000; z, !, ;: ,,,l '

161R. Felski, Fin de siócle, fin d,e aer: trangaekaualizn i ómieńhh
rii, s.294.R. Felski powołuje eię tutaj oczl,wiście na ugtalenia Gl,
mo.

, rez pi46m, ó. 800.
168 Jbidg6, !, 801, , l

Natura i łoeJobiologia

! prezentacji spowodował w feminizmach afirmację różno-
Fdności i wielości opowieści, jednak figura cyborga - Qo-

iek by o niej powiedzieó * może zniwó}ować te różnice"
drugiej otrony kontynuatorki pornysłów Haraway sku-

Dtają się na analizach poszczególnych, obecrtych w kulturzo
}opularnej, postaci cyborgóq dochodaąc pruy tym do wnio-

że ich kreacje reprodukują silnie spolaryzowanę role
iowe. Nawęt jeśli binarny podział nie przebiegałby na li-
kobieta/męż;cnyzna (a przebiegfl, bo c}borgi to albo kobiety,

mężczyźni), to dotyczyłby podziału między cyborgiem
człowiekiem., Cyborg Tęprezentowalby to co racjonalne,

i więczne, a czŁowiek: emoojonalność, organiczność
śmiertelnośćl6a.
Feministyczna scienee fiatioąjak na przykład Zebracy nia

wyboru Nartcy l(ress166, eksploruje problemy genomo-

ii, dotycnącyeh także inteligencji i wskazłIle, choć bez
znej świadomości, wiele ograniczeń wynikających

Łoncepcji cyborga, uperbęzsenni w tej powiości to niecałe
ieści osób, które nie tylko dysponują wyżgaymi możti-

iami intęlektualnymi niz ludzie, ale takżę nie nrają p,od-

mości, stąd nie poddają się manipulacjom psychiea.
. Na narrację w, powieści składą,eię, kilka punktów

ia, dzięki którym progresywnie poznajemy ko}ejne
: Mimo że powieść uwzględnia punkty widzenia ki]ku
społecznych, akcja nie rnoże zostać przed.stawiona

któregoś z uperbezsennych, ponieważ nie
oni ani w sposób linearny, ani za pomocą słów. Ich sta-

możemy poznać wyłącznie wtedy, gdy komunikują
: innymi ludźmi, poniewaz międay sobą porozutniewają
zwykle za pomocą wzorów matematycznych i innych
Bplikowanych struktur skoJarzenio, wych. Zaehowany po.

8fr

płci sprzyja prowadzeniu wątku fŃansowego między
:bezsenną a Śniącym na Jawie, ktory stanowi ogniwo

między ich światem a światem Stanów Zje,dnocrnnych
2L06-2l16. Problem namiętności, awŁasrłza ze gtro-

A, Balmng., Redinl Cyborga Writirlg Feminiem, a, t46-L47.
N, Ilrem, hbmoy nje mąją wyboru (1994), ptzel,. K. Dobrowol-



ny Superbezsennej Mirandy wydaje się, dośó zadzi,
biorąc pod uwagę nieobecność powiązań rod,zinnych tej
pleksowo genortilodyfikowanej postaci (wiemy tylko, że,1

dała władzom swoją ciotkę, która planowała zamach
atakże brak śladów jakiegokolwiek uczestnictwa w ekort
pożądania, a am romans przedstawiony został dość
cjonalnie. Gdyby jednak ztego wątku ztezygnowń, świai
perbezsenrrych pozostałby tajemniczy, a oni _ wt&żiż
awansowaną technologią - odizolowaliby się od
łeczeństw a, gdyż nie mogłoby ono zrozum;reć ich ko

Problem z metaforą postgenderowego monstrumil
w kategoriach poznawc zych, którymi ilrzesiąknięte j
że życie feministek. Stanęły one przed tym samym
tem, co piszący raport z podriży międzyplarretarnej
N z Lewej ręki ciemnoścj Ursuli LeGuin166, który
społecznośó planety Zima. Narrator zdaje sobie sprarł$
określenie płci mieszkańców tej planety nie jest możli
bowiem reprezentują oni odmienną organizację orga
i podlegającrłklicznym zmianom, w wyniku których
przedstawiciele gatunku mogą zostaó zapłodnieni. Mit
świadomości prota gonista nieustannie stosuj e spolar5
ną płciowo siatkę pojęć i nie potrafi uporać się z problt
konceptualizacji - nieustannie szuka analogii do te
zn;'an:re, czyli oparte na podziale płciowym. 1:,;

Od postulatu, by dzieje świata otaz wiedzy tożpa
w sposób, który uwzględniałby kategońę płci, femin
ne bad,ania zwróciły się w stronę metafory cyborga,
niej ped ałalcioty/odmieńcdl67, które podważyły tę ;

166 g. K. LeGuil,, Lewa, ręka ciemnościl (1969), przeł. L.

przejęciu z dyskursu dominującego kategorii, która lży InnycĘ
się na chwilę zniweczyć stygmatyzujący efekt. We współczesąiĘl
kursie feministycznym używa się głównie terminu angielekiego lub
suje niezbyt często występujące głowo,,odmieniec". Przyohylan rĘ
decyzji podjętej ptzezMarię Bassaj, by tlumaczyó teońę grłeer jl}o,,t
rię pedalskd' (J. Culleł lborio ljteratuły, przol. M. Barral, ftrua
1997), lana zaproponowałabyn natonlrrt trrnln rUrorlr olotu,

I(anon

Ten zwrot tylko pozornie wydaje się ruchem ko-
. Widziałabym go taczej jako ruch po spirali, jako
uwolnienia się od kategorii przejętej z ttadycji pa-

rchalnej. Pojęcia te okazały się bowiem zbyt ciasne, nie
alały feministkom wypowiedzieó niczego nowego, nie
magały w myśleniu o inaczej zotganLzowanym świe-

, Narratota Lewej ręki ciemności Genly Ai można ptze-
cenić już za to, ze uświadamia sobie niestosowność
riów, które przyjmuj e, otaz za to, że dostrzega własne

nrczenla.

