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nia wiedzy o tym, jak dokonuje się definiowanie płci, po co
i jakie są tego następst*ull187. Z jednej strony badania te
skupiają się na analizowaniu obyczajiw, stereotypów repro-
dukowania płci, z drugiej natomiast mają sptzylać re-Iektu-
rze istniejących już świadectw kultury na temat płci188. Do-
rosłe kobiety i dorośIi mężczyźni mogą wyzbyó się wpojonych
im przystosowawczych ograniczeń, choć nie jest to proce
łatwy. Pomocą mają być feministyczne wskazówki, jednak
od studiujących oczekuje się, by byli pilni i nie poprzestawali
na powierzchownej recepcj i koncepcj i dotyc zący ch to żs amości
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 być zrobione perfekcyjnie, po-
niewaz będą przyłożone trochę inne kryteria, bardziej ostre,
mniej życzltwe, lliz gdyby to dotyczyło społeczeństwa i ja-
kichś ogóInych tematówll189. Pilność osób studiujących w ja-
kimkolwiek zakresie gender studjes wymuszona jest więc
poniekąd nieprzychylnością pozostałych członków akade-
mii, a kwestia feminizmu budzi zbytwiele emocji, by móc po-
zwolió sobie na zbyt banalne konkluzje.

187 B. Chołuj, Różnica między u)omerl's studies i gertder studies, ,,Ktl-
tedra" 2O0I, nr 1, s. 33.

188Ibidem.
189A. Titkow, Poza fasadq, w: Feministhi własnym głosem o sobi,r,

wstęp i red. S. Walczewska, Kraków 2005, s. 44.

III. Malżeństwo

I

,,Anachronizm" to słowo najlepiej oddające poglądy powo-
jtlnnych feministek, w tym Simone de Beauvoir, na kwestię
llltrłzeństwa. Na progu XXI wieku obserwację tę powtitzyła
w Polsce Kinga Dunin: ,,Małżeństwo to bardzo dziwna insty-
lrrcja. Aż dztwtle, że dotąd się utrzymała. Biologia stworzyła
,,,,, .o prawda d,o monogamii, ale tylko okresowej"1. Re-
lilrmą instytucjt małżeńskiej zajmowały się już dziewiętna_
ll,tlwieczne emancypantki, a relacje między małżonkami by-
lv przed.miotem wielu Ówczesnych dyskusji, artykułów
l <lebat. Pod pretekstem zajmowania się kwestią maŁżeń-
nlwa ruch kobiecy przemycał także propozycje reform spo-

lr,t:znych, zmianl modeli socjalizacji otaz niejednokrotnie
;ll,<lblem kobiecej seksualności, w tym _ prokreacji, unika_
1l1t: dzięki temu pomówień o nieptzyzwoitośó.

W pismach emancypantek wykształcgna towarzy szka ży-
,.ilr zastąpiła ideał kobiety pięknej, a wyemancypowalla zolna

lr t ii tła mieć takie samo wykształcenie (Mary Wollston ectaft2 ,

Nrrrcyza Zmichowska3, Paulina Kuczalska-Reinschmita)
l ,irlclnakowe z męzczyznami prawa (Zofia Daszyńska-Goliń-
rrttlt, Waleria Marrenó5;. Jednocześnie wiele emancypantek
pir lt.liwie zapewni ało, ze wyzwolone kobiety będą nadal wstę_

l k. Dunin, czego chcecie ode mnie wysohie obcasy?, warszawa
:|()()2. s. 112.

:l M. Wollstonecraft, Wndykacja praw hobiet (1792), ptzeł. K. Brat-
ltnwxkll, ,,Ośka" 2000, nt 2.

;|N. Zmichowska, Słowo przedwstęllne do dzieł dydahtycznych pani
lll||'tttu,rtowej (1876), w: A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia_
|lttologitt, potskich tekstów feministycznych lat 1870,1939, Warszawa
ll)ll1l, s. i]6-48.

l t'. Kttt:złrlskrr-Reischmit, Nasze drogi i cele (1897), w: ibidem, s. 157.
l,W. Młtrrctró, Przexyly u, tllycltoulartiu: studiunt, pedagogiczrte

r lHH l), w: itlirlctll, H. (ilł,(i9.
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powały w związki małżeńskie. Likwidacja podstaw tradycyj-
nych, monogamicznych związków, takich jak zależność eko.
nomiczn a zony czy wyzszość intelektualna męża, musiała
budzić podejrzellla) ze samodzielnych małzonek nic już nie
zattzyma ptzy niewiernym, chorym i niezaradnym finanso.
wo męzu. Daszyńska-Golińska przekonywała: ,,Ale czy ide.
ałem naszym są stare panny. Czyż nie wiemy, żebezżennośó,
a zatem samotno śó, a ptzewaznie egoizm i dziwactwa fatal.
nie oddziałYwa na jednostkę, a wyzszą uczuciowość kobiety
upośIedza tym bardziej dotkliwie?"6 Kobiety wybiorą więc
małżeństwo dla własnego dobra, bez względu na stopień
osiągniętej samodzielności, poniewaz dzięki niemu unikną
samotności oraz rozwiną w sobie cnoty pokor5ł, nie wspomi.
nając już o tym, że będą mogły urodzić i wychow ać dziect.

Uspokajający oponentów ton dotyczył także kwestii chy.
ba najistotniejszej w ekonomii patriarchalnego społeczeń.
stwa, czylt prawowitych potomków. Z tego powodu w dyskur.
sie emancypacyjnym pojawiła się postać wiernej i cnotliwej
zony. D],a Kazimiery Bujwidowej oczywiste było, ze ,,czlo.
wiek, czy to kobieta czy mężczyzna, sam sobie wymaganio
czystości postawić musi i to nie ze względu na jakie bądź po.
budki zewnętrzlle, ale jako postulat wynikaj ący z dokładne.
go przemyślenia, z samowiedzy wewnętrznej oraz z należy.
tego zdanta sobie sprawy ze swego stosunku do życiai ludzi"?,
Męzczyzna musiał więc również się zmienió i pozostaó wier.
ny, a częstym przedmiotem emancypacyjnej krytyki była po.
dwójna moralność. Daszyńska-Golińska uderzyła w związ.
ku z tą kwestią w drażIiwą dla polskiego obywatela strunę,
uznając wychowanie zdrowego moralnte t ftzyczlaue dziecka,
,,siły narodu" , za cel życia małżonkówS. Sytuację kobiet w r().
dzinie mogła więc zmienić przede wszystkim postawa mężtt,
jugo życie w monogamii i to do niego kierowane były w dużoj
mierze apele ruchu kobiecego, jednak emancypantki zaw$T,[

6Z.Daszyńska-Golińska, Kwestia kobieca a małżeństulo (7926), w;
ibidem, s. 277.

7K. Bujwidowa, U źródeł kwestii kobic:c.ej (1910), w: ibirlcm, łł. lll(l
-3I7.

8Z, Daszyńska-Gtllińskrr, Kwcsl,ia kobilrul u. tttnl,zl,ti.tłl.tpo (1tl26), w
ibidtlnt, s, 277,
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widziały kwestię reformy tej instytucji w szerszym kontekS-
<:ie społecznymi pracy zawodowej kobiet oraz konieczności
|, ozwlązania problemu prostytucj i. Promuj ąc model p artner-
stwa między kobietą t mężczyzną, ruch emancypacyjny wpi-
sał się w szerszy nurt przemian społecznych, który pod ko-
lliec XIX wieku zapoczątkowała radykalna inteligencja,
svmpatyzująca z ruchem socjalistycznymg. Warto tez pamię-
|ltć, że na ptzełomie ubiegłych stuleci konwenans dotyczący
llrałżeństwa otaz wszelkich związanych z nim restrykcji do-
l,vczył wszystkich warstw społecznych, poczynając od córek
g<lspodarskich, omijał więc jedynie najubozszychlo.

Lista współczesnych feministycznych zatzutiw w stosun-
k u do tradycyjnych, zinstytucjonalizowanych związkiw jest
rlluga: naturalizują one bowiem według feministek hetero-
stlksualnośó, zmuszają zwłaszcza kobiety do monogamii,
trt,wierdzają męską genealogię, także ptzez konieczność ode-
rwania żony od jej rodziny, jak również odseparowują ją od
irlnych kobiet. Jedną z istotniejszych kwestii, która w dużej
ltlierze wykracza poza ramy dyskusji o małżeństwie, jest
cl<sploatacja pracy domowej kobiet oraz jej znaczenie dla pa-
l l,iarchatull. Feministki zwracają szczegóInąuwagę na poli-
l,yczną wagę rodziny otaz jej prawny, instytucjonalny wy-
llriar, zw:.ązanny z tym, że małżeństwo jest umową prawną
lt 1laństwo sprawuje kontrolę zarówno nad ślubami, rozwo-
rlitmi, sprawami majątkowymi, jak i prowadzi politykę re-
3l rtldukcyjną czyli dystrybuuje dostęp do antykoncepcji,

j A. Zatnowska, Schyłek wieku XIX - kształtowanie się mod,elu mał-
,l,ti.sl,wa partruerskiego, w: Kobieta i małżeństwo, ted. A. Zarnowska,
,,\. Szwarc, Warszawa 2OO4, s. 287.

l() W. Mędrzecki, Konwertans wiejski i nowe wzorce zachowań kobiet
tttt tttsi, w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wiehu, w: Kobieta
t lłlt,ll,u,ra życia codziennego. Wek XIX i XX, red. A. Zarnowska,
,\ Szwarc, Warszawat997, s. 73. W kwestiińżnic klasowych prawdzi-
w(, w dalszym ciągu pozostaje spostrzeżenie S. de Beauvoir, że,,Los żon
1r,sl i,ym cięższy, im są uboższe, im bardziej ptzeciĘone robot ą Lżejszy
tttll,rlllrittst, jeśli mają i wolny czas, i rozrywki". S. de Beauvoit, Druga
1lll,t:, prnał. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2003, s. 351.

|| Wszystkia te zatzuty wymieniam za: S. Walczewska, Damy, ryce-
l ,,, i It,ttt,itt,i,sl,ki,. Kobi,ecy r/y.sfttl.rs cnlancypacyjny w Polsce, Kraków 1999,
lr l2(i.
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L72 Malżeństwo

uznania dziecka, alimentów, prawa do aborcji otaz
socjalną a także karze poligamię i kazirodztwolz.

1. Bez męża

W wydanym w 1843 roku poradniku MyśI o wyc
Eleonor a. Ztemięcka przestrzegała ptzed modelem łvycfi
wawczym, który zakładał, że dziewczyna może odegrać w
łeczeństwie wyłącznie rolę żony i matki. Wychow lwc};,
winni się według niej skoncentrować na kształtowaniu od
wiedzialnej przed Bogiem i innymi ludźmi jednostki, narł
jeśIi proces ten odbije się na liczbie zawieranych małż
Kobieta nie powinna bać się samotności, a praca zawodo,Tłfrłi
może jej zapewnić niezależność otaz wpływ na innych, I
dzi13. Przemiany społeczlr:re, zwłaszcza pod koniec XIX whi'
ku, kiedy zaczęła się umacniaó rola inteligencji zawodowlfi 

;

wymusiły także w Polsce - jak zauważa Anna Zarnowdh
zmtanly tradycyjnych norm w rodzinie i poza nią. Młodr

kobiety nie musiały już biernie czekać na propozycję małżeń.
stwao a podjęcie pracy zawodowej stwarzało możliwośó er.
modzielnego kształtowania swojej pozycji społecznej, odręb.
nej od statusu męża czy ojcala.

