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Socjalizacja to w myśleniu feministycznym, jak chce Mag-
gie Humm, ,,wpajanie dzieciom (od samego urodzenta) war-
tości nacechowanych płciowo"1. Autorka Słownika teorii fe-
minizmu zauwaza, że po taz ptetwszy w tym zlaaczellulJ
opisała jąJuliet Mitchell w 1966 roku w książc e The Longest
Reuolution. Jednak intuicja, że podrzędna rola kobiet ptze-
nika do życia społecznego ptzezpozotnie niewinne działania
niejawne, czylt na poziomie bardziej elementarnym niż od-
działywanie religii, prawa i reguł komunikacji międzyludz-
kiejz, towarzy szyła dyskursowi feministycznemu od samego
początku. Juz w dziewiętnastowiecznej powieści Jane Au-
sten Emma znajdujemy ironrczny opis praktyk wychowaw-
czych nakierowanych na wykształcanie postaw konformi-
stycznych wobec obowiązujących zwyczajów i obyczajów:
,,pani Goddard prowadziła prawdziwą pensję z internatem,
gdzie rozsądną dawkę wiedzy sprzedawano po rozsądnej ce.
nie, gdzie mozna było umieścić córki, by nie zawadzały w do-
mu i mogły zdobyó sobie nieco wykształcenia bez obawy, że
powrócą pod dach rodzicielski jako geniusze"3. TJttzymywa-

1M. Humm, Słownik teorii feminizmu, przeł. B. Umińska, J. Mikoe,
Warszawa 1993, s.22O.

2 Mechanizmy przemocy opisują I. Iwasiów, P. Urbański, Wolrtośd
i przemoc. O niektórych, aspektach poemancypacyjnego dyskursu płci,wl
Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury. red. G. Bor.
kowska, L. Sikorska, Warszawa 2000, s. 43-44.

3 J. Austen, Emma,, przeł. J. Dmochowska, Warszawa [b.d.w,l,
s.27-28. W Polsce,,W najwcześniejszych poradnikach z XIX wieku ra.
dzono czasem, aby nie uczyćdziewczynekzawiele, by nie umiały tyle, oo
mężczyźni. Tego bowiem wymaga społeczeńgtwo". A. Landau.Czajka,
Przygotowanie do małżeństwa według wybranych poradników z ) X
i )U wieku, w: Robiety i małżeństwo, ted. A. Zarnowska, A. lzwaro,
Warszawa 2004, s. 10.
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nie młodych panien w przeciętności uznawa lao za właściwą
postawę wychowawczą. zbyt dokładna edukacja i liberalne
wychowanie mogły bowiem okazać się nieb ezpleczlle, gdyż
rozbudziłyby potrzeby samorealtzacji, których społeczeń-
stwo nie mogło, i - co więcej nie chciało zaspokoić na
1lrzełomie XIX i XX wieku.

praca wychow awcza nakierow anla została na wykształca-
llie postaw w danej społeczności akceptowanych. Jeśli ptzy-
.iłlć sposób rozumowania Pierre'a Bourdieu, można by powie-
rlnieć, ze ,,llaturalny porządek tzeczy" odtwatzany jest nie-
ustannie ptzez kolonizację poznania. Dzieci zdobywają więc
wiedzę dotyczącąkategoryzacjt doświadczeń, co tym samym
1ltlzwala na niewielką wariantywność wewnątrz układu spo-
lccznego. przejęte ptzez dzieci przekonanie o oczywistym
;ltlrządku tzeczy,L zdroworozsądkowe myślenie są formą
rrkrytej, choć kulturowo uprawomocnionej, przemocy sym-
llrllicznej a. wyraźne zakrojenie ram, pozaktóre człowiek nie
1ltlwinien wykraczać, staje się kluczem do utrzymania ist-
lriejącego stanu tzeczy głównie dlatego, że dziecko, a potem
rltlrosły człowiek nie zdają sobie sprawy z tc]n istnieni a otaz
t:tllu, jakiemu słuzą.

Rrytyczna analiza stq,tus quo i zmiana, do jakiej emancy-
;llrntki chciały dążyó, obejmowała polemikę ze współczesny-
lrri im teoriami pedagogicznymi otaz koncentrowała się na
1lrldkreślaniu społecznych profitów wynikających z pracy
i godnej postawy kobiet. swoją argumentację wzmacniały
prncz stosowanie kryterium społecznej użyteczności. Na ten
a;lrlsób myślenia nałożył się także inny proces, jakim były
pwrliste narodziny dzieciństwa, czyli skupienie uwagi na
hgztułtowaniu młodego pokolenia już od najwcześniejszych
lnl,n.

. _{ 
koncepcji p. Bourdieu wiele miejsca poświęciła w swojej książce

l,, Kopciewicz. Por. L. Kopciewicz, Polityka kobiócości jaho p"aagoiika
l,ńźtl,i,e, Kraków 2003, s. 10.

n Por, chociażby P. Ariós, Historia d,zieciństwa. Dziecko i rod,zina
u, iltullnych czasach, ptzeł. M. ocha datuje wyco-
fulrle eir,p rodzin zżycia zbiorowego i aniczarrie ży-
lilą nodzinnogo do przestrzeni domu I i XVIII. Pa-
nriętać jednak należy, że jego badania dotyczą przede wszystkim

103



Socjalizacja

Początkowo w myśleniu emancypacyjnym wzorem wy-
chowawczym dla dziewczynek był sposlbkształcenia chłop-
ców. To ci ostatni, ze względu na to, że przygotowywano ich
do pełnienia w przyszłośct obowiązków w sferze publicznej,
byli zachęcani ptzez rodziców i wychowawców do tego, aby
zdobywaó r6żnotakie doświadczenia i jak najszerzej rozwi-
jaó zainteresowania. Nową normę dla dziewcząt, punkt wyj-
ścia, stanowił więc mały mężczyzna, co niewątpliwie uni-
wersalizowało samą męskość, ale z dzisiejszej perspektywy
wydaje się koniecznym etapem walki o równouprawnienie
- jak to określiła Monique Wittig: ,,Kobieta pragnąca stać
się mężc zyzną ptzynajmniej udowadnia, że uciekła swemu
początkowemu zaptogramowaniu"6. Doplero z takim zaple-
czem można było toczyć boje o inaczej zotganuzowany świat7.

Analizom emancypacyjnym dalek o jeszcze od stwie tdzeń
feministek drugiej fali, że źr6dŁem otaz modelem opresji jest,
rodzina nuklearlla, zwłaszcza że wtedy powszechny był mo-
del wielopokoleniowej wspólnoty rodzinnej. Jednakże i w tej
początkowej fazie tozwazań nad nowym sposobem wychowy-
wania dziewcząt ukryte zostały obserwacje, których aktual-
ności w cza ach współczesnych dowodzi choci ażby ich po-
nadstuletnia obecność w dyskursie feministycznym.

Francji. JeśIi chodzi o perspektywę polską zmiana statusu dziecka dtl-
konała się na przełomie XIX i XX wieku, a w dwudziestoleciu międzywtl.
jennym dziecko otaczane było szczególną opieką. Por. J. Hofl Rodzi,t,l,
i dzieci - norrna, obyczajowo, na przełomie XIX i XX wieku, w: Kobie|,1l
i kultura życia codziennego. Wek XIX i XX, red. A. Zarnowskrr,
A. Szwarc, Warszawa1997, s.66-68; atakże: K. Sierakowska, Matkt
i,clli,ecko w życiu codziertnym rodziny inteligenckiej ta Polsce międ,zyttltl

'lpj - wzorce stare i nowe, w: ibidem,. s. 103-114.
!M, Witti g, Nikt nie rod,zi się kobietą, ,,Furia Pierwsza" 2000, nr (i,

ie trzeba tutaj zwricić uwagę, że zmtana sposob'u wycltrl
ttiała podział klasowy, dotyczyła więc szlachty, ziemirlIi

lp<lsób także mieszczaństwa, choó w samych tekstlrt:lr
explicite, stanowi ich nieza ptzeczalną podstłl wr,,,
tltttorek nie trzeba tłumaczyć i uzasadniać. 'l'llk

, trrk i w Polsce przez wiele lat o feminiznril
B grtrp uprzywilejowanych (w tóżny spogóll),

itl realia sytuacja ta wydaje się nie ulogllr'

, !#iłŁiia ,

Pedagogiczny spór

1. Pedago$iczny spór

W polskim dyskursie emancypacyjnym najpoważntejszą
1lolemiką z powszechnie akceptowanym programem pedago-
gicznym jest pamfletowy wstęp do wydania jubileuszowego
daieł Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, a zwŁaszcza jej

l,amiqtki po dobrej matce (1819), napisany ptzez Narcyzę
zmichbwską który porównaś możnabyłoby z polemikąprze-
prowadz o:ną ptzez Maty wollstonecraft, rozprawiającą się
r, Emilem Jana Jakuba Rousseau. Postawę ,,niepokornej
tllewki" Hoffmanowej Gtazyna Borkowska określiła jako

rłtrategię pszczoŁy, czylt jadowitych i bolesnych ukąszeń,
tnających na celu zdetronizowanie groźnego autorytetu. Kle-
lttentyna Hoffmanowa byŁa bowiem pierwszym pedagogiem
w Polsce, który odrębnie potraktował sposób wychowania
dniewczyrr".k', jednak podeszła do tego tematu nader ten_

t l o ncyj ni e. Zmtchowska zarzvcała j ej, że patr zy na młodą ko_

llietę przyjmując punkt widzenla męzcz3,znyg .

By wzmocnió efekt karykatury, ta najsławniejsza entu-
z,justka1o przywołała pomysł ówczesnej skandalistki obycza,

,|rlwej Zofll Węgierskiej - która proponowała dopisanie
do Pamiqtki po dobrej matce drugiej częśct, skierowanej do

Hyna Ludwika. W ironicznym toirie projektowała kolejne
nlndziaŁy, zawier ające wsk az|wkt j ak podobać się kobietom,

sZa: G. Borkowska, Cudzoziemhi. Studia o polskiej prozie kobiecej,

Wttrszawa 1996, s. 53-73 (tozdz. ,,Zmichowska wobec Hoffmanowej:
rl, rrrtegia pszczołt'').

t)N-. zmichowska, słowo przedwstętrlne do dzieł dydaktycznych pani
lltl|fmanowej (1876) w: Chcemy catego życia. Antologia polskich tekstóu

|ł,ttii,nistycznych z lat 1870-1939, Warszawa 1999, s. 37. Niepochlebne
wypowiedziŻmichowskiej nie zmieniają jednak faktu, że Hoffmanowa
|,llltcząco przyczyntŁa się do reformy szkolnictwa dla dziewcząt. Zob.

H, Wnlczewska, Damy, rycerze i feministhi. Kobiecy dyskurs enxa,ncypa-

r,,l,jn,y w Polsce, Kraków 1999, s. 69-79.
l0 Izabela Filipiak stawia kilka ciekawych pytań retorycznych d, pro-

ynł Żmichowskiej i jej definiowania się jako entuzjastki: ,,dlaczego ona
Hllmłl przedstawiała się jako <entuzjastka>? Na czym polegał jej entu_

ajrrzmi Czy nie budował się w opozycji do sentymentalizmu ówczesnej,

1irrntnwy romantycznej?". O pisarstwie kobiet, tożmawiają Bożena Keff
ilznnol^ Filipial,,,Lileratura na Świecie" 1996,rtt 4, s.204. O entu-
zJnatknch zob. także: G. Borkowska, Cudzoziemki.
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być dobrym bratem, ojcem, męzem, proponowała , by szcze-
gólną uwagę zryóció na korektę męskich wad,, które zatru-
wają życte żonom, takich jak: męska kokieteria, bałamuce-
nie kobiet, marnotrawstwo, zazdtość i kłamstwa. odwracając
więc perspektywę Hoffmanowej, zmichowska kierowała pod
adresem już nieżyjącej wtedy autorki takie same kontrargu-
menty, jakich w wndykacji praw kobiety używała wollsto-
necraftl1. obie podkreśIały, żew obowiązującym modelu wy-
chowawczym dziewczynek nie ma mowy o samorozwoju,
o tym, by doskonalić duszę, o stworzeniu podstaw d,o osiąg-
nięcia pełni człowteczeństwa, rozwiljania cnot charakteru.
w wypadku kobiet chodzi pedagogom wyłącznie o wyhodo-
wanie posłusznej i umiarkowanie urocz ej żony otaz matki,
jak gdyby człowieczeństwo kobiety było mniej warte rozwo-
ju, a jej zalety duchowe - bez znaczenia (dla Rousseatl
przystającą kobiecie cnotę stanowiła między innymi wier-
ność kobiecym obowiązkom). Jednak zatzuty zmichowskiei
są bardziej zjadliwe od taktownej oświeceniowej polemiki
wollston ecraft, poniewaz współu dział kobiety w podtr zymy-
waniu takich poglądów traktowała ona jako zdrad,ę wobet:
innych kobiet, zwłaszcza że zdobyte na publikowanych
książkach pieniądze pozwoliły samej Hoffmanowej wieśri
dość ntezależne życie. I wollstonecraft , t zmichowska pod -

kreślały w równym stopntu, że zmiana rozpowszechnionycir
modeli wychowawczych może wyjść społeczeństwu tylko nrl
dobre, sdyż dziewczęta pragną wiedzy lle po to, by używrrti
zycia, ale by móc,,poświęcać się dla ogółu"12. Konieczność bv.
cia społecznie uzyteczną została więc utwierd zona ptz(|,/,

11 Warto zauważyć, że w publikacj i Czytanie ,,Emilo" J.J. Rousst,ttlt

au, Szczecin 2002.
l2 N. Zmichowska, Słoulo przecl,ulstę,llrle clo d,zi,lłl tl,yd,o,ht,ycznycll, 1lttttt

Iloffnto,nowej (1,876), s, 4ćł.
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tttnancypantki w ich tekstach,
kicrunek otaz zakres dyskusji

co niewątpliwie wyznaczyło
o socjalizacjt.

2. śI(jest biologicznie zdeterminowany do 7ll

E m ancyp acyj ne r ozw ażania, nie t ozstt zy gały o statec znie
kwcstii wrodzonych i nabytych cech kobiet. Warto jednak
r,wrócić uwagę, ze emallcypantki nie opowiadały się zatewo-
lrlt:yjnymi zmianami, choć jednocześnie skłaniały się ku uza-
x l t d nianiu istniej ących r6żnlc czynnikami kulturowym t. Już
Wt l llstonecraft o dwracała założenie Rous s e au, że dziew czyn,
k i wybierają lalki, bo odzywają się w nich wrodzone instynk-
Iv macierzyńskie i dowodzlła - popierając to swoimi bada-
ttirrmi empirycznymi - ze dziewczynki bawią się lalkami
z llraku innych, akceptowanych powszechnie zajęól3. W po-

rlrlllnym duchu pisała w 1881 roku Waleria Marrenó:,,żywot,
lrrlńć dziecka, bynajmniej nie zależy od płci, ale od siły i zdto,
wirt t...]. Wrodzony pociąg do pewnych przedmiotów lub
,łllllrtw najczęściej pochodzi od osób, otaczających dziecko,
kl,rire koniecznie chłopcu dają konika, biczyk, szabelkę,

llt 114. 1ryorrstonecraft, Wndyhacja praw kobiet, tłum. K. Bratkowska,
,,( )ńktt" 2000, nr 2 (fuagmenty). Cały tekst w wersji angielskiej dostępny
lttl xl,r<lnie internetowej: http://promo.netlpgl.Iwona Jędrzejewska prze,
llrrlrrlrczyła tytuł książki Wollstonecraft jako Wołanie o pr?-? kobiety.
Mltg<lrrlena Sroda natomiast w polskiej wersji książeczki dla dzieci,
l l, l r k l, r r 

j ącej o femini zmie, przeprow adz7Ła hipotetyc zną zab awną anali-
r,ę 1lrlrtiwnawczążycia Mary z jej polską rówieśniczką Józefąze Swiąt-
Itih rlrttz z lepiej sytuowaną ciotką Franciszką Czajką z Sandomietza.
l( r l zy ll ki J ózefy czytająoczywiście książki Hoffmanowej, jednak dzięki
nltt1,1tttitlm matki, zostająwysłane na studia doPatyża, gdzie studiować
ltlrlglv cudzoziemki, ale nie Francuzki. Opowieśó kończy się wyjaśnie-
llit.llt, żtl właśnie z tego powodu Maria skłodowska-curie studiowała
w l'ttryżtt. S, Buregren, Mała hsiqżha o feminizmie, ptzeł. I. Jędrze-
;uwrłklt, przedmowa i adaptacja tekstu M. Sroda, Warszawa 2007,
r ll1-4il. O usytuowaniu postulatów Wollstonecraft wobec głównych
tttt1,1ów lrryśli polityczne j zob. P. Dybel, Zagadka ,,drugiej płci". Spory
u,nkńl rózn,i,t:y sek.łmlntj ul psyclrcanalizie i ul feminizmie, Kraków
'Jllll(l, n. ll6-46.
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a dziewczynkom lalkę"la. Pojawia się tu istotniejsza od zaba-
wek kwestia - naśladowanie dorosłych, wzmacniane po-
stępowaniem wychowawców, którzy powinni zmientć swoje
postawy oraz podejście do uczenia dziecitzatówno chłopców,
jak i dziewczynki kształcić w ten sam sposób. Autorka Prze-
sqdów w wychoulaniu formułowała model ,,bezpłciowej" pe-
dagogiki, jednocześnie uptzedzając kontrargumentację
przeciwników takiego podejścia: ,,boć jeśli tóżnlca istnieje,
wystąpi sama ptzez się i wzmacniać jej nie ttzeba, jeśIi zaś
jest sztuczną, staje na wspak rozwinięciu ftzycznemu i mo-
ralnemu kobiety"15. Wychowanie dziect wpisuje się więc
w spór, jaki od samego początku prowadząwszelkie ruchy
em ancyp acyj ne, których działacze mus z ą prz e sunąć granic ę
między tym, co uznane za naturalne a tym, co nabyte czy
kulturowe, ponieważ najczęściej podporządkowanym gru-
pom przypisuje się,,naturalne" ograniczenia. Pojawienie się
tego motywu tak wcześnie wynika głównie z powszechnego
przekonania o wrodzonych cechach i predyspozycjach ko-
biet, które odnaleźó można na przestrzeni wieków w licz-
nych rozprawach medycznych otaz filozoficznych.

Teresa Hołówka w latach osiemdziesiątych XX wieku
nadal musiała się mierzyć z tymi samymi zatzutami. W od-
powiedzi sformułowała dość ztęczne kontrdowodzenie:,,Je-
śli sądy o strukturze <9 jest dla X tzecząnaturalną> rozblć
na składowe: <Xjest biologicznie zdeterminowany do y>> oraz
<Xpowinien robić !>>, to z argumentu ostaje się tylko absurd.
Zachowania wrodzolue nie mogąbyó przedmiotem imperaty-
wów, sdyż po prostu nie mogą nie wystąpić, a zatem każdy
kto czyni z nich cnotę, walor czy obowiązek zaptzecza sobic,
ptzyznając, że stanowią w jakiejś mierze wynik wyboru"l(i.
Redaktorka pierwszej w Polsce antologii tekstów femini-

14 W. Marrenó, Przesądy w wychowaniu: studium pedagogir:zn,,,
(1881), w: Chcemy całego życia, s. 64. Feministyczne poglądy na temltl
lalki jako zabawki, poptzez którą dziewczynka interioryzuje określoIll1
rolę społeczlną referuje U. Smietana, Wychować lalkę, ,,Zadta" 2()(),|,

nt 4(2L\, s. 49-52.
16Ibidem, s. 66.
16 T. Hołówka, Wstę1l, do: Nilłt n,i,e rodzi ai,ę hohi,cl,ł1, przt,ł, i rr,rl

T Hołówka, Wttrszawa 19łJ2. s, 17.
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c strategię ośmieszania tego typu ar-

dalszyń ,iąg" używa się pojęcia pra-

mie nak *u, Óo więcej - podobnie_jak

Marrenó - wyko tzystała przeciwko patriarchatowi jego

wtasny otęz, czyitklasycznąIogikę z jej podstawowym sche-

ttlatem *rriorao*",i,, jakim iest sylogizm17,

Ttzeciafala feminizmu przyniosŁa jeszcze ciekaw sze toz'

wiązania, *rritiplikując kwestie wykluczeń i tropiąc uprze_

rlzenia .u.o*"] ińń;, etniczne, ózięki takiemu pod,ejściu

rlrlśó jednorodny obraz grlpy zdominowanej (z jakim mamy

rltl czynienia ńciażby ., Bo,rrdieu) rozwarstwia się, Zabieg

i.,...p,,y j""d;i;;ię;iukonfl io,u*,:T;;J,.*,:;$-;i;"TT;

uptzedzenia na,,natural-
Morrison w swoim pierw-

o otrzymaniu Nagrody Nobla,

zedstawia świat dziew czynki
Nastoletnia T\nryla poznaje

w sierocińcu koleża lrka konstatuje: "co
itrnego być wyciągn l, wczesnym Świtem,

lr zupełnie co inneg, ,ym miejscu z dziew-

rlzvnĄ całkiem inn a jej rękę, uruchomi

wicdzę o,,tego typl aną jej ptzez mat-

ltr,,: ,,oni ,igav"ri""Lvią*łosów i dziwnie pachną. Tak jak Ro_

llt,rta. Chodzi mi o ten je; d"i*rry zapach"1g. WłaŚciwie nie

wirrdomo,jakzapach,r<tórvwva"i"t.ciałoRoberty,masię
rlrl zapachu ludziztejsamej co ona,l,y, sdyż dzieulczvnka

|t() rlrz pi";;;;- o. i"t blńki kontakt z człowlekiem z tej

xllrlłcczności. Co więcej .-;; dowiadujemy się bezPoŚred-

|? D. pankowska zwr lill:
winkrrch badaczy o orle każ_
l,ttlrl,t,rze normatywnym które nie mieszczą się
rlv ;lr dbiegające. ,,Orientacja
w rllli chy psy_
lrr zrlr D. pan_
l l r it:zlrcj charakteryst
o"*,iT;, I::!:::"t" , nt !,2,

H, l 4tł.
lll ||1i{lrp.
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nio, jakiej rasy jest nie tylko Roberta, ale i TWyla. Ta ostat-
nia wyzt7a, ze inne dzieci nie chciały się z nimi bawić, sdyż,
nie były ,,prawdziwymi" sierotami ,,z pięknymi, martwymi
rodzicami w niebie"Zo. Odrzucone więc zostały na podstawie
innego kryteriumntż rasowe i nie chcieli z nimi utrzymywać
kontaktu nawet - co T\nryla ptzyzna z niedowierzaniem
Portorykańczycy i Indianie.