3. I(anon

W eseju Dar shrzydeł Janette Winterson przedstawia
ia pisarek o godne miejsce dla. ich twórczości:

Kanon nie dopuszczał dyskusji, ttzymaŁ straż przy wejściu
l wyjściu do Salonu Sławy i był p(P)onadcza owy.

Kiedy nie gromił bluźnierców w spódnicach, oddawał ostrze-

Bawcze strzały nad głowami nieuczonych prostaczków. Kanon
byl cudownie wolny od nowoczesnych egzystencjalnych wątpli-
wości. Wiedział, kto jest osobą właściwą a kto nie.

Zadnych pytań.
,,Najmocniej przepra zam..."
,,Kto to powiedział?"
Tb Virginia WooĘ do Kanonu168.

Winterson podkreśla; że publicystyizne spory WoolĘ
o uznanie Safony za wybitńą poetkę, w pewnym

dotyczyły rówłież pozycji samej pisarki. Tffoolf wal-
o ,,dar skrzydeł" dla siebie i inny"ch piszących kobiet,
nie korzystając z podobnych prz}nryileiów jak mężczyź-

ozyli: dostępu do Ódutacji, samotnych pod,ró ży, odctąże,
od obowiązków domowych, nie mogły w,pełni rozwijać
ago talentu. Winterson wskazuje, że kanon jest mono-

llt J, Wnterron, O eźtu,ce, Eeeje o ekatazie i zuchwolstwie, ptzeł.
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tttlto, Poznań 2001, t. 66,



litem wolnym od wątpliwości i ponadczasowym, a
najmniej vr taki sposób zażwyczaj się o nim myśli.
aując te jego cechy jednocześnie podaje się w, wą
prawdziwość tych za|ożeń, zmusza kanon do obrony,
się i kwestio'nuje niezmienność. Nie można jedno
stwier,dzió, że feministkom zależy na wpisaniu
kanonu, niejed,nokrotnie, sdy czyta się chociażb$ri,;
Winterson, natknąć się można ną konstatacje, że
jąc dz,ieła sztuki w pewien sposób się je uśmierca:
eie swojskości staje się przesadne, historia, po
skojarzenia, wszystko to roi się w przestrzeni
patrzącym a obrazem i tworuy rodzaj blokadynl69. 7,

swojskość niszczy fascynację, a także miłosną
o które w kontaktach ze sztuką upomni się Wintersoł
biwalentny stosunek do kanonu oraz do kanonic
interpretacji śtwarza w feminizmie ciekawą perspo
do rozw aż;ań nad patriarchat IIlo a marginalizaeją,
jest gettoizacją staje się częsta zalętą gdyż poz
ważyć ocayryistości, nie zgadzając się jednocze
współuczestnictwol70. ,]j

N ał o d,ow a - he tero -p atr i ar chal,nie

Kanon stanowi jednak zagrażenie dla ema
dążeń i to na dwóch poziomach: po pierwsze kanong
po drugie zaś - kanonicznych ich odczytań. Oso
stię stanowi kanon tekstów feministycznych i z
z nim problemy jakimi są chociażby globalieacja ru

16s lbidem, s. 21.
l70 |nlgxesujące, że myśIenie o uprzywilejowanej pozycji

tych, które zostaĘ wykluczorre z tradycyjnego systemu
nie mogły współuczestniczyć w sferze nublicznej było obecnQl

I(anon

otaz kłopot}iwa ich hierarchia. koncentruję się tutaj
ie na dyskusji wokół kanonu literackiegolzl.

w tle tozważań nad kwestią obecności kobiet w literatu-
pojawiły się, zazwyczaj krytyczne, analizy głiwnonurto.

ustaleń i klasńkacji. tąd w ksiązkach Ewy lfuaskow.
i, Krystyny Kłosińskiej otaz Gr,ażyny Borkowskiej

odniesienia bę dą niej ednokrotnie wypowi ędzi kry-
E6w z przełomu wieków Oprócz retorycznej funkcji, jaką
lch pracach pełniąte przytocaenia, będące dogodnym \un-

m do polemiki otaz konfrontacji, rekapitutują one tąkże
cję pisarstwa kobiecego, sposób jego klasńkacji oraz
tują etykietki, jakie najczęściej przydąwano nie tylko
ciom dla kucharek. Kompleksow; rys , historyczny

h uproszczeń przedstawiła Hanna erkowska, jed"nak

89

nasze nuę§zczęście) * odwołując się do dziewiętna to"
udziestowiecznych historii literatury włoskiej. Jej usta-

wantek. K. Targpsz zauważyła, że kartezjarristka Frańgois
La Barre (L64_7-I728) ,,zgodnie z poglądami Kartezjueza p

pomagają ukazać, w jaki sposób radzono sobie (a może
i nie radzono) z pisarkami, próbując je przykroić do na.