Sankcja staropanieństwa ctążyła jeszcze ptzezwiele dzi+
siątków lat nad dziewczętami, nawet wtedy, gdy dzięki praoY
były finansowo niezalezne: ,,Kobieta samotna - jak podkrol.
Ia Sławomira Walczewska, badająca dyskurs emancypacyl.
ny - nawet jeśti jest <bez moralnego szwanku>, jest w jakial

12 Por. na ten temat: M. Środa, Ind,ywid,ualizm i jego hrytycy. Wapdl-
czesne spory między liberałami, komunitariana,mi i feministkami na /iQ,

mat podmiotu, wspólnoty i płci, Warszawa 2003, s. 317.
13 A. Landau-Czajka, Przygotowa,nie do małżeństwa według wlbl ,

nych podręcznihów z XIX i )Q{ wiehu, w: Kobieta i małżęńatwo, t, 10,
Inną kwalifikację, prezentując stanowiska feministek marksistowrkloh,
liberalnych i radykalnych, przedstawiła M. Humm. Por. M. Humm,
Słownikteoriifeminizmu,ptzeł. B. Umińska, J. Mikoe, Warezawa 1998,
s. l22-L23.

La A. Żatnowska, Schytek wiehu XIX - haztałtowonie eię moclęlll
mołżeńatwa partnerekiego, a, 298-294,

\*
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ensle rownrez upadła. Jest kobietą która wypadła z ustalo-
nej, ogóInie przyjętej konwencji. Jest niedopasowana, a więc
gotsza"I5. Emancypantki przeciwstawiały się takiemu wize-
runkowi starej panny, gdy same demonstracyjnie używały
panieńskich form nazwisk (Dulębianka, Habichtówna, Ro-
dziewtczówna), występowały w obronie kobiet ubogich i sa-
motnych, postulowały pomoc socjalną otaz zakŁadały domy
dla niezamężnych kobiet (Helena Witkowska), a przede
wszystkim skonstruowały nowy obrazkobiety nie tyle sa-
motnej, co samodzielnej16 1Bu;widowa pisała wprost, ze ko-
bieta może żyć sama).

Zresztąjuż w 1876 roku Narcyza Zmichowska upominała
swoją llauczycielkę Klementynę z Tańskich Hoffmanową że
nie tylko rodzina może byó ostojąładu społecznego. Przypo-
minała koncepcje Platona, Fouriet otaz nihilistów i podkreś-
lała, że: ,,układano tóżne plany innego w świecie ludzkim
porządkuo dlatego ze ten, który istnieje, alul szczęścia nie za-
pewnia, ani wolnej woli człowieka dość nie szanuje"l7. Inny-
mi słowy wskazywała na alternatywne modele wspólnoty,
rldmienne od zinstytucjonalizowanych zwtązków kobiety
i mężczyzny. DLa Zofit Nałkowskiej na początku XX wieku
wzotzec samodzielnŃci ucieleśniała nie tylko kobieta żyjąca
w wolnym zwlązku, ale także kokota18. Współczesne femi-
lristki często dopatrują się w geście odmowy zamążpójścia
ńladów innych nieformalnych zwtązk6Ę w tym zwtązkiw
ltlsbijskich19.

Simone de Beauvoir w połowie XX wieku niepokoilo samo
rlkreśIenie ,,kobieta ntezamężlla", ponieważ używając go po-
rrrija się stosunek kobiety o której się mówi, do instytucji
lrrałżeńskiej, co implikuje, że panieństwo nie jest jej wybo-
],(}rn, rodzajem buntu, ale życiową porażkązo. W książce

|6 S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki, s. I4O.
|6lbidem, L4I-I44.
17 N. Zmichowska, Słowo przed,wstqlne d,o d.zieł d.yd,aktycznych pani

llo|fmanowej (L876), s. 34.
|8 Z. Nałkowska, Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego,

( lt)07), w: ibidem, s. 826.
lf) Por, S. Walczewgka, Damy, rycerze i feministki, s. t44-L54.
r0 . do BeauvoiĘ Druga płeć, a. 467,
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174 MaIżeństwo

W sile wiełłu wspominała niejednokrotnie, że możLiwość za.
mieszkania w Paryzu we własnym pokoju (sjc!) od początku
przepełniała ją radością a ,,najbardziej lubiłam mój kaprys,
moje widzimisię"2t. Podczas samotnych dni w Marsylii de
Beauvoir ukuła termin ,,kobieta sama" na określenie siebie
i innych kobiet, którym jest dobtze, gdy mogą prl"ezr.laczyó
całe dni dla siebie i bardzo bała się utració to poczucie wolno.
śct22:,,Wyszłam zwycięsko z pr6by, jakiej byłam poddana,
Rozłąka i"samotność nie zachwiały moim szczęściem. Wyda.
wało mi się, że mogę na siebieltczyć"z3. Autorka Drugiej płci
dotyka tutaj problem ów zatiwno poczucia bezpieczeństwa,
jak i szczęścta osobistego, które miałby gwarantowaó zwią.
zek maŁżeński, podważa zarówno jedno, jak i drugie, zwro.
cając uwagę, ze najistotniejsza jest siła wewnętrzna ora!
przekonanie, tż niezależnie od okoliczności można liczyó na
siebie. Virginia Woolf we Wasrlym pokoju ptzesttzegała już
pod koniec lat dwudziestych młode elewki przed wiarą że
potrzebne jest im silne męskie ramię, by podołać wyzwa.
niom życiowym. PodkreśIała, że ,,zawsze tdzie się samob
nie"24, więc siłę oraz wytrwałość trzeba wykształclć w sobic,

Według współczesnej feministki Germaine Greer, kobiety
zwodzi się w dalszym ciągu tanią ideologią zakochanin,
a także obietnicą bezpieczeństw a25 l namawia, by wychtl.
dziŁy za mąż. W opinii Greer nic i nikt nie moze zagwaranttl.
wać ani szczęścia, ani poczucia bezpieczeństwa, a współcztr;.
na instytucja małżeństwa wymaga od kobiet poświęconin
własnych ambicjL otaz pozbawia je podmiotowej tożsamości,

21S. de Beavuoir, W sile wieku, ptzeł. H. Szumańska-Gro H(,wHl
Warszawa 2004, s. 14.

22Ibidem, s. 100.
23lbidem, s. 111.
2aV. Woolf, Wasny pokój (1929), ptzeł. A. Graff, Warszawlt ll|l|'/,

s. 136.
25,,Kobiety powinny sobie uświadomić, że tania ideologitl zrtkrlcltn

nia skłania je do posunięó irracjonalnych, prowadzących do ttttl,tltlp
strukcji. Obłęd nie ma nic wspóInego z miłością, bo miłtlść 11i1, jenl

omdleniem, zawłaszczaniem kogoś czy manii1, lclcz <ilktcm p()zllllwl,7vttl
i w istocie jedynym sposobem nzr uchwyctlltitl lrłrjbłrrdzitl.j skr.yl,t,gtl l,tlzl
nia osobowości>". G. Grccr, Iktbi,acy ctt,tt,tt,clt, (lś)7()), ;lrzt,l. .l, (lrllt,ń
i l]. Umiriskll, l)tlzlrlrli 2(X)l, s. lll4, n. l(i;t l6Ą,

Bez męża

kobiety nie powinny w zwtązkl z tym wychodzić za mąz: ,,Je-
śIi kobiety chcą osiągnąć istotną poprawę swojej sytuacji,
.iest tzeczą oczywistą że muszą powiedzieć nie małzeń-
stwu"26. Odmowa współuczestnictwa w patriarchalnej insty-
tucji miała podważyć organtzację społeczną stanowić za-
czyn rewolucji.

Współczesny zasób słów polskiego dyskursu liberalnego,
l<tóre określiłyby samodzielną j ednostk ę żyjącą poza zwląz-
l<iem małżeńskim, ptzedrzeźnia Kinga Dunin:,,Stara panna
- to nie brzmi najlepiej.Ai stary kawaler niezbyt dobrze się
l<ojarzy. Mamy więc dzisiaj bezżennych. ,,Polityk a" , któta
rlpublikowała o nich raport, twierdzi, ze jest to określenie
l l cutralne i p oprawne polityc znie. Jasne . P r zeciez <<niezamęż-
rri> brzmiałoby bardzo głupio w świecie, w którym to mężczy-
zna jest uniwersalnym ludziem"27. Niepoprawna forma gra-
rllatyczna,,ludziem" podwaza neutralność miaIla,,bezżen-
lli". Próba wyjścia z impasu językowego wartościowania
k<lńczy się w przypadku kobiet wymazaniem ich statusu i nie
r<vwtązuje kwestii odpowiedniego,,,neutralnego" terminu,
|J|yz kobiety ptzeciez llle ),zenią' się. I choć to właśnie słowo
,, rl iezam ęzt7a" jest w języku polskim formą poprawną grama-
lv<:znie nie uznano jej za teptezentatywnązatiwno dla ko-
llitlt, jak i dla męzczyzIl, wymyślając bezużyteczny neolo-
s,,i,l,m. Dunin po mistrzowsku tropi powierzchowne zmiany
;,w iadomości, zattzymując się na poszczególnych sformu-
l,,waniach dyskursu dominującego, zdając sobie sprawę, ze

.irrk podkreśla w innym kontekście Joanna Tokarska-Ba-
]t il, - ,,Niektórym zdarza się ów język w dobrej wierze kory-
1irlwłlć, co niekiedy daje renlltaty odwrotne do zamietzo-
ttVr:h"28.

:l(i lllidem, s. 360-361.
:l'i K. Duntn, Czego chcecie ode mnie Wysokie Obcasy?, s. 136. Por.

l lt lt zt,: S, Wzrlczewska, Czy kobietom w Polsce potrzebny jest feminizm?,
\\, ('tt l.tt :n,Q,czy być kobietqw Polsce, ted. A. Titkow H. Domański, War-
lrl/lwrl l )96, s. 2{-r|l.

i|H,l. 'lłlkitrskłr-Bakit, Ganz Andere? Zyd jako czarownica i czarowni-,
l l, lttlłl, Zyd tp 1xllski,clt, i, obcych źródłach etnograficznych, czyli jak czy-
ll,|, 1,l,trl()^,ltl,\l pra,sl;t,cltllli,, w,, In,n,y, irt,na, inne. O inności w kulturze, red.
l\l .llrttitltl, (l. Sllrlt:hrlwsklr-(ltlnzttlt,z, K. Szcztrkłt, Warszawa2004, s. 113.
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2, NlaLżeństwo jako handel kobietami

Nad małżeństwem ciąży jego historia i tradycyjna formułe,
którą przywodzi ono na myśl wraz z religijno-rytualnym cha.
rakterem. ,,Kobieta w roli niewolnicy lub poddanej, wcielona
do grup rodzinnych, na których czele stoją ojcowie i bracia,
była zawsze - podkreśla de Beauvoir - dawalla za żonę jed.
nym mężczyznom ptzez innych. Początkowo klan czy ród ojczy.
sty dysponował kobietą prawie jak rzecrd'zg.Nawet jeśIi póź.
niej przybrało ono charakter umowy, nadal zawierana była ona
ptzez teścia i zięcia, nie przez męża i żonę30. Prekursorki ru.
chu emancypacyjnego postulowały początkowo jedynie, by u.
względniać opintę przyszŁej zorry ptzy zawarciu kontraktu,
W powieści Jane Austen Duma i uprzedzenie flnaŁowa scena
dotyczy właśnie propozycj i małżeństwa: ,,Lizzy - powiedzial
pan Bennet. - Dałem mu swoją zgodę. Należy do tego typu
Iudzi, którym nie śmiałbym odmówió wlczego, o co Tacząprosić,
Resztę pozostawiam tobie.Lecz radzę ci to dobrze przemyśleć,
Znam cię, Lizzy. Wiem, że nte znajdziesz szczęścia przy mężu,
którego nie będziesz szanować jako stojącego wyżej od cio.
bie"31. Ojciec Elizabeth, pan Bennet, nie mógł więc odmówić
Darcy'emu, głównle ze względu na jego pozycję społeczną jed.
nakże odmowa byłaby ztozumuała (przynajmniej w świecie p().

wieści), gdyby padła z ust bezpośrednio zaintetesowanej. Otl
więcej, zgodnie z konwencją romansu, uczucie milości, przyjlr.
źntotaz szacunku pokonaŁo przeszkody społeczne, choó nie boz
zt7aczetlia jest fakt, że E|izabeth jako zoyua przenosi się do prl.
siadłości męża i izoluje od swojej rodziny, której niska pozycjll
była główną przeszkodą * zawarciu małżeństwa.