Wiemy jednak, że ta para kolezanek była okreśIana jakrl
,,sól i p.ieprz", czylt mamy do czynienia z dzlewczynkąbiałr1
i czatną. Nie do końca jest tak jak chciała Ewa Łuczakzl, nit,
gubimy się' bowiem w ustaleniu, która dziewczynka jest,
czart:.a, a która biała, sdyż nigdzie nie jest dokładnie napisa-
ne, jakiej rasy jest każda z nich. Morrison zastosowała tuta.i
o wiele ciekawszy zabieg - podczas lektury tego opowiada-
nta czytelnik, który chce w swojej wyobtaźni ukonkretniri
postaci, musi uruchomić jednocześnie własne uprzedzenirt
rasowe. Taki zabteg niedookreśIenia koloru skóry a posługi-
wania się wyłącznie stereotypami, związanymi głównie z ciil-
Łem otaz wynikającymi z niego ograniczeniami intelektual-
nymi, odwraca pozaliteracki proces poznania. Zazwyczaj,
mając do czynienia z osobamiróżnych ras, korzystamy z nil-
znaczających je stereotypów, nawet jeśIi robimy to nieświrl"
domie. U Morrison - odwrotnie: docierajądo nas wyłącznic
strzępy stereotypowych wizerunków i na ich podstawie czy-
telnik buduje ,,hipotezę" koloru skóry dziewczynek. T}m sll"
mym skazany jest nie tyle na zwodniczągrę narracji, co nll
uświadomienie sobie, w jaki sposób porządkuje świat. Nir,=
pewność, jaka towarzyszy lekturze, zwuązana z niedopowit,
dzeniem w narracji, konfrontuje czytelnika zjego schematrt-
mi poznawczyml i uprzedzeniami, a feministyczny orllz
postkolonialny postulat szacunku wobec innych legnir,
w gtlrzach, zwŁaszcza że, jak się okazuje, ani to że dzirlw
czynki sąw podobnej sytuacji, czylt sąpozbawione opieki rrl
dziców, ani że obie są dyskryminowane jako kobiety i awanstl
społecznego szuk ająptzez maŁżeństwa z lepiej usytuowully

20lbidem, s. 149.
2l Chodzi mi o krótką, komentującą optlwiudanio, lrtlttttkę ll), łztl(:zlllr

w: ibidem, g. 161-162.
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lni mężc zyznami, nie zmienia choćby na chwilę ich pozycjr

*rglęł"m siebie. Dyskurs feministyczny musiał dotyczyó

t*".lii ciała, sdyż tó z jego pred,ysp ozycjtuprawomocnienie
t,,zetpaŁy mizoginLczlre koncepcje, Wątek tej dyskusji okazał

*ię p.zyd,atny w tropieniu nie tyle poszczegóInych dziaŁań

,,połr"ianiających, óo w demaskowaniu mechanizmów wy_

ki,r.""ń, obejmujących nie tylko kobiety. W centrum debaty

nnalazŁo się zj awisko stop niow alno ś ci czy moze zniu ansow a _

rria dyskryminacji. w końcu przyszedł też czas na zdema_

skowanie ekskluzji wpisanych w koncepcje feministyczne

1lierwszej i drugiej fali.

3. Teatr ról

12 K. Milt ett, Teoria polityki płciowej (1970), w: Niht nie rodzi się ko,

ltit,l,t1, s. 67,68.
t:l M. Mead, Płeć i charakter (1935), w: NiH nie rodzi się kobietq,

u, !lł, A. Titkow ,iu*|uzu, że,,dzięiibadaniom Margaret Mead i opubli,

ltrlwtltrtlj pruc.l""ii* róid roku tezieo kulturowym pochodzeniu wzorów

i.,,l,i,,.*,ńói i męskości antropologia ma prawo_ubiegać się o status pionie_

l,tt w rlzirldzinitl hndań nad tatcgorią płci kulturowej - gender". A. Tit-
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kow, KoóietY, męŻczYŹni. Natura i kultura, w: Społeczeństwo w d,obil,przemian- Wek XIX i XX, ted,. t. Nietyks ),u,-ń. Szwarc, Warszawlt2003, s. 34.

27.
Szczuka. K. Szczuka, Kopciuszel;,

ec mitu, Kraków 2O0I, s. 56. Uwłr-
twie Woolf jest bardziej skomplikrl
iejscu Szczuka.

iły one właśnie z zewnąl,t,l,
i, V. Woolf, Orlo,nclo, pr?,l,|

zeł. G. Myciolrłkrt, M. l.,t,ńttit,wsktt,
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1lełne było mitów stworzonych ptzez męzczyzn i teagowałam
lta nie zupełnie Inaczej niż gdybym była chłopcem. Byłam
l,ym tak zafrapowana, ze ztezygnowałam z projektu osobi-
sbej spowiedzi i zajęłam się sytuacją kobiety w ogóIności"Z8.
l)rugqpłeć możnateż umieśció w kanonie wielkich polemik,
Edyż niewątpliwie optócz analrlz socjologicznych książka ta
,jtlst próbątozrachunku z mitami psychoanaltzy, z drugiej
zrtś strony jest rekapitulacją wcześniejszych dyskusji podję-
t.ych z Freudem, zwłaszczajpśli chodzi o poglądy Karen Hor-
lrcy i Heleny Deutsch. De Beauvoir, badając mity kobiecości,
tltlszła do wniosku, ze nawet jeśIi u jakichś dziewczynek od-
l,qlbność seksualn a zatysowuje się jeszc ze ptzed okresem doj-
t,zewania, nie należy tego stanu rzeczy przypisywać instynk-
l,tlm, które,jakoby od razu skazują dziewczynkę na bierność,
krlkieterię, macierzyństw o"29, ale wpływowi świata, który od
llrtrdzo wczesnego wieku natzuca dziecku jego ,,powołanie".
,ltldnak celem ataków w krytyce psychoanalizy była przede
wszystkim teoria zazdtości o członek. De Beauvoir, podobnie
rlrl swych poprzedniczek, ptzeanalizowała etap wczesnego
rlzieciństwa, w którym następuje oderwanie od matki i wy-
knzała, że to dorośli projektują hierarchię płci na dzieci,
g,dvż to nie sam chłopięcy organ, ale związane z ptzynalez-
llrlścią do pierwszej płci przywileje otaz atrakcyjniejsza
ńr:ieżka życia budzą w małych dziewczynkach zazdrośó3o.

Cechy określane jako typowo kobiece są według autorki,
w.ynikiem długotrwałego nagradzania bierności, niesamo-
rlzielności, kokieteryjności3l. Ze względu na popularność,

28 S. de Beauvoir, Siłqrzeczy, t.L, ptzeł. J. Pański, Warszawa 1963,
||. l 19-120.

2!l S. de Beauvoir, Druga płeć, s. 300.
;t(),,Jeżeli dziewczynka czuje się niezdolna do zaspokojenia pragnień

lttltstttrbacyjnych lub ekshibicjonistycznych, jeże|irodzice tłumiąw niej
;lrl;lęd do onanizmu, jeżeli wydaje się jej, że jest mniej kochana, mniej
t,t,ltitlnłt od swoich braci - wówczas przerzuca to niezadowolenie na or-
gltll nręski". S. de Beauvoit, Druga płeć, s. 309.

lt l [tlidęp, s. 310-311. O kobiecej fantazji własnej kastracji i poczuciu
llrrrirljszcj wartości w porównaniu z mężczyzną u Freuda zob. P. Dybel,
llltgtul,ku,,!,ru,giej płci", s. 168-182. Autor streszcza tu także krytyki Ka-
lt,tt Jltlrtltly, Melanie Klein, Jacques'a Lacana, Luce Irigaray, Julii Kri-
el,r,vt,.i,
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jaką cieszy się przytoczone wyżej zdanle de Beauvoir, warttl
zwtóctó uwagę, w jakich - często zupełnie zmienionych -

kontekstach mozr'a je odnaleźó. W moim przekonaniu nit,
powinno się zbyt mocno przeksztaŁcać słów samej Beauvoir,
co robi chociazby Lucyna Kopciewicz, parafrazując słowa au-
torki Drugiej płci i twierdząc, ze dowodziła ona, że ,,llie ro-
dzimy się mężczyzllamlczy kobietami, lecz stajemy się nimi,
nabywając kompetencji do działania, które zostały zdefinio-
wane iako kobiece i męskie"32. Jeślt przyląć tę koncepcj(!,
zupełnie niezrozumiały stanie się tytuł książki de Beauvoir.
Ten przykład pokazuje, jak bardzo ptzez te prawie 60 lal
zmienił się sposób postrzegania kwestii roli płciowej.Należy
podkreślić, że de Beauvoir ,,nie akceptuj e pozycji kobiety
jako Innej, ale przejmuje za Sartrem, Heglem i całątradycjr1
zachodniej filozofii sam mechanizm twotzerala się podmit>
tu"33, a to wikła ją w wiele sptzecztlości i niekonsekwencji,
z drugiej strony natomiast wskazuje na nieobecność w egzy-
stencjalizmie Sartre'a wrażliwości na sytuację kulturowr1
tr6żntcę płciową3a. Kobiecy podmiot ,,w pierwszym odruchtl
kształtuje się w opozycji do Innego, którym jest kobietlr
stworzorLa ptzez męski punkt widzenia"35. Byó może to, i,t,

de Beauvoir nie dostrzegała konstruktu męskości wynikalrl
z jej zbytniego przywtązania do tej teorii, osobiście skłrr,
niałabym się natomiast do opcji, ze teptezentuje ona po pr(t"

stu pewną ścieżkę rozważan w tradycji feministycznej, kon-
tynuowaną ptzez Cixous, Kristevę i Irigaray. Kategorilr
kobiety jako Innej, w opozycji do której mężczyzna budujr,
swoją tożsamośó, odegrała w ich pismach znaczącĄ rolq,,
I choó byó może twórcy studiów maskulinistycznych uznali-
by Beauvoir za swoją patronkQ, to jednak ich myślenie prrl.
wadzi, jeśIi nie w przeciwną to na pewno w inną stron1,,

32 L. Kopc iewicz, Polityka kobie co ś ci j ako p e dago gika r ó żnic, s. lr l .

33 M. Adamiak, O kobiecie, htóra nawiedza myśl. Kobieta jaho figu nt
inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lóuinasa, Warszawtr 2(X)'/,
s. 206.

3a Ibidem, s. 208.
36lbidem, s. 216.
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gdyż budowane jest na odmiennych fundamentach filozo-
|'icznych36.

Od. stwietdzenia, że kobietą się nie rodzi, ale zostaje, toz-

;ltlczęła się _ trwająca do dziś dyskusja o granicach mię-

llny tym, co naturalne, a tym, co kulturowe, o sensowności
rlżywania takich pojęó jak płeć i rodzaj, a w efekcie niekoń_
(:zące się spory wokół esencjalizmu. Zdanle to było wielo_

k rotnie wykorzystywane ptzez osoby z różnych stron femini,
lt,ycznej mapy, w od,mienny sposób traktujące na ptzykład

;lsychoan ahizę i doszukujące się w niej podstaw ftzjologtcz,
it,l_anatomiczych , podczas gdy nawet niektóre interpretugĘ
dnieŁ Freud,a wskazują na językowy charakter fantazji37.
M łrrzena Adamiak w niezwykle inspiruj ącej książ ce O kobie,
t,i,t:, która nawiedza myśl wyróżnia esencjalizm biologiczny,
|llozoftczny i historyczny, wskazując jednocześnie na nie,
tlt:zywistośó podziałów i rozmyte granice między poszczegil-
lrymi nurtami: ,,Te dwie perspektywy obierane podczas re_

lltlksji nad płcią - esencjalizm/antyesencjalizm - jednocześ_

l t i c zw al czaj ąsię, przenikaj ą zazębtają pro\^i adzą j e d_na pod

rlrzwi drugiej"38. Monique wittig w eseju przygotowanym na
krltrferencję poświęconą de Beauvoir t zatytułowanym ztla,

ll(i Streszc zając stanowisko de Beauvoir J. Mizielińska Podkreśla:
,,t)t, Beauvoir nietylko zauważa, że kobiety zostały zmuszone do przeję-

,,ilr tcj etykietki, by być rozpoznawane jako kobiety w ogóIe. [...] Kiedy
l,ttl,cm mężczyznanazwałsiebie podmiotem, uczynił to w opozycji do ko-

llit,ty. ona została scharakteryzowana jako istota niebędąca mężczyz,

!ll1". J. Mizielińska, (De)konstruhcje kobiecości. Podmiot feminizmu
,t jlroblem wykluczenio, Gdańsk2OO4, s.42. Podobny pogląd na męskość

;lr"r,zcntuj e iakże P. Bourdieu, według którego mę_skośó ,,jest pojęciem

wyllitnie relacyjnym, skonstruowanym głównie dla innych mężczyzn,
6t'1, 1lrzeciw tońiecości _ przeciw lękowi wzbudzanemu przez kobiecość

;lrzcde wszystkim kobiecość odnajdowaną w sąmym sobie". P. Bour,
rlir,rt, Męska d,ominacja, przeł. L. Kopciewicz, Warszawa 2OO4, s, 67,

;lz p. |y5el podkreśIa, że choć Freud zdaje się odwoływać do materii
,,rgtttricznLj, gdy opisuje genealogię poszczególnych instancji w obrębie
lrrilzkic; pJy.rrit i, o tyle w analizie matzeń sennych: ,,Nacisk jest po_

llrżrltty ńa wvdobycie ich specyficznej językowej struktury, nie zaś na ich
l l i p l r l gi c zne uwarunkowania", a dalej dowodzi, że feminis ty czna krytyka,
r,nwrizięcza Freudowi ,,szerokie znaczenie kategot7t gendet''_ P. Dybel,
'|lqtul,hu ,,dru,giej płci", s. 131, t72.

|lH M. Adnmiak, O hobiecie, która nawiedzq, myśl, s, 2O2,
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cząco Nikt nie rodzi się kobietqpodkreśIała: ,,Jesteśmy znle-
kształcone do takiego stopnia, że nasze zntekształcone ciało
jest nazwane <<naturalnym> i rzekomo jako takie poprzedza
opresję. Zntekształcone do tego stopnia, że w końcu opresja
wydaje się być konsekwencją tej naszej <naturp> (natury
która jest jedynte ideq)"3g. Socjalizowanle oznlaczawięc znie-
walanie ciała i możliwości jego ekspresji. Wątek ciała w ta-
kim kontekście będzie jeszcze w dyskursie feministycznym
powracał.wielokrotnie, ponieważ - jak zauważyŁ Bourdieu
- ,,Pozory biologii i jej realne skutki będące efektem długiego,
kolektywnego procesu uspołeczniania tego, co biologiczne,
i biologizacjt tego, co społeczr.le, ptzenikają się i mieszają od-
wracając porządek ptzyczyn i następstw"ao. Dyskurs femini-
sty czny nieustannie tropi te apri oty czne, zdroworozsądkowe
przeświadczenie, że z pewnych,,naturalnych", biologicznych
faktów wynikają jakieś konkretne predyspozycje. Femini-
styczna koncentracja na ciele nie odnosi się wyłącznie do,,ba.
dania ciaŁa"4l, ale opiera się także na krytycznym stosunku
do narzędzi poznania, w które wpisane zostały kulturgwe,
czyli p atriarchalne zniewolenia. Psychoanali ty czkt zaintet e,
suje przede wszystkim ciało zbuntowane, ciało, które wytaża
sprzeciw wobec norm, dlatego ważnąpostacią stanie się dla
nich histeryczka. Krystyna Kłosińska podkreśla, ze,,Femini-
styczny dyskurs opowiada o histetyczce innej niżta, którąpo.
znaliśmy w klinice. Histeryczka ta jest wytworem kultury
I zatazem żywym przeciwko niej protestem. To zbuntowana
córka patriarchatu. Cierpi z powodu izolacji, jałowości życia,
Jest niekiedy ofrarą ubóstwa, seksualnej eksploatacji. Histe-
tyczny atak to moment, który toztrya kostium, metafoWlż.
nie odblokowuje ciało i uwalnia zaszl:rurowaną [Iowęll42. Fg.

39 M. Wittig, Nikt nie rodzi się kobietq (1977), s. 26.
a0 P. Bourdieu, Męska dominacjo, s. 10.
a1 Feministyczne koncepcje terapeutyczne stawiają sobie czasami !a

cel odkrywanie,,naturalnych" impulsów ciała, skupiając się na osią5a.
niu stanu niewinnej otwartości ciała. Por. I. Sznajdeł Kobietą, KeięĘe
i czerwona sukienka. Rzecz o mieaiączce, Watazawa 2OO4, s. 40.

a2 K. Kłosińska, Figura XlX-wiecznej hiateryczki, w: eadem, Minia,
tury, Czytanie i piaanie ,,kobieae", Katowice 2006, e, 76,
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lttinistyczna krytyka psychoanalizy zwtóci się w stronę
rlrlnajdywania stłumień i wypaczeń, jakich ta praktyka tera-
;ltlutyczna dokonuje na kategorii różnicy seksualnej, a do-
gtldnym przykładem stanie się niemoc psychoanalityka wo-
llrlc homoseksualnej histeryczki Dorya3.

Krytycznie nastawionym do freudowsko-lacanowskiej
1 
xychoan aLtzy feministkom z łatw ością udałoby się obnażyć
ltrtiwnośó poradnikowej próby poradzenia sobie z opresją
;lrką zaproponowała chociażby Ute Ehrhardt w Grzeczne
ilziewczynki idq do nieba, niegrzeczne idq tam gdzie chcq.
W rozdziale zatytułowan ym znacząco,,Pomocne wspomnie-
ttitt" autorka najpierw konstatuj e, że,,IJtrwalone mechani-
zltty i zwyczaje można ujawrrić , I:'a przykład odwołując się do
rlzieciństwa"44, następnie zaLeca swoiste dochodzenie
w sprawie odkrycia zasad, jakimi kierowali się bliscy w pro-
t,t,sie wychowania, co ma bezpośrednio umożIiwić zmianę
wyuczonych reakcji i zapoczątkować samopoznanie oraz po-
,łll.ycie się stereotypovvo kojarzonych z kobiecością zacho-
wltń. Jeżelt taki pogląd ptzyszłoby skomentować Kristevej
lzv lrigaray, to z pewnością z ich. perspektywy taka porada
wydałaby się z gruntu niecelna . Zgodziłyby się pewnie co do
|1r;d()1 że kobieta może odnieśó sukces w patriarchacie, ale -
rlrlrlałyby - wyłączl:rte za cer'ę stosowania patriarchalnych
elrrrtegii i dostosowania do oferowanych w tej kulturze war-
lrlńci. Nie oznaczatojednakże, że nie zaproponowałyby innej
rlrrlgi wyzwolel7:ra z ogtalluczających kobiety ról. Ich projekt
rlllrljmuje jednak długofalową rewolucję. Zr6dło oporu znaj-
r l r r j r 1 w semio ty cznej fazie rozwoj u człowiek a, czyli w okresie,
lr itrdy dziecko jest na poziomie najbardziej podstawowym
l,wiłlzane z matką i kiedy artykułuje swobodnie popędy
lr rzykiem, śmiechem, melodią muzykąa5. Kristeva upatruje
11rgt) co semiotyczne w sztuce, poezji otaz micie i nie różnicu-
;t, płciowo dostępności do tej sfery ludzkich doznańa6. Iriga-

{ll 11. 1gorińska, Zakochany Freud. Narracja histeryczki, s. 491.
{{ U. Ehrhatdt, Grzeczne dziewczynhi idądo nieba, niegrzeczne idqtam

glłil cll,eą, przeł. K. Bratkowska, N. Szymańska, Warszawa 2003, s. 89.
{D,I. Batoł Julia Kristeua - kobieta i ,,symboliczna, rewolucja",

,,'lbkrty Drugie" 2000, nr 6, s. 11.
4l1lhidoml s. 12.
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ray także odwołuje się do etapu rozwoju dziecka sprzetl
,,morderstwa na Matce" (tak nazwie lacanowskie wkrocze-
nie w Prawo Ojca), w którym upatrywać będzie szansy nn
woltę wymierzoną przeciwko fallogocentryzmowi oraz ntl
zmianę porządku symboltcznegoa7 .

, Zreasumujmy: aby zmienić opresyjnąwobec kobiet kultu-
rę, nie mozna wyptzeć się związku z matką sdyż tylko w ttlj
silnej relacji istnieje szansa na stwotzenie rewolucyjnegrl
i odmiennego sposobu kształtowania ludzkiej osobowości,
Wymóg porzucenia matki na tzecz Prawa Ojca - według
Lacana konieczny by dokonał się proces indywiduacji -

projektuje tożsamośó dziecka, kształtując jego osobowość
w jedyny dopuszczalny ptzez patriarchat sposób48. Gdyby
ten proces przerwaó albo chociaż zmodyfikować, uniknąć od.
separowującego od matki przejścia, wtedy możliwe byłob.v
pomyśIenie innego świata, świata odmiennego od tego, jalri
proponuje kultura nie tyle płci pierwszej, co - jeśIi ujmrl
wać to w kategoriach Irigaray - jedynej4g. ,,Zdaniem Kri-
stevej stteszcza Joanna Bator - transgresywność tegtl,
co semiotyczne, jest podstawą kreacji nowego, rewolucyjno.
go podmiotu, a pozycja kobiety jako innej w symbolicznytll
porządku języka zawl;eta radykalny potencjał"5o.

W przejrnującym tekście Irigaray I jedna nie ruszy bee
drugiej narratorka zwraca się do matki; ,,oczekiwałabym clrl

ciebie tego, abyś, pozwalając mi się narodzić, także żyła da-
Iej"51, czylrt aby uzyskanie własnej tożsamości nie odbywnlrl
się kosztem zetwania z matką. Agata Araszkiewicz zwrórli
uwagę, że dlakobiety koniecznośó odejścia od matki jest o wie.
Ie istotniejsza niż w przypadku chłop ca. Zwtązanie kobiecoŚrri
z byciem matką i funkcją macietzyńską sprawia, że kobiet,y

a7lbidem, s. 13.
a8 Por. ibidem, s. 14.
a9 Por. L. Irigaray, Ta płeć, która nie jest jednościq, ptzeł. K. Kloliń

ska, ,,M-art" 1996, nt 4 (26).
50 J. Batoł Julia Kristeua - kobietą i ,,symboliczna reulohrcjn",

s. 14.
61 L. Irigatay, I jed,ną nie ruszy bez drugiej, ptzel, A. Araszkitlwlll*,

w: Ciąło i tehet: feminiznl w literąturoznawattaie - antologia ezkiróu,,
red. A. Nagiłowcka, Warezawa 2001, g. 290,
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rywalizują o to jedyne dostępne dla nich miejsce w porządku
aymboliczl7ym, by stać się dla mężczyzny jej substytutem.
,nllrak kobiecej symbolikl - przybliża polskim czyteLn7kom
ptlglądy Irigaray Araszkiewicz - ozrracza ciągłądestrukcję,
(l() prowadzi do okrucieństwa: nie ma gratyfikacji symbolicz-
ltych, którymi kobiety mogłyby się obdarować lub są otle za
ellrbą przeciwwagą dla destrukcji. Kobiety są niejako agent-
klrlni własnej opresji, współdziałają w narzucaniu sobie róż-
ltych form ucisku (stała chęć ucieczki) i dokonują na sobie
tltlsłownych i symbolicznych zbrodni (na swych emocjach, in-
l,eligencji, umyśle, a takze na ciele)"5z. Rewoluc}Tna zmiana
lttlt więc dotyczyć porządku symbolicznego, chodzi o uobec-
ttiltnie i interpretowanie matrylinearnej genealogii, tak by
lttrlżIiwe stało się jednoczesne bycie matką/córką i kobietą53
u,in wydobycie zwtązku z matką z podztemi naszej kultury,
kl,óra w obecnym kształcie jest przezlrigaray rrazrwana kul-
ttlt,l1 matkobójstwa5a. Feministki śtedzą na jakim etapie roz-
wtliu kobiety uwewnętrzniająpatriarchalne wartości i szu-
kłr,irł szczelln w tym procederze, by zyskaó cień szansy na
wyrrrtykułowanie chociażcząstki tego, co zostało jużw pierw-
Hzytrr okresie życia stłumione. Pierwotne symbiotyczt7e złącze-
tiit, matki i dziewczynki, czyltpierwsze cielesne spotkanie nie-
lttrlwlęcia z Innym, będzie dla Irigaray wywrotowym zalrĘ-
kit,tn przemian - to tu możIiwe jest stworzenie życiodajnej
l'elrrcji niewertykalnej a horyzontalnej z Innym55.