hetero-patriarchalnego kanonul72" erkowska dowo.
że twórczośó kobiet traktowano wybifitczo,i podpo:tnąd*

ano nadrzędnemu celowin jakim była ideą narodowa
obowiązująca ideologi a etyczna, a także traktowano jako
tck do głównych grup artystycznychl73. Wśród mono-
włoskiej literatury znalazłlł się takżę takie, kb6re za"
zały, że istńiał element specyfi cznić kobiecy w literatu-

(powołując się na poglądy Otto Weiningrrul74! włI

lll 6, Ritz twierdzi, że,,W gend,er stud,ies dyskusja nad kanonem sta-
l._d_no z najważniejszych zagadnień historycznoliterackic}t''.
z, Konon i historia literatury widziąne z zewrlątrz,przeł.M. Łuka.

w: Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Caerską, Kraków 2005"

H, erkow ska, Kanw i Ęistaria literattłry a pisarstwo kobiet, ,Pa.
lł Llteracki" 2004, z. 3:s. 116.
Ibldem, e. 119.
lVcdlug ustaleń G. Kunige!, Płeć i charahter Weiningera mĘdzy
l 1908 a l9{0 zogtala wydana w różnych miejscach w Europie po-

tsrydltel ci tazy, G. Kunigel, WaĘl, do: O. Weininge t, Pteó ; cńańk.
Et l, O, Ortwln, Warazawa t994, s. 11. ZahonĘlosu można nato.

qr.naó, łr hĘLa te znalazła ewoje niejsce w feministycznych
lbhrroh or3adzacll lrobiecych i częeto można jąznaleźćń Uiltio

kobiety pozbawione 8ą wprawdaie kształcenia, ale ma to i rwi
stronę, gdyż nie wypacua ono ich umysłów, sprowadzając na l

bezużył,ecznych dociekań, właściwych tradycyjnej nauce''. IIn
Sawantki w Potreca )ffII w, Aapiraąja intelahtualłw łrlbh1, u,l
dworehich, a,228,



zbiory, narzucające podręcznikową manierę (rozpa
pisarzy triadami) na pisarstwo kobiet, które za ws
starano się dopasowaó do przyjętych kryteriów. Poja
przy tym opracowania, w których osobny rczdział
no pisarkom, a wspólny wyznacznik stanowiła
płeó autorkil7Ó. Wsrystkie te perspektywy poma
nonurtowym badaczom uporaó się z l7tetaturą pisa
kobiety i mogą byó wyodrębnione, jak się wydaje,
w kontekście dziejów włoskich (choó niewątpliwie
byłoby prześIedzić pod tym kątem polskie syntezy hi
noliterackie: Juliana l{tzyżanowskiego,
Czesława Miłosza, Aleksandra Wilkonia). Argumen
ków zebrane ptzez polskie badaczki dziewiętnasto-
dziestowiecznej twitczości pisarek i poetek wydają
krywaó ze wszystkimi_ wymienionymi ptzez Se
wraz zptzywoływanymiw związku z tym tematem
pami. Takie działania, jak podkreśIa autorka, ocalaj,ł
i ustanawiają dla kobiet piszących przyczółki,
jąc je od ,,właściwego" nurtu historycznolite
go częścią jest także oceniający badacz czy też krY,
Podążając za tyml feministycznymi obserwacjafri,
więc zakrzyknąó zaOlgąTokarczuk: ,,Niech Bóg ma $iii
dzieci śtręczące nad podręcznikami do literaturyl."l7|,
potem dodać: szczególnie, jeśli są to dziewczynki. ,|ł

Podejmując krytykę obowiązujących w naukach h1
stycznych tendencji, Inga Iwasiów podkreślała:ll ,i
i pączkuj ącą z niego ofertę przykrawano nam, j
wszyscy byli zapatrzonymi we wzniosłość platońskie
mężczyzrru*illl78. Słowa autorki bezpośrednio odn
do inklinacji homoseksualnych zawartych w di

tekaeh w dziale tematycznym z zakresu gender stud,iee,
przykład w bibliotece IBL-u PAN w Warszawie, gdzie pozycja ta
pod hasłem,;feminizm" .

176 H. Serkowska, Kanton i historia literatury
s. LZO-LZL.

178Ibidem, s. t22,
l77 O, Tbkarczuk, Lalko i perła,Iftaków 2001, 8. 11.
l?t I. Iwasi6w, Gender d,la órednio Eclrlwoneowaąyoh, Whladł

cińehie,3. 64.