29 S. de Beauvoir, Druga płeć, s. 458.
30Ibidem.
31J. Austen, Duma i uprzedzenie, przeł, M. Gawlik-Małktlwsklt,

Warszawa [b.d.w.], s. 433. Zupełnie inną wizję małżeństwa przyltrlal
chociazby powieść A. Brontó The Tbnant of Wildfell Hall, opublikowlrlrlr
w 1848 roku, w której stopniowo odkrywamy przeszłość malarki llr,lltt
Uciekła ona przed przemocą i pijaństwem męża, chcąc <lchrrlnić |)tzrltl
jego atakami synka, jednocześnie brak rozwtldtl wywtlłttjtl ()Hrl)lllllt,
komplikacje w jcj życiu. Ptlr. A. IJrtlntłl, 'I'lt,e'll,nlt,lt,l o|'Wi1,1l.|t,ll llttll, it
trtldtrctitln tlnd ntlttls by I'. Mrlrt:hlttlt,, Kt,lll, 2(X)l,
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Antropolodzy, z Claudem Lóvi-Straussem naczele, uznali
wymianę kobiet między plemion ami za fundament współ-
czesnej cywilizacji. Książką Lóvi-Straussa, jeszcze wtedy
gdy miała ona formę maszynopisu, zanntetesowała się kobie-
t,a, która co prawda nie utozsamiała się ze współczesnym so-

llie ruchem kobiet3z, jednak napisała biblię feministek.
I}eauvoir wspomll:ra, ze ptzez wiele dni, gdy tylko dowie-
<l,ziaŁasię, że antropolog pisze pracę na interesujący jątemat

uuż po opublikowaniu swojego eseju o kobiecie i mitach
w ,,Temps Modernes"), chodzila do niego lczytaŁa kolejno po-

wstające tozdziaŁy: ,,znajdowałam tu - napisze po latach -
;lotwierdzellue mojej tezy o kobiecie jako tej drugiej;
l.,óvi-Strauss dowodził, że męzczyzna zawsze był główną
, lsobą nie wyłąc zając owych społeczeństw matrylinearnych,
litórym nad.aje się nazwę matriarchatu"33. Antropolog opisał
więc tylko sytuację kobiet, która jest ich udziałem nieprze-
l.wanie od wieków i gwarantuje społeczny ład. Beauvoir do-

st,rzega możliwo ść zmtany pozycji kobiety ptzez zrównanie
jr,.i praw z prawe m męzczyzn, dostęp do rozwo du oraz dzięki
Ilracy zawodowej. Niemniej opisując relacje maŁżeńskie nie
w.ystrzega się terminologii handlowej: ,,na ogół - napisze
w Drugiej płci - popyt męski na kobiety jest mniejszy od

1lrldaży kobiecej. Ojciec raczej pozbywa się córki niż jąofiaro-
w ttje, a dziewc zy:na szukając a męża raczej prowokuje męską
1ll.tlśbę ntż ją spełnia"1a.IJzycie pojęć z zakresu ekonomii
rlzitsadnia też koncepcj a małzeństwa jako korzystnej karie_
l,v rlla kobiety. Dopóki jest to jedyna dostępna dla niej forma
llwłlnsu społecznego, dopóty przedstawiać się ono będzie
;lrlitl intratny interes35. Inga Iwasiów ptzeallalizuje zabiegt
lrrrt,ropologów (Maussa, Lóvi-Straussa, Malinowskiego, Ba-
llrillc'a i Girarda), ktlrzy przedefiniowali akt kupna w akt

:t:ł,,Nie byłam, jako żywo, bojowniczką feminizmu, nie wyznawałam
r,lttlltt,.i tcorii tyczącej praw i obowiązków kobiety". S. de Beauvolt, W sile
tt t,,l;tt,, s. 62. W 1949 roku C. Lóvi-Strauss wydał Les structures ólómen-
/rll1,1,.s tlł l,a pctrentó.

;lllS. (l(, Rcitttvoir, Silqrzeczy, t. 1, ptzeł. J. Pański, Warszawa 1963,
., :ł()6.

;IlS, tlt, llt,ttttvtlir, l)rtt,gtl pteć, s. 463.

'lh lllirlr,lll, rr. 4(i2.

177



Malżeństwo

ofiarowania i nie nazywali kobiety,,towarem", ale ,,darem".
Te zabie gt zacierajązjednej stron5ł, według badaczki, przed,
miotowy status kobiety w patriarchacie, z drugiej jednak od,

drją swoisty ,,orgiastyczny i nadmiarowy charakter handlu
kobietami"36.

Instytucja maŁżeństwa ukonstytuowała - w opinii Luce
Irigaray - fallocentryzm. Przepisując, naśIadując i ptze,
drzeźntając sposób myślenia Lóvi-Straussa, autorka Rynhu
kobiet uktiła pojęcie,,hom(m)oseksualności" jako pewnej
praktyki społecznej, która ,,Tozgpywa się poptzez ciała ko,
biet, materię lub znak, a heteroseksualność jak dotychczag
stanowi tylko alibi służące pomyślnemu ułożeniu relacji mQ7,

czyzny z samym sobą otaz relacji między mężczyznami"3?.
Irigaray zwtaca uwagę na uogólnienie, jakie zastosował an,
tropolog, czyli na fakt, ze nua tej podstawowej wymianie ko,
biet zbudował on pojęcie wymiany i krążenia znaków otan
zasad,y działania ekonomii38. W związku małzeńskim ogni.
skują się więc centralne zasady patriarchatu: hierarchia,
ekonomia kumulacji, używanie kobiet i uprzywilejowani
męskiej geneaIo g tl. Zakaz kazit odztw a ot az współwystępu,
jący z nim fantazmatkazirodczej więzi ojca z córkąlub mat-
ki z syn em zabezpteczają sprawne funkcjonowanie tak zor,

36I. Iwasiów, Stad,y porzqd,ków represywnych, ,,Pełnym głosOnl"

Lgg4, nr 2, s. 106. Iwasiów, krytycznie analizując teksty antropologów,
d,ochodzi do podobnych wniosków, co de Beauvoir: ,,Od Maussa poprz(tr,

Lóvi-Straussa i Malinowskiego do Bataille'a czy wreszcie Girarcllt:
punktem odniesienia, wzorcem człowieka pozost aje mężczyzna. Dyltlt,
mika życia możebyć wytażona poprzez kobietę _ ale z męskiej inir:jlr,
tywy". Ibidem, s. 104.- 

'' L,Irigaray, Rynek kobiet (1977), ptzeł. A. Araszkiewicz, ,,Prztlgll1tl
Ftlozoftczno-Literacki" 2003, nr 1(3), s. 16. Por. krytyczne omówitrltiu
tego tekst:uptzezP. Dybla traktującego artykuł Irigaray bardzcl dtlslrlw
nie (nie uwzględnia tekstowych strategii autorki) i dowodząctlgtl, żt,

przed,stawiony prze z niąopis jest anachroniczny, a caŁy tekst to nit'l,rlrl'
na analiza,,stanu faktycznego". IJżyw a też bardzo obrazowych tn t'tlt li l l',

uznając, że ptzed,stawiona koncepcja to ,,księżycowe nicpor<lztltllit'llit"'
Ta intórpretacja jest jedną z wielu krytycznych irnłrliz pisłtrstwrr lrigłr
ray, której pomysły wyraźnie badacza drażnią. Prlr. P, l)ylltll. ZugttlMl
,,drugiej płci", s. 79-81.

;l8P6y. trit tcn tcnrttt: A. Arrrszkit,wit:z, l\rlt ltlłllit'ttt fu:;irtxl*-ltl'll,
,,[)rzt,gll1d l"iltlzrlfit:zltt1,1,it,tlrllt:ki" 2()(lll. lrr l(il), x. l l?,
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ganizowanego społeczeństwa3g. Irigaray opisując reguły
j"go działanla,kotzysta z języka stosowanego przez Marksa
t z jego anahz skoncentrowanych na wymianle otaz wartości
dodanej, konsekwentnie podstawiając pod słowo ,,towar" -
słowo ,,kobieta"ao. Dzięki temu zabiegowi udaje jej się do-

trzeć do podstawowych praw rządzących fallogocentrycznie
zotgantzowanym Światem: ,,Analtza towaru jako podstawo-
wej formy kapitalistycznego bogactwa, jakiej dokonał
Marks, moze więc byó odczytana jako interpretacja statusu
kobiety w społeczeństwach zwanych patriarchalnymi"al.

Problemem, który Irigaray najbatdziej nurtuje,,jest spo-
sób wyceny stosowany w przypadku kobiet. Pozostając cały
czas w orbicie pojęciowej Kapitału badaczka podkreśla, że
cena kobiet nle zależy od ich ciała , języka czy ,,fotmv natu-
ralnej", ale ,,od tego, co zdołają odbić z pottzeb-pragnień
w wymianach między mężczyznaml"4z. Kobieta zaczyna
więc istnieć dopiero wtedy, gdy dwóch mężczyznmoże się nią
wymienió, wycenia się ją biorąc pod uwagę przydatność
w roli reproduktorki oTaz tej, która świadczy usługi seksual-
rre. Aby podwyższyć swojąwartośó, kobieta musi się więc do-
st,osować do męskich wyobrażeń, stać się dla mężczyzny Iu-
st,rem, w którym dostrzeze on to, czego pożąda. Pragnienia
ltrlbiet zostają w tym obiegu towarów i ich wartości pominię-
lr,, właściwie stanowią przede wszystkim przeszkodę, mogą
,,llniżyć ich cenę: ,,Pragnienie, jej własne pragnienie, oto cze,

11rl musi zakazaó prawo ojca, wszystkich ojców: ojców rodzin,
,,it:<iw narodu, ojców kapłanów, ojców-profesorów, ojców-le-
l1,1rzy"43. Krystyna Kłosińska podkreśla, ze Rynek kobietltt,
Iillray dostarcza jej języka do interpretacji zjawisk w życiu
,,rltlziennyffi, w którym sąsiad podaje rękę wyłącznie męzo-

:llllbidem, s. 111.
l() Na temat metody pisarskiej L. Irigaray zob. B. Smoleń, Mimetyzm

lltrc Iri,garay, w,. Ciało, płeć, literatura: prace ofiarowane profesorowi
(;t,,,t,tQlllltli Ri,tzowi tll pięćdziesiątqrocznicęurodzin, red. M. Hornung,
l\l ,ll,,<lrr,cjczirk, T. Korsak, Warszawa 2001.

|| l,,. lrigitray, Ryrtek, kobiet, s. 17.
|:|lllitlt,tn, s. 2i].
l;l l,. lrigttrtty, Ci,u,l,o u, t,i,u,kl z nt,atką (1981), przeŁ. A. Araszkiewicz,

lrllrkriw l(XX). r+, lł.
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wi, robotnicy ignorują jej obecność, a ceniony ginekolog roz-
mawia o jej stanie zdrowia z jej ,,prawnym opiekunem":
,,Moje ciało nie jest juz moim. Ja nie jestem <<ja>. Ktąręjako
obiekt pomiędzy dwoma: specjalistą i właścicielem. Nauka
i ekonomia wspierają się, podają sobie ręce w ciepłym uści-
sku na pożegnanie, w skłonieniu głów wytażających wza-
jemny szacunek"44.