,,()iągle nie rodzimy się kobietami - podkreśla filozof-
lła, Od zawsze jesteśmy strażntczkami filogenezy ludz-
}igrgrl rodzaju, podczas gdy mężczyzna stoi na sttaży jego
tlltl,tlgenezy. Od zawsze, trwając między riżnymt wcielenia-
ttti, 1loświęcamy się pomaganiu mężczyźnie w jego wciela-

nl A. Araszkiewicz, Anna Baumgart i matkobójstwo, w: W poszuki-
l1,1lltitt, małej dziewczynki, rcd. I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz, Poznań
Ull(lll, g. 82-83.

n;l Ihidem, s. 83.
h{ [llidom, s. 81. Irigaray nawiązuje też do swoistego językahisterii, któ-

ł'n Et,ltltitl się symbolem tego, co stłumione w strukttlrze fantazmatycznej
ll1,1, z wrogąkobictom kulturę. P. Dybel, Zaga,dka,,drugiej płci",s.l79-I82.

hń A. Artrszkiewicz, Anna Baumgart i matkobójstwo, s. 83 (A. Atasz-
hapwlcz cytrrjo prflcę L, Irigaray, Etre d,eux, Paris t997).
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niu się: jesteśmy dla niego lądowym i morskim miej c(llll
poczęcia l ctąży, gdzie matka karmi go, uczy stawiać pierw
sze kroki, wychowuje i pomaga rozwijać relacj ę z jego ugtlr
nowionym rodzajem, z jego Mężczyzną-Bogiem"56. W 1lo
rządku symbolicznym zorganizowanym wokół Fallurrłl
mogą rcdzić się więc wyłącznie mężczyźnt, a kobieta dt,|'l

niowana jest jako brak. Miejsce w języku jest już przyglllll
wane dla człowieka zan:r:^m przyjdzie on/ona na świat i ztll
terminowane płcią dziecka57 , 1Ą dziewcz.rnkę czeka wi1,,,

odmienne miejsce w strukturach symbolicznych, miejstlr,,
które skazuje ją na milczeniebądź przejęcie pojęć kultul,t,
fallogocentrycznej.

Jedną z ciekawszych interpretacji zdania ,,nie rodzilttt,
się kobietami - stajemy się nimi" przedstawiła Judith lirl
tler. W kwestii kształtowania i wdrukowywania kobietrllrl
wizerunku płci zajmowała ona takie stanowisko: ,,Kobiecrlńr-
nie jest więc wynikiem wybotu, Iecz wymuszonym cytowłr
niem normy, której złozona historycznośó jest nieroz fwlll
lnue zwLązana z dyscypliną kontrolą i karą. Nie istnieje żlrrl
ne <<ja> przyjmujące normę płciową. Wręcz ptzeciwnio: lrl
właśnie to cytowanie normy płciowej jest koniecznym włl
runkiem, aby zakwalifikować się jako ,garr, aby staó się 1lt,l
noprawnym <kimśD, & kształtowanie się podmiotu jest uzłr
Ieżnione od wcześniejszej legitymizacji norm płciowych"no
Cytowanie normy nie oznaczatutaj tego samego co naślntll
wanie dorosłych, o czym pisała na początku wieku Marrtrltt,
Butler pójdzie bowiem śladami Foucaulta i przyjmio, zr
wszystkie podmioty są efektami,,kreacyjno-represyjnych l,t,

żim6w władzy"59, & za pierwszy cytat powołujący rodzaj tlarl
by uzna interpelację: ,,to jest dziewczynka", ,,to jest cltll

sO L. Irigatay, Sexes and Genealogies, transl. G.C. Gill, New YnlL
1993, s. 60; cyt. za: J. Bator, Feminizm, postmodernizm,.psychoanuhr,l
Filozoficzne dylematy feministek ,,drugiej fali", Gdańsk 2001, a. ltl'i

57 J. Bato4 Feminizm, postmodernizm, psychoanalizą, e. 196,
58 J. Butle4 Krytycznie Queer (1993), ptzel. A. Rzepa, ,,Furia Pierw

sza. Zeszyty Gender Studies" 2000, nr 7, s. 46 (fragm . Bodiea lhąl M,tt
ter: On the Diecuraiue Limits of ,SeN", rozdz. 8).

ó9 E. Hyży, Kobieta, ciało, tożaąmoóć, Tborie podmiotu w filoa{ii |,,

miniatycznej końca XX wiehu, Kraków 2008, a. 168.
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Plcc", w pierwszej chwili po narodzinachGo. O ile więc
}tnrrenó chodziło wyłącznie o naślad,owanie ptzez dzieci ro-
daiców otaz ról spoie cznych, jakie oni pełnifu o tyle Butler
ttrlwalnośó normy związanej z płcią lokalizować będzie
t tl.yskursie, w języku samym61, który bez udziału świado-
hrlści od momentu narodzin konstytuuje płciowy oraztodza-
Jow.v podmiot i jego pragnienta6z. T}zm samym tlznica płcio-
Tn będzie się musiała ujawnić, ponieważ wŁadza dyskursu
|ert, wszechogarniająca.

Na tle rozwazań ftlozofki łatwiej ztozumueć feministycz-
ń/ żrrrt - rysunek przedstawiający matkę, położną otazno-
?tlrrldka. Położna podając dziecko matce mówi: ,,to jest les-
bljkrt"63. Uderzając w dyskursywny porządek, przywołując
tH ltt iast oznaczeń płciowych zdyskredytowaną kategorię
tlkitlrunkowanego na kobiety pożądania, udaje się na chwilę
Potlważyć wszechmoc dyskursywnej praktyki, obnażyó jej

Perltlrmatywny mechanizm, co w pewien sposób - jak
hcilrł Zlźek - na moment niweczy fallogocentryczny

l|(l lbidem, s. 169. Zkolei J. Mizielińska szpitalnąetykietkę,,to jest
dlltrwczynka!" uznaje za piętno, które skazuje odrazu i nieodwqłalnie
tltlpt:ko płci żeńskiej na określonąrolę społeczną. Jest to o tyle ciekawe,
lg rl ilc wspomnianawyżej Kopciewiczprzenosi zdanie de Beauvoir, do-
tyt,zllt:tl kobiet, na mężczyztu, o tyle Mizielińska pomysł Butler, do-
[yr,z,l1cy obu płci, wykorzystuje wyłącznie do opisu sytuacji kobiet (choó
Eltlrzę dodaó, że nte powołuje się ona bezpośrednio na Butler). Por.
d, Miziolińska, Kim będziesz mała dziewczynko? Stereotypowy wizeru-
nek kobiety w reklamie,,,Kwattalnik Pedagogiczny" 1996, nr 1, s. 49.

H| ()czywiście stwierdzenie, że język legitymizuje porządek patriar-
chnllly nie pojawiło się w myśleniu feministycznym po taz pletwszy za
lJtfnwlt Butler. Iwasiów wskazuje chociażby pracę Dale Spender Man
ltsulł Lunguage z 1980 roku. Por. I. Iwasiów, Gender, tożsamość, stereo-
l3;lv, w: Stereotypy w literaturze (i tuż oboh), red. W. Bolecki, G. Gazda,
Wareznwa 2003, s. 116-117. Warto jednak zwtócić uwagę, żetejęzyko-
tllnwc?,o tozważania prclwadzlły w inną stronę niż zaprezentowała to
fr nwrlich tekstach Butler. Koncentrując się taczej na krytycznej anali-
l|c ttrluki mówienia zgodnie zroląpłciowąi wyodrębniając tzw. kobiecy
rtyl lnówienia, nie ztezygnują przy tym z opozycji binarnych. Por. cho-
elnżhy: D. Rrzyżaniak, Przemoc słowna w ,,The Birthday Pa,rty" Harol-
iln l'in,t,tłro, w: Krytyka feministycznQ,, s. 55-59 (autorka referuje teorie
|ęrykoznawcze Robin Lakoff oraz Deborah Tannen).

ńt E, Hyży, Kobieta, ciało, tożaąmość, s. 168-169.
flfl Por, ryeunok w: ,,Pełnym głosem" L994, nr 2, s. 96.
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efekt6a. Ten satyryczny rysunek można też zinterpretowllr;
po prostu jako wewnątrzfeministyczną dyskusję wokół pytrr-
ln;.a: czy rodzimy się lesbijkami, czy też się nimi stajemy,
Choó dla niektórych feministek kwestia ta jest kluczowll
między innymi ze względu na konieczność ztewidowania drl
tychczasowych poglądów na heteroseksualizmo5, to jednrrlr
z perspektywy teorii pedalskiej nie prowadzi ona do żadnyt:ll
istotnych ustaleń, dlatego że kieruje uwagę na ,,naturttl
nośó",,,wrodzone predyspozycje", a ptzy tym traktuje lesbirr
nizm jako swoistą ,,ttzeciąpłeó", którą należy rozpatrywllri
poza kategorią heteroseksualnościGG.

Dyskusja o socjalizacji ptzetodz7ła się więc częściowrr
w dyskusję o podmiotowości i podmiocie w dyskursie femilri
stycznym. Chodziło mi w tym miejscu o to, by zaziaczy(,,
w jaki sposób myśIenie o wychowywaniu dzieci stało się ilr
spiracją do tozwazait stricte filozoficznych, które bardzn
trudno (choó nie twietdzę, że jest to całkowicie niemożliwt,)
przekuó na praktyczne rady, w jaki sposób wychowywll('
dzieci. Tak ukierunkowane dociekania pokazały potęgę prl

rządku fallo goce ntty cznego ot az pozb awiły niektóre fem i ll t

styczne projekty jednotorowej wykładni co do sposobu, w jlt
ki człowiek konstruuje swój własny obtaz i nabywa mnit,l
Iub bardziej pożądanych ptzez feministki cech. Butler zmio
niła także feministyczny jęryk. Nie mówt już o stereotypil
roli płciowej, do której dzieci sąwdrażante, ale powołuje swrl
isty teatr róI, który (przez teorię pedalską) nadaje wiolrl
zt:.aczl.lośó i siłę subwersji reprezentacjom płci. Wyniltn,in
ztego co najmniej dwa wnioski: po pierwsze każda rola (lł
kakolwiek by była) może stanowić źt6dło opresji, po wtćll,e

64 ,,Dlaczego jednak - zapyta ktoś - efekt performatywny możo wy
stąpić tylko pod tym warunkiem, że sam pozostanie niezauważtlltv'l
Dlaczego odsłonięcie maszynerii performatywnej musi niweezt,,1
efekt?"; S. Zlźek, Patrzqc z ukosa. Do Lacana przez kulturę populurll1,
przeł. J. Mariański, Warszawa 2003, s. 56,

65 Por. na ten temht: M.-J. Bonnet, Zwiqźki miłosrue między h,obietll
mi od WI do ){X wiehu, wstęp E. Badinter, przeł. B. Szwarcman.Oznl,
nota, Warszawa 1997, s. 303.

66 Por. J. Butleł Gender TTouble, Feminianl, and, the Subuerakm ,|
Identity, New York-London 1999, g. 141.168.
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pnś teoria ta wskazuje, że projekt tożsamościowy jest ,,ko-
hiecznym błędem" , ttzeba więc cały czas go podw ażać i po-
Vaucaó67. Dyskredytuj ąc zat 6wno teorie androginiczności, Ii-
belralne marzenie o równości, jak i postkolonialny szacunek
dlrr inności Butler buduje - co szczegl|nie podkreśla Inga
lwasiów - projekt etyczny, który stteszczałby się w sło-
Wltch: ,jako osoba jestem zobowtązana do zobaczenia w in-
nyrn tych wszystkich atrybutów, które inność dramatycznue
lnrłcenizuje dla mnie. [...] Inność przestaje być przywilejem
Wykluczonego i fetyszem poznającego, staje się sygnałem
epistemologicznym i zatazem moralnym obowiązkiem inte-
lektualisty"68. Butler pozbawia więc feministyczny projekt
nlriwności wobec reprodukowanych binarnych podziałów,
również tych najczęściej obecnych w dyskusji o socjalizacjt,
kt,óra dotyczy wdrażania do róI płciowych.

Ptzez swą skłonność do wyŁącznie teoretycznych tozwa-
żnri ta gaŁń feminizmu została wielokrotnie wewnąttztego
pzorokiego nurtu skrytykowana, nie zabrakło jednak femini-
lttlk, które nie opowiadając się jednozllacznlie za gender cri-
lirism podjęły próbę pogodzenia jej poglądów z politycznym
tlzilrłaniem ruchu kobiet69. Iwasiów podkreśIa, że optlcz
1lrrl.jektu teorii pedalskiej inne nurty feminizmu (ekofemi-
ltizm, cyberfeminizm otaz feminizm technologlczny) rów-
nitlż chcą zdestabiltzowaó stereotyp róI płciówych. Technolo-
5irlzne projekcje pozwalają wygenerowaó rolę społeczną co
jerlnocześnie musi obnażaó jej konstrukcyjny, tymczasowy,
tlRlOwny charakter7o.

,lednak krytyka poststrukturalnych rozw ażan akademic-
hiclr niespodziewanie połączy dwa poruszane wyżej wątki:

x7'/,a: I. Iwasiów, Gendet tożsamość, stereotypy, s. I20-I23.
llH lbidem, s. t22.
H||Por. chociażby Feń,inism Meets Queer Theory, ed. E. Weed,

N, 8t:htlr, Indiana University Press 1997. Redaktorki tej publikacji pod-
kreślrrją że teoria queer prowokuje feminizm do przemyślenia na nowo
wlclu pojęó obecnych w feminizmie. Zastanawiają się także nad trady-
r'jnttri rnyśli teoretycznej Freuda i Lacana w feminizmie i przeciwsta-
wlnją tej ścieżce badawczej tozważania inspirowane koncepcjami Fou-
tlatlltn,

?tl1, 1*u.i6w, Gender, tożganlość, atereotypy, s. 125.
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feministycznych poradników psychologicznych, którye lr
przykładem byłaby choci ażby wymieniona książka Ute Ehr.
hardt, otaz nowych koncepcji podmiotowości. W przypadltu
poradników przekonanie o tym, że wszystko jest pr5łvatne
(łącznie z politykĄ t zależy wyŁącznie od pokonania proble=
mów natury psychologtcznej, że wystatczy podjąć samodziel"
ny wysiłek, by swoje życte zmienić jest - według anali.
zującej praktyki wychowawcze patriarchatu Kopciewicn .

bardzo niebezpieczn7e i eliminuje z feministycznego projektrt
wszelkie ponadjednostkowe działania w kwestii przemintt
stosunków politycznych, ekonomicznych i kulturowych?|
Takie podejście ztzuca odpowiedzialnośó za porażki kobiel
w sferze publicznej na same kobiety.

Z tego między innymi powodu wiele feministek nie będziu
chciało, mimo inspirujących intelektualnie nowych teorii
po dmiot u, zr ezygnować z kategorii,,kobiety". D e stabilizacj n

pojęcia tożsamości prowadzi według nich w stronę depolity
zacji samego feminizmu i w ostatecznym rozrachunku pr?,.v=

nosi skutki przeciwne do zamletzonych. Kopciewicz podlrre.
śla: ,,trwanie przy modernistycznych dychotomiach, ż,E

pomocą których <lokalizujempl określone problemy jest
z punktu widzenia istniejących, nierównych stosunków pil
pomiędzy poszczegóInymi grupami, których sama prolcla.
macja poststrukturalistyczna ani nie narusza, ani nie zmic.
nia - podstawowym warunkiem skutecznego działania pfl
lityczne8c,72. Strategiczlla zgoda na dychotomię oznac.r,H
konieczność nieustannego tropienia przejawów dyskryminrl
wania tego, co związalae z,,kobietami" czy też z,,kobioell
ścią'. W dyskursie feministycznym będzie to synonimelll
tego, co traktowane gotzej, podrzędnej pozycji pewnych ctltllt
i wartości niekoniecznie zwuązanych z,,kobiecości{', cz.yli
zakotzenionych w kobiecym doświadczeniu f ak będąchciłrly
niektóre feministki), ale wartości zdyskredytowanych wp

71 L. Kopciewicz, Polityka kobiecości jaho pedagogiha różnic, s. ll l
Autorka upatruje w poradnikach kolejną wersję zdroworozsądkrlwu1
wiedzy i praktykę tę nazywa postfeminizmem.

72lbidem, a. 24,

Rodzina jako źródto cierpień

frnllółczesnej kulturze. Te cechy są dla owej kultury batdzo
lttrltne, jednak tylko wtedy, gdy składają się na tę mniej po-

f,ażrrną w patriarchacie częśó par opozycji binarnych. Ce-
leltl, do jakiego będą więc chciały dąryó tak zonentowane fe-

lnilristki, będzie nie tyle zniesienie dychotomicznych r6żntc,
prl llnihilacja samego stosunku dominacji73.

( ) ile więc wiele feministek postulować będzie ,,strategicz-
hv t,sencj alizm", o tyle feministki poststrukturalne dowo-
drr1, że ich koncepcję mozr'a zastosowaó w działalności poli-
tyrlzrrej. Dla Joanny Mizielińskiej dekonstrukcja podrr,riotu

|ert, koniecznym warunkiem skutecznego oporu wobec
ltrrlktur władzy, a twotzenie otwartych koalicji do realizo-
*nltitt ściśIe określonych celów sprzyja skuteczności. ZaBu-
[lel, podkreśIa: ,,polityka feminizmu oparta na takim definio-
tnltiu swojego podmiotu, które odwołuje się do kryteriów
tr|znrtmości płci, ozr;racza automatyczne wykluczenie czy od,
f Ettr:tlnie Innych"7a. Najo strzejszej krytyce feminizm musi
*ięt: poddać własne strategie i wypracowane kategorie, by
walt'nyć z nlebezpieczeństwem ekskluzji wobec jeszcze nte-
} l l?,1xlznanych I nnych, których s ztywne ramy podmiotowo ś ci
fellrirlistycznej czy lesbijskiej nie obejmują. Książka Mizie-
lińrłkicj, zatytułowana Płeć, ciałb, seksualność, jest dowo-
tlcllt na ścisłe zwtązkt poststrukturalistycznych projektów
l 1lrllit;yki wewnąttz tuchów feministycznych, zwŁaszcza gdy
plrrlrlzi o dostrzeżenie ograniczeń, jakie wypływają z propo-
llllwll llych ptzez feministki reform.

4. Rodzina jako źródlo cierpień

Wicle feministek nie skorzystaŁo ze ścieżki proponowanej

)l l"il l n fo m i ni z m czerpuący z myśli p sycho analityc znej, j e dnak -

ile ptlśrednio wykorzystywały te ustalenia, koncentrując się
5lównie na społecznym aspekcie socjalizowania dzieci. Bar-

'ln;l,,r. ibidem, s. 10.
'l{,l, Miziolińgkrr, Płeć, ciało, sehsuąIność. Od feminizmu do teorii

.rllpp,i Kroków 2006, g. 68,
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dzo wcześnie feminizmy jednoznacznie skrytykują instytu.
cję rodziny jako strukturę reprodukującą wartości patriar-
chalne. ,,Hierarchia płci - pisała de Beauvoir - ukazujc
się początkowo dziewczynce w kręgu ptzeżyó rodzinnych;
stopniowo zaczy|la rozumieć, że autorytetu ojca nie odczuwll
się na każdym kroku właśnie dlatego, ze jest to autorytcll
najwyżs zy, który nabiera jeszcze większego splendoru ptza,l,
to, ze nle zntża się do drobi azg6w"7 5. Właśnie hierarchiczny
familijny układ okaże się kluczowy dla Kate MiIIett, podkroś.
Iającej, że prywatne jest polityczne. W Tborii polityki płch-
wej termin ,,polityka" ozl:racza wszelkiego rcdzaju relacjr,
oparte na hierarchii władzy, zaliczając do nich między inny-
mi układ rodzinny. TVm samym sytuacja rodziny i obowil1,
zujący w niej podział obowiązków domowych przestanie byr1

wyłącznie kwestią prywatną a zacztlie być w feminizmir,
traktowany jako aspekt życta publicznego. Millett upatry
wała ptzyzwolenia na politykę płciową (utrzymującą prr

triarchat) w socjalizowaniu mężczyznlkobiet w taki sposćlll,
by stali się oni uczestnikami tej hierarchii, którą jednoczcń
nie utwtetdzą swoim postępowaniem. Według niej triaelll
wymogów patriarchatu wystarcza, aby reprodukować porl
stawy obecnego układu społecznego, a składały się na nil1;

status, czyli,,usankcjonowanie przesądu o męskiej wyżsnll
ści"; temperament, czylt,,formułowanie ludzkiej osobowońr,l
na modłę stereotypowych wzorców płciowych"; rola płciowll,
która ,,ustanawia harmonijny i skomplikowany kod zachrl
wań, gestów i postaw obu płci"76. Te ttzy przeświadczenia nll
stają zinterioryzowane ptzez dziecko w trakcie socjalizatlji,
co prowadzi Millett do wniosku, ze ,,gł6wną instytucją plt

triarchatu jest rodzina, odzwierciedlająca społeczeństwrl

75 S. de Beauvoir, Druga płeć, s. 3I8.
76 K. Miltett, Teoria polityki płciowej (1970), s. 61-62. M. Środa prxlrr

je, że sformułowania ,,prywatne jest polityczne" lżyła po raz piorwr,ł1,
Carol Hanish w latach sześćdziesiątych XX wieku, niemnioj jtrdlrnk
w polskim dyskursie feministycznym zdanie to najczęściej przypixywłt
ne jest K. Millett. Por. M. Sroda, Indyulidu,aliznl i jego hrytyey, Walxil
cżesne spory nlięd,zy libe,rałanti, kontu,nitariananli, i fcmin,ielhunti, tttt ll
nlat poclnliollt,, utapólnoty i płei, Wnrszttwtl z(X)il, rł, 3l4.