I(anon

. Podążając bowiem tropem analiz Uczty, przeprowadzo-
ptzez Jacques'a Lacana, Julię lfuistevę otaz referu-

go ich poglądy l{łzysztofa Kłosińskiego, łatwo wykazać,
jaki sposób powstała wzniosła estetyka, która z jednej
ny zakrywa homoseksualną wrażIiwość, z drugiej jed-

k, dzięki wzniosłości, uobecnia się w tekstach kultury179.
aczka w swoich analizach zauważa bowiem, że dzieło

tona ptzyczyniło się do uprzywilejowania idiomu męskie-
homoerotyzmu. Przekładając zaś te obserwacje na kon-
ukcję kanonu literackiego stwierdzia, że idiom ten jest
kulturze zarlwno kultywowany, jaki i kamuflowany, jed-

zapewnił sobie poczesne miejsce w ramach literatury
kieltao. Gdyby więc zestawić poglądy Iwasiów z opinią
i Kowalczykl8l, że homoseksualiści nie mogli zaistnieó

dyskursle, trzeba by zazllaczyó, że nie dotyczy to homo-
mężczyzn. Ich dzieła tworząbowiem, jak dowo-

Iwasiów, w dużej mierze kanon literacki, głównie ze
na przyJęte w nim kryterium wartości estetycznej,

li przynależność do wysokiego rejestru kultury. Łatwo
ić się z lwasiów, zwłaszczajeśti ptzyJtzymy się prhcom
ana Ritza, który tropi symbolikę homoseksualną w Ii-

turze polskiego międzywojnia i po wojnie. Choć jego in-
retacje ńżniąsię znacząco od dotychczas obowiązującej

y badawczej na wymienione dzieła literackie,
przekształcają kanon interpretacyjny, to jednak do-
reinterpretacji utworów już w kanonie obecnych i do.

l?0 Por. K. Kłosiń ski,,,Efebos". Kl,rola Szjłmanowskiego próba, yym-
ho mo seksualizmu, w: idem, Ero s. Dekon strukcj a,. Polity ka, Ka-

2000, s. 41-83. ,l

I. Iwasiów, Gatunki i konfesje ul badaniach'|;1g!ender", ,,Teksty
1999, nr 6, s.42.

1,,Zapytajmy wpro t, jakąmożliwośó mówienią o sobie mająkobie-
mówią równie pełńym głosem jak mężczyźni. Zaznaczmy jednak

że na przykład geje mają jeszcze mniejsze szanse mówienia
rzukania w kulturze pozytywnych dla siebie wzorców identyfi-

E drugiej strony łatwiej jest ukryć swoją tożsamość seksualną niż
dlateBo właśnie to w obszarze tożsamości płciowej łatwiej ptze-ł
rtrategie wykluczenia". I. Kowalczyk, Bezd,omne w no,uce -

zwźęanych z praktykowaniem bąd,ań z ząkresu gender

9l

l quur Cheory,,,Katedra" 2001, nr 8, . 48.
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cenionych: dzieł Jarosława lwaszkiewicza, Witolda
wicza, Jerae go Andrzej ewskie go 1 82. Błażej Warkocki
że tezyghacja w ramach proay homoseksualnej z ,,

niewyrażalnego pożądania" na tzecż nurtu em
go powoduje automatycanie marginalizację i,,kończy
steri{'188.

Konsekwencj ą ^r:::#:^"iów, która
pruyczyn nieobecności pisarek w kanonie literackinr,lł
brlć więc zwrot do kultury popularnej. Literatura su
ketlr, jak ujmuje to ona ama, kwestionuje hierarchię
ków w obrębie kanonu, a jednocześnie staje się jt
miejscem na artyltulację kobiecego doświadczenia, g
cią lesbij ską włącżnie 184. Dochodaimy tutaj ponownio
nowiska, że kanon literacki trzeha rozpatrywać w
tywie dopusaczalnych kanonów interpretacyj
ukierunkowane,studia mu zą więc podaó w wątpliwo
ruędliabadawcze, pfzyjęte aksjologie oraz zmierayć si(

182 G. Rita, Nić w labiryncie poźądania. Gender i płeć w
polskiej od, roma,ntyzm,u d,o postmodernizmu. przeł. B. Drąg, A, K(
M. Łukasiewicz, lVarszawa 2002. ,,'i

l83 B. \ilarkocki, Skra,ddiony list, czyli h,omosehsaal,rl,@ tąie
bec hanonu literatury polskiej, w: Kanon i obrzeżo, s. B05.

t8a |. |$lągi6w, Gatunki i honfesje w bad,aniach ,,gender'ą, s,
także rra ten temati G. Ritz, Gaiunek literacki a gender. furye
tyfri (1999), w: Nić w l,abiryncie poż@,ania, s. 84. Atakże o
sarstwa kobiecego z realizmem: G. Ritz, Kanon i historia li
dziąne z zewnqtrz, . $4-88. W historii sztuki będzlemy
cłynienia z bpozycjani sztuka czysta/eztuka użytkowa, a
wcżośnie wskażą że daiewiętnagtowiecrna krytyka sztuki
wo wiązała twórczość kobiet z obszatem dzieł
powietzchowuŃcią emocjonalnością dekoracyjnością a
pośrednią przydatnością w życiu oodeiennym". E. Franus,
dziane, s. 108. B. Felski zauważyła; że kultura ma owa jeet pfltt