Jednym z feministycznych pomysłów na przerwanie obie-
gu kobiet Ń społeczeństwie jest projekt Kingi Dunin. Choó
początkowo przejmuje ona współcześnie promowany pa-
triarchalny mit o szczegóInej wartości dzieci, wykorzystuje
go do własnych celów, stwierdzając, że jeśIi społeczeństwo
rłznaje ich status za najistotniejszy, to byó może najważ.
niejszą umową jaką dorośIi ludzie powinni zawletać, jest
umowa z dzieckiem45, która eliminowałaby dyskusję wokól
prawowitych i nieprawowitych potomków, a partnerom da.
wała poczucie większej wolności, niezwalniając ich jednocześ.
lnle z odpowiedzialności wobec dzieci. Praktyczlle tozwiąza.
nie proponowane ptzez autorkę różni się od stanowiska Iri-
garay, tej ostatniej zależy przede wszystkim, by odtworuyó
sposób, w jaki działa i wywiera presję patriarchat, chce ob.
nażyć jego struktury. Nie wyklucza to jednak, że zmtana
sposobu zawuetania umów społecznych mogłaby wpłynąó nłr
szersze przeobrazenia w porządku symbolicznym, zwłagn.
cza, że sama Irigaray dostrzeg aŁa moż|iwość zmt.ally układrr
sił (układu dominacji ojców) dzięki antykoncepcji, aborcji,
włączeniu kobiet w proces produkcyjny i perspektywie ntl.
wej definicji tozsamości płciowej46.

aaK. Kłosińska, Miniatury, s. 11.
a5 K. Dunin, Czego chcecie ode mnie Wysokie Obcasy?, s, 107. l'tlr, lpl

koncepcję tzw. nazwiska rodzinnego, czyli wybieranego ptaan ntlrlżrltl
ków jako nazwisko dodatkowe: K, Paprzycka, Noula rod.zi,ll.tl tt1,1.|.|

nazwisko,,,Zadra" nr 1 (10) 2002,.q. 36-37. O nnaczanitr jlrkitl w l'tllat,t,
przypisuje się posiadaniu dziccka zrlb. A, Titktlw, 'lbżxtlnoń( 1nlxA,l1,1l
klbi,el,. Ci,ągłość, znl,i,a.n,łI,, l,lon,t,rh,sl,y, Wtrszltwlr 2()()7, roncll,. Y.

't(i I/. Irigttt,tty, (|iu1,1l ttl t,ią,lll z lttul.ful, łą, ll.

Egzogamia i endogamia

3. Egzogamia i endogamia

3.1. Atena i Antggona

Dla Irigaray ważne jest, aby zdefiniować status kobiet we
współczesnym społeczeństwie oraz struktury wymiany, najakiej się on opiera. TVm fallocentrycznymrelacjom p""óci*-
stawia w swoim pisarstwie genealogię kobiet, a jej śzczegó|-
nym przykładem zostaje Antygona. Irigaray - co zazllacza
Araszkiewicz - reinterpretuje pogląd H"giu, według które-
go wykluczenie Antygony leży u podstaw definicji państwa
i rodziny: ,,Antygona jest córką która broni prawa genealo-
gii macierzyńskiej - prawa (czerwonej krwi> matki, podzie-
lrlnej między siostry i braci, która musi zostaó poświęcona
w utrwaleniu patriarchalnego porządku w wojnach międry
tllężczyznami"47. Główna postać z tragedii Sofoklesa to 

"Lb"-li:rntka, która - nawet jeśli płaci za nieposłuszeństwo pa-
l riarchalnej władzy śmiercią i skazuj" .ię na ostracyzm
s;lołeczny - odkrywa potencjalnie istniejący inny po.rąłek,
r ltlmawi a także bycia przedmiotem wymian y czy też utożsa-
lll icnia z linią ojca, odrzuca prawo kreona, pozostaje wierna
lrwojemu pochodzeniu,,,kobiecemu prawu''łS. Jak- zauwaza
Młrgdalena Środ-a, Antygona stała się w krytyce femini stycz-
lr.j symbolem wykluczenia i bezdomności kobiet w kulturze
zlrchodu , z dtugtej strony przynale ży do porząd,k ubez nazwy,
lrl,riry nie może. dojść do głosu przytłumiony ptzez patriar-
,,lrlt lną kulturęan. Tę kobiecą tradycję nlszczątakże idealne

l8l

l

rll llll prawdopo-

l1,'llt wobec Pa-

ll1,1l(. koncePcji
utwierdza

)ll l]''r,
llt M. Tr^-.^7_ - 7

l,,l,tttittis PsYchoanalYsis'

lll 1y1.

litlrzr, llt sroda ptzytacza
feministek nie-

ttl lllt, lltltttlsi się rltl ptljq:cia,,be
lt lltt,t,ltlllll.y ttlii tlt,mrijlrkrl hc lł
i i r|r, |lr,lttlvtlir |,1lk rl;litłtljr,ltlit się
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córki Ojca-Króla, które w mitologii greckiej reprezentuje
Atena. Kobiety te ,,całkowicie na jego zoŁdzie, na słuzbie
męZcZyZn u wład,Zy l...] grzebią walczące kobiety pod sank-
tuarium, aby nie zburzyły nowego ładu ogniska domowego,
porządku miasta, odtąd jedynego porządku"5o. Patriarcha-
tu, męskiej genealogii nie udałoby się uttzymać, gdyby nie
współudział kobiet, jednakże badaczki feministyczne sta,
rają się odna\eźć pod gtuzami ,,domowego ładu" przede
wszystkirn wzmianki o tych, które przeciwstawiły się Prawu
Ojca.

,,Gorące ptzywuąZanie _ tłuma czy przyczyny neuroz nie-
których lzay:ęclzoraych kobiet de Beauvoir - do ojca, matki,
siostr;ł, w ogóIe do domowego ogniska sprawia, ze ltawet,

myśI o pod,porządkowaniu się obcemu mężczyźnie jest nie do

zniesienia"'I. Wtaz z przymusem porzucenia rodzinnego
domu zolrra zmuszona jest we współczesnych badaczcl cżo;

sach przejąó jego nazwisko, wyznanie otaz zostaje przyjęta
do klasy społecznej męża i do jego środowiska, porzucając
własne5z. Taka sytuacja ma słuzyó przede wszystkim intere,
som zbiorowym, kos ztem emocjonalnych związklw kobiet
z członkami własnych rodzin. Uprzywilejowując linię ojcn,

patriarchat zamazuje linię matek, babek otaz prababek,
które nikną roztopione w męzowsko-ojcowskiej rodzinie, eo

w szerszym kontekście społecznym l1l6zczy podstawy, nn

których możIiwe byłoby tworzenie kobiecej wspóInotys3. Mi.

dzinnego trwania. S. de Beauvoir, Druga płeć, s. 487

nie swobodą'. Ibidem, s. 503.
1,2 [b|flgrn, s. 461.
r';tl,. Trigtrrrry, ()irllo ttl t:i,lt,ln ł ntttl1,11. H. 2().
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lość oraz poczucie nie tylko międzypokoleniowej więzi mię-
dzy kobietami moze, według lrigaray, przerwać proceder wy-
miany kobiet między męzczyznami, może stanowić punkt
()poru w stosunku do falloc entrycznych praktyk5a.

Judith Butler krytycznte odniesie się do interpretacji
tlramatu Sofoklesa dokonanych przez Hegla, Lacana i Iriga-
ray. Antygona opowiada się za pokrewieństwem/powinowac-
l wem, reprezentuje pragnienie, które uznano zabezprawne,
staje się symbolem ,,aberracji pokrewieństwa, alegorią jego
ltryzysu, perwersji uniwersalizmu"55. DIa Butler istotne bę-
llzie, co podkreśla Joanna Mizielińska, wskazanie, ze tabu
l l < lmoseksualizmu funkcj onuj e podobnie j ak zakaz kazir odz-
l wa, a nawet jest wobec niego uprzednie, gdyż wiĘe się z za-
ltltzem poządania rodzica tej samej płci, co w rozwoju psy-
r:llofizycznym poprzedza kompleks Edypa. Te dwa sprzęzone
zc sobą zakazy stają się podstawą heteroseksualnej identyfi-
lt:rcji56. W tej interpretacji to w rodzinie, w której najważ-
lritljsze są więzy pokrewieństwa i powinowactwa, możliwa
;r,st rewo|ta przeciwko państwu: Antygona ,,musi umrzeć,
|,<lvż wypowiada się w imię porządku zagrażającego i poten-
,, j;rlnie obalającego obowiązujące struktury władzy. Repre-
zr,lltuje więzy, które są niekorzystne z punktu widzenia tej
wizji państwa, [& sfuaży której stoi Kreon";7.

Martha Nussbaum dystansuje się od interpretacji, w któ-
l,\,t:h ,zły" króI zostaje przeciwstawiony ,,bohaterce bez ska-
/,\,"' - Antygonie, choć nie odnosi się bezpośrednio do kon-
r,r,lltr.ji Irigaray czy Butler. Najbardziej interesujące będzie
rlllr niej pytanie o winę ttagtczną i o mozliwość uniknięcia
lrrllrl]iktu. Sztuka Sofoklesa jest, według badaczki, sztuką
tl tlt:zeniu się i o ,,traceniu pewnoŚci co do czegoŚ, co
rvt,gll1dało na niewzruszoną prawdę i o dochodzeniu do mą-

l'l lllidctn, s. 21.
l'l'.l. Mizielińska, Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii

lltll,|,l,| Krlrkćlw 2006, s. 182. W tozdziale ,,Kim jest Antygona?" autorka
*r, lllll,t!ztl intcrestrjący sposób wyjaśnia brak fragmentu, który stał się
1rtzr,tltltitlttll,tt dyskusji między Heglem, Lacanem, Irigaray i Butler,
rr, ;lrllsl(itlt wydlttritt rlrilmitttt Sofoklesa (Biblioteka Narodowa 1984).

l'l| lllitlt,ttl, s. llłi}.