Rodzina jako źródlo cierpień

| frnrrtzem spajająca ze społeczeństw em"77 . Mimo tych niepo-
hlt,llnych ópinii na temat więzów rodzinnych, tkwi w tym

f,lyńlcniu pewność , że to właśnie sposób wychowania zawie-
lH (tgromny potencjał rewolucyjny, szczegllnie jeśli chodzi
ll lłrllnpleksową zmianę roli płciowej.

l)lłr de Beauvoir oczywiste było, że nie wystarczy zacząć
tlyrllttlwywać dziewczynki w taki sam sposób jak chłopców,
hy zllrienić obowiązującą hierarchię płci. Problematyczne
llkttzywało się nie to, czy dziewczynki sprostają takim wy-
lll t l gr l m, ale obow iązująca oby czajowość. Po stępowi rodzice
Fle lrlrrją szans, sdyż zatiwno llauczyciele, jak i dalsza rodzi-
Fn llędą nieustannie niepokornej dziewczynce uświadamiać,
W ,ilrlri sposób powinna się zachowywaó. De Beauvoir podno-
rilll l,utaj wielokrotnie potem dyskutowany problem wycho-
wywllnia dzieci przez kobiety. Pozostawanie dziewczynki
llitlttstannie przy matce powoduje błędne koło wdrukowywa-
ltln ktlbiecych zachowań: ,,Matka l|atzuca córce własny los,
tlążllt: ptzez to do odzyskania kobiecości _ I zatazem do ze-

lllnl,y"78. Zauważa ptzy tym, że nawet wielkoduszna matka
;trlzrlstaje w kwestii powielania mitu kobiecoścl beztadna,
;ltlltit,waż zdaje sobie sprawę, ze c6rce spełniającej wszelkie
tlt,r,t,l(iwania społeczne będzie żyŁo się łatwiej niż zbuntowa-
llpj i rldywidualistce79

l'rtlblem nieustannego powrotu modelu socjalizacji
tlwrględniającego podział na role płciowe frapował wiele fe-

lltirristek drugiej fali. Germaine Greer w Kobiecytn eunuchu
rl1lltl,rvwała siły patriarchatu w nakazie, aby tłumić dziecięcą
pllttt,gię i nakład ać na dziecko restrykcyjne ogtaniczenia8o.
,lptllttlcześnie, podobnie jak de Beauvoir, zwtacaŁa uwagę na
l t i t, l lr l zpi eczlle zapędy kulturowe, które,, gloryfikuj ą domina-
1r;ę ltttttki jako niezbędnego warunku kształtowania osobowo-

/? lllidcm, s. 70. O feministycznych ocenach instytucji rodziny zob.
lllkżł,; V. Bryson, Radykalny feminizm hontra patriarchat, przeł.
Ą (lrzybck, ,,Biuletyn Ośki" 1999, nr 3, s. 59-62.

/H S. dc Beauvoił Druga płeć, s. 3l2.
/ll lllidt,m, s. 312_313.
ntl(l, (}root, Kobi,e,cy el,rulch (1970), tłum. J. Gołyś i B. Umińska, Po-

*llłrń 2(X)l, g. 69, 7l.
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ści"81. Greer doszła do wniosku, że we współczesnym sp(llrr
czeństwie nie istnieje pozytywny obtazkobiecej sekśuahoś,,, 

,

dlatego matki ,,w sposób niezauważalny zaszczeprają z'rtltlt,
style <kobiecości>".,,Normalne" wychowanie sprawia, r,,
dziewczynka staje się ,,damskim pedałem", a jedyną rektllll
pensatą za wdrożenie do roli służebnej jest zemsta llil
własnych dzieciach, na których mozna wymusić ograniczctlll,
ekspresji ich pragnień i namiętności8z.

Greer ptzyznaje, że dztewczynki zazwyczaj nie poddlrlr1
się łatwo takiej tresurze, jednak skomplikowany i szertlh l
system pozytywnych wzmocnień 

-(pre 
zenty, komplemelt l t,,

pochwały) odnosi w końcu oczekiwany skutek83. Matki efi,lt
tywnie uczestnicząw tłumieniu seksualności swoich dtl1,,l
stających córek, co kieruje dziewczynkiw stronę biernyr,ll
fantazji, & w końcu paradoksalnie prowadzi do akcept,l,,t,
roli przynęty, rezygnuj ą ptzy tym ze swojej ptzylemlrrlńr i
i zwracająsię w kierunku nieustannego potwierd zeniawllln
nej wartości przez konfrontację z męskim poządaniem. Itll.
rioryzują tym samym męskie ,,oko", w wynik|J czego oc(ttlll
samej siebie będzie za:wsze pochodz 7ła z z,ewr,ąttz. ćhor,,l, r,,

bóle i zaburzenia okresu dojrzewania miałyby swe źrrirll,,
w socjalizacjt, we wpajaniu sptzecznych z wewnętrznyllll
pragnieniami zachowań8a. Greer podąża tutaj (co zroszl,r
sama podkreśla) ścieżką wytyczoną przez karen Hortt,,t
W eseju z Ig34 roku Zmiany osobowościowe u dorastajqcy,,ll
dziewcząl postulowała ona - opisując przypad,ki czierr,,,l,
kobiet z zaburzeniami powstałymi w wilku d,ojrzewanilt
profilaktykę ,,od pierwszych dni" po narodzinach. wodlrlp
psychoterapeutki u dzieci należy kształtowaó odwagę i rlrl
porność, za-miast wzbudzać w nich lęk. Za tym stwierrlz,,
niem kryje się wiara w to, że odważne dzieci będą umilllr

81Ibidem, s. 70.
82Ibidem, s. 70-75. Chyba lepiej niż ,,damski pedał'' brznlill|,|,t

w tYm miejscu tYtułowe określenie,,kobiecy eunuch",-które zwrnqll l1wrlgę na operację pozbawienia genitaliów, w tym przypadku - ,.ylltl,,,
liczną.

88Ibidem , s. 77.
8a lbidem, g. 86.90,
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lPrrlstać waznym wydarzeniom związanym z dojrzewaniem
xualnym (menstruacją masturbacją)S5. Greer jest jed-

Ealr ńwiadoma, że odwaga nie wystarczy, aby przerwać błęd-
Ęp kttło ,,typowo kobiecych" sposobów zachowania, stąd jej

Pollr.ysł rewolucji wymierzonej przeciwko nuklearnej rodzi-
Elp rlraz koncepcja współwychowywania dzieci ptzez wiele,
Flektlniecztlue spokrewnionych ze sobą osób.

|'rzyjmując perspektywę polegającą na rewizji kulturo-
Tyrllr wizerunków kobiet i ich konfrontacji z kobiecym do-

iltrlczeniem, Adrienne Rich równiez upatrywała wzotca
l,riarchalnych sposobów reprodukcji bierności oraz ule-

$rlńr:i w wyuczonej nienawiści kobiet do własnych ciał, ich
ńlezgtldy na własną seksualność, odcięciu od kulturowych
ftlz,r,runków kobiecej mocy i władzy.Patrzenie na ciało jako
ĘF ,,1lotężnąformę symboliczną powierzchnię, na której wy-
!yl,r, są - i wzmocnione konkretnym językiem ciała - pod-
ltawtlwe zasady, hierarchie, a nawet metaftzyczl7e zobowią-
latrilr kultury"86 jest głęboko zakotzenione w femintstycz-
Eylrr dyskursie, o czym wspominałam już kilkakrotnie wy-
lcJ, ltich uznaławtęź matki i dziecka za podstawowąrelację
lprllrlczną która została całkowicie zniekształcon a ptzez po-
tnąrltlk represyjny wobec kobiet. Jej projekt wydaje się bar-
drlr,.i rewolucyjny niż Greer, choć nie odnosi się bezpośrednio
drl ;lrllitycznych działań, ale do rekonstrukcji układu pier-
Tlll,ttcgo, do powrotu do więzi macletzyńskiej poza instytucją
pal,t,iłtrchalną jaką jest rodzina nuklearna. Rich podejmuje
Wąl,rlk feministycznej dyskusji o nieustannym powrocie
Wttlrctiw kobiecości i udziale kobiet (matek, babek, ciotek)
T krlrrstytuowaniu status quo.Zakłada, że lęk kobiet przed
tyltt, że ponoszą odpowiedzialnośó za nieprzystosowanie po-
hllltxt,wa do zycia społecznego jest podstawowym narzędziem
Pal,rirrrchatu obliczonym na to, by uniemożIiwió zmiany87 .

rn K.
!, ll14,;n.

Horney, Psychologia hobiety, ptzeł. J. Majewski, Poznań 20OI,

lllll(l, tlr
Prlttglnrł,

Bordo, Ciało i reproduhowanie łłobiecości, ,,Biuletyn Ośki"
8, . 64. Bordo referuje tutaj poglądy antropolożki Mary

i'l A, Rich, Zrod,zon,e z hobi,ety. Macierzyństwo jako doświadczenie
l inelyl,u,cja, przoł, J. Mizielińgka, Warszawa 2000, s. 285.
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obecnie obowiązujący sposób socjalizowania dzieci nazywll
,,okaleczaniem"88. Interesuje ją przede wszystkim 1g}u1:,;ir
matki feministki i syna. I chociaz przestrzega, aby nie trrr lt

tować synów jako własnych agentów we wrogim systemit,l{",
a więc nie obciązać ich odpowiedzialnoś ciąza nieudan e życl,,
matek, to proces zmiany modelu socjaltzacjt traktuje jrtlr,,
nieunikniony. ,,<Syn matki> (matki kochającej przede wszyHl
kim samą siebie) - buduje pozytywny obraz nowej relttr,;t
Rich. - ma duże szanse uświadomienia sobie, że siła i slll
bośó, wyttzymałośó i wytażanie uczuć, opieku ńczośó i au l r r

rytet nie stanowią przeciwieństw ani wyłąc znego dziedni,,
twa jednej lub drugiej płci. Jednak zakłada to nowy sptlsril,
pojmowania miłości pomiędzy matką a synem"go. Aut<rrltlr
stara się podw ażyó system dualnych opozycj i, leżący u pr lr l

staw opresyjnej kultuty, z drugiej zaś strony wizja ta przy
wołuje marzenie ,o psychicznej androginii. Dla Rich jr,r,t
oczywiste, że gruntowne zmiany w procesie socjalizacji lrl,,
sąmożIiwe dopóki ojcowie nie zaangażująsię - w takim rrrr

mym stopniu jak matki - w wychowywanie potomstwttl'l,
tylko kontakt z troskliwym ojcem moze stworzyć w chło;l.rr
wizję ,,niepatriarchalnej męskośc7"92. Z kolei kobiety pfz,
sttzega przed matkowaniem dorosłym mężczyznom, przr,rl
ich infantylizowaniem, sdyż wikłają się wtedy w silne etllrl
cjonalne zależności, co utrudni a mężczyznom dosttzeżell i,,
że ich perspektywy są równ ież ograniczone ptzezkulturę 

; l l l

triarchal.ą".

88Ibidem, s. 287.
89lbidem.
90lbidem, s. 290.

92 A. Rich, Zrodzone z kobiety, s. 292.
93Bourdieu także określił pozycję mężczyzn w patriarchacit, ,|łtli,,

,.syluację więźniów i ofiar dominujących wyobrażoń kulturrlwvr lr
P. Bourdieu, Męaka dontinacjo, s, 68.
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Jeśli chodzi o relacje między matką a córką Rich dos,trze-

3lrla (tak jak jej poprzedniczki), że ta pierwsza zmuszol:a

|erłt wywteraó nacisk na dziewczynkę, by potrafiła ona spro-
)Lnó oczekiwaniom społec zrrym t zaakceptowaó wyzrraczol;.e
tllrr niej role. ,,Wychowanie córek w patriarchacie _ podkreś-
ln ltich - wymaga w pierwszej kolejności samowychowania
Rtlttek"94. Matka czująca dumę z powodu bycia kobietąi wy-
krlrzystująca swój gniew w sposób twltczy nie stanie się ka-
tt rrr dla swojej córki, będzie rozumiała jej pragnienia, po-

trzcby i jej buntg5. W porównaniu z koncepcją chociażby
Hrlrney, Rich za|eca postawę odwagi nie tyle c6tce, co matce.
1ll rldważne kobiety, które poradzą sobie także z pribąobcią-
łt,tlia tch za błędy potomstwa są w stanie sprostaó femini-
ll,ycznym oczekiwaniom zmiany świata. W związku z tym
ltir:h daje matkom wskazówki i zaleca, by jak najwcześniej
tlńwiadamiać dziewczynkom, jakim trudnościom z powodu

1lt,zynależności do d,rugiej płci będą musiały sprostać96.
W myśti feministycznej obecna jest świadomość, że zacho-

tlzllce zmiany społeczne, choć powolne, muszą wykształcić
lltlwe mechanizmy w obrębie rod,ziny. JeśIi matce uda się cho-
rlillżby w niewielkim stopniu zniwelować zinterioryzowane
1lrlt:zucie nlższości swojej płci, jeśli zdecyduje się na przebu-
tlztllrie, być może wychowa swoje córki w odmienny od dotych-
l!,rllsowego sposób, nie będzie musiała ich kosztem niwelować
wllrsnych lęków i ran. Niewykluczolle też, że wychowanTlptzez
l lr kr1 matkę synowie zapt agrrą żyó w niepatriarchalnym społe-
trztrtistwie. wyszedłszy od rozrachunków z dotychczasowymi
t,orlriami wychow awczymi, dogłębnej krytyki socjalizowania
w l,rrki sposób, by i chłopców, i dziewczynktwdrożyć do jasno
tlkrtlślonych ról, feministkt zaczęły myśleó o wychowywaniu
rlzitlci na feministki i feministiw. Zamiast uczyć dzieci, w jaki
l1ltlrł<ib przystosowywaó się do życia społecznego, postulują
kpztrrłtowanie w nich postawy ktytycznej i w żaden sposób
ltitr chcą stłumió młodzieńczego buntu wtedy, gdy ich dzieci
r,rlrłt,lrją pozbawione szansy na reaLtzację własnych pragnień.

t'ł Ą. 1i.5, Zrodzone z hobiety. s. 336.
llń lbidom, s, 386.
Ull lbidom, s, 8B9,
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Warto zestawić projekt feministycznego modelu wychrl-
wawczego, opartego na pielęgnowaniu w dzieciach niezgody
na istniejący porządek społeczl7y, z fabułą powieści Doris
Lessing Piqte dziecłłog7. Idylla powieściowego świata, w któ.
rym - wbrew wydarzeniom lat sześćdziesiątych - dwojr,
ludzi realizuje marzenie o szczęśliwym zycuu rodzinnyltt
z gtomadką dzieci, zostaje naruszona przez tytułowe piątr,
dziecko - Bena. Juz czas ctąży Harriet był dla niej samtl.j
udręką. a dziecko, które się urodz7lo, zadziwtało ją odmiell.
nością flzyczną:- laleztozumiałym dla niej zachowaniem. Ptl.
wieściowa bohaterka mierzy się zbrakiem miłości w stosult"
ku do małego Bena, jednocześnie nie opuszczajej poczucir,
odpowiedzialnoścl za niego. Mimo usilnych starań nikt nir,
chce uznaó Bena za chotego, upośIedzonego, na jego tle nrt.
wet chora na zespół Downa kuzynka jawi się jako sympll
tyczna, pełna miłości i lepiej przystosowana do współżyaiu
zludźmi. Ben jest zamknięty w sobie, nie daje się obłasklr.
wió czułością jedyne co pomaga matce w kontrolowaniu jegrl
popędów, złoścl otaz agresji to budzenie w nim lęku pt,1,1\l,

przywołanie wspomnienia o zakładzie, dojakiego został tlrl
dany, by tam umrzeć, a zktórego odebr ała go, nękana poczll
ciem odpowiedzialności, matka. piqte dziecłło przenika nlt
strój grozy, napięcia, nierozstrzygalnego konfliktu międzv
dobrem rodziny a Iojalnością wobec własnych uczuć, planriw
i wyznawanych wartości. Świat dziecka zamkniętegó w $(l
bie, ulegającego własnym popędom, żyjącego w świecie nir,
poznanym i nierozpoznailyffi, do którego nie ma dostępu n,l
wet przebywająca z nim stale matka, zwtaca uwagę llll
odmianę ,,inności", którą nie jest łatwo zaakceptowltri
Wszelkie procesy socjalizacyjne nie sprawdzają się; Ben jorłt

obcym, którego Harriet (o reszcie rodziny nie wspominajllt,),
mimo usilnych prób, nie potrafi pokochać. Dziecko to dtlrlt
sta, sprzymuerza się z podobnymi sobie wyrzutkami, w krlti
cu przystępuje do młodziezowego gangu, słynącego 7, ntl[)ll
dów i gwałtów. Jego odejście matka przyjmuje z ulgą, ltle
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r świadomością że Ben zniszczył jej małżeństwo, jego obec-
l r r l ś ć na ds z arp nęła także wię zi z p ozo stałą czw 6rką dzieci.

Temat dziecięcej rewolucji powróci w Pamiętniku prze-
lrtuania tej samej autorki. Dziecięcy przewrit, a także po-
;rllrć dziewczynki przybywającej z innego wymiaru, stają się
prr,erazające, niepojęte, nieodgadnione. O ile Dorota Tera-
lr,lwska w Poczwa,rce opowiadającej o udręce matki dziecka
llttlrego na zespół Downa łagodzi okrucieństwo llleztozumie-
rlilr między dorosłymi a dziećmiptzez próbę opisania świata
ł 1lunktu widzenia chorego, niemówiącego dziecka, o tyle
l,r,ssing pozostaje przy narracji prowadzonej ptzez dorosłe
ltrllliety. To one stają się stale obecnymiprzy dzieciach obser-
wlrtorkami, które starają się zracjonalizować swój stosunek
,lr l hermetycznego, obcego, dziecięcego świata. W Piqtym
,l:iccku próba wdrożenia Bena w świat społeczny nie po-
w irldła się. Niezsocjalizowane, niepotrafiące nawiązać rela-
,,ii z innym człowiekiem dziecko zostaje przez najbliższych
,lrlt,zucone, a część pretensji za ten stan rzeczy kierowana
1r,st, przeciwko matce. Bunt dziecka będzie w ujęciu Lessing
lltl tttem zagrażającym ładowi, ptzerazajĄcym, niosącym
tlliszczenie. Głównym popędem zaś będzie chęć destrukcyj-
lll,H() działani a l zadawania bóIu. Ta ferninlzująca autorkag8
/wl,łlca w Piqtym dziecłłu uwagę na to, jak wiele warunków
llrrlsi być spełnionych, by dziecko zostało zaakceptowane
rv sllrlłeczeństwie, jak wiele predysp ozycjl musi już mieć, aby
rr1ll,tlst&ć pewnej, nigdzie niewyartykułowanej normie.

l'owieściowe wyd atzenia mogą być w krytyce feministycz-
trr,,i interpretowane jako próba spotkania z Innym. Jednak
lltrlżlta ptzy tej okazji postawić również pytanie o konlecz-
r r, lśti socjalizacji rozumianej jako zachowanie międzygeneta-
,, t,.i tlcj, ale i międzyludzkiej więzi. Wskazuje także na czające
lt|(,, w człowieku destrukcyjne popędy. Ciekawa wydaje mi się
lirlttf'rtlntacja tego sposobu myśIenia o wychowaniu z propo-
łvt:.iltmi Greet otaz Rich. Bycie odwaznąmatką feministką

||8 l'tlr, trłt temat przeplatających się w jej życiu trzech perspektyw:
ttttl1,!tsizIrttt, fcmitrizmu oraz dystansu do kolonializmu: Guide to Womert's
|li,tlitt,g i.n, l,)n,El,i,sll,, tld. by L.Sage, Cambridge University Press 1999,
,l lll{7.jllłlł.l)7I). l,tlssillg, l'i,l1,1,t, rl,zi,ł(l,\l, prn,l. A, (lrr,tl, Wttrnzttwlr 2(X}li,
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akceptującą własne ciało wydają się wartościami zupełnlt,
zbędnymi, gdy natrafiają na mur dziecięcych ograniczeń, tak-
że takich, których nie diagnozuje się jako jednostek chorobtt-
wych. Na przekór lepszemlJ światu staje więc odpowiedzial-
ność matki za własne potomstwo (nie w sensie instynktu mźl-
cierzyńskiego, ale postawy etycznej, o jakiej mowa w Piqtynt
dziecku), odpowiedzialność, która kaze jej poświęcić wszyst,-
ko, by trwać przy odrzuconym. Zarysowuje się tutaj delimi-
tacja feministycznego projektu, który jednak zakłada pewnll
,,normalność" dziecka, pomijając w dyskusji te, które nie ptl-
ttafią nie chcą nie mogą jej sprostać. Warto też zauulazyti,
ze Lessing dostrzegłabłąd w myśleniu o indywidualnym roz-
woju i wolnym wyborze, które zostały w samym feminizmir,
poddane surowej krytyce. Właśnie macierzyństwo stało sir,,
dla wielu feministek symbolem braku samowystarczalnośt:i
jednostki i konieczności współzależnościgg.

5. Narodziny masochizmu

Istotnąkwestią dla feministek w dalszym ciągu pozostrt.jl
rola matki jako tej, która tłumi seksualność dziewczynt,lt,
ponieważ każda z cytowanych wyżej autorek (Horney, rll
Beauvoir, Greer, Rich) podkreśLa, ze dziewczynki wyucziltll,
sąkokieteryjności i dość szybko orientująsię, ze jest to łat,wlt
droga do tego, by osiągnąć zamletzony ptzez siebie cel. St,k
sualność dziewczynek byłaby więc nie tyle tłumiona, co ztlir,
kształcana, musiałaby się wpisać w przyjęty kod kultur()w\,,
jednocześnie ujawniać się i ukrywaó.

5.1, Lolitka

To rozdarcie kulturowego wizerunku seksualności dzir,w
czynek, któremu muszą sprostać, by ,,wrrlsnąć w kult,tll,t,,"

99Por. nłt ttlmłrt tnitcitlrzylistwtt rrlzrlltlillltt,gtl wlrtśllit,w l,t,Il n;ltlxrilr
M. Śrrlrlrr, lnllyttlillttu,lizltt, i, .jtgtl l,,ryl,yt,y, rr. ll()7.
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r,lna\tzowała Kinga Dunin. W felietonie Wszyscy jesteśmy

1lłdofilami autotka zwtaca uwagQ, ze

llicę między pedofilem a tymi, którzy
zrrją wizerunki dzieci w powszechnie
l)zieci przebier ane za dorosłych, za,,pana" i ,,pani{', kt|rzy
, lrlgrywają w reklamach heteroseksualny spektakl uwodze-
lliit, coraz młodsze modelki, a także konieczność podkreśla-
lrilr płciowości niemowląt to kolejne omawiane ptzykłady.
l )trnin obnaża schizofrenicznoś ć aluzjt kierowanych przez
(rric tylko popularną) kulturę: z jednej strony kulturowe wi-
zr,runki podkreślają niewinnośó dziecka otaz nastolatki,
rl z drugiej - wazt7ym wymiarem tej samej kultury stał się
rlziccięcy seksualizm. Nic dziwnego, że Dunin konstatuje:
,,z.yjemy w kulturze pedofilskiej, która tylko lekko przesła-
lrilr swoje skłonno6.i:l100. Seksualność dziewczynek zostaje
rlltitleczorla, ptzypisuje się im przy tym bardzo wcześnie ero_

lyr:zne role, co w ujęciu Dunin jest problemem znacznle szey-

Hz.ym niż relacja między matką a dziewczynką. Współczesna
lrrlltura przesiąkła w jej opinii fascynacją dzieulczęcym cia-
l,,lll|()1.

l,'elieton Dunin przywod zi na myśI interpretacje powieści
( llrllrieli Zapolskiej, napisane ptzez Krystynę Kłosińską.
W t,<lzerotyzowanej atmosfetze pensji, chociazby w Przedpie-
lłltt, dziewczęce ciała wystawiane są na pokaz dla męskiej

;lrrllliczności: ,,Dziewczęt z <wielbio-

ltvt:lr> przez ptzełozoną kłosińska _

lltltlrpretując XlX-wiecz ą bardziej

ll)|l,|, s, l1-1i].
l(ll |)() 1lrltltlllnych ktlrrstatacji dochodzitakże P. DYbeI. Zob.P- DYbel,

Zttgttlhlt ,1lrtt,gicj 1ll,ci,", s, 27,28.
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do striptizerek niż do postaci <wyśnionych, wymajaczonyeh
ptzez poetów> [...] Półnagie ciała dziewcząt, prezentowan
w gtze iluzji: muślinu i draperii, wystawia się na
s p o jr ze ni e mężczy zn,którzy stanowiąw głównej mi .

rze_widownię wszystkich imprez otganizowanych na p ro
sji"roz. Zapolska, według inspirowanej myślą Foucaulta i(ło.
sińskiej, uznaje poządanie za nieodłączny składnik egzy,
stencji, przedmiotem krytyki staje się jednak panseksua.
lizm pensji dla dziewcząt: ,,[rczestnicząc w praktykaoh

wicy, z drugiej musi uwazać, by demonstrując swoją seksual.

nia zostają - przez zachęcanie dziewczynek do kokieteryJ.
ności - zinterioryzowane.