Ihrron

sowymi ety,kietka*i, jakie nadano poszczególnym
m. ChŃ można także odnaleźć w polskim literaturo-

wstwie (bądź może lepiej po polsku, bo analiza Czatnec-
dotyczy Iiteratury niemieckiej) próbę ukazującą ewolu-
rczwój powieści dla kobiet od powieści sentymentalnej

po jej wariant emancypacyjny, który rozmontowuje ten
tymentalny paradygmatl8E.
W kwestii dopuszczalnych interpretacji warto się odwo-
do rozważań Joanny Sosnowskiej, dotyczących historii

i. Autorka książki Poza kanonem. Sztuką polshich a.r-
1880-1939 podkreśla, żę jej projekt badawczy nie

ie o nieznanych artystkach, które miałyby zostać
ne zbi.orowej pamięci. Sosnowska stawia sobie za

odkrycie takiej perspektlmry, z ktfuej udałoby się zoba-
Olgę Boznańską Zofię Stryj eńską Annę Bitińsk a" Zotię

lewiczównę poza kanonicznymi ujęciami, czyli poza
rzuconą ptzez tradycję interpretacyjną historii sztuki
tką odniesień, jaką stanowią kierunki, grupy artystycz.
manifesty, teoretyczne teksty, relacje nistrz-uczeń186.

pojrzenie poza kanonem - eksplikuje własną optykę o-

- pozwala na dostrzeżenie tego, co nigd5ł nie zną.
się w jego obrębie, a|e też na odmitologizowanie tego, co

nim zawr"1"l:187. Ptzy całym podziwie dla tej niekanonicz-
wersji interpretacji dzieł polskich malarek, wątpliwoeci

budzió -. jak to zwykle w takim wypadku bywa *
siatki problemów, przedstawionę jako alternaĘłvne"

Sosnowska wymienia jako ietotne kwestie relacji w ro-
nie, w małżeństwie, fakt posiadania dzieci i stosunek do

Choć zazt:raczyó ftzeba, że badaczk a już we wsĘpie de-

ie, że bliższa jej jest optyka hermeneutyki kobiecego
ia egzystencjalnego, aniżli postfeminizn cho-

spod znaku Judith Butler188, to taki,-punkt wyjścia
lorza jednak w stronę gettnizacji badań feministy.czmyeb-

ltóY. Czarnecla, Wieezczki, e. 46-47, 60, 65.,l!cJ, oenowaka, furu kqnanem. Sztuka polskich artystek IS80-
łEe, l 267,
lt? Jbldon, .. 2ÓE,
trr lbHon9 l. 6.

g3

kobiecość, przypisuje eię jej: emocjonalnoóó, beznyślnoóó, adolńi
aeymilacji orez zmyełowc pra3nienia. R. I'elrlrl, LJ/larulrun afual
njem, Chicago-lnndon 2008, ., 82,

ków utożsaniana ż takini samymi cechami, jek



Co innego poszetzać kryteria kanonicznych in
o nowe problemy.i tematy, a co innego stosowaó sp
rzędzia wyłącznie do kobiecej twórczości. Wydaj
wiem, że zatówno układ rodzinny jak i emocjonaln
ty dałoby się odnieść także do artystów mężczyzn,
tym samym apri,orycznej supozycjt, że ta sfera jestl
mniej istotna i nie zostawia śladów w ich twó

Próbą wyjścia z tal<tego impasu jgst koncepcja
sko;vskiej, zaularta w tomie Hórem niewieścim. Z
proży kobiecej dwudziestolecia międzywojennego,
roznawc zyn:- wskazuj e wyznaczniki konwencj i pi
biecego, tym samym poszerzając spektrum
o których w badaniach literackich wypada pisać.
zwraca uwagę na pewne szczególne techniki
obecne w powieściach dwudziestolecia otaz t:'a
ność niektórych wątków w pisarstwie kobiet. O
perspektyw w stosunku do pisarek znanych i
nonie literatury polskiej (Zofia Nałkowska, Maria,
ska, Iren a Ktzywicka), uwzględniła także pisarki
ne (Aniela Grus zecka, Helena Boguszewska) otaż
wszechnej świadomości nieobecne (Wanda Melcer,
Szemplińska). Pomysł wyznaczników pewnej ko|1
dzięki której można byłoby opisać tematy istotnoii
wieściopisarek, jest daleki od problemów, jakie
z ujęć esencjalistycznych: obecność wątków uczi
otażrelacji związanych z dziećmi daje się
cież nie tylko ptzez kategorię kobiecęgo
ciowego, ale także ptzez taki, a nie inny układ s
obyczajowy.

Jak podkreśla Kraskowska, konwencja lrobi
stwa wskazuje wspólne zakresy tematycztle,
sób ich ujęcia otaz artystycznej prezentacji, a to
rwać zależności między płciąpiszącego a tekstem.
konwencji można więc zastosowaó zatówno do
ptzez mężczyzn, jak i rozpatryraó prozę pisaną
ty pozaniąl8g. Niewątpliwie Ewa Kraskowska

lE9 E. IGaskowska, Piórem niewjcócim, 2 problamów
d,wudzieetolecia międzltwąjennejq Poznań 8008l l, 10,

Knnon

wewnątrz kanonu zarówno literackiego, jak i ba-
Sosnowska natomiast chciała się uwolnić zwłasz-

od tego drugiego, jednak zastosowany ptzez tę ostatnią
tematyczny - chcąc nie chcąc - wspiera (patry)
ine rozumienie predyspozycji kobiet. Wątpliwości

ku konwencji literackiej może jednak budzić jedno-
punkt odniesienia. Można to dostrzec przyglądając

ehociażby koncepcji historii sztuki stworzonej ptzez
ey Chadwick, któia starała się ominąó pułapki esen-
u, socjologii sztuki, kompromisów z gliwnym nurtem

uproszczeń ideologiczn5rch wizji systemów reprezenta-
lil swojej pracy z roku 1990 Women, Art and Society chce

wszystkim uniknąć jakiegokolwiek jednoczącego
dkowania i nie próbuje scalić krytycznego wielo-

podkreśla wielokrotnie konwencjonalnośó stosowanej
ji i zestawia ze sobą różnorodne sposoby lektury