"i lllitlt,llt, x, llt7.
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drości zl),aczrlre mniej uchwytnej"ss. Wizja świata wartości,
którą mająAntygona i Kreon, oparta jest na redukcji, zbyt-
nim przywiązaniu do hierarchii problemów. Z punktu widze-
nia krytyki etycznej obawiają się oni przypadkowości, która
mogłaby wywołać wewnętrzny zamęt, a która w mniemaniu
Nussbaum jest konieczn&, ,,by zycie ludzkie stało się piękne
i fascynujące"5g. W tragedii uproszczotao więc zarówno struk-
tury zobowtązań (Kreon jako członek rodziny ma obowiązek
pochowania Polinika, a Antygona ma zobowiązania wobec
miasta oraz kochających ją członków rodziny), j.k i uczuó
postaci (Kreon nie przeżywa rozterek wewnęttznych, Anty.
gonie poczucie obowiązku względem brata przesłania
wszystkie inne relacje uczuciowe, nie kocha nikogo z żyj*
cych, jej uwaga zostaje zredukowana do wykonania jednego
zadanta). Omawiany powyżej ptzez feministyczne autorki
fragment, Nussbaum komentuje w następujący sposób: An.
tygona ,,jest gotowa uporządkować wszystko według z góty
ustalonych priorytetów, które podyktują jej odpowiedni wy.
bór. Dziwna mowa (w. 89 i nast.), w której porządkuje hio.
rarchię obowiązków względem tiznych zmatłych krewnych,
przedkładając obowiązek wobec brata ponad obowiązki wo.
bec męża i dzieci, wiele nam pod tym względem mówi (ieżeli
jest oryginalna). Mowa takaze nam podejrzewać, że Antygo.
na jest zdolna do dziwnie okrutnych uptoszczeń obowiąz.
ków, do uproszczeń niewiele mających wspólnego z jakim.
kolwiek znanym prawem religijnym, a spowodowanych
jedynie wymogami jej własnej wyobraźni praktycznej"(lll,
I chociaż czyn Antygony budzi więcej szacunku niż decyzje
Kreona, doprowadzająoni do tragtcznego konfliktu, ponitl.
waż zbytnio trzymają się jednotorowej wykładni obowirlz.
ków. Interpretacja Nussbaum zbliżona jest więc do interprn-
tacji Hegla, autorka koncentruje się jednak na aspckrlie
wartości, które nie weszłyby ze sobąw konflikt, gdyby btlltlr-

58M. Nussbaum, Antygona Sofohlesa: konflikl,, spojrzen,ir i. l1,1,1,1,11t

czenie, ptzeł. M. Smulewska, ,,Teologiir Politycznu" ż()0Ąl2()()fi, ltl' 'J,

s. 133.
60lbidem, s. 134.
(i()Ibidtlnt, s. 14ti.

Egzogamia i endogamia

terowie odpowiednio wcześnie zawahali się i d,ostrzeghi, że
w życiu ,,przyjaźń czy miłość może wymagać niesprawiedli-
wości; sprawiedliwe postępowanie mozeprowadzić do bezboż-
ności; honorowe zachowaniej moze owocować niesprawiedli-
wym czynem wobec przyjaciół"6l.

3.2. Rodzi,na zastępcza

współczesne socjolozki feministyczne zauw azyły j ednak
społeczne tendencje do rozbijania linii patriarchalnej na
rlecz pokrewieństwa z matką. christine Delphy przyglą-
rlirła się instytucjl małżeństwa ptzez pryzmat rozwodu
i zwtązanych z nim decyzji prawnych i socjalnych sądów otaz
współmałzonków. Autorka doszła do wniosku, że małżeń-
st,wa, konkubinaty i inne instytucje wychowujące potom-
sl,wo mają jednakowe właściwości - ,,elementem konstytu-
l.ywnym jest męzczyzna czasowo partycypujący w finanso-
wym utrzymaniu dzieci i przywłaszczający w zamian siły
w.ytwórcze kobie ty"62 . Delphy podkreślała, że uniwersalnym
I v llem rodziny nie jest związek mężczyzny i kobiety, ale mat-
lti i dziecka. Niekwestionowa:ne ptzez instytucje społeczne
1,llozenie, ze kobieta ponosi wyłączną odpowiedzialn ość za
1lrlt,tlmstwo, mozna potraktować, według niej, ,,jako instytu-
r,.jr,l ryl,,2g|ędnie autonomLcz:nąwobec małzeństwa''63.

(il lbidem, s. 136.
t;"ł Q|. Delphy, Ciqgłość i nieciqgłość w małżeństwie i rozwod,zie

t l!l7(i), w: Nikt nie rodzi się hobietą, red. iptzeł, T. Hołówka, Warszawa
lIlH2. s. 228.
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Kingę Dunin interesuje nie tyle restytucja genealogii ko.
biecej, co nowa forma rodziny, którąokreśla mianem rodziny
zrekonstruowanej, & w końcu - rodziny zastępczej. Socjoloż.
ka dostr zegawspółczesne przemiany społe cztae i dochodzi do
wniosku , ze wztost liczby samotnych matek otaz osób, którc
w ciągu życia wchodząw relacje partnerskte z kilkoma part.
nerami/partnerkami, sprzyja przedefiniowaniu rodziny otaż
rodzinnych więzi. Matzy o sytuacji, w której na wspólnotę
rodzinną.będą się składały osoby z poptzednich zwtązk1w
wtaz z dztećmi, co sprawi wiele kłopotów w ustaleniu stop.
nia pokrewieństwa, ale za to pozwoli przeciwstawić się ta.
kim tendencjom obecnyrn we współczesnym społeczeństwie,
jak atomtzacja, instrumentalizacja wtęzi z drugim człowig.
kiem otaz samotno ść64. Dunin wskazuj e ptzy tym, że okteA.
lenie ,,samotna matka" nie oddaje w pełni sposobu życia ko,
biet, które mają dzieci poza zinstytucjonalizowanym mal.
zeństwem. TWorząone zazwyczaj wspólnotę z ojcem dziecke
Iub osobą która pełni tę funkcję, wspierane ptzez przyjaciól
i swoje rodziny65. Autorka feministycznych felietonów widzl
szansę dla rodziny w możIiwości wchodzenia w kolejn e zwiąn.
ki bez utraty kontaktu z dzieómt z poprzednich małżeństw,
postuluje więc, aby obowtązek alimentów zamteniać jak nrrj.
częściej na dzielenie obowiązków wychowawczych. Femini,
styczne pomysły na nową formę układu społecznego wskn.
zuj% że rozwtązując przymus patriarchalnej genealogii mrlż.

P. Buloński, Warszawa 2003. Warto zauważyć, że ksiĘka Fisher rrką
zała się w tej sam,ej oficynie, co Druga płeć, ajej tytuł jest czyttllrtyllt
nawiązaniem. M. Sroda w recenzji z Pierwszej płci doszła do takitlj rllrl
konkluzji ,,Zapewtle kobiety kroczą do przodu, ale z pewnością nia dzlp
je się tak dzięki książce Helen Fisher powielającej stereotypy, żcntrjllr,rl
płytkiej i śmiertelnie nudnej". M. Sroda, Pług: dzwon żałobny d,lu, ku
ójef, ,,Nowe Ksiązki" 2004, nr 3, s. 25.Przez środowiska niefemitrirrl,yr,ł
ne książka Fisher zostaŁaptzyjęta po pierwsze jako reprezenttttywltH
dla samego feminizmu, a po drugie - zyskała jako taka włrtńttio
gznanie. Por. chociażby: T. Szlendek, Rozpad,a się uliel,ko Mlullł,ll
O rychłej i nieuchronnej dominacji kobiet ul kulht,rze zu,<:lt,oct,n,i,cj,,,()rll,rr"

2004, nr 11, s, 2-10.
6aK. Dunin, Czego ch,ceci,e od,e mrl,i,t: Wysoki,c ()but,sy?, rr. l21-1'.|;l

138.
(ir' Ibidcln, s. l 2l ,
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na określić mniej skomplikowaną kwestię pochodzenia,
której nie must już ustanawlać ,,ptawowity" ojciec.

Joanna Mizielińska posługuje się terminem,,rodzina zwy-
boru", określając nim wspólnoty, w których żyjąosoby homo-
seksualne, złożone z osób niespokrewnionych, wspólnoty,
które są istotne zwŁaszcza wtedy, gdy rodzina ,,biologiczna"
zrywa kontakt lub nie udziela im wsparcia po ujawnieniu
tlrientacji seksualnej. Jednak Mizielińska stawia wiele py-
tań dotyczących starań o legalizację związków homoseksu-
:tlnych, a właściwie o ich udział w systemie władzy. Krytycz-
rrie odnosi się do pojęcia ,,małzeństwo homoseksualne", jako
1lromującego jedynie poządany wzorzec, standard, do które-
go przykrojone muszą zostaó wielorakie relacje uczuciowe66.
Najprawdopodobniej Mizielińskiej bardziej spodobałaby się
l<oncepcja Kingi Dunin, odnosząca się do pomysłu szwedz-
l<iej partii Inicjatywa Feministyczna, która postuluje całko-
wite zniesienie instytucji małzeństwa jako umowy cywilno-
1lrawnej, a w z,am:.all proponuje taki projekt rozwtązań
l)rawnych, który nie uprzywilejowywałby par damsko-mę-
skich, ale stwatzaŁ możliwość kreowania inaczej zorganlzo-
wltnych wspóInot i ułatwiał ich funkcjonowanieG7.

(;(i J. Mizielińska, Płeć, ciało, seksualność, s. 188-196. W podobny
,,;lrlsób krytyczny stosunek środowisk gejowskich wobec instytucji mał-
z,r,tistwa streszcza Ewa Hyzy. E. Hyży, Legalizacja małżeństw osób tej
:;ltttl(j płci. Dylematy w hulturze zachodnlej, ,,Kultura i Histotia" 2OO4,
rrl, (i (on-line).

(i7,,Mozna sobie wyobrazić masę innych układów. Cztery osoby, które
, lrr:;1 żyć tazem i wspólnie wychowywaó dzieci. Pary homoseksualne.
'|'r,z.ch panów (nie licząc kota). I rozmaite jeszcze kombinacje. Powiedz-
lllt,, tlwie owdowiałe siostry chcące tazem prowadzić gospodarstwo do-
lll()w(). Czy warto dla każdej z tych sytuacji twotzyć oddzielną instytu-
,|,,"l l czy warto wszystko, co nie mieści się w tradycyjnej instytucji
rrlltlżtllistwa, pozbawiaó prawnego wsparcia?" K. Dunin, Dwugłowe cie-
/1,, ,,Wysokie Obcasy" 20 października 2005. Poglądy Dunin współgrają
l rllliltiitrDi polskich antropologów,którzypostulująstworzenie możliwo-
,i(,| ])l,ilwnych dla życia w bardziej skomplikowanych wspólnotach, co
t' t;lżt, siql ptl picrwsze z nakróśleniem rysu histotyczr'ego, w którym zre-
l.t,rlwlltl(l ztlstrtły odmienne od europejskich tradycje rodzinne, jak
r r, ;lrlxl,ttlltl,t,llt zltitlsicltriit zakazupoligamii. Por. D. Jabłoński, L. Ostasz,
/ltt',\!|j tt,irll:y o xxl.zittit,, ttlnl,Jłti,sl,tui,e i, konlutbinacie. Perspektywa an-
l t ll1xtltl!ii l,,tt 1.1ttt,ttlt,l,,j i lryól n,til, ()lsztvrl 2()()l.



l88 Malżeństwo

4. Monogamia

Instytucję małżeństwa na przełomie XIX i XX wieku
traktowano jako jedyną społecznie akceptowaną formę rele.
cji intymnych między kobietą i mężczyzną, w ramach któret
zaspokajano potrzeby seksualne. Służyła więc przede
wszystkim jako gwarancja poddania jednostki społecznet
kontroli ze szczegóInym naciskiem na seksualność. Oczywi.
ste też było, że w małzeństwie chodziło przede wszystkim
o sprawowanie kontroli nad kobiecą seksualnościąG8, głów.
nie ze względu na wyznaczor7e żonle zadante urodzenia i wY.
chowania prawowitych potomków rodu męża. Małzeństwo
gwarantowało więc moralne zycie, także etotyczne. Utrzy.
mując relacje seksualne poza nim, kobieta skazywała się nl
osttacyzm społeczny i zaliczenie do kategorii kobiet upl.
dłych, w tym prostytutek. Ten dychotomrczrly podział za.
kwestionowały już emancypantki, a sprawa, którą w mni 

'Iub bardziej zawoalowany sposób podnosiły, dotyczyła obo.
wiązku małżeńskiego, czylt konieczności poddawania clę
woli męza tlwnlez w sypialnt. Ptzymus i obowiązek, jaklc
wiązały się ze współżyciem seksualnym, mimo że byly
uświęcone węzłem małżeńskim, zmieniały, w opinii emancy.
pantek, żonę w prostytutkę, która bez względu na wła6nc
pragnienia musiała poddawać stę żądzom męża69.