Dziewczynki nieustannie otaczane są opowieściaml

gazml.e dowiadują się one od Lawrenca, dztęki Dostojew.
skiemu zyskują wiedzę, że kobiety nie mają ucuuó

102 K. Kłosińska, Ciało, pożq,d,anie, ubranie. O ulczesnycłt pouli,eńedoeń
Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999, s. 140-141.

103Ibidem, s. 130.
l04 N. Wolf, Dziwka (1997), przeł. J. Rutkowska, ,,[3iulctyn OAkl"

1998, nr 2(3), s. 48 (fragment I'ront,i,sctli1j,lls. Th,ł Stlr,r.t,ł Stłągił ftt Wt,
lttu,n,l1,ood,).

h
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l,r,ligijnych, od Swifta i Pope'a że mają ich zbyt wiele
l lrie mogą ptzez to być w pełni racjonalne. Faulkner uczy
|,, że kobieta jest matką-ziemią stanowi jednośó z księży-
t,1,1rr, Freud, że Nad Ja kobiet jest ułomne i wybrakowane
,,]lt,łrk im bowiem owej jednej tzeczy, którą warto mieć
;lr,ltisa"105. Jong ośmiesz a prezetltowane opinie o kobietach
;lrko wzajemnie sptzeczrre i skonstruowane na miarę mę-
,,ltich oczekiwań i nie jest w swym śmiechu odosobniona,
v,,lvż demontazu na mitach dotyczących kobiet feńinistki
rlrll<onywały od pierwszej połowy ubiegłego stulecia, oskar-
łrr.iłlc je o wyuczanie masochizmu.

,,Kobieta jest Śpiącą Królewną Oślą Głową Kopciuszkiem,
l( r,tllewną Śnieżk ą tą która poddaje się, dostaje dary'l1O6 -
;lr ll<piwała z fabuł najbardziej popularnych bajek już de Beau-
r,,,ir. Nie tylko rodzina, ale i baśnie, opowieści oraz mity mają
,iwtij udział w socjalizacji dziewczynek, a obtaz, który się
l llich wyłoni, streścić mozna w słowach: im bardziej uległa
t lliorna, tym bard ziej wszechpotężna i godna pożądania1o7. Fe-
lrr ilristki na kilka sposobów kwestionują wartości przekazywa-
ll(, w bajkach dla dzieci - podejmująpróby ich reinterpretacji,
r lr l;lisują inne puenty do najpopularniejszych schematów fabu-
ll r l,trych, tworzą własne opowieściloS. T}lko pozornie wszystkie
ll, trzy ścieżki dotyczą baśni ptzeznaczonych dla dzieci.
Nitlwątpliwie waznym wątkiem jest tutaj obserwacja, w jaki
ll;ltlsób utrwalają się mechanizmy patriarchalnych scenariu-
lrzy interioryzowanych od wczesnego dzieciństwa, jak: fantazje
trtltsochistyczne, podpowiedzi, w jaki sposób tozwLązać wew-
ltt,,l,rzne konflikty, przymus heteroseksualności. Prze-pisane
lllrśnie są również terapią dla dorosłych kobiet, a odsłonięcie
t)t,z()mocy symbolicznej w tak pozornie niewinnych i prostych
lllllrrłach zainspiruje wiele pisarek feministycznych.

l{llt B. Jong, Artystka jaho gospodyni domowa (I974), ptzeł. B. Ko-
1rt,ri-[Irniastowska, ,,Biuletyn Ośki" 1999, nr 1(6), s. 59.

l()llS. de Beauvoir, Druga płeć, s. 322.
ll)7 lbid0m.
ltltł l lrrry, pięciclstopniowy podział feministyczrlych stanowisk wobec

tttll.rl 1lrzt,dsttrwiłłt K. Szcztrka, posługując się ustaleniami S. Schmid.
l'lll,, K, Szczrtktt, Kopci,tt,szek, Iłran,ke,nste,in i inne, s. 19.
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Naomi Wolf w Prawdzie o małych dziewczynkach sta1,1r

się odpowiedzieć na pytanie, co atrakcyjnego tkwi w opowir,
ściach, które najczęściej wybierają nastolatki. Dojedzie tl,
wniosku, że kobiety mają w sobie ,,wewnętrzną dzikuskq,",
która od początku buntuje się przeciwko tłumieniu prłlg
nień. Z tego powodu z szetokiej gamy baśni wybierają ortl,,
według wotl te, które w jakikolwiek sposób zaspokajają ir:lr
potrzebę zdobycia wŁadzy. D ziew częca skłonność do identy l'i
kacji z taklmi bajkowymi postaciami, jak Królewna, Amlr
zollka, strażniczka skarbu, wszechmocna Ekscentryczkll,
będzie dla tej feministki dowodem na głęboko wpisanąw krl
biecąpsychikę potrzebę władania światem. W innym tekś<:ir,

- Klin hlinem zwtaca ona uwa1Q, że skłonność do a$t.t,
sji, współzawodnictwa otaz egoizmu nie jest obca kobietrlllr
i skrytykuje często obecny w feminlzmLe mdły (jak to ujmir,)
model psychicznej androginiilog. Stąd reinterpretacja o1lrl
wieści dla dziewczynek będzie pośrednio zwrócona przeciw
ko dotychczasowym analizom feministycznym, które tlll
plan pierwszy wysuw ały zakorzeniony w nich obraz wikl,.v
mlzacjt kobiecego ciała otaz jego uprzedmiotowienie llll
w zamian proponuje własną interpretację dziewczęcych nllr
tzeń o karierze modelkiczy byciu pannąmłodą jako jednyr:tr
z ntellcznych dostępnych im sposobów na dzierżente włarlzt,
nad innymi ludźmt, na niezależnośó i samodzielnośćlll.

5.2. Sinobrody

Wyłączna dwutorowość reinterpretacji sugerow arra pył,l|l,
wolf jest na sz,c:,ęście pozorna. Feministyczne pomysły oswll
jające dziecięce opowiadania sąznacznie bogatsze i chocillz

109 N. Wolf, Klin klinem, przeł. B. Limanowska, ,,Spotkania Fclttittt
styczlle", red. B. Limanowska, T. Oleszczuk, War zawa Ig94tI996, s. ,lll

110 Do feministycznych obrazów wiktymizujących kobiety krytyt:z t t t,
odniosła się takze E. Badinter. Por. E. Badinter, F'ałszytno ścil,llłll.
przeł. M. Kozłowska, Warszawa 2005, s. 11-14.

111 N. Woll Prawda o małych, dzieulczynknclt (l993), przcl. K. l,r,,r.kll,
,,Biuletyn OŚki" 1998, nr 3 (4), s. i]O-i]i] (frrtgmrlttt n l,'i,n, u,i,1,1t, lłin,,'l'lt,,
Neul I"cltt,o,l, I\lttlcr u,n,d, IIoul Il, Wi,1,1, (ihlulgt,t,lt,1,2ltlt, (irn,lult,r,y),
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ltir,wątpliwie zazwyczaj krytyczn7ue odnoszą się do bierności

;l,,xt,aci_d ziewcząt czy ichwiktymi zacjt, to jednak ich autorki
w;lt.tlwad,ządo narracji wiele własnych pomysł6w, zdają so-

llir, widocznie sprawę, że odwracając role nadaI utrzymują
il},r:lrotomLczlrre pod,ziały. Z drugiej zaś strony nie chcąodrzu_
i,ltl znanych fabuł i całej zwuązallej z nimi tradycji, ale je

;ll,ztlformułowaó, oswoić, ptzejąć-
.lcdny m z ptzykŁadów wieloaspektowej reinterpretacji

llq,rlzie d,Ia mnie prze-pisywanie przez feministycztlue zo-

l,ir,lttowane pisarki Xvll-wiecznej, wzorowanej na folklo-
i,z|,, opowieści dla d,zieci Charles'a Perraulta Sinobra
,1,t,| 

|2. Śi-orr" de Beauvoir dostrzegała w obtazie Sinobrode-
grl, wlokącego za włosy swą żonę,jedynie kolejnąfigurę, po_

|ll,/,(|,/, którą może objawiaó się fascynacja dorastającej-,lr,i,,*"rynki 
obra zem torturowanej L ztezygnowanej pięk_

lt,,ńt:i113. Z pozycjt p'Źntejszych feministek bajka ta wyda-
wrtlrt się atrakcyjniejsza, jezeli chodzi o diaglozę patriar-
i,ltltt,u i rolę kobiety, jaką musi w nim odegrać. Clarissa
!'ilrl<ola Estós w Biegnqcej z wilkami przywołuje tę opo-

w ir,ść po to, aby zinterpretow ać ją ptzez jungowską teorię
ltl,r:llctyp 6w oraz wykorzystuje ją żeby pokazaó w jaki spo-
grill mozna dotrzeć do głęboko ukrytej wewnęttznej mocy

l )zikiej Kobiety, czyLiistotnego elementu psyche.Zona Sino-
lll.rltlogo to w jej interpretacji naiwna dziewczyna, na której
llrlr:isnęło się piętno socjalizacyjnych zabiegów przez naukę,

łr, lltrleży ,"ryjnowaó z własnych pragnieńlla. Sinobrody

ll2wybrałam opowieśó o sinobrodym, chociaż zdaję sobie sprawę

l. l l,plt l, żó najpopularniejszą bajkową postacią w feministycznych opra-
,,,wlrllittch w-Polsce jest Kopciuszek. Doszłam jednak do wnioskl, że

rrrlwrllttnie się do całego istniejącego spektrum interpretującego byłoby

w v l r 1r:z nie rekapitulacJ ą wielu pomysłów badawczych, co nie sprzyjałoby
wvr,l<slllikn*ani., mechanizmów reinterpretacyjnych, na czym w tym
1111,,,ist:tt mi zależy. Poza tym bajka o Sinobrodym jest atrakcyjna dla
,,,,,i,,, 1ltlnicważ czyhaw niej wiele pułapek interpretacyjnych. Na te_mat

l,,,iltlr,rprctacji Kopciuszka zob. Siostry i ich Kopciuszek, ted, E, Gra-
r,l,vlt, M. Grnńun-PÓmirska, Gdynia 2OO2;K. Dunin, Ka,roca z dyni,War-
ĘłltWll żOOż: K. Szczuka, Kopciuszeh, Frankenstein i inne.

llil5. ,1r., f}tlttuvoir, Dru,ga płeć, s. 322-323,
ll,t (), |)irrktllrr llstós, Biegnąca z ulilhanl,i. Archetyp Dzikiej KobietY

ll, tttilttt,lt, i, lrg1,1llfuw,ll,, prn<:ł. A. Citlch, Poznań 2001, s. 511, przyp, 3,
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symboli zuje w tej interpretacji wewnęttznego drapieżnika ;
małzeństwo poszukiwanie ptzez kobietę no\Mego statu.
su; drzwi - barierę psychiczn% za drzwiami do komnaty
kryje się całe dotychczasowe, zmarnowane życte; klucz ttl
przyzwolenie na zdobycie wiedzy o najciemniejszych sekro.
tach psychiki, w przypadku Sinobrodego oznacza to odkry.
cie tego, cobezwzględnie rruszczy potencjał kobiety115. Przy.
bywający z pomocą bracia symbolizują wewnętrznąmęskł1
energię,.czylt - jak podkreśIa autorka reprezentująoni
te cechy kobiety, których pozbawiła ją socjalizacja, jak nrt
pt zykład a gre sj ę 

1 16. Przyj muj ąc takie symboli czn e wykła d .

nie poszczegllnych bajkowych motywów, łatwo zrozumieó,
że dla Estós bajka ta opowiada o losach naiwnej dztewcny-
ny (Iub kobiety ptzez wiele lat odciętej od fu6deł kobiectrj
mocy), która budzi się i,,odkrywa makabryczrry obraz tzę)li
w odległych zakamarkach swego wnętrzal>ll7 . ĘIko prlolru
konfrontację ztym odkryciem moze zmienić swoje życte cny
po prostu poddać się procesowi uzdrowienia. W tym ujęeitr
opowieść o Sinobrodym mozl7a wykorzystać nie po to, żolly
budzić w kobietach Ięk, aby przestrzegaóje przed ciekawrr.
ścią ale by pomóc pozbyó się wyuczonych, infantylnych opi"
nii o świecie, a także zmienić ich życte, dzięki czemu odzy.
skają twórczą energię (bez względu na wysiłki włożolte
przez wychowawców, ktlrzy chcieli ją stłumić). Omawiajllr,
koncepcję Estós warto się zastanowić, w jakim stopniu kott.
cepcja Junga jest jednak koncepcją androcentryczną, nle
zostaje ona przez autorkę przeanalizowana krytycznie, flle
wykorzystana z całym dobrodziejstwem inwentarza, łtlal,.
tal.e z dychotomicznym podziałem płci. W przypadku toj l'c,
ministki trudno mówić o kobiecie jako miejscu w dyskurłłie
i wykorzystaniu tej kategorii jako pewnej strategii. Autor-
ka Biegn qcej z wilkami raczej utwierdza polaryzłrcJę
płciową a jej prze-pisanie męskich opowieści ma połrrló
funkcję indywidualnej terapii.

116lbidem, s. 52-61.
116lbidem, s, 7l.
ll7 |bid(,m, s. (i2.
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Najbardziej wieloaspektowym prze-pisaniem bajki o Sino-
lll,rldym jest Krwawa komnata Angeli Carter118. KreśIąc Iosy

lttFl() czwartej zol7y, 17-Ietniej pianistki, Carter wykorzystała
lrr|,1rj zarówno tradycję powieści gtozy, atakżejawnie nawiązy-
wltlit do postaci markiza de Sade. Niewinna dziewczyna sta-
;,, się przez małżeństwo uczestniczką pornograficznego, sa-
rlr llltasochistycznego spektaklu, służącego jednemu widzowi

rllężowi. Nie bez zrraczer.lia jest jednak fakt, że natracla
;ll,rlwadzona jest z perspekty*y żony Sinobrodego. To wazny
w lilminizmie zabteg (choć oczywiście nie tylko przez femini-
Blvt:zne autorki wykorzystywany): oddać głos postaciom dru-
gr l1llłrnowym ol:az opowiedzieó histotlę z perspektywy dotąd
lllr,lttych postaci. Mimo zmienionych realiów historycznych
rlkllrd fabularny pozostajebezzmian:.', choć nie eksponuje się tu
nl 1,1tt:hu żony, ta bowiem odwaznie stawia czoło mężowi lprzy-
pirllrlwuje się na śmierć. Od klasycznej bajki r6żni je (oprócz
r l l z.y wiście stylu, wielow ątkowych m|uzy czrro- Iiter ackich alu zj i)

;lttt.llta: z odsiecząprzybywa do zamku matka dziewczyny i to
l,|lll (jednym celnym strzałem) zabtja męża i niedoszłego
llt)1,Ilwcę córki. Narratorka porównuje ją do okrutnej i żądnej
łr,tttsty Meduzy, która od czasu tekstu Hólóne Cixous symboli-
rtljr, w dyskursie feministycznym kobiecą energię seksu-
łrlttl1ll'. Baika konczy się szczęśliwie, czyLi odziedziczony po
lllt,,żtl majątek pozwala całej rodzinie na spokojne życie,
,t wtltlwa po markizie związuje się z niewidomym stroicielem
lr l1,1,rlllianów. Satyta L ptzewrotnośó tego opowiadania pozwa-
lłr rll<łtzać mechamzmy, w jakie uwikłane sąkobiety w kultu-
l,r,r, ;littriarchalnej, która je wiktymizuje, deprawuj e, znrrl;rsza

rlrl 1lrtlstytuowania i wikła w zwuązkt małżeńskie, w których
llllll,;l\ poruszać się tylko w przesttzeni domu, symbolizowane-

llH A. (]arter, Krwawa komruata, w: eadem, Czarna Wenus, wybrała,
lrl łt,l,, wst,ępcm i przypisami opatrzyła A. Ambros, Warszawa 2000,
,, .|,l-llĄ.

llll (ih(,('. nitl implikuję w tym miejscu, żejest to świadome nawiąza-
llIl, ( ltlrt,t,r tl<l Ślni,et:hlt, Med,uzy, nie popełniam błędu anachronizmu,
Fl,|\,z ll1,|,ykrrl ()ixtttrs trkazał się w po taz pierwszy w piśmie ,,L"Arc"
tl ll)'/ń rrlktl, tl Krlł,tlltlo k.ont,nul,a w zbirltze pod tym samym tytułem
\i, t!|?!) rrlkrr, Sklltlirll1tl ptlrówlrttltitl tego używał jtrż Freud,
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go tutaj ptzez zamek-więzienie. Zamek moze też ozItacr,n,
zniewolone kobiece ciało. Wiktymizującej postawie wobec kn
biety zaptzecza niewidomy kochanek, który nie uczestnirlzl
w okulocentrycznej, perwersyjnej, uprzedmiotawiajĄ(ir,1
zwriconej przeciwko kobietom kulturze. Kulturze, która ut:z t

kobiety patrzeó na siebie ptzezpryzmat męskiego pożądanilr
Niewątpliwie najciekawszą postacią jest matka, wysll,,

pująca w podwojonej postaci: matki i niani. Ta druga by1,1

dumna z awansu społeczllego, jakiego dostąpiła ptzez mnl
zeństwo jej wychowanica. Rodzona matka, która - jak rl,,
wodzi narratorka, nie po raz pierwszy ją mitologizująt:
walczyła z piratami i zabtła groźnego tygrysa, wyrusza z ul
sueczą, gdy tylko nabierze podejtzeń, że je1 córka nie jr,rit

szczęśIiwa, i wybawia ją. Carter zrywa więc tą opowieśt,1,1
z fabularnym wątkiem pomocy udzielonej oftetze przezbl,n
ci. Łamie tym samym zasadę, która utożsami kobietlrlr,,
z biernością a także podkreśla proceder wymiany kollir,|
między mężczyznami, w świetle którego w obronie crit,lt l

żony, siostry nie mogła wystąpić ona sama, ale jej ,,włtlśr,r
ciel". W Krwawej komnacie prawo do córki ma przt,tl,,
wszystkim matka i to ona, a nie brat czy kochanek (kl,rll,r
zt esztąjest niemym świadkiem odsieczy), zj awta się wła ś l r l,,

po to, by przerwać patriarchalną wymianę kobiet.
Przewrotność Carter sięga jednak głębiej i nie mnic,j lir

scynujące w opowiadaniu są stałe a|uzje do perwersji mtlt,lt l

za de Sade. W jednym ze swoich esejów autorka Krw<ut,,,l
komnaty okreśIiła sposób, w jaki de Sade ukazuje seksttlr!
nośó i struktury pożądania mianem ,,pornografii w słrtżlllr,
kobiet", z uwagi na to, że on pierwszy przedstawił kontlrlrlr
etotyczne jako obciążone relacjami władzy: ,,De Sadtl lllt,
tworzy sztucznego raju zaspokojonej seksualności, lecz lttn
del piekła, gdzte jej zaspokajanie łączy się z zadawaltit,llt
L zlloszeniem bezgtanicznego bóIu. Opisuje stosunki stlkntt
alne w kontekście społeczeństwa zniewolonego. [...] Jtlrlvrrl1
stałącechą jego potwornych orgii jest to, ze ręka z ptljt:zr,ltl
nieodmiennie dzierży wład,zę"tzo. 1"6ząc praktyki stlltrłtlltl

120A. Carter, Porl1,ogra,|'i.tt. tt, sltnbia l,,obił1,1lrzt,|, M. (i<llt,wxklt Sl,r
fitlj, ,,I.,ittlrlttttrlt nlt Świt,r:it," 11) Xi, llr 4, rr. l2lł,
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ttr.Sinobrod'ego,którypodążaślademdeSade'a,stykamysię
i|trltltlcześnie z takim obrazem seksualności, który pozbawia

lllrs złud zen co do .,i"*inności, a przede wszystkim ni_v]]t-

ltrlśt:i etotycznych gier,Łóżko - według Carter - musl we

wrr1lt,lłczesnej t .rttń"" od,zwiercied.lać istniejące relacje wła_

rlły.Młod'ażonaSinobrod.ego,doświad.czającobnażonej
, ,,l.()man ty"rn 1; przykrywki,relacji seksualnej, jednocześ_

ltl,, 1lozbywa się złud, zef co d,o kuliury, która wyznacza jej

lrtltil,aniei.,'ąpozycjęwstrukturzewładzy.Nietylko
w lll()men.i".""p" ),,un uwłasnej kondycji w zakazanej kom-

l|ttt:itl, ale także wcześniej, gdy przegląda pornograficzną li-

;l,,l,,głró właŚnie na
r t,r,ll podległość, a
wrllrrttści na zniewa

Wrltek baśni o Sinobrod
w lllrloj powieści Carter, w

lllt|'''|. Ęm razem historia
. Itl,I,spektywy siostrzenicy
llrl ltt,tirego trafta po śmierc
w 1,1lz z młodszym rodzeństwe
h t , lt w życiu codziennym uk
lllltlt,H, który pociąga za szlllJ
lrt,r,lt llrtrrionetek, ale i wszys
[\llrlgrlrzata, żona Sinobr
l )ll,zylrruje tez, podobnie
lł l t tt l t t,lt l,y, preZen
Illt, l,vll<tl ruchy
w tltltlrrtku siero
w llltttlvńskim domu męża, I

rlltltztt,itl się związek ciotki z

l;l l"'ll;ll lar, Mtlgit,ztt,y skle1l : zu,Ilo,ttlkaltli, przeł, M, świerkocki,

Wrtl,ttlłttwlr l 111)1),
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kają wraz z .,'.ąw domu Filipa. Jak wiemy, w baśniowej fa.
bule wyzwolenie przychodzi właśnie ze sttony rodzeństwa.
w Magicz7lym sklepie młodszy brat jest maltretowany przet.
męża Małgorzaty, a plan zemsty wydaje się realizować wy.
łącznte przez twótczość artystyc z.,ą - maluje obrazy, na
których zabtja wuja Melanii, potem zaś postanawia sprowo.
kować go do morderstwa, chce złożyć z siebie ofiarę i uwolnió
resztę rodziny od tyrana.