Eprzywilejowuje żadnego kodu. Jej sposób ujęcia historii
i opiera się na tezygnacji z wizji kultury jako spójnej
i190. Chadwick i lGaskowską łączy natomiast zwrot

odbiorcy i uznanie jego/jej pozycji za istotny kompo-
dziejów śztuki.

lnnej strony zaatakowała tradycję interpretacyjną Gra-
Borkowska, badająca sprawę entuzjastek. Wskazala,
wet feministyczne reinterpretacje dziewiętnastowiecz-

hlatorii Polski uwikłane są w kod patriotyczno-martyro-
; który sprzyja promowaniu tych wydarzeń, grup,
, które cechuje patriotyzm. Ponadto uznała, że nie-

badacze doszukują się konspiracyjnych ambicji na-
wtedy, gdy brak na to jednoznacznych dowodów. Takie

sprzyjają apologii cierpienia otaz nadają najdrob-
gestom wymiar mitycznylgl. Wsk azalla ptzez Bor-

ą dwuzn acznośó stereotypów patriotycznycĘ dotyczą-
kobiet, ptzeszkadza, w jej odczuciu,badaczkom i,ibada-
w żtozumieniu sposobu i celów funkcjonowania Entu-

Odżegnując się od przejętego z dziewtętnastowieęz-

95

E,
6,

Franuo, Wdzqce, wid,ziane, s. 112.
BorlrowgLa, Cudzoziemki, Studiq o polskiej prozie

1996, 8{.ł0,
h,obiecej,
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nej tradycji kodu, Borkowska dowodzi, że nre m
zdomi,nowanej ptżez kobiety grupie dopatrywać się
nych podtekstów gdyż w ten sposób nie ztozumie
du, dla którego wokół Narcyzy Zmichowskiej grom
Entuzjastki. Borkowska podkreśla, że Entuzj
,,wspóIhota kobiet nie powiązanych żadną retigią i i
żyjąqrch 'swobodnie bez względ,u na stan cywi
majątkowy i pochod zellie"L9z . Badaczka przefo
więc jeden z najgłębiej wpisanych w tradycję hi
literacką sposobów pisania o -okresie zaborów,
szkodliwośó tego kodu dla aspiracji kobiet otaz u
o odrnitologizowanie tego typu przedstawień,
wskazuje * cieszą się dużą popularnością i nie
dzicielskiego uroku nawet w pracach feministycu
Tak sproblematyzowane analiey wspierają
ście do motywacji, które czają się ża
rych pisarek w kanonie, a także sprzyjają des
tów służących oswajaniu pisarstwa kobiet. Ptzy
ostatniego jest postaó Elizy Orzeszkowej, w
rej Borkowska dostrzega zmianę tonu wobec pa
konfrencji, jakiej inni teoretycy i krytycy adają

,un ażać: W opowiadaniach drukowanych przed t

pisarki daje się według badaczki dostrzeo p
egzysĘncjalnych1 które uniemożliwiaj ą boha
wanie solidarności społecznejo a przypadki miłosn
dła nich istotniej sze niż powinność patriotyczna.
nia te nie powinny być więc umieszczan:.e, jak o
dzieje, w cyklu powieści martyrologicznychtg4. ll

lg2lbiden,, s. 49.
193 Na terląat wzorca kobiety polgkiej jako konspiratorĘl

Kanon

dając prożQ pisaną ptzez kobiety żylące w innych
;urach społeczno-obyczajowych, uozone zaintere owa-
zwłaszcza spo so! a m i p r ze milc ze ń, używ anymi eufemi-

mi oraz tabtrizowanymi tematami, w cz5rm bardzo,,po.
im oczywiście poststrukturalna tęoria. Zarfwno ślady

ia lesbijsleiego, jak równteż ptóby opisu aborcji dają
Wytropió dopiero ptzy lekturze uwzględniającej niuanse

yczne195. W pewien sposób rv takich próbach interpre-
nych szukają one woistej tradycji przedstawień; moty-
otaz kolekcjonują możliwości artykulacji tabuizowa-
obszarów ptzeż poszukiwanie famtazmatów, które

nywaŁyby kobiece doświadczenia. Niewątpliwie dzięki
u podejści,u przekroczone zostają granice króleetwa
DyDo196 , czylndyskursu dominującego. Burzliwa de-

lat dziewięćdziesiątych wokół tzw. literatury menstru-
, cokolwiek by o niej powiedzieó, miała międzY inny-

Ę zaletę , że tenatyzowała dotychcz&sowe przemilezenla,
a inicjacj ę dziewczynek w języ,k krytyki.

lektury rewindykacyjnej Ingr Iwasiów będzie klu-
zwłaszcza dla tekstriw w kanonie literackitn obec.