68 A. Zatnowska, A. Szwarc, Przedmowa, do: Kobieta i mąłżeńil,uu,
s. XVIII.

69 M. T\rrzyma podkreślała, że,,jest ogromne podobieństwo nrięrlry
kobietą dzikiego szczepu uznającą ślepo za pana chwilowego, przygtlłl=
nego posiadacza a cnotliwą małżonką oddającą się przez cale ż,yt:it,, tlń
każde skinienie, bez ptagnienia ibez rozkoszy, nawet bez chęci zrlrfn lt ln
matką w imię posłuszeństwa małżeńskiego", a dalej cnótliwl1 żrllrę
przyrównała do prostytutki. M. Ttrrzyma, Potrójne usięzy kohiel, ( lH(lfll,
w; Chcemy całego życia, s.2l4; Z. Nałkowska także zzrbit:rała glrlx w ltr|
kwestii: ,,my, kobiety uczciwe, aż nazbyt częst<l w małżtlńst,wllr:lt ltlt
szych - była wtedy od trzech lat żoną llootltl lłygierH - nprztrtllrjellly
pr6cz ciał jeszcze i duszę". Z. Nnłkowsktl, IJulo,Ei tl t:!\|czrtyt,ll, łllltttti,u,h
rttcłt,u, kohi,eecgo (l9()7), w: illirltlnr, rł. il26.

4. 1. Małżeństwo koteżeńskie

według zof7t Nałkowskiej ruch kobiet nie powinien po-
slugiwać się obrazem upadłej dziewczyny, gdiżpostępując
w ten sposób utrwala podział między kobietami. nmancy-
1lłrntki mniej lub bardziej świadomie przyjmują w związku
,t, tym dychotomicznym obrazem perspektywę mężczyzn i tornkażdym razem, gdy tozważają problemy kobi"i. W p.osty-
ltttce autorka uwag o etycznych zad,aniach ruchu lrobi"rrgo
w idziała kobietę wyzwoloną spod męskiej władzy, zaspoka-
Ill.jącą własne potrzeby seksualn e bez.r..r.r.onych jej cias-
ll.ych ram moralności. zwracała uwagę, że kobiety nie są
w jakiś naturalny sposób, bardziej p""ł/.ponowan e do życia
w czystości, a to reguły życiaspołecznego wymuszająna nich
tll()nogamię. wyraziła przy tym przekonanie, że mórahość
w l<westii seksualnej jest takze ze strony kobiet batdzo czę-
ttltl wyłącznte deklaratywna, sdyż - jak powiedziała pół
wicku po Nałkowskiej de Beauvoir - ,,o ite touieta chciała
w'l,iąć sobie kochanka, musiała najpierw wyjść za mąz]'lo.
l t't'tla Ktzywlcka zapowiad,ała natońiast nastanie matriar_
,,lrlrlnego, nowego świata, w którym zbagatelizowana zosta-lti. zdrada i konieczny stanie się przewrot w etyce seksu-
rl lllcj71.

Autorce Drugiej płci instytucja małżeństwa jawiła się
w 1ltldobny sposób, jak polskim emancypantkom. Iłwestiono_
wllllt pojęcie ,,miłości małżeńskiej", pó.ri"*uz stanowiło ono
rlrlwtid na niekonsekwentne myślenil mteszczańskich mora-
llrrl,tiw, kt&zy nie chcieli ptzyznać, że zakegalizowany zwią-z.lt [tl pewna transakcja, której przedmioiem jest ciało ko-
|,l,,l,.y72: ,,instytucja małżeństwa - zalJwaza Beauvoir -;,l,r,l,tltrdująca do nadania życiu etotycznemu godnośc i etycz-ll.j, nttprawdę ową godność kasuje;'7r. traycyjne małźeń-
,rlwr) trie sprzyja, jej zdaniem, rozkwitowi kobiecego eroty-

i ||S, dtl Bezrtrvoir, Druga płeć, s. 462.lI l. Krnywicka, Znlierzch cywilizacji męskiej (1930-1935), w: Chce-ttll, t,tr11,1ł(l żyt:i,łl,, s, 243.
i:|S, tlt, I}tlttrtvtliĘ I)nrya, płtlć, s. 47!.
/lI lllitlt,lrt, x. 4(i9,
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zmu) a bardzo często po prostu go zabtja7a. Równość otaz

ntezależność to d,wa podstawowe elementy, które pozwalają

Iudziom stworzyć dobry związek, a jego spoiwem powinna

byó ptzede wszystkim miłość. Rezygnacja z monogamii po,

zwoliłab y też zmatgunalizować dyskusję o życiu erotycznym,

które _ jak pod,kreśla autorka Drugiej płci _ stanowi wy,,

łączntejeden z aspektów życiaczłowieka, ato właśnie rflofa,

Iizatorskie zabiegi stawiają je w centrum. w koncepcji de

Beauvoir pob."mlewa echo jeszcze przedwojennych projek,

tów doty czących małżeństwa koleżeńskiego, W obrębie któ,

rego wzajemny szacunek i chę ć tworzenia rodziny nie wy,

kluczają przygodnych zwtązkiw etotycznych75, Nie bez

z1aaczellia dla tego nowego modelu zinstytucjonalizowanoj
relacji było ,o"pol*rzechrrienie wiedzy o antykoncepcji, któ,

ra odegrała d.erydującą rolę w przemie szczel7ltJ rozkładu sil

w retacjach miia"v pł.lami. Zwolennicy koncepcji koleżeń,

stwa w małżen.t*i" opowiad.ali się także za dostępnością

rozwodów, które miałyby gwarantować większy wpływ oboj,

ga małzonków na własne życie,
zwtązek dwojga ludzi moze _ jak napisała we wspom,

nieniach B".rrrói, _ opierać się przez długie lata rozbiciu,

czego powodem mogą być dzieci, wspóIne zainteresowanin
aąła prry*rąranie. śu_, natomiast ptzyznała, że takn

p"i.pót tywa nie od,powiadała ani jej, ani Sartre,owi. Chrń

ich więź przetrwała wiele 1at, obyd,woje nie tezyg.'owrrll

" irrnych relacji erotyczno_uczuciowych _ jrk zauważyłnl

,,jest jednak jedna sprawa, którą lekkomyślnie pomija.liA,

my: w jakim stopniu ten ttzeci potrafi się przystosować tlrl

isiniejącej między nami umowy?"76. Nowe formy rolrrrljl

między d.orosłymi i .ri"rależnymi ludźmi stwarzają więl1

nieznane dotąd problemy wzajemnej odpowiedzialrrrl{rli

i lojalności.

7aIbidem, s. 475, 48l.
75 Por. J. B. Lindsey, Małżeń,stula
?6 S. de Beatrvoir, Si,k1 rzeczy, t,.

kolczeri,skit,, Wtt rgl,ttwll l {)it!,

l, s. l 6ó.

Monogamia

4.2. Małżeństwo i, eros

W 1970 roku Kate MiIIett w Tborii polityki płciowej pod-
kreśIała, ze mimo praw obywatelskich, majątkowych oraz
dostępu do rozwodu podrzędny status kobiet przejawia się
między innymi w założeniu praw[ym, ze małżeństwo wiąze
się z wykonywaniem usług domowych ptzez kobietę otaz
ozl),acza wspólnotę seksualną z mężczyzną w zam:^all za
uttzymanie finansowe77. Problem atyczny nie jest wyłącznie
1lroblem narzuconej monogamii, ale to, że współżycie seksu-
:tlne stanowi częśó umowy prawnej i w dalszym ciągu powiela
l radycyjny podział ról płciowych. Badaczka zwtązków lesbij-
skich Marie-Jo Bonnet parodiowała patriarchalny dyskurs
() kobiecej seksualności:,,Kobieta, histeria, masturbacja,
rllranizm, prostytucja, perwersje, zatem w dużej mietze kon-
lr,<lla wolności seksualnej kobiet, która zawsze stanowiła
wielkie zagrozenie dla nierozerwalności rodziny i czystości
lillii spermatycznej. Precz z bękartami i rozwodamL! Czyż
wrllność seksualna nie jest odpowiedzialna za nieporządek
l1ltlłeczny i wstrząsy polityczne?"18 Samo myśIenie o wolnoś-
,,i seksualnej kobiet jest więc wywrotowe dla ekonomii pa-
ll,iitrchatu, która musi wprowadzić w stosunku do nich za-
]tlrz realtzacji erotycznych pragnień ptzez wzgląd na ład
lll)()łeczny.

Kontrast między małzeństwem, które gwarantuje męż-
,,l,yźnte prawowitych potomków przez ltatzucenie kobiecie
lll()llogamii, a swobodą erotyczną kobiety, kt6ta nie prowa-
,lzi rltl hedonistycznych praktyk, pokazuje chociażby powieśó
lltlllusy Marion Ztmmer Bradley Msły Aualonu. Mityczny
,rwitlt, wyspy Wielkiej Bogini zostaŁ w niej skontrastowany
/ t)l,llwem narzuconym ptzez chrześcijaństwo wtaz z mono-
lił| lllicznymi małżeństwami. Morgiana, siostra legendarne-
1,,, l{rt'lla Artura, przechodzi inicjację seksualną w trakcie

i / l(. Millctt, Tboria polityki płciowej (1970), w: Nikt nie rodzi sięko-
l,tt,ll|, s. 72,

ilt M.-,l. l]tltttttlt, hłiqzki nńłosne nliędzy kobietami od XVI do XX
ll lt,lłll, wtłl,t,Jl l,). lllrtlinttlr, prztlł. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa
|!lll'l,, x, 2(il,
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misterium i konfrontuje swoje doznania ze zwuązkiem brata

otaz Gwenifer. Ta ostatnia została Zmuszona do maŁżeń,

stwa, chociaz bardziej odpowiadało jej życte w klasztotze,

w dod,atku zakochała się w przyjacielu męż a, z kt'rym go

w końcu zdtadza, a jej życiewypełnione jest poczuciem winy, i:

przez długi czas w braku potomstwa dopatruje się zaś kary
ła własn e grzechy. Narratorka Morgiana widząc udrękę bra,

towej niejńnokrotnie załuje, ze nie mozejej pomóc, gdyżta

nie ceni śqbie mocy rytuałów zw*ąza.'ych z cyklami życia,

w których uczes tnicząkapłanki Bogini. choć życie głównej

protagonistki również nie jest wypełni otae szczęściem, to jed,

,uk .*oboda etotyczna otaz możliwośó okresowego i dobro,

wolnego celibatu .t*.*r, dta niej ptzesttzeń wolności, któ,

rej tak bard.zo brakuje jej bratowej. Również w Lewej ręca

ciemr1,ości Ursuli i"Crrirr'b otaz WęŹ" snu Vond,y Mclntyreto
zwtązkt erotyczne nie są poddane prawnej kontroli, spQ,

dzając z kimś noc nie przekreśIa się tym samym stałego

zwtązkuuczuciowego, a sama erotyka nie stanowi _ głów,

nie dzięki temu, żeirejest ograniczona żadnymi restrykcja,

mi - centralnego tematu.
W koncepcji Źwiązku, kt6ry gwarantuje wolność seksu,

alną w ograniczonym zakresie, ale Zrywa z postulatem mo,

nogamii, nie btetze się często pod, uwagę rozltcznych obtl,

wią"ta* Zw]rąZar]ych z prowadzeniem domu, troską o p(,,

tomstwo, odpówiedzialnością za todziflQ, w dalszym ciąlu
przyznając większą swobodę mężom niż zonom, W powieśol