Jednak punkt kulminacyjny powieści stanowi odkrycio
ptzez Filipa zwtązki kazirodc zego między Małgorzatą a jej
starszym bratem1z3. odkrycie tej relacji przez męża wywo.
łuje w nim niepohamowany gniew, a powieś ć kończy pożar
domu. pomoc braci połączona jest więc zkaztrodczym związ.
kiem, a moment odkrycia tej relacji ma działanie wyzwa.
Iające dla Małgorzaty, co symbolizuje odzyskany przez nią
głos (i odwaga) . zakwestionowane zostaje tutaj tabu kazi.
rodztwa, zwuązek siostry i brata nie jest podd,any jedno.
znacznej krytyce, właściwie zostaj e usprawiedliwiony. warto
podkreś|ió, że w feministycznym myśleniu zaka z kazitodn.
twa jest jednoznaczl7ue kojarzony z konstytuującą patriar.
chalny system wymianą kobiet. scena kazirodczej miłoścl
i namiętności kwestionuje więc moim zdaniem pewien układ
społeczny, jednak na krótko, wszak nastoletnia Melania uj.
rzy już swoją przyszłość jako zona młodszego brata i matka
gromadki dzieci, żyląca w brudzie i ubóstwie. według kry.
styny kłosińskiej, interpretującej dramat Dea Loher slno.
brody - nadzieja kobiet ptzez pryzmat opowieści carter,
nieoczekiwanie postać księcia z kopciuszłła może okazać się
Sinobrodyh, & w marzenie o przemiaIlLe zkopciucha w Kró.
lewnę wpisana jest konteczność okalecze r'lalz4. sama carter

Iz}Kazirodztwo (zwłaszcza między rodzeństwem) to bardzo inttrr .
sujący wątek feministycznego pisarstwa - wystarczy tutaj przywolaó
chociażby akty gwałtu, jakich dopuszcza się na malarce picasso jcj bret
w Sztuce i kłamstwach Jeanette Winterson. W Magicznym skletrii,,, *ym,
bolizuje ono prawdziwą miłość od niepamiętnych czasów, ptlcz.ucitr bll,
skości.

L24K. Kłosińska, Sinobrody/Sin,obrod,(r, w: tltlrltlm. Mitt,i.ltltły. (lEJ,
to,n,ic i pi,so,n,i,tl ,,kobi,eee", s. l4l.
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widziała w scenie, w której bohaterowie uciekają z domu,

lrluzję d,o wygnania z Raju, w którym rządził Bóg-ojciec_Fi-
li1l, a ich los nie jest _ ptzez otwarcie powieści _ ptze-

|i t,.ywa Ledę zgw ałconą przez skonstruo
l,lrbędzia. Melanię zdająsię otaczać męs
ł,l(l, a ona sama uświadamia sobie, że
,lrlpniu d,otyczą one jej osoby. Chociaż w sensie dosłownym
ttic utraci ona d,ziewictwa, w sensie symbolicznym straci je

rvitllokrotnie ptzez liczne wulgarne aluzje, atanlżowane sy-

l rrircje (scena próby przedstawienia i przedstawienie). Prze,
trtrlc wobec dziewczy1ry realizuje się więc w warstwie słów

rv,.r,sję baśni i podobnie jak w Krwawej horylnacie oddaje głos

zrlttio Sinobrodego. Mad.ame Sinobro6ol27 to osadzona we

rvll1lt'lłczesnej Polsce wersja baśni, uwzględniająca warszaw-

l:łh A. Carter rozmawia z J . Haffendenem, ptzeł. A. Sumera, ,,Litera-
lll1,1l llźl Świecie" 1996, rtr 4, s- L42-143-

l,rr l źgll,il1 Si llr lllrr ltlt,grl wicl łrr m i.

\
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skie realia. powieść ta wiele

w dość (ptzyznajmy) monot

owaó źtódło psychomachii, dtl
między dwiema osobami od.

zy, destrukcyjny kochanek,
nie narzuca swojej partnor.
próbuje uczynić bohaterk ęejszą delikatniejszą i jed.

bezpo średnio tematy zowa ny,
fabularnej: kochanek narzu.

nre przeszkadza jej jedn *^^L- |

zmów, którym podlega, a mechani'

chologic 
";;;; gier. To, że nYch PgY'

wshjĘ 
"mo.jonalne zależnoś Posób Prl'

w fabule baśni - now go
spomnieniami. Bezpośred.

Socjalizacja

---v qvql\qJg d,LłUUrą lJasnl 1rerraul ta) zarrofńJ;Ę;;;:

l28lbidem, s. 61.
l20Ibidem , e, 232,
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zlraje, że nte chce przechodzić z jednych męskich rąk do dru-
gich. Odwołuje więc, przez autotem atyczne refleksje,
,łllprojektowane szczęśliw e zakończenie, w którym spotyka
Btlbtelnego i nareszcie ją rozumiejącego kochanka. A krwa-
wr1 komnatą nazywa mroczną sferę własnej osobowości,
,t którą musi poradzić sobie sama.

Można się zastanawiać, czy w tej powieści oddalenie od
wł,orca fabularnego baśni nie jest jednak zbyt dalekie, by
ltltzwać ją reinterpretacją, czy wystarczy wyłącznie nadaó
llrkie same imiona bohaterom otaz tematyzować maso-
t:ltizm, aby móc uznać tę książkę za kolejną jej wersję. Jed-
ltltk nie można zapominać, że mimo czytelnych aluzji do opo-
wirrdania Carter, Madame Sinobroda czerpie przede
wszystkim z reinterpretacji dokonanej ptzez Estós. Patrząc
llll tę powieśó (niezbyt udaną) ptzez pryzmat pomysłów au-
lrlrki Biegnqcej z wilkami, z łatwością możl;'a ztozumieó,
w jrrkim stopniu książka Bożek wpisuje się w schemat opo-
witlści o Sinobrodym. Bohaterka odkrywa w sobie krwawą
kr lln natę, czyLtgłęboko zinterioryzowane tendencje masochi-
al,yczne, udaje jej się uwolnió spod wpływu kontrolującego
wrlwnętrznego drapieżnika i odmawia bycia przedmiotem
1lrlżrldania.

|)ostać Sinobrodego stanowiła też swoistą metaforę w li-
l nrlrckiej krytyce feministycznej. Izabela Filipiak uczyniła
r, lticgo figurę str6ża kanonu literackiego. Jednak autorka
esrlju Literatura mo7lstrualrta ptzyznaje, ze zmagania pisa-
!,plr tl włączenie ich dzieł do głównego nurtu spełzają na ni-
l!,ryln. Według Filipiak w życiu - inaczej niż w bajce -
9,t l l t t t Sinobrode go nie przekra cza wy zr;raczolny ch pr zez nie go
g1,1tltic. Strach przed naruszeniem niepisanego prawa, okre-
ńllr,iltcego to, co kobietom i pisarkom wypada, a co nie, wyda-
Je rłię zbyt silny. Podwazenie tabu odnosi się tutaj do odważ-
llegtl, buntownuczego gestu transgresji, a jednocześnie
kit,rujo naszą uwagę na stos szczątklw kobiet, które na taki
htllrl, sobie pozwoliły i poniosły klęskę13o. ZupeŁnie inaczej
l n frtlietonową swadą spojrzy na zakaz Sinobrodego Kinga

lltt'l, ;rli;loiak, Litcrahl,ra rnonstrualna, ,,Biuletyn Ośki" 1999, nr
|(łl), r, l.
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Dunin. Przewrotnie opowie się ona po jego stronie. Dla niclj
zakazana kom nata bę dzie przest r zeniąprywatną i osobistą,
której nikt nie ma prawa tknąć, bez względu na jakiekol.
wiek postulaty etyczne. Odwoła się tutaj niewątpliwie drl
osławionego juz ,,własnego pokoju" Virginii Woolf otaz up()-
mni o analoguczną do tajemniczego pokoju komnatę dla Si.
nobrodej . Później przeniesie ten obtaz na koniecznośó psy,
chicznej i życiowej niezależności jako spraw niezbędnych dllr
każdego człowieka, nawet jeśli w tych niedostępnych dla kcl,
gokolwiek przestrzeniach ukrywa się własne niegodziwości
czy nielojalności181.

Nie ma jednego patriarehalnego mitu, czy też szerzej
opowieści, która uprawomacniałaby hierarchię płcilfll,
Wszelkie fabuły, które wypływaj ąz f,allogocentrycznego p()-

rządku symbolicznego, są przesiąknięte upodrzędniającyrlr
kobiety sposobem myślenia. Za każdym tazem opowiadajrlr,
baśnie, chcąc nie chcąc, reprodukujemy istniejący porządtłlr
ptzez,,klątwę samospełniającego się proroctwa". Femini.
styczne prze-pisywanie ma zachwiać tymi strukturami, ktćl,
teptzez schematy fabularne wdrukowywane sąi dziewczytl.
kom, i chłopcom. Dzięki zmianom jednego lub dwócll
motywów w na nowo napisanych baśniach, opowieści t,e
zdająsię tracić równowegQ, ich środek ciężkości przemienz,
cza się. AIe nie tylko prosta ekwiwalencja jednego wątlrtr
w miejsce drugiego odgrywa tutaj decydującą rolę. Chodłi
też o to, by dopowiedzieć nieobecne w baśniach treści. Pomi-
nięte sceny (na przykład sceny erotyczne między młodą
dziewczyną i starcem, jak jest w feministycznych wersjaclr
Sinobrodego) mają uderuyć w przemtlczante, ponieważ nie.
wygodne, miejsca, wskazaó szersz.y. nieobecny w kulturze tn.
mat cierpienia kobiet. Okrucieństwo wobec nich udaje uię

131K, Dunin, Czego chcecie ode mnie Wysokie Obcasy?, s. 32.S4,
132 P. Bourdieu zauważył, opisując społeczność górali Berberów ka

bylskich: ,,Bardzo znaczącejest to, że nie napotykamy mitów logitynri
zujących hierarchię płciową @yó może poza mitem o powstaniu jęczlnie
nia)"; P. Bourdieu, Męska dominacja, s, 18, przyp. 7. Takim nril.pltl
mogłaby byó w kulturze euroatlantyckiej opowieść o stworzoniu t:zlrl
wieka w Księdze. Rod,zaju, tę kwestię omawiam szcrzoj w rozclr,lalu
,,Bó8".
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lxlwiem zauwazyó jedynie wtedy, gdy narracja prowadzona

Jtrnt z ich perspektywy133. Sadomasochistyczny spektakl na-

hitlra zupełnie innej wymowy, jeśIi prowadzony jest z pet-

r 1 
ltlktywy niewinnej dzie w czylr:ry, która konfrontuj e wyobra_

i,r,lria o miłości z tym, co zastaje w małżeńskiej sypialni.
wydaje się, ze feministyczne prze_pisywanie nie będzie

lttirtło końca, trzeba bowiem przerobić mnóstwo (jeśIi nie
wxzystkie) opowieści, ponieważ każda z nich bądź w war-
pl,wie fabularn ej,bądź ptzez prezentowaną perspektywę za-

witlra potencjalnie możliwość reprodukcji wzorów, które ma_

Ją uwikłaó kobiety w fallogocentryczny porządek i sprawić,
l,t, nieświad,omie przejmą one hierarchię rodzajów. wypowie_
llztlnie niewypowiedzian ego oraz zmuarra ustalonych odwiecz_

ltit. scenariuszy rozwoju wypadków to główne cele literackich
|,t,itlterpretacji, pasożytujących na gotowych już fabułach,
Hl,rłrtegii tej będzie towatzyszyć supozycja, że odsłaniając

|ll.()ccsy wytwarzania postaw masochistycznych tozpoznaje
aię jc i zyskuje tym samym możliwośó unieważnienia tej za-

lożrrości bądź w przypadku jednostkowego życia,bądź zmua-

tty społe cznej. Carter uzt1a, że tej rewolucji nie da się prze,

;ll,rlwadzić kreując pozytywne mity kobiet, przywołujące

1lrlsl,rrcie bogiń_matek otaz czystych dziewic. Tego typu femi_

ltirłl,yczne próby nazwie,,kojącymi bredniami", ponieważ:

,,t,ztlrpiąc emocjonalną satysfakcję z renesansu tych mitów
kr lllicty tracą z poLa wid,zeni a tzeczywistość'>l3(. grnacza to,
p,e rcinterpretacje mitów patriarchalnych mają większą moc

lilil Nie jest to jednak warunek konieczny ani tym bardziej nie ma

wvll1r:znie jednoznacznej wykładni. A. Carter zauważyła bowiem, że

w ;lowiościach pornograficznych często prowadzi się narrację z pers_pek-

Iywy kobiety, co ma wzmagać efekt, do jakiego typu literatura ta dąży.

Wyltrlrzystanie więc punktu widzenia dziewczyny nie jest _ samo w so-

llit. strategią wystarczającą dla myślenia feministycilIego. Por.

A (,|ltrter, PÓrnografia w służbie kobiet, s. 120. Warto jednak zwtició
llwltl{(l, że opowiadanie historii z punktu widzenia dorastającej dziew_

,,ry,il.i 
^o 

dł.,gą tradycję. Skupienie na takiej optyce sprzyja bowiem
krittl,r,xtncji porządku społecznego. szczegółową analizę tego problemu

;ll,,łr,tlxtttńiła p. kraskowska. Zob. E. Kraskowska, powieść o socjecie,
:t elcn,olypy, w: Srereotypy w literaturze (i tuż obok), red. W. Bolecki,
ll. (llrzcln, Warszawa 2003, s. L27,L49.

lil'l A, Cartor. Pornografi,a ul sfużbie kobiet, s, 112,
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szające i idylliczne historie o kobiecr,,l
podkreślając okrucieństwa, wyostrzt l
kty udaje się wzbudzić w kobietat:llg-ew ato może zaowocować zmianą układu społecznego.

5.3. Prawdziwe zakończenie Tabu

w fiierwszym numerze feministycznego periodyku ,,pt,l
stała próba feminizacji kil
ajek. I choć zmtana ukłarlll

zowan.a, udaje się obnazyć
nymi fabułami, które uczą
wowych zasad patriarchatu.

.otaz odwagą popychają tyllr
iwanych kierunkach. W błljr,t,
two okazuje się, ze bohaterkłi

papierosów. Kopcirl
nimi siostrami, cltttr'
która umarła bitlrl1,

ym. Opuszcza przyjęcie u kt,rl
e była umówiot7a z siostralltl

lowiedziała się, że królewicz jr,1szuka, nie chci ała początkowo wychodz ić za mąż (zwłasncr,ll
że mogłojej to ptzeszkodziów pisaniu habilitacji),'al" po ,,,,radzie z siostrami zdecydowała się i,ru si,rl, i na spraw()włlnie wład ly._słólvnie dlateg o, że y kobietom w królestw ie nyl,,się lepiej135. 1ry t_ej prze-pi.ur._ bajce *v"ri-i""*"",,rr',,'
wątek wrogoŚci kobiet względem siebie"or^rmałzeństwtt 

1,1lzumianego w kategoriach rolnansowych i awansu społoczttt,go, Ptzeciwnie - małżeństwo z ksiiciem stało .ii d".yri,rpolityczną jak gdyby więź z kobiet"*i tvł" istotniejrrri-,,,lzwiązku z mężczyzną.
w tym samym_duchu przepisano inne bajki, co sugortlił1juz same tytuły: Jak Małgosia urątowałą siebie i Jaeii ż l,tlt

|36 Matha Bolką,,,,Połnym glosom" l P08, nr l, x. l4I.142,

Narodziny masochizmu

(ilt,topa Jaga; Jak Czerwony Kapturek poszczuła leśniczego
lllil,\łiem otaz Jak królewna z pionca pracowa,ła naukowo.
W tc,j ostatniej historii już ptzewrotny pomysł ze zmlanąza-
;lirru słowa ,,śpiąca" na ,,zPtollca" sprawta, że od razu może-
ltry się domyślić, że króIewna nie zaśnte na sto lat i nie bę-
llzitl biernie czekała na wspaniałego króIewicza. W tej
folllinistycznej wersji zasypia cały dwóą co pozwala królew-
ltio kontynuować eksperymenty naukowe, a ptzybyły do
?,ttlllku książę zostaje ptzez nią mianowany na pomocni-
klr -lrsystenta136.

W feministycznych reinterpretacjach opowieści dla dzieci
elillrinuje się, jak wida ć powyżej,bądź osłabia wątek roman-
tllwy. sdyż dla wielu feministek koncentracja na damsko-
-tttqlskich relacjach oznacza wpisywanie dzieci w heteronor-
lttlll,ywny porządek.

'lłl, co w bajkach było stosunkowo proste, w powieściach
tlllr tlorastających dziewcząt okazało się trudne do wyelimi-
l|tlwltnia, zwłaszcza że właśnie niewinny romans stanowił
tlś, wokół której organizowano akcję. Skupię się tutaj wy-
ląrlzllie na jednym wątku dyskusji wokół problemu, o czym
;rlnlrt1 powieści dla nastolatek. Najciekawszy wydał mi się
klllrl]ikt między wizją kreśIoną przez powieści Małgotzaty
Mtlxicrowicza propozycjąKingi Dunin. Ta ostatnia, jak gdy-
lry w opozycji do tradycyjnego wzorca promowanego ptzez
Prlllularne książki Musierowicz, napisała swoją wersję po-
Wlośt:i dla dorastających dziewcząt - TąbuI!7 . W tej ksiązce
ltit, l,.ylko poruszony został ważny etyczny t obyczajowy pro-
hlelll nw:rązarry z tytułowym tabu kazfuodztwa mię dzy kuzy-
lltlal,wcm, ale przedmiotem namysłu stają się dwa modele
Wyr l l tr lwa w cze - Iiberalny i tradycyjnokatolicki. Dzieci współ-
kea|,1rłi;ują te modele, choć istotne jest także, że w rodzinie
Mrrrl,.y odwrócone zostały stereotypowe role płci i to ojciec
tnjlrltljc się domem, a matka pracuje zawodowo. Wątek ro-
ffnttrtlwy jest więc pielwszoplanowy, jednak słuzy głównie

lilll ll)idom, s, L43-L44.
ll17 K, l)ttttin, 'Ihbu,, Wurszawa 1998. Por. też niezwykle zabawny felieton

Dtltlllt, w którym rłtnlnnicz.rl tltłgancza Języh Tbolli M. Musierowicz: K. Du-
|lllt, /(rllltrł ail$a ltóźy eiąży, w: oltdom , 7lul,ynta, Kraków 2OO7, s. 84-86.
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jako pretekst do dyskusji o wartościach, kulturowych deli-
mitacjach i ich społecznym zllaczelliu. W końcu związek
kuzynostwa rozpada się, a Marta zwtązuje się ze szkolnynl
kolegą.

Tladycja książek dla młodych panien od zarania łączy
się z postulatem ochrony dziewczynek przed ,,nieodpowierl
nimi", czyli stricte romansowymi fabułami, które mogłyby
pokazaćjak miłośó łamie konwenanse, aptzy tym podważlr
porządek społeczny. Niezależnie jak samodzielna i odwrr
żna byłaby boh aterka tych fabuł pr zeznac zonych sp ecj aln i ł,

dla dziewcząt, pod koniec książki staje się ona spolegliwl1,
idealną kandydatką na żonę. Bunt zostaje opanowany,
a proces socjalizacji do określonej roli społecznej n,l

kończony pomyślnie138. Nic więc dziwnego, ze realizująr:ll
ten schemat powieść Tabu została uzllana ptzez środowi
ska feministycz:r:re za niezbyt rewolucyjnąl3g, dlatego Kinglr
Dunin dopisała Prawdziwe zakończenib ,,Tabu,'Ąao, w ktri
rym uprawiający jogging ojciec natyka się w parku nie nrl
córkę z chłopakiem, ale na Martę dyskutującą o związltrl
lesbijskum z poznaną ptzez Internet przyjactółką. W tyllr
ironicznym (także w stosunku do feministek) aneksie rll
swojej powieści autorka nie buduje feministycznego rajtt,
ale rekapituluje ksenofobtczne, antysemickie otaz antykr l

biece zapędy liberałów. Przyjaciółka.Marty okazuje się trit,
tylko lesbijką feministką ale i Zydówką. Przekonłtlt1,
o swoim liberalizmie ojciec konstatuje: ,,I do tego jegzcnr,

Zydiwkat przemknęło mu ptzez głowę, a Głos zafechrl
tał mu do ucha: ma w poprzek, ma w poprz"Plll4l. T}m an

l38Za, M. Graban-Pomirska, Mała, dziewczynka we współezęenr,t
baśni litera,chiej, w: W poszuhiwaniu małej dziewczynŁi, s. 106,

139 Por. B. Limanowska, ,,Ta,bLL". Postscriptum,,,Biuletyn Ośki" llltltJ,
nr 1(6), s. 33-35. W tym samym numerze zamieszczona została pozytyw
na recenzj aTabu (referująca wszystkie zatzuty, z jakimi się książltn llrr
nin zetknęła) napisana ptzez A. Araszkiewicz i K. Szczukę, I)ł/t,rl,
wający podmiot kobiecy- ,,Tabu," ciąg dalszy, ,,Biuletyn Ośki" l[lH[|
nr 1(6).

l40 K. Dunin, Prąwdziwe zahończenie ,,Tdblr'1 ,,Biulotyn Oólri" ltl9tt
nr 1(6), s. 32.

l4l lbidem.
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lllym tytułowe tabu nabiera innego zllaczellta, zwłaszcza ze
tlytowany fragment kończy opowiadanie. Nie chodzi już za-
l,rlm wyłącznie o tabu kazirodzt:wa, al,e także o tabu, jakim
rll<ryte są związki homoseksualne między kobietami otaz
glęboko zakotzeniony w Polsce antysemityzm. Liberalny
rlyskurs, poniekąd promowany ptzez Dunin w Tabu, zosta-
jr, przyłapany na hipokryzji.

W pewnym stopniu mamy też do czynienia zkstĘką dla
dt,i aw cząt nierep ro dukuj ąc ą hetero s eksu alno ści, a pt zy naj -
lttlliej z projektem takiej książki, jeśIi zapomni się oczywiście
tl irtlnii tego napisanego na feministyczne zlecenie zakończe-
ltill. Dopisany fragment pozostaje w dalszym ciągu suple-
|ltt,lrtem w periodyku feministyczilyffi, a nie ,,ptawdziwym"
1,1tlttknięciem Tabu. Dyskusja na temat tej książki w krę-
gltr:lr feministycznych i kierowane w stronę autorki uwagi,
; ll l l r l r żaj ą ideolo gi czl:'e spory toczone wokół socj alizacj i dzieci
l l1lttsobu eksplikacji społecznych problemów. Niewątpliwie
|erllrtl z ciekawszych odkryć feministycznej krytyki stanowi
rlyrłlluta wokół zpozollu tylko niewinnych fabuł otaz otwarte
flll,1tlułowanie feministycznych oczekiwań wobec nowego
ntrlrltllu wychowawczegą który obejmować będzie także fa-
lrrrly powieści dla dziewcząt, gatunku, który miał ptzykra-
włrć wiedzę o świecie w taki sposób, aby ograniczyó ich hory-
ttrltl,.y poznawcze i ptzygotować je do pełnienia okreśIonych
ról xpołe cznyc}n.