, pisanych ptzez męźczyzn, docenionych ptżEz krytykę
. Literaturoznawezyni stara się nie zńsuczyĆ i nie

tej literatury, choć stawi.a sobie dwa, pozorni e ptze-
wne, cele: chce obnażyć patriarchalną perspektywę,

nocześnie ocalić te lektury dla kobiet. Wybór takiego
iska sprawia, że zavłieszona zostaje kwestia ptzęd,,

go stosunku do twórczości pisarzy. W wypadku rein-
ii pisarstwa kobiet istotne jest pewne utoż amienie

- chociażby rharginalne - poczucie siostrzeństwa.
lva nie przedstawia się tak klarownie w lekturze rewin.

inej, która miałaby obnażyć patriarchaliem ujęć na

l, Iwasiów, Bląski i\ienie krytyki femi,nistycznej w Polsce w: Lit,ę-
alowiańehie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspekty-

1l Fomjruizm, ted,, E. Kraskowskan Warszawa 2aa5, s. 35.
OlroJlonia tego używam za K. Dunin: ,,Dyskurs dominujący to

pelacowy. Tbczony w imieniu wszystkich. t...1. Dyskure pałaco,
l nlng wrzyatko, rtimo konieczności dogodzenia więkeuości, eli-
I 3rr tpaay rię o to, by dostać się do pałacu. Do pałacu księcia
, K, Dunln, Karocą t dyni, Warszawa 20O2, s. 36-87.

zahartowanej Polki zob. A. fitkow, Kobiety pod preajq? hooair
wanią się nźreamości, w: Co to zllcrczy być kobietąw &ilece, il
koĘ H. Domański, Warszawa 1996, s. 14.18. Rewizję e

sko-szlacheckiego przeprowadziła w swojej książce .
. Walczewska, Domy, rycerze i feminiethi,

194 G. Borkoweka, Niepiaano umowo, fulekj faminilm j
cz,enia, w: .folc&ie oblicza feminjzłnu, a, 28.29,



ńżnych poziomach narracji. Pamiętajmy, że mamy
czynienia z sytuacją niezbyt powszechrrą w dziejach
tury. Na, losach interpretacji pisarstwa kobiet
głównie to, że tę twórczość oceniali profesjonalni
i kr5łtycy przyjmując najczęściej dość stereotypowy
nek.płci autorki, czytalijej dzieło ptzez wynikającq
reotypu cechy. Cechą charaktetystyczną recenzji
nych lwasiów jest profesjonalizm, autorka konc
na tekstach literackich i czyta je przez pryzmat J

płci. Nie można tej sytuacji rozumie ć wyłącznie j
cenia, albowiem badaczce zależy na tym, by nie p
perspektywy zewnętrznej wobec czytanych lektur.
śIa, że jest częścią kodu (tąkże patriotycznego),
kwestionowaó, stąd wybiera dekompozycję i m
miast radykalnej rewizj7tsl .

Podejście polskich feministycznych badaczek do
kanonu tekstów literackich oraz. ich interpretacjii
chęć podtrzymania wspólnoty ale także próbująon-st
nony tozszetzyó o dot5rchczas przemilczane prob,
osoby. Literaturoznawc zynl.e biorą pod uwagę w,,

istofne komponenty narodowej tradycji; wskazują
niczające ją mity jednak z niej nie rezygnują dzia
nej strony na jej obrze żach, z drugiej - uderzają W
centrum, L nllezaleznie od tego czy będzie chodziło,,oi;
Nałkowskiej, czyT)rmanda. Co więcej, nąwet gdy ai
prozę niepolskojęzyczną zastanawiają się głównie,
statusem w Polsce - nie.domagają się więc zaw
lektury, zgodnej z todzimym kontekstem, szukają
powiedzi, co dane zjawisko artystyczne może znać1
oswojonej przestrzeni geopolitycznejlg8. U
cechę feministycznego podejścia, łatwo ztozvmteó
Agnieszki Graffi ,,Mam bardzo silny emocjonalny
do Polski i uważam moją działalność feminis
może zabtzmijakoś egzaltowanie, śmiesznie i

197I. Iwasiów, Rewindykacje, Kobieta czytĘąca dzieiQi, t,
19E Por. chociażby tozdział,,O niemożliwości czytania poza

<gendenl (recepcja Sarah Kane w Polgce)", w! eadgm,, Oondor dla
nio zaąwonlowanych, Wykldy ezcaecińahja, ., lga-22ł,

Kanon

nośó patrioty cżniał'lgg . Ztesztą życiotysy feministek
generacji drugiej fali w Polsce pokazują ich ścisły

z opozy cją polity czlną lat osiem dziesiątych. Wystę-
j ako zdecydow ane lcontestatorki współcze snej polskiej

wtaz z jej mizoginizmem, obłudą antysemityzmem,
anaLeźć w niej miejsce dla wykluczonych z ideologicz-
ptzyczyrr postaci Zydówek, kresowianek, pisarek, nie
ują przy tym z chęci konstytuowania wspóInoty naro-

inistki kwestionują nie tyle narodowość, co - jak
Iwasiów - normę heteropatriarchalną kano

1 tropią ideologię w niego wpisapą destabilizują. Zmla-
riów stosowanych w interpretacjach, dokonana

takię badaczki jak Kraskowska, Borkowska,, Walc aew-
otwiera, według autorki Rewindykacji, polskie literatu-
wstwo na zagadnienia związane z miłością lesbijską

prowadzió do wskazania na zakamuflowany kod
rstwie emancypacyjnym, pozwala spojtzeó na twór-
niektórych pisarek pod inn}łm kątem (Zmtchowska,
nicka, Rodziewiczówna), a także kieruje u\ł/agę na

zjbwiska literackie, jak chociażby poezja Ewy
berg, które otwarcie wyprowadzają lesbijkę ,,z p6Ł-
literackich aluzji, niedomówień oraz egzystencjal-