Diablica Fay Weld,on, mąz głównej protagonistki Ruth,

zwierza się jej szczegiłowo z kolejnego romansu, oświttrl,

czając, że nte opuści domu i dzieci. Narratorka wyobraża ltl,

bie cud,n e życte kochanki męża Mary Fisher, która zarubie

na życie pisząc romanse i mieszka w latarni morskiej zn,

adaptowanej .ra mieszkanie. ,,Zakładam, ze kocham Btllllla
_ tozwaza Ruth _ bo ptzecieżZa:nuego wyszłam.Przynwn,
ite kobiety kochaj ą swoich mężów. Miłośó j ednak w porów tt n ,

niu z nienawiścią jest nikłym uczuciem. Nerwowym, prl,y,

?9 U. K. LeGuin, Leusa ręka cient n,ości(l969), przcł. L. .Ięt:zlttYk, K l'łt

ków 1988.
8()V. McIlttyrc, Wlz łt,tt, (19?tł), 1trztll. l,. lllrlilixki, l'tlzlltlli lt)l)l|

Monogamia

l<rym, zapowiadającym cierpienie"81. Plan zemsty, który wią-
ze się zptzemianąwewnęttznąw Diablicę, jest prosty: Ruth
t:hce się zamienić miejscem z Mary Fisher. Sukcesywnie
dązy więc do tego, by życte kochankimężazaczęŁo przypomi-
rlać jej własne. Prowokuje Bobba do przeprowadzki do wieży,
1lali dom, wysyła dwójkę dzieci do niego i Mary, w końcu
obctąza ich jeszcze chotąmatką artystki. W krótkim czasie
r:ttdowne życie pisarki wypełnia się rutynowymi czynnościa-
llti: pilnowaniem dzieci, praniem, porządkami, ona sama
.jt,st cora zbardziej wyczerpana, a zwuązek z Bobb em zaczyna
l rtrcić urok, więc obydwoj e zaczynają wdawać się w przelot-
ll(} romanse. Zemsta Ruth zatacza coraz szersze kręgi,
w końcu bohaterka upodabnia się fizyc znie do Mary, zwią-
zr.k tamtych dwojga doprowadza do ruiny, a sama kupuje
wieżę i w niej zamleszkuje. Granica między nudną żoną
ll (lrocząkochankąjest w powieści usytuowana w ich stosun-
lttl do obowiązków domowych, a obie protagonistki postrze-
1ilr.jt1 swoją osobę otaz siebie nawzajem uwzględniając wy-
ll1t:znie męską perspektywę. Ironiczny dystans narracyjny
wlludowany został właśnie w ten przyjęty męski punkt wi-
,lzt,nia, sdyż cała akcja powieśct toczy się w taki sposób, by
,,;lt,tlstać gustom oraz pragnieniom Bobba, przeciętnego
r lritlzbyt zaradnego doradcy podatkowego w średnim wieku.

Kinga Dunin |Iwaza, że w kwestii maŁżeństwa myli się cy-
rv illtoprawnąumowę na wspóIne życie, gospodarowanie i po-
, lll(lilnie dzieci ,,z zadantiem życiowym, jakim jest budowanie
lwillzku. Nie moz:na zawtzeć umowy na miłość"82, a ,,eros
l lll:llżeństwo zazwyczaj źIe się ze sobąmają: dotyczy to płci
tvlrzt,lakiej"ss. W felietonie Lipa aż do śmierci autorka pod-
lrlr,ślłt, żebyć moze formuła jednego związku na całe życie
lllll zlltlczel:r:.e dla życia społecznego, jednak często staje ono
|lll llrzckór jednostkowemu szczęściu. T\rm, co łączy dwoje
lrlrlzi 1ltl wielu latach w nieudanych związkach jest, jak wyli-
t /,ll l)trrrin: złudne poczucie bezpieczeństwa, które czasami
l ,l r t,r l 

,/,o ptzypomina nudę; patologi czt:'e uzaIeznienie od dru-

"I l,'. Wtlltlon, l)i,ubl.icrl (l983), ptzeł. A. Bernat, Katowice 1995, s, 13,

"'| l(. l)ttttitt, (|zrpltl (ll.ct,t,i.t,ołl,c ttt,n,i,ll Wysokie Obcasy?, s. 116.
" 

I lllitlt,ltt, x. l()1)-l l().

193Ig2



194 Malżeństwo

giej osoby otaz wspóIne mieszkanie czy - jak ironicznie
podkreśIa - serwis w kwiatkiS4. Feministki starają się więo :

postrzegać małżeństwo jako umowę, z której z r6żnyeh
powodów można się wycofaó,by nie unieszczęśliwiaó sig.
bie i bliskich. Jolanta, córka Ireny w Błortach umysłu po-";$f

służyła się metaforą łuszczących się błon macicy jako symboi
Iu zmiany, którą mimo bólu t roztetek człowiek - równicÓ
w życiu uczuciowym - powinien podejmować, by stwor?,y6
miejsce dla nowych związk6w, uczuć, relacji85.

5. Przymusowa heteroseksualność

5.1. Lesbi,anizm jako opór

Zakaz kazit o dztw a ot az w zorc e kulturow e w dra żaj ą lu dzl
już od najmłodszych lat w dychotomlczny podział płci i ukic,
runkowująpożądanie na płeć przeciwną. Adrienne Rich pod.
kreślała, ze ,,jednym z wielu sposobów narzucania hetoro.
seksualności kobietom jest [...] usuwanie z pola widzenla
opcji lesbijskiej"a0. Jeśli orientacja heteroseksualna to insty.
tucja, której fundamenty twotząporządek patriarchalny, ttl

zwtązkthomoseksualne stają się ogniwem oporu, miejscGlltl,
w którym kobiety najdobitniej przeciwstawiają się fallocotl,
ttycznej ekonomii, zbudowanej na obowiązku prokroacJl,
Już de Beauvoir podkreślała, że zwtązki między kobiotnml,
jako ze nie stoją za nimi żadne instytucje ani umowy pr[w ll

8aIbidem, s. 112-113.
85Jolanta, córka Ireny, wnuczka Bronisławy, prawnuczka I,ttrlwiki,

Błony umysłu, Warszawa 2003, s. I23,I27.
86A. Rich, PrzymusolDQ, heteroseksualność a egzysterl,cja l,aabijekll,

przeł. A. Grzybek, ,,Furia Pierwsza" 1999/2000, nt 4l5, s. 1l ()- 1l l , l ,, lrl
gatay podkreślała, że,,Kiedy teoria analityczna głosi, żc młlllt rlzipW
czynka musi zrezygnować z miłości matki i do matki, z prtrgnitlllitt lttnl hl,

aby wejść w pragnienie ojca, to poddajc kobictql ntlrmlttyw111,j xr,katlrtl
ności, powszechnej w nźrszym spolcczcństwitl. ttlt,cltlktlwit:itl 1lltlrllrlgir'*
ncj i patrlgtlnnclj". L. Irigtrrrry, (iilt,lll u, ciuln z nt,u,l,łil1, rr. 2l.

Przymus owa heteroselsualność

(,/,y zwyczaje, oparte są od samego początku na większej
ar,czetośct niż związkt między kobietą i mężczyzną, w któ-
l,.ych zawsze konieczne jest odgrywanie z góry nadanych
l,ri187.

W latach siedemdziesiątych zaś relacje między kobietami
slłrły się dla wielu dziaŁaczek ruchu kobiet modelem więzi
rlr iędzyludzkich w społecznościach egalitarnych88. Lesbijka
w dyskursie feministycznym stała się więc symbolem bun-
l r lwniczki i to bez względu na to czy uświadamia sobie z\a-
cztlnie własnego wyboru dla emancypacyjnych dążeń ruchu
lt r lllieceg o, czy też,nie: ,,Lesbianizm jest zagtożeniem dla ide-
rllrlgicznej, politycznej, osobistej i ekonomicznej podstawy
llrr.lskiej supremacji"8g. Wszystko to prowadzi oczywiście do
r llr lcko idących uogólnień, jakimi stały się hasła , głoszące ze
ll,sllijki powinny zostaćfeministkami, a feministki - Iesbij-
lilrlni90. Stawiając sprawę w ten sposób, działaczki ruchu ko-
l,iccego starały się po pierwsze: aby kwesta lesbianizmu zo-
rrlltlit dostrzezona ptzez wszystkie feministki, po wtóre:
tlllczało im na tym, aby pokazać, że większość przywilejów,
1rrltic przypadają w udziale kobietom w patriarchacie, jest
rv rlitlszym ciągu lzalezniona od mężczyzn t zw:.ązar'a z po-

x/S. de Beauvoir, Druga płeć, s. 449.
|]8 M. Humm, Słownik teorii feminizmu, s. lL7.
l{1) (rh. Bunch, Lesbians in reuolt, ptzeł. L. Piątkowska, ,,Furia Pierw-

,r/ll" l999/2000, nt 4-5, s. 82. W manifeście Radicalesbians podkreślono,
.,,, ltrlllicta homoseksualna nie musi być świadoma,,politycznych impli-
li irl ji t,tlgo, co zaczyna się dla niej od prywatnej konieczności". Radicales-
1,1,1llś. Ihbieta identyfiłłująca się z kobietami (1970), ptzeł. L. Piątkow-
,,lr jl, ,,l,'ttria Pierwsza" I999|2OO0, nr 4-5, s. 85. M.-J. Bonnet zatzucała
",tlr S. tltl Beauvoit, że nie dostrzegła, że tozdział Drugiej płci o lesbij-
li itlll ;ltlwinien byó połączony ztozdziałem dotyczącym kobiety niezależ-
ll|,I lllr<litczka zauważyła także, że miłość między kobietami zawsze
.=,rlilrit:lt <lparty na rodzinie i reprodukcji porządek patriarchalny.
\l ,l, llrtlrtrct , Zwiqzki miłosne między kobietami od XVI do XX wiehu,
,, l l , ll()2, ,,Kobicty homoseksualne sąbowiem dyskryminowane nie tyl-
l,,, rIlttl,t,gtl, żtl są homo, Iecz także dlatego, że są kobietami w pewnym
,,,,llltit,ł<wyzw<llorlymi>;wyzwoliły się od dominacji: [...].Gdy kobieta nie
rttit rrt,lttll,y llyć scksuirlrrie związana z mężczyznfu o wiele trudniej jest ją ,

1,1/,|,l((lltltti tltl ttlgtl, hy trsłtrgiwała mężczyznom". M. Ciszek, Czy femi-
,lt,,llłi lll lłry1llti.l,sbi,.jlłi,'| ,,l)tlłltytn głtlsem" 1994, llr 2, s. 161.