6. Edukacja

ll]rlukacja według pierre'a Bourdieu reprodukuje podrzęd-
lty E|,1r tus grup dyskryminowanych. Badac z zwt acał przy tym
UWttgę, że środowiska feministyczne zbyt mocno koncentrują
tlę lrll uniwersum domowym, podczas gdy zasady utrwala-
|ąt,e xt,rlsunki dominacji wypracowuje się w instytucjach ta-
}lclr jlrk szkoła i państwo. Ptzez proces edukacji uniwersali-
luje riql hierarchiczną strukturę rodzinną i ,,to właśnie tutaj"

Pflerl l'tlminizmem otwiera się rozległe pole działanta i możli-
lrlArli znjęcia określonego stanowiska w politycznej walce
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p rzeciw t o zm aitym form o m do mi nacji" l a2 
. Ro zp o znanie to m n

jednak w femintzmach, wbrew sugestiom Bourdieu, bardzrl
długą tradycję. O bezpodstawności ogr aniczeń stosowanye lr
wobec kobiet, pozbawiających je szansy na zdobycie systemn.
tycznej i wszechstronnej wiedzy'pisały już emancypantki. (lr l

więcej, postawa wobec systemu edukacji od samego początkrl
była bardzo zrlżntcowana, gdyż optócz walki o dostęp dll
wszelkiego rodzaju szkół, obejmow ała także wieloaspektową
krytyĘę struktury tych instytucj i oraz ptzekazlłrlantrJ
w szkolnych murach wiedzy.

6.1. Mapa płci i prestiż

,,W tozdzia|e Ozdoba umysłu Hoffmanowa - referuje
Borkowska - formułuje program edukacyjny ptzezllaczolly
dla dziewcząt. Wyklucz a z rr:rego nauki przyrodlllcze i mate
matyczne. Skupia się na historii i mitologii"l4s. Jak łatwo się
domyślió, podztał wiedzy na tę męską i tę, która może być
udziałem kobiet, został ostro i nie bezwdzięku skrytykowll,
ny ptzez Zmichowską: ,,Biedna geografia, według jej zdanirl
- streszcza stanowisko Klementyny z Tańskich - ma tylkrl
do historii pomagać i od śmieszności w rozmowie bronić"lĄĄ,
a historia naturalna - ,,ma ograniczać się do zachwytu nltrl
pięknem świata"la5. Autotka Pogartki nle potrafi ztozumitt,
takich okaleczających kobiety projektów edukacyjnych, jotl
nak nie zamieni swojego tekstu w manifest, Iecz wykpi dtl
szczętnte takie pomysły, zwracając uwagę także na to, żt,
Hoffmanowa w pewien sposób zaszczepia na grunt polshi
ideały wychowawcze francuskiej arystokracji, co w trudltt,,i
sytuacji ekonomicznej wielu polskich, nawet szlacheckiclr,

l42P. Bourdieu, Męska dominacjo, s. 11. Koncepcje Bourdieu prlrl
dała krytyce J. Brach- Czaina, zatzucając mu kilkakrotnie' schematy z ltr
oraz uproszczone interpretacje. Por. J. Brach-Czaina, Spór z Bourd,i,łlt,
,,Zadta" 2004, nr 3(20), s. 45-46.

143 G. Borkowska, Cudzoziemki, s. 54.
144 N. Żmichowska, Słowo przed,wstqlne d.o dzieł d,yd,aktyaay1,1t

pani Hoffmanowej (1876), s. 86.
l4ó Ibidem.
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ż z zupełnie obcego świata:
i, każda pani domu, choóby

unosił, wstępowała po trochu
ajbardziej karygodny był dla

11i1,.i brak edukacyjnego projektu, d,zięki któremu ptzekaza-

nrlllv dzieurczvrrt o- *i"drę o fizjologii, usprawiedliwiany

llnkrtzem ptzyzwortości, co przbawia]o je - według Zmr

trltrlwskiej _ nie tylko ,"urrry na uniknięcie wielu chorób,

alt, takż e narażałl na trud.ności w zaakceptowaniu życia

illrlżeńskiego. 7 : u

,lłrdwiga zacharska w artykule o czym kobiecie wiedzieć
nastow uecznąkrytykę,,ped,a-
a7 i pokazuje, że przy braku
niczenie seksualne młodych
t:'rozl:iaczt:re z zatażeniem cho-

frllll1 Weneryc ZrLą. Z ko\ei nieświadomość bycia chorą ozfla,

tlłltltt kalekie potomstwo, a czasami prowadziła do przed-

wl:zcsnej śmierc i. Zacharska analizuje powieŚ ci ZaPo\skiej

INicdźwiedzkiej, w których bohaterki dowiadywały się

ll nwrljej chorobió i zauwa ża, ze w ich życiu choroba wene_

|ly(:zlra ,,wymus za bądź przyspiesza osiągnięcie świadomo-

Atli, rldrzucenie pr""*id,zianyct,dla kobiety ról i poszukiwanie

Wlrtsnego miejsca w życirrlr148. Jed.nak emancYPantki Prag-

ltęlyraczejuptzedziótozagtażająceżycill,przebudzeniedo
Awirrrlom "go 

iy"ra i uzupełnió edukację o fizjologię, mimo na_

tnżrrnia się na zarzuty wykroczenia przeciwko obowiązu_

ją,,.,1 obyc"ajowości. publiczna dyskusja na ten temat była

lttrlżliwadopieropo1903roku,kiedypopolskuukazałasię
hrillżoczka Angi"it i Bttis Ethelm er Słeqd się wziqł mój bra_

|,itźl,h? W deb.tę tę od. same go początku zaangażowany był

t,ttt:lr kobiet. W"rto jed.nak pamięta ć, że ówczesne teorie

tpkrrtttllo g(czrlez jednej strony upowszechniały wiedzę o pro_

tttlFitl rozmnażr.rir, z drugiej ptzekazywały informacje o ano_

1.1ll Il)idem.
1,1'i 1896 roku,
l'ltł ieć nie wypada, w: Krytyka fe,

tllitlirll ury,ted, G, Borkowska, L, Si-

hr lrnkt
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maliach życta płciowego, a obok chorób wenerycznych medy.
cy umie szczaLl onanizm149.

Dziewczynki w opinii emancypantek powinny mieć moż.
Iiwośó zdobycia takiego samego wykształcenia jak mężczyń..
ni, jednak edukacja ta miała przede wszystkim przygotowaó
je do piźniejszej roli społecznej: bycia żoną gospodynią
matką zktirych to ról, nawet pracując zawodowo, nie mu.
siałyby tezygnować. W emancypacyjnych koncepcjach po.
wraca postulat uzyteczności kobiet w życiu rodzinnym i spo.
łecznym, co jest o tyle ztozumlałe, że wobec oporów, z jakiml
spotykały się działaczki ruchu kobiet, musiały nieustanni
udowadniać, że kobiece aspiracje nie zakłicąwspółczesn go

im układu społecznego. Można domniemywaó, ze efirarrc}l
pantki wykorzystywały argument użyteczności społecznoJ
wyłącznie w celach strategicznych, by nie ztażać do siebic
czytających i słuchających. Wszak już Eleonora Ziemięcka
w Myśli o wychowaniu, wydanej w 1843 roku w Warsaa.
wie, podkreśIała, że kobietę powinno się socjalizować w teĘ
sposób, by nie bała się samotności, kierowała się rozumeml
odpowiadała przed Bogiem za swoje postępki15o. Jej konty.
nuatorki nie wypowiadały slę zazwyczaj w tej kwestii tak
jednoznaczltie, choć nie ulega wątpliwości, że dostęp do
edukacji był w ich koncepcjach powiązany z możIiwością
pracy zawodowej kobiet, a to w ówczesnym społeczeństwlę
musiało wydawaó się rewolucyjnym ządaniem.

Po II wojnie światowej de Beauvoir uważała, że w szkolaoh
koedukacyjnych nie miałaby szansy powstać tajemnica MęŁ.
czyzny, ponieważ znikłaby wskutek codziennej zażyloilal
i swobodnego współzawodnictwal5l. Pomysł, by utworzyó

149 J. Sikorska-Kulesza, ,,Skqd się wziqł tulój braciszek?". Rlcrł11,hi
dyskusji o wychowaniu seksualnym dzieci i młodzieży na ziełticleh, pal"
shich, w: Kobiety i małżeństwo, s. 25-37.

150 A. Landau-Czajka, Przygotowanie do ntałżeństtlla uled,hlg wybła,
nych poradnihów z XIX i XX u:ieku,, w; Kobiety i nmłżeń,sl,ttn, a, 10, Au.
torka zauważa także, że w większości dwudziestowiccztrych prlrrtdnl.
ków wychowawczych wpisane jest założL.nic, ż,e dzicwczyrry będł1 A1,1łAĘ,

śliwo jedynie jako żony.
lrll [}1idlr6, s. 679.
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ułltrlly dla obu płci pojawil się w dyskursie emancypacy]nym

w l'rtlsce już u progu xx wieku, w pracy zbiorowej Głos majq

hlllitłty (1903). Jak łatwo się domyśIió, koncepcję tę oskarzano
,n,',wc"as o nieprzyzwoitość. W 1910 roku Kazimiera Bujwido-

tvtt trad.al broniła tej idei, przywołując argument kształtowa_

ltllt 1lostaw partnerstwa płci, za\eżałojej zwłaszcza, aby prze-

l wltti wytwarzanie błędnych wyobrażeń o płci przeciwn ej''',
,ttld.nak postulat równości osiągniętej przez równy dostęp

,1,1 r,dukacji i koedukację nie spełnił feministycznych oczeki_

wlrti. ZwŁaszcza że _ jak zapewnia Zofta Badura-Tegnero_

wli'/, _ na Zachodzie ud,owodniono, iz kobiety po wyłącznie
l,,riskich szkołach śred,nich tadząsobie o wiele lepiej, jeśti

,,lrrltlzi o dostęp do prestiżowych uczelni otaz zdobycie dobrze

;,llrllrego zawod,u. Autorka jest przekonana, że dzięki nauce

in rlickoed,ukacyjnej szkole nie mozna kobietom nakładać
l gtiry zaptogtamowanych róI i predyspozycji, jak na

;,r,zvkiad kóbieca zd,olność (,z natury") do analizy: ,,Zbtaku
r lrlrlpców używasię d,o syntez dziewczynek i po kłopo,i"ll153,

Ntr' zabrakło w jej artykule także odwołań do współczesnej
łi1,1tlrtcji w naszym kraju, 2 w tym sposttzeżenta, ze w Polsce

l l l r, l<tled,ukacyjne szkoły są przew ażnie szkołami katolickimi
l w iqlkszy nacisk kład,zie się w nich na wychowanie ,,dobrych
l t t t t l.t lk Polek", niz na samod.zielnośó or az samorealtzacjęI'a,
|(rrr,rlukacja i związana z niąnadzieja na wyrównanie szans
i t,il,wczynek i chłopców okazała się zbyt małym krokiem,

;lt,rllllem z reprod.ukcjąróI płciowych Znowu zdawał się tkwić
w ittttym miejscu, mimo iż wydawało się, że wystatczy uczyó

lr,F,tl samego w tych samych warunkach. Takie marzenie nie

llt,lrl tlbce nawet Germain Greer. w szkolnictwie widziała
tlllll [)cwnąoazęd,Ia dziewczynek, które w domu stawiane są
wrllltrc wąsko pojętych róI kobiecych. Ptzesttzeń gimnazjum
wr,rllttg niej sprzyjała temu, by dziewczynka mogła ztozlJ,

l h')'l||, S, Walczewska, Damy, ry cerze i feministhi, s, 7 7, Pierwszą ko-

,,, l r t lt ttt:yj trr1 szkołę w Warszawie otworzyła Helena Skłodowska-Szalay,
irlr rHl t,ll M,n.li Skłodowskiej,Curie . Za: G. Kubica, Siostry Malinowshiego,
, :1,1i l,,tlbit,t,y n,otlloc,zesne na poczqtkuXXwiehu, Kraków 2006, s. 338.

lnil Z, ||ltdtlrl,t-Tegnerowicz, Dziewczynhi - do arlalizYl, ,,PełnYm gło-

,,t,lll" tl)t)?, ttr 1-1, s. 31 .

l n.l 
| |1i1|1r111.

I57
156



l58 Socjalizacja

mieć, że propagowana pTzez rodziców ścieżka zyciowa ltlł,
j e st j e dyną mozliwą przys złością. stąd b ar dzo ktyty cznio r lr l
nosiła się do wszelkich edukacyjnych zapęd,ów, zamięrałl
jących wprowadzaó do szkół specjalne przedmioty dla dziew
cząt, jak na przykład nauka szycia155.

Tak ukierunkowane feministyczne rozw ażania zapocl,ąl
kowały dyskusję o ukrytym programie nauczania, cz1,1t
o obecności niewyrażalnyc]n explicite, ale narzucatryt,lr
przez nauczycieli stereotypowych zachowań płciowych, l,,,
miało się przyczynió do wyraźnego tozdztału szkolnej trrltl
kacji na ztóznicowane płciowo dyscyplin5i, które miały ltyr'
jakoby zwlązar'e z predyspozycjami wynikającymi z płciln||
W roku L970 Kate Millett jednoznaczl7te domagała się, |i
kwidacji podziału w szkolnictwie amerykańskim na terylrl
tia,,zeńskie" - nauki humanistyczne i artystyczne - (ll,tl*
terytoria ,,męskie" - nauki ścisłe157. Podztał na obsznl,v
zantlteresowań nie wynikał - według Millett - z żadnyllr
immanentnych cech kobiet, ale był bardzo mocno wpienlrt
w edukację samą nakierowany na ugruntowanie patrinl,
chalnego wzotca hierarchicznych ról społecznych. Nttwul
niewinne aluzj e wzmacniaj ą zainter esowania dziew czy l t u h
przedmiotami humanistycznymi - dowodziła co p(,wll
duje, ze w przyszłości będą one skazalle na gotzej plltlll.,
zawody. Inga Iwasiów w podobny sposób pisała o sytunr,||
edukacyjnej kobiet w latach dziewięćd,ziesiątych xx wit,htl
w polsce, a jako dowód ptzytaczała dane statystyczne z ultl
wersytetu i wydziaŁu, na którym pracuje: ,,Mapa plci ,iert
mniej więcej tozsama z ptestiżem zawodów, do których rlrl
stęp otwiera dany kierunek studió*lll5S. Humanistyklr jell
więc sfeminizowana, podczas gdy inne, bardziej prestiżrlwp
i gwarantujące karierę kierunki zajęte sąptzez mężczynll
co więcej, jak podkreślała Iwasiów, im bardziej prostiżrlwy

155 G. Greer, Kobiecy eunuch (1970), s. 79.
156 M. Humm, Słownik teorii feminiznt,tt, s. 236-237.
157 K. Millett, Tboria polityki, płcioulej (l970), w: Ni,kt, n,ie nxlziłtg hl

bietq, s. 82.
l68 f . IYą"iów, Kobi,tlty n,tt, lt,rt,i,ttlt,rsylłr,i,t, cillg tlu/słv, ,,Ir(rlttyltt Hlrl

s()m" 1997, tlr 6. s, l ii.
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tlrhllrd nawet w obrębie humanistyki, tym więcej w nim
Elęl,r,r,yzn Autorka zwtacała przy tym uwagę, że miejsce
illtltr,,j dziedziny w hierarchii uniwersyteckiej nieustannie
hl|)l,( ltlukuje patriarchalne kryteria . Badaczka pesymtstycz-
11|v prnf znała, Że nle widzi w tym modelu szkolnictwa szans
lttt zttlianę: ,,Obecny stan rzeczy wydaje mi się tak nierefor-
lllllwlllny, ze skłonna bym była uznaó go za naturalnr>l159.
'h,lt,, tlo nie budzi optymizmu w lwasiów, jest nakładająca
ilq, lrlr hierarchię przedmiotów i płci w kontekście dystrybu-
p|l wlldzy niemozność egzekwowania swoich praw, a przede
*rlystkim - niechęó samych kobiet do walki o zmianę. Re-
lnl,;,,ll,,w arry przez niąprzypadek udowodnionego molesto-
frlllrilr seksualnego studentki pTzez profesora, zakończony
Jlrllrlwicznym sukcesem i po wycofaniu się ze sprawy wszyst-
lir,lr zlrinteresowanych bezpośrednio kobiet, jest dla niej do-
wtttlt,lll na to, ze mimo stuletniej obecności kobiet na uni.-
w1,|,l]vt,ocie, ,,po rewolucji obyczajowej i feministycznej, po
b ll lł r r li rlach różnorodnych przemian - kobiety mil czd'l6o ,

6 ;ll,rllllcmy płci w środowisku naukowym są zakłamywa-
|11r 

lti l , Jl ierarchia płci jest więc wszechmocna, a życie środo-
Pielt lll<irdemickich niczym się w tej kwestii nie wytiznta.

Wllrściwie wszystkie dotychczas wymienione feministki
ll,yI vlirlwały istniejący system edukacji, ptzede wszystkim
;r, wzglqldu na ciągłe różnicowanie wiedzy pod kątem płci162.

Wt,klrl,vwały, ze nawet jeśIi dziewczynce uda się pokonać

|t1,1,t,tltlrly wychowawcze, jej poczucie niższej wartości jest
tlrvI zillterioryzowane, by potrafiła temu podziałowi prze-
glwr lzilrllrć. Zabiegi edukacyjne od wieku wczesnoszkolnego
|ll rrrxil1l<nięte są stereotypami roli, odzwierciedlającymi się
w l t ir,l i<:znie reprezentowanych postaciach dziewczynek
p rrlr,ltttllltarzach i podręcznikach, poleceniach formułowa-
11yllt w .jt,dnym (męskim) rodzaju gramatycznym, a postaci
tlait,wr:z.yllck oraz ich mam przypisane zostały do sfery do-

lrttt l|1i1|1r111, s, 11-1.

|"'I lllitlt,Ilt, s. 1tł.
lltl l|1j1|1r111, s. 2().
lli:] |lt)t,, lttkżt,: l). Zltw<lrskłr-Nikoniuk, Drogi n1,odyfikowartia socjali-

alu l, l tt,,vrltlltl,tl,tl,i,lt, 1lrzłz It,ttt,i,n,i,znt,, Olsztyn 2OO4, s, 118.
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mowej163. Wiedza szkolna, która wyrasta z kultu wartości
kultury dominującej, w największym stopniu reprodukuje
role płciowe i hierarchie. Dostęp do natzędzi, za pomocąktó.
rych mozna opisywać, rozumieć, klasyfikować zjawiska oraz
doświadczetlia, Ilatzuca jednocześnie współuczestnictwo
pTzez reprodukcję patriarchalnych wartościl6a.

6.2, Guli,nee

Projekty Virginii Woolf wydają się na tym tle wyjątkowe,
sdy ż pozwalaj ą wytropić pewne, zazwy czaj niewidoczne, ścież.
ki w myśIeniu o edukacji jako o kolejnym natzędziu upod.
rzędniającym pozycję kobiet. Już w I92O roku Woolf zwracala
uwagę, że intelekt nie ma płci, aksztaŁcenie wymaga środków
finansowych i w zwuązk:u z tym bardzo tzadko bywa udziałem
kobiet. W wydanych w 1938 roku Thzech gwineach protestowale
przeciwko ówczesnemu systemowi edukacji jako wspierająee-
mu wojny i nacjonalizmy ptzez obowiązującą w szkolnictwie
hierarchię, wielowiekową reglamentację dostępu do wiedz.g
atakze niemożność wpływu kobiet taa z,mlalaę programów odu.
kacyjnyc6165. Reformy uniemozliwia według ntej związek bn.
dań naukowych z interesami grup najbogatszych, tym samynt

163 Por. na ten temat: E. Kalinowska, Wzerunłłi dziewczynek i, eh,lap.
ców,lłobiet i mężczyzn w podręczrtihach szłłolnych, ,,Kwartalnik Pedago.
giczny" 1995, nt I-2, s.219-253; B. Łaciak, Dziewczynłłi i chłopcy ul relą,
cjach społecznych,,,Kwattalnik Pedagogiczny" 1995, ttt I-2, s. 283-9H6i
A. Gollnikowa, Utrwalanie tradycyjnych ról płciowych przez stłolę,
,,Pełnym głosem" 1995, nr 3, s. 3-8; J. Morciniec , Skqd się biorą za,d,oula-
lone niewolnice albo czego uczy elementarz,,,Pełnym głosem" 1996, ttr B,

s. 9-19; Równość i tolerancja w podręcznihach szholnych, Bibliot,ekn
Pełnomocnika Rządu ds. Rówrrego Statusu KobiettMężczyznr.t l, WHr=
szaŃa 2003.

164 L. Kopciewi cz, Polity lła hob ie co ś c i j alło p e dago g iho, r ó z n,i,t,, l, 4 6,
165 V. WooĘ Thzy gwinee, w: eadem, Wasn"y pokój, Thzy gutirttlr,, pfżel,

E. Krasińska, Warszawa 2OO2, s. 181-183. Skojarzenia rrttlżsr,rlrriltjąm
wojsko i akademię odnaleźć można w dzienniku Wlolf jtrż w zrrpixkaah
z L977 roku: ,,Czekałam na wielkim placu, otoczolla btrdynklrlrli krlgznł
i przypomniałam sobie college w Carnbrirlgc l...] Nirlzrr<l 11r pttczttt:it ktth,
troli i bezsensownc,j dctcrminacji". V. Wtlrllf. (}hlt,ilr unlttości., l)zirnnlh
I9l5-194I, ()prac. A,(), l]rlll, przt,l. M. llrlydr,|. Krrrkr'iw t(X)?, rr, l16,
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rrr:zelnie wpisująsię w porządek społeczny oparty na przemocy
l ;lozbawione są kontroli nad tym, w jaki sposób naukowe od-
li l,ycia zostaną wykorzystane, jednak dzięki zgodzie na taki
lll:ln tzeczy korzystają ze wsparcia finansowego owych
w,trstw166. Dla Woolf oczywiste jest, ze społeczeństwo oparte
lr;r podziałach hierarchicznych, wiążących przywileje z jedną
I i 1, tl pą społeczną nie może zapobiegać woj ni e, gdyż juz na pozio-
lrritl edukacji łatwo ujawnió te same tendencje do rywalizacji
r t:llciwości, które rozpatrywane w większej skali prowadzą do
t)l,zomocy wojennej: ,,tradycyjrre kolegia - pisze w liście dó wy-
t t r t : l ginowanej przełozonej kolegium dla dziewcząt, przekazując
1,,i pierwszą gwineę - nie wpajająszczegóInego szacunku dla
rvrllności ani nie vczązdecydowanej ńechęci do wojerl'167.