_wahań,,201

3.3. Kanon Jeministyczny

tradycja wydawania antologii wywołała dys-
o kanonie tekstów feministycznych. Najczęściej obec-
przypisach (także polskich autorek) serie opracowane

A, Oraff, Dziewczyńa opozycjonisty, w: Feministki własnym gło-
,aobie, s. 106.
I, Iwagiów, Wokół pojęć: kanorl,, homoerotyzm, historia litęra,turyl,

2001, nr 1, s. U0-121.
Ibldem, g. 114. lVarto zauważyć, że wątek miłości między kobieta-

rortał rtematyzowany (nawet w formie hipotezy badawczej)
A, Oórnickiej.Boratyńskiej, Stańmy się sobq, cztery projekty

99

(lt68- 1989) lzabelin 2001.
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ność swoich wyborów ataż konieczność ciągłych pn&
ściowańŻa?.Ptzesunięcie refleksji o kanonie na prahł

pr",ez Mary Eagelton okazały się nie tylko,ułatwiaól
tom dotarcie do,feministyc znychartykułów, ale jednł
wyznaszały ich hierarchię. Sama Eagolton zani
tym faktem stara się podkreśIaó tynczasowość i d

Kanon

Woolf pozycja obdarzone przez feministki ?,eze,

uznańem, ponieważ nie pozwala na zbyt silne zado-

, zaś niewyrgoda oraa brak poczucia przynależności
właściwą per pekt5rwę do kontestacji współcaes,

początku lat dziewięćdzieEiątych trwa też fernini,
praca nad ustaleniem specyfrki polskiego femini-

Ęeinterpretowany jest etos szlacheeki, rycerski, zie-
) a ptzy tym powstają krytyczne studia w qhrębie

emancypacyjnego, który jest czytan}r pruez współ-
nam koncepcje fem,inistyczne. Antologia Chcemy ca,

usankcjonowała istnienie pierwszej fali femini-
il Polsce, a rozważania na temat, emancypantek miały

historyczne tło forum, na którym toczyła się wa}-
statusu kobiet, Jednak we współczesnym dys,

feministycznym prz,ywoły\ivane są w krytycznych
teksty zachodnie, a i fuministki francuskie czyta,
najczęściej już yirzezklucz anglo-amerykańs,kizo,

przecenienia pozostają w. związku z tynr feminisĘcz-
do anglojęzycfinych koncepcji oraz opracowe-

ące zastosować wypracowane na Zachodzie kon,
do polskiej sytuacji. W związku z tymi problemami

podkreśIa wagę prac}ł nad polską, teonĘ femini-
i ,,analitycżne procedety gender criticr.sm maią tek

z kontekstem, w którym powstały; że nie moż,
i rOogować do naszej triteratury, bez kornentaw,a i bez

i istnienia związków międz,y zjawiskarni literac,
ldoologią i praktyką krytyczną:'206

tego przykładem iest książka Joanny Bator. J. Ba-

trt#:;i::rłL:::"ffiłłaidentyf ikacjisvhsual,ne j^

llfrlratury i hrylyhi literackiei, wl Codzienne, przedminto,

wnątrz samego feminizmu skierowało uwagę w
-kolonizac5rjnych zapędów anglojęey cznego
nis.tycznego, które stają się wido ezrre chociażby wĘ
zastanowić się nad brakiem feministycznych pn
translatorskich w wiellciej Brytanii i stanach ził
nych, a ich mnogością chociażby w krajach, euro
Gabriele Griffin łączy ten proces z problemem inet
lizacji gend,er studies l podkreśla nGbezpieczn},'j
runkowy, przepływ inform aeji oraz konnunikaóji,
Harding otaz Norą Jung wskazuj e, że za owąjedn
ścią kryje się brak zainteresowania inną niż
dycją or.aż wiedzą jak rlrielkąwartość dla tych ;

nych" ,musi mieć znajomość języka angielskiego (

uczesfniczyć w program ach z zakresu myśli fem;i
i najbardziej niebezpie zna + postawa m;isj
języcznego ferninigmuzo4. .}akby w odpowiedzi
w*cje feministyczne badaczki - Kraskowska, I
kowska - odsyłaią zwłaszc?,a młodsze }ąflągż.ki;'i
wóĘ w których czekają nieodkryte autorki i
r}eh nie da się zapewne przyłożyć teorii
zaś uezestniczą w projektach zwróconych w
nad fe,minigmami w Europie Środkowej i ws
siów natonniast, pisząc o ltynl, że jest

lnie no
a, gdyż

rnarg.inesie, na obrgeżaeh centrum, 8 to już od

, 20ż Pi 8ł& na ten temąt I. Iwasiów. ł. Iwasiów,
w_fud,oryiaeh 

^gonder", 
s. 61. Antologia Femjniel Liutwł l

M. Eagletonn ukazała się po raz pierwezy w 1986 roku, i il
była do roku 20(M oaiem tazy, 'i

l08 G. Griffin, Itrnptaąja cty tranafouttąja? lł&lmenb ź
no ówieeie, 3, 26-26. ,

2oł lbidem, !. 20. l

źwoóci w literaturze polskiej XX wicku,,
296.