Nie ograntczyła się jednak wyłączllle do krytykt, ale za-
| 
,l,( )ponowała nowy model edukacji w ,,awanturniczym" i eks-
1rll,.}rfilefltalnym kolegium. Postulowała ubóstwo w celach
; l 1,1t l<tycznych i bardzo istotnych, albowiem tylko taka szkoła
l,r,,rlzie, według niej, zdolna do ciągłej odnowy, nie obrośnie
trlrtlycją symbolizowaną tutaj przez zakurzone i przykute
llrlicuchem do stołu książki168. ,,Powinno ono uczyć - pisze
Wrltllf na rok przed wybuchem II wojny światowej sztuki
rv lr 

1 
ltiłzycia z |udźmi, zrozumienia dla ludzkich odmienności,

,r l;tkze pomniejszych sztuk rozmawiania, ubierania się czy
1,,,ltlwania. Celem nowego, biednego kolegium będzie nie
,, 

1 
l,,t :.j aliz acj a i se gre g acj a, ale j edno czelate" 769. Woolf nie mia-

1,1 ir,dnak złudzeń, ze takie kolegium naprawdę powstanie,
.,rllrwała sobie sprawę, ze wzotem dla szk6ł żeńskich będą
ttt,,,sl<ie uczelnie, a kobiety zmuszone zostaną do współ-

l(i(ilbidem, s. 189.
llii Ibidem, s. 186. Interesującą interpretację Thzech gwinei ptzed-

,lltwillt w eseju Regarding the Pain of Others Susan Sontag. Analizuje
lr1111 ;11,N()de wszystkim te wątki pacyfistyczne tekstu Woolf, które zwią-
=.llll|,|.|l\ z refleksjami poświęconymi zdjęciom z wojny domowej w Hisz-
1rrtllli. Srlntag ukazuje, momentami polemizująć z WooĘ w jaki sposób
=,,l;,,,r,ilt wtljcnne są politycznie wykorzystywane, by zachęcać do wojny,
ll lll|, w.ylłlcznie jako protest przeciwko niej. Interesują jązwłaszcza
.,Il,,,t,tll ;l<lświęcone wojnie w byłej Jugosławii. S. Sontag, Regarding the
l|ttttl t)f' ()l,Itl,rs, Ixlndon 2004,

|ł|H V, Wtltit', 'l|,zy gtui,n,ee:, s. 187.
|'i|| lllitlt,ltl.
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uczestnictwa w ich hierarchicznych strukturach właday,
Wiedziała jednak, że edukacja jest potrzebna kobietom, ktÓ.
te ptzez wieki były pozbawione mozliwości kształcenia.

We wcześniejszym, bardziej optymistycznym Wasnyfll F@-
koju Woolf sytuuje piszącą kobietę na zewnąfuz szacown go

Oxbridge. Instytucja ta zarazem pociąga ją i odrzuca, jmi
symbolem wiedzy otaz dowodem na to, że wledza oraz pi .

niądze oznaczają władzę170. Bohaterka eseju zdaje się ur&e.
czorra splendorem, dostoj eństwem i ceremoniałem akademlo,
kim, by po chwili widzieć w akademii wyłącznie rezerwat dla
starców, ktfuzy z codziennym życiem nie mają nic wspólne5o,
a jednak są przekonani, że swoimi umysłami dotykają,,istoĘ
tzeczt'' . Co chwiLę też coś wytrąca bohaterkę Woolf z zachwy,
tu, by uświadomić jej jak wiele istotnych spraw zostało prz n

tychże mężczyzn pominiętych, uznanych za niewazne, chod
stanowią one istotną częśó życia. Każde zejście z wyzlnaczon J
i wąskiej ścieżki na trawnik, ozn aczające zarówno swobodę
ruchu, jak i myśli, wiąże się z natychmiastowąreakcjąpedlal
który przrytaca ustanowione uniwersyteckie ramy. Ta nicuf-
nośó do systemu edukacji, a jednocześnie świadomość, że wle,
dza umożltwta poznanie świata, vczące się kobiety sytuujo na
obtzeżach, jednak nie jest to - jak podkreśla Woolf - po&y.

cja zła. Wręcz przeciwnie - przy wsparciu mądrych nauc&yo
cielek umozliwla relanty-socjalizację zalecając wyzbyci Flę
wpojonych ptzez wychowanie i mieszczańską obyczajowoĆd
poglądów. Warunek jest jeden: trzeba pafuzeó na tę wiodaę
z zewnątrz i nieustannie poddawać ją krytycznemu oglądoWl,
A także - uzupełniać o postaci kobiece historię literatury
i dzieje, czyli zmieniać szkolną wiedzę.

6.3. Zbgt pilna studentka

Bohaterka Wasnego pokoju natyka się w bibliotec nE
studenta:,,student zajmujący sąsiedni stolik przepiaywal
coś pilnie z jakiegoś podręcznika, mniej więcej co dzioalęó

L7o Za,I. Filipiak , Własny pokój, własna twórczość, wstęp do: V Wrxllf,
Właany poh,ój (1929), przeł. A. Cłraff, Wnrsznwa l997.
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lltitlut wyłuskuj ąc zeit,_ byłam o tym przekonana _ grudki
ltlr,iczystszej prawdy. Swia dczyły o tym niezbicie jego pełne

*ntltlwolenia pochrząkiwarrir::171. Student, któremu wpojono
Iltr,l,tld,ologię w Oxbridge, skontrastowany zostaje z zagu-
lrirlllą w czytaniu i pisaniu narratorką. Cały esej jest bowiem
wykroczeniem przeciwko metodologicznemu wywodowi i kla_

lllwlrym tezom, będąc przy tym szyderstwem z tej metody.

wtedy gdy kobi ety zaczęły studiować, a ptzynajmniej for_

lltlttnie było to możliwe, figura pilnego studenta zostaŁa

W l,rlkstach feministycznych zastąpiona ptzez postać pilnej
rlrrrlontki. ,,Zbyt sumienna studentka _ podkreśIała
w l)rugiej płci de Beauvoir _ przytłoczona szacunkiem dla
ntll,rlrytetów i ciężarem erudycji,pattząc na świat ptzezkoń_
pJtitl okulary, zabtjaw sobie zmysŁ krytyczny, a nawet inteli-
gt,ttr:.ię. Jej metody"rnu gorliwość rodzi napięcie i nudę"172,

Krlllictę piszącą ptzytłacza ogrom kultury _ męskiej kultu-
i,y, lt gdy się tej kulturze Lzw1ązanym znląrygorom rozumo_

włtlliłt pod,porząd.kuje, zabtja w sobie oryginalność tkofrczy
,,iłtk llilna uczennica" na czczym naśIadownictwie173. Co cie_

hłtwtl, sama d,e Beauvoir pracowała jako nauczycielka i wte_

rly jak przyznaław książce w sile wiełłu _ ptowokowała
Ewrl,itl uczennice, zwŁaszcza na lekcjach o etyce. Wiele z nich
lltlltt,<lwało się, a do tego skarżyło rodzicom:,,w klasie i w wy-

ll1,1l(:()waniach ciskały we mnie starannie wyszlifowanymi
))l,,1,1vl, ich ojców argumentami, które ja zbtjałam za każdym
l,H,r(,!l1"I74. 1 chociaż omawiane problemy dotyczyły pracy,

b rr 1 
l i t,tt łu, sprawiedliwości ot az koloniza cji, czyll de Beauvoir

;ll,t,zrltltowała najprawdopodobniej swoje lewicowe poglądy,

ltir,l,rttdno zauważyó, że studentki były pilne wtedy, gdy wie-
tl,r,ll szktrlna i przekonania umacniane w domu były tożsame
i wzlt.itlmnie się potwierdzaŁy, natomiast w momencie, w któ-
l,y lll tltluczycielka wprow adz7Ła pewien dyskomfort poznaw-

l/l V, Wo(,if, Własny pokój; s. 46.
l'/r S. do Beauvoir, Druga płeć (1947), t.II, s. 549 (zdaje się, że Ie-

;liei llylrllly przetłum aczyć,,końskie okulary" na ,,końskie klapki", gdyż

w laltx:it,tlhtldzi w tym fragmencie o wyznaczenie kierunku spojrzenia).
l/ll l|1i{lr111, rł. 668-669.
l'/'l S. d() l}ołtttvtlir, W si,le ulieku., s. 94.
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czy w ich życie - zbuntowały się, odmawiając sporządzania
notatek.

Germaine Greer w Kobiecym euTluchu także opisuje su.
mienne studentki, konstatując: ,,dziewczęta były pilne, a ne.
wet zbyt pilne, tyLe że ich wysiłki były nakierowane na
fałszywe cele. Bardzo pragnęły zadowolić innych i wchłonąd
wszystk onl75 . Judith M. Bardwick i Elizabeth Douvan w tek.
śeie z 1972 roku zauważają, że,,szkoły to instytucje sfemini.
zowar.:'e., w których ceni się konformizm i w których ucaą
konformi.lPi':176 . Zdobycie wiedzy ptzez kobiety w sytuacji,
gdy społeczl7e oczekiwania w stosunku do nich się nie zmic,
niają sprawia, ze ich działalność artystyczna i naukowe
ukierunkowana jest na to, aby zrobić na prow adzących dobre
wrażenie, a nie rczw7jać własną wiedzę i krytyczny do nieJ
stosunek, & sĄ to cnoty niezbędne, jeśli pragnie się zmioniĆ
sytuację kobiet. Poza tym wiedza, którą sobie przyswajają,
nadal jest wiedząmęskfu a to dla feministek oznacza, żewy,
kluczono z niej kobiety i pominięto obszary, w których pru E

wieki dztałały. Millett uznała, ze jedną z głównych broni pn-
triarchatu jest właśnie ogtaniczenie dostępu do edukaojil
,,Wiedza daje władzę, ale i władza wiedzę; podległośó kobiet
wynika w znacznym stopniu z niemal kompletnej ignorancji,
w jakiej utrzymuje je patriarchat"177. 1ry wydanej pod konieo
2OO7 roku Małej ksiqżce o feminizmie Sassa Buregren, w ro7,.

dziale ,,Co to jest władza?" odwraca ten argument, zachę-
cając dziewczynki do nauki: ,,Tacie zawiesił się komput r,

<Ada, pom6ż mi!> - woła do córki. <<Za chwilę, tetazbawię aię
z kotem> - mówi Ada. Ada ma wied zę, czyltma wład zę"l7tl ,

I choć patriarchalna nauka nie może być dla kobiet jedy.
nym celem, tylko dzięki niej możliwa jest demaskacja ideolrl.
gicznych założen tkwiących u jej podłoża. Stanowisko Iwagiów
w kwestii edukacji można porównać z wszystkimi przedete.
wionymi wyżej opiniami WooĘ Greer, Millett. Również i ona,

175 G. Greer, Kobiecy eunuch (1970), s. 63.
176J.M. Bardwick, E. Douvan, Ambiwalencja: socjalizowanie kohiat

(1972), w: Nikt nie rodzi się hobietą, s. 169.
l77 K, Millett, Tboria polityhi płciowej (1970), s. 81-82.
178 S. Buregron, Mała haiqżha o fe,ntinizltlde, s. 6l,
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w wykład ach szczecińskich, dostrzega opisywany wielokrot-
h ie 1l roce s interio ty zow ania pr zez studentki normy:,,Proble-
hlem najdelikatniejszym, poniekąd wstydliwym, jest samo-

Gwrrltnośó treningu patriarchalnego. Studentki tylko niekiedy
ttjnwniają zniechęcenie narzuconą im ptzesttzenią <ścisłej
prnwdp. Poddają się tak łatwo, jakby ich przezl:.aczelauem

millltl być niewolnictwo intelektualne. Tłumaczę to sobie
w,it,den sposób: one nie sąu siebie"17g. Iwasiów usprawiedli-
wirt bierną postawę swoich studentek i traktuje ich brak
kryl,ycyzmu jako wynik wpisanych w proces edukacji obcych
ltn wartości, a także obojętność i niewztuszotlość systemu
etlrrkacji, mimo stuletniej obecności kobiet na uniwersyte-
taclt. Dość ironicznym symbolem tego stanu tzeczy sąpisuary
winzrlce w damskiej toalecie w budynku, w którym odbywają
rię zlrjęcia na sfeminizowanym kierunku, jakim jest filologia
prrlnka. Są one znakiem, że kobiety zawładnęły ptzestrzenią
(w rlpisywanym przykładzie - koszarami), która do nich nie
Dalrrży, wewnątrz ktfuej muszą się poruszaó z uwagąt roz,
trll;lnie, aby nie Łamać obowiązujących praw. Przesttzenią
i irrxl,ytucją która nie bierze pod uwagę ich fizjologii, emocjo-
ltnllttlści, problemlw związanych z opieką nad dzieómi. Ptze-
ll l,rt l ń starych pruskich koszar koresponduj e z upartym przy -

w irlzłrniem do dziewiętnastowiecznych metod nauczanl a oraz
*l t i r r rttrchizowaną strukturą wład zy na uczelni. Wymusz a też
t l ya 1,1 r ns między uczącymi a nauczanymi I ptzez swą masowośó
delltlrsonalizuje kontakty w akademii. Być może dlatego Maria
,laltion i Kazimiera Szczuka w swojej fantazjt futurolog1cznej
tlrrwrrlziły, że za sto lat nie będzie powszechnie dostępnych uni-
werrrytetów, a kobiety (z wyjątkiem uprzywilejowanej kasty)
lrętll1 stanowily niewykształconą ciemną masę. Wystarcząbo-
witltn niewielkie zrniany w podziale pracy, aby kobiety znowu
atrnllrzły się na takich samych pozycjach, jakie zajmowały
s, XlX wieku i stały na sttazy domowego ogniska18o.

l'/l) l. lwasiów, Gender dla średnio zaawanłowanych. Wyłłłady szcze-
t,tllpA,ł]t,, Wnrszawa 2004, s. 237.

|ń(l M. Janion, K, Szczuka, Kobiety na uniwersytecie za 100 lat _

lnąjkll |uht,rologiczna,, w: K. Szczuka, Kopciuszek, Frartkenstein, i inne,
l, ltltl-2()6.
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6.4. Nowa akademi,a

Równy dostęp do edukacji nie stworzył świata równośel
i - co pośrednio pokazywała już Woolf - nie mógł do tego
doprowa dzió, poniewa ż wtedzajest patriarchalna, broni slo.
tus quo interesów dobrze najedzonych mężczyzn w togach,
Nawet jeśli kobiety znajdąsię na uniwersytecie, zmu zon
są do podążania wąską ścieżką a wpojona im potrzeba bycia
lubiany.mi prowadzi je w ślepy zaułek ignorancji i konformi.
zmu. By sytuację tę zmtent(, trzeba się temu przeciwstawid,
a to wymaga odwagi i pracy. Woolf wtetzylą że sto lat, dziękl
kolegiom dla dziewcząt, zmieni sytuację piszących kobięt
i każda z nich będzie miała ,,własny pokój i 500 funtów tooĘlt
nie", odwagę, by ,,sięgać wzrokiem ponad pogróżki Miltola'lr
zda sobie sprawQ, zQ,,nie istnieje zadne silne ramię, którego
mozna by się uczeptć, że zawsze idzie się samotnie"l8l. Aby
móc wieść życie fascynujące i świadome, trzeba posłużyó alę
środkami patriarchatu: wiedzą i pieniędzmi, by w końcu od,
ważyćsiętworzyć,,tllaczej,,,pokobiecemu'amoZetaczei
androginicznie.

Program reformy jest taki sam od czasów powstania Wae=
llego połłoju - otwartość na zmuarry, dialog, partnerstwo. Tb
postulaty znajdziemy i u Iwasiów i we współczesnych prrl=
jektach ,,pedagogiki otw attej" . Kopciewicz za efekt przemo y
symb olic znej uznaj e,,zabie g p o z nawc ze go uj e dno z nac znia n ie
świata - zredukowania jego wieloznaczności ptzez wpl6l
wadzenie idei porządkunl8z . Dopiero ekspresja doświadczcń
głosów dotąd wykluczonych umożliwiłaby, według nlel,
stworzenie społeczeństwa prawdziwie dem oktatycznegolte,
Iwasiów zwtictnatomiast uwagę na to, że edukacja powinna
,,stració rytm musztry i zmienić się w rozmowę"184. Projekt
reformatorski Woolf ma więc kontynuatorki, choć jej tekrt
powsthł prawie 80 lat temu. Feministyczne pisarki nie epo-
dziewają się, że marzenia autorki Thzech gwinei uda się zre=

181V. Woolf, Własny pokój, s. 136.
L82L. Kopciewicz, Politykahobiecości jako ped,agogiha różnic, g, 1fl(l,
183 Jbidem, s. 46.
l84 J. Iwa iów, Genrler d,la śrcdrtio zaulOarllulnu,nyeh, g, 287,
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lrlizować. Akademia, jak każda instytucja, reprodukuje pa-
l,t,iarchalny system wartości, nie tylko na poziomie struktury,
łrlc i przez mniej widoczne androcentryczne założenia obec-
llt) w szkolnej wiedzy, która dostarcza uprawomocnień pa-
ll,iłrrchalnej kultuyze. Nie znaczy to, że kobiety nie mogąre-
n lizować własnych pomysłów i modyfikowaó proponowanych
ltttltodologii. Chodzi o to, że nie zyskują one legitymizacji,
n t,ym samym zawsze będą skazane na podrzędne miejsce.
l t,rrk obrazwspółczesnej studentki, która przekroczyła mury
( )xbridge i może bez pozwolenia dziekana korzystać z biblio-
t,t,l<i, nie rózni się od postaci pilnego studenta.Pozycja, z któ-
1,1,j atakowała akademię bohaterka Woolf, przestała istnieó,
krllliety zostały dopuszczonle do edukacji, ale wymóg zdoby-
rr ilt syste matycznej wiedzy encyklopedycznej zniwelował ich
1lrll,tlncjalny opór otaz kryŁycyzm.

Wizerunkowi zbyt pilnej uczennicy, która utwierdzaptze-
lllllczoną jej rolę społecznąoraz pomyślnie kończy patriar-
eltłrlną socjalizację, przeciwstawlć można studentkę i stu-
tlt,llta interdyscyplinarnych studiów gender studies, ktirzy
Jll,?,Il łączente wiedzy z różnych dziedzin naukt, zetknięcie
eię z feministycznymi tekstami, udział w dyskusjach i twór-
t,zy wysi1"1185 wypracuj ąwraz z profesorkami i profesorami
llllwv model otwartej edukacji. Nic więc dziwnego, ze to im
t,l(,tłt;o na łamach feministycznych publikacji oddaje się
glrln|8(;. Wydale się również , że to do nich kierowana jest dys-
kttrr,ilr o socjalizacjt, rolach płciowych (teatrze t6I), by mogli
lll"ł(trwać błędne koło reprodukowania patriarchatu. Gender
pł u d i.c s zdająsię obna zać w szelkie mechanizmy interioryza-
cJi łrlltlłecznych oczekiwań. Starająsię kształcić postulowaną
)]l,?,l.,f, Woolf postawę ktytyczną licząc na to, że zmtana jest
ntrlżliwa dzięki edukacji i kierunkowi istniejącemu na obtze-
*arllr instytucji, jakąjest akademia. Jak PodkreśIała Bożena
t llrrlluj, gender studies mają staó się ,]miejscem ptzekazywa-

lHń '|tllkio cechy edukacji na gender stud,ies wymienia chociazby
M, llnrlkiewicz, Co to sqstudia gender?,,,Zadta" 2000, nr 2(3), s. 13-15.

lHn Zr()bila tak chociażby I. Iwasiów w Gender dla średnio zaa,wanso-
l.,lltł,vr,/ł, Atltlptki i adepci gender studies mająpoważny (zwłaszcza iloś-
plrlwrl) rrtlzitrl w fominitłtycznych publikacjach i czasopismach.
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nia wiedzy o tym, jak dokonuje się definiowanie płci, po co
i jakie są tego następsl*r'l187. Z jednej strony badania tc
skupiają się na analizowaniu obyczajów, stereotypów repro.
dukowania płci, z drugiej natomiast mają sptzylaó re-lektu.
rze istniejących już świadectw kultury na temat płci188. Do.
rosłe kobiety i dorośIi mężczyźni mogą wyzbyć się wpojonych
im przystosowawczych ograniczeń, choó nie jest to proccs
łatwy. Pomocą mają być feministyczne wskazlwkt, jednak
od studiujących oczekuje się, by byli pilni i nie poprzestawali
na powierzchownej recepcj i koncepcj i dotyc zący ch tożsamośo l
płciowej. Anna Titkow w ten sposób tłumaczy swoje oczeki.
wania wobec studentek i studentów zajmujących się kwestią
płci: ,,jestem świadoma <politycznie> i wiem: jeżeli sprawy
dotycząkobiet, wszystko musi byó zrobione perfekcyjnie, po.
nieważ będą przyłożone trochę inne kryteria, bardziej ostre,
mniej życzltwe, niż gdyby to dotyczyło społeczeństwa i ja.
kichś ogóInych tematów"189. Pilność osób studiujących w ja.
kimkolwiek zakreste gender studies wymuszona jest więc
poniekąd nieprzychylnością pozostałych członków akade.
mii, a kwestia feminizmu budzi zbyt wiele emocji, by móc po.
zwoltó sobie na zbyt banalne konkluzje.

187 B. Chołuj, Różnica między u)onl,erl's stud,ies i gender studiea, rrKa,
tedra" ?OOL, nr 1, s. 33.

188Ibidem.
189 A. fitkow, Poza fasadq, w: Feministki własnym głosem o aobla,

wstęp i red. S. Walczewska, Kraków 2OO5, s. 44.

il. Matżeństwo

I

,,Anachr,orrizm" to słowo najlepiej oddające poglądy powo-

,ir:nnych feministek, w tym Simone de Beauvoir, na kwestię
lnałżeństwa. Na progu XXI wieku obserwację tę powtórzyła
w Polsce Kinga Dunin: ,,Małzeństwo tobatdzo dziwna insty_
t,ucja. Aż dziwrre, że dotąd się utrzymała. Biologia stworzyła
,r,r, .o prawda do monogamii, ale tylko okresowej"l. Re_

lilrmą instytucjl małżeńskiej zajmowały się już dziewiętna-
xt;rlwieczne emancypantki, a relacje między małżonkami by_

ly przedmiotem wielu ówczesnych dyskusji, artykułów
i debat. pod pretekstem zajmowania się kwestią małżefl-
rłt,wa ruch kobiecy przemycał także propozycje reform spo-

ltlcznych, zmiant modeli socjalizacji otaz niejednokrotnie
1lrrlblem kobiecej seksualności, w tym _ prokreacji, unika-
iltc dzięki temu pomówień o nieptzyzwoitośó.

w pismach emancypantek wykształcgna towatzyszka ży_

t:irt zastąp
tltirtła mie
Nltrcyza
ijtldnakowe z mężczyznami prawa (Zofta Daszyńska-Goliń_
pktt, Waleria Marrenó5). Jednocześnie wiele emancypantek
grlrliwie zapewni aŁo, ze wyzwolone kobiety będą nadal wstę_

l k. Dunin, czego chcecie ode mnie wysokie obcasy?, warszawa
t(l()2. s. 112.

l M. Wollstonecraft, Wndykacja praw hobiet (1792), przeł. K. Brat-
ktlwnkn,.,,Ośka" 2000, nt 2.

l] N. żmichowska, słowo przedwstęllne do dzieł dydahtycznych pani
Ilu|'|ttłunowej (1876), w: A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia,
Attlokryia polskich tekstów feministycznych lat 1870-1939, War zawa
l Hlltl, rł. 86-48.

{ ll, Kuczalska-Reischmit, Nasze drogi i cele (1897), w: ibidem, s. 157.
h w, Marrenó, przesqdy w wychowaniu: studium pedagogiczne

(lHHt), w: ibidem, c, 68,69.