'lll l't,t,. (llr. llrrlrr:ll, l,esbilt,tt,s i.tt, rł,ll01,1,, s. 80.
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męski system klasyfikacji i definiować wszystkie kobiety
jako pozostające w relacji seksualnej do innej kategorii lu-
dzl?"94 Zakwestionowały więc kategorię,,orientacji seksu-
alnej" jako tej, która staje się ważnym komponentem toż-
samości, a kt6ta jednocześnie pomija cały wachlarz uczuć
oraz relacji, w jakie kobiety wchodzą żyją" razem. Dla tak
zorientowanych feministek etykietka,,lesbijki" dzieli ko-
biety, rczblja możliwość kooperacji i nie pozwala budować
siostrzanej wspólnotyg5.

Rich zaproponowała, by * stosunku do zwtązkiw kobiet
uzywać sformułowań,,egzystencja lesbijska" oraz,,Iesbij-
skie kontinuum", przy czym ten pierwszy terminl ozl:'a-
<:załby obecność kobiet w histor7t t ,,bezustanne tworzenie
przez nas sensu tej egzystencji"96. ,,Kontinuum" zaś wska-
zywałoby na szerokie spektrum doświ adczefi kobiet identy-
l'ikujących się z kobietami, nieograniczając definicji lesbijki
rlrl tej, która pragnie utrzymywać genitalno-seksualne kon-
llrkty z inną kobietą. Pojęcie to oddawałoby zatiwno ,,do-
:l w ia dc zenie bo gate g o zy cia wewnęt t ztlego, bunt przeciwko
lrręskiej tyranii, dawanie i otrzymywanie praktyczrlego
r 1ltllityczr'ego wsparcia, jeśli mozemy je kojarzyć z oporem
wr lllec małżenstwa"9T .

||Ą lladicalesbiarts. Kobieta identyfikujqca się z kobietami (797O),
,, 87.

||l' [. Filipiak, przypominając, że gay and lesbian studies zamieniono
,r, |illt tlłtch na sexuality studies, zau:ważała: ,,Aja się wciąż czepiam: Dla-
r :łl|]() scksualność? A może by studiować gay and lesbion duchowośó?"
l l,'tliltiak, Kultura obrażonych, Watszawa 2003, s. 74.

"|i A. Rich, Przymusowa heteroseksualność a egzystencja, lesbijsha,
lll.
"illlidcm, s. 111-112. B. Martinzauważa, przywołując poglądy Gay-

l,. lłrtllill, że odseparowanie seksualności od gender może potencjalnie
t.tl1,1(i wyzwanie binarnym ramom związanym z seksualną praktyką
,,l,l/, w,yh(lrtlm seksualnego obiektu i doprowadziĆ je do ruiny wtaz zto-
,l.,rllrrwtl idtlntyfikacją i anatomiczną płcią. B. Martin, Extraordinary
łl,,ttllt+t,.\:tlttls ut,d, 1,1l,e b'erur o| Being Ordinary (1993), w: eadem, Femini-
i, l'llt,wll St,nt,iglt,l,.'I'll,c Si,głt,i,fi,can,ce of Being Lesbian, New York-Lon-
,Irr|| lll!l(i, tt, Ą6,
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zy cjąoj ca, męża,partner a, z czego najlepiej zdaj ą sobie spra,

*ę"t"rtijki, któr" ,ą tych praw pozbawiane9l, 
i

unia między feminizmem i lesbijkami nie jest w praktyce

działań społecznych tak oczywista, nawet dla samych

dziaŁaczek.,,poprrez obecne świadectwa feministycznych

negocjacji _ połtreśIa lzabela Filipiak, pisząc o współczes,

nym polskim ruchu kobiecym - p

częściej nie jako alternatywę, Iecz

alnego kontraktu"9z. Zrytualtzow
autorki przybiera feminuzm) nie
niejącego układu sił. Ponadto, jak Zau]wazaFilipiak, również

,*rąrui lesbijskie nie stanowią en bloc istotnego wyłomu

* .poł".zeńsiwie patriarchalnym, choć niewątpliwie odróż,

nia je od, zwtązków heteroseksualnych już samo to, że są

w pewny* ."rrrie ,,nieoczywiste" ol:az egzystuj ąpoza odgór,

tlle TLatzuconymi regulacjamig3. Brak reprezentacji w kul,

turze utrud,ni a z jediej strony współuczestnictwo zwła szcz,a

w życiu społeczny^, r-drugiej jed,nak pozwala wymknąć aię

normalizuj ącym praktykom,
kwestia lesbianizmu stale też obnaża, w jak wielkim

stopniu rnyśI feministyczrla zanlutzona jest w patriarńa,
cie. Samo okreśIenie ,,kobieta homoseksualna" czy też,,l ,
bijka" przypomina o problemie, który na początku XX wie,

ku wska zała Nałkowska, omawiając podział na prawowite

małżonk L otazkobiety upadłe. przy tozdziaLe kobiet na hc,

tero_ i homoseksualistki uaktywniona zostaŁa ta sama fal,

Iocentryczl]Ia optyka, która rozbija już u samych podstaw

myśIeni" o *.ióino"ie międ,zy kobietam' otaz o wspólnym

dorr,r. ,Czy zamtetzamy - pytały w swoim manifeścio re,

dykilnó, j.t to same okreśiały, 1esbijki _ kontynuow'd

&
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5.2. Butchlfernrne

zwtązktmięd.zy kobietami mogą więc byó wzorem dla no_

wych form *rpólrrotowego zycia, sdyż zawsze wymykały się

put"iu*.halnym oczekiwaniom wobec roli i powołania kobiet
jako zon i matek, a unikając ich _ od początku je kwestio, 

,

,ro*uły. Jed.nym z najważniejszych zadań, jakie pojawiły się

w ruchu feministycznym, była rekonstrukcja historii zw:1ąz,

ków lesbijskich. od,najdując ich specyfikę mozna byłoby

określić zarówno praktyki patriarchatu, których celem jest

zatarcte świad,ectw o istnieniu takich zwtązk6w,.jak i wska,

zaó ścieżki kontestowania istniejącego porządku. Śuay ,oi'ąz,

ków dwóch kobiet feministki odnajdują w dokumentach są,

dowych, które rejestrują proceder przebierania się kobiet za

męż.zyrn t życiu * sakramentalnych zwtązkach małżeń,

skich pod, pła szczyktem relacji heteroseksualnej.
od końca xlx wieku wiele informacji dostatcza feminist,

kom literatura psych tatryczna. w dokumentach tych łatwo

daje się odkryć ńeteroseksualną normę, która jest przykłada,

na d,o iesbijek: uwaga 1ekatzy skierowana jest nie na parę

kobiet, ale na tę, która _ jak zakładano czuje się męż,

uyr11ł', ,,Homóseksualne kobiety dzielono na <męskioll

i <<zeńskie>, przy czym<żeńskie> traktowano jako mniej zbo,

czolte"99. Niewątpliwie do utrwalenia tego typu postaw prr,y,

czyntŁa się styli zacja samych tesbijek, okreśIana jako p(l,

dziaŁ na butch t femme. Ta pierwsza najczęściej ubierała rłię

po męsku i to jej przypisywano stereotypowe męskie cechy,

w latach sześódziesiątych xx wieku feministyczly rutlh

Iesbijski postrzeg aŁte praktyki jako kalkę heteroseksutrlnt,,i

normy i zakwestionowaŁte zabtegi stylizacyjne, które jakrlhy

miałi reprodukować patriarchalną hierarchię w zwitlzltrll

,,w klasycznym feminizmie _ zauwaza Iwasiów rrlle
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uwazano za więzienie, z którego należy wyzwolić kobietę.
[...] Wczesne teorie gender traktowały sprawę podobnie, nie
akceptując postaw przyzwalających na wybór tozsamości.
Women, i lesbian studies traktowały ciało raczej restrykcyj-
nie, p rób uj ąc wyzwolić kobietę, pt zy okazji zt zucallia j ar zm a
heteroseksualności, od przyjemności, na którą miałaby ocho-
tę poza poprawnymi politycznie schemat.-i'l100. Jednak
w latach osiemdziesiątych dostrzeżono w parach butch / fem-
me tewolucyjny potencjaŁ oraz ważną dla feministek trady-
cję zwtązków między kobietami101. Badaczkl zwuązarre z r:u-
chem lesbijskim, jak na ptzykład Joan Nestle, zanwazyŁy, że
negujące te praktyki feministki widziały w relacjach między
kobietamt wyłącznie ich aspekt polityczny, pomijały zaś tch
erotyczny charakteq celtzurując w pewien sposób po raz ko-
lejny kobiecą seksualność, tym razem promując model an-
<lroginiczny. Jedtlozllaczne narzucenie kalki 16l z heterosek-
sualnych związkiw uniemożliwiło feministycznym badacz-
kom zrozumienie specyfiki tej relacji, w której butch nie
,/,tlwsze była postacią aktywną a femme - pasywną1oz.

Judith Butler komplikuje kwestię kierunku poządania,
z:ldając serię pytań, chcąc podwazyć poczucie tożsamości,
llrkże tozsamości lesbijskiej: ,,Czy nie mozna mieó i hetero-
stlksualnej tozsamości, i heteroseksualnych celów w ramach
;lrlrktyki homoseksualnej lub mieć homoseksualną tożsa-
lrlrlść i homoseksualne cele w ramach praktyk heteroseksu-

l(x) I. Iwasi6w, Ciało niechciane. Pogranicza identyfikacji sehsualnej
1ttlłłl problem literatury i hrytyki literackiej, w: Codzienne, przedmioto-
tt,,,, t,i,t:Iesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku,
l,,rl. H. Gosk, Izabelin 2002, s. 295.

l()l B. Scheuch, Butch/Femme?, s.22-23. J. Mizielińska przypomina,
zl, ltirlchęć do tego podziału ptzeradzała się w czynny atak, czego ptzy-
li lrtrlr,ltr była działalnośó organtzacji Daughters of Bilitis (DOB), ,,której
1,,rllt.ylll n celów było <wymazanie z lesbijskiej komuny zachowania
l,ttl1,1t / fcnt,nle, ich kodu ubierania się i stylu życia otaz ptzekształcenie
l,,rrlli,jck w lesbijki feministki>, jak podaje Sue Ellen Case. W ten sposób
lll,zr,l<rt,śltlno bogactwo i różnorodnośó lesbijskiej kultury erotycznej
,llllz wllż,lltl Jl<ld względem politycznym relacje z gejami i pracownika-
rrtt/r,tlllli st,x hizncstt". J. Mizielińska, Czy istnieje seks politycznie po-
ltl ttt1,1l:y'|,,,l}itlltlt,ylt Ośki" 2000, nr 4 (online: http://www.oska.org.pUbiu-
l,,t t, rr/ll7llrr izit,l inrrklrll7, ht;ml),

lll',1,|, Mizir,lilirłklr , (izy i,sltt,it,ja a,kt; pol,i,tyczn,i,? popra,Iiln,y? (online).
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98por. M.-J. Bonnet, Zu;iqzhi miłosne między kobietultli,'od, XVl lln

XX wieku, s. 275. W Nowej eicykloped,ii powszecltnej pW^I z 19!Xl rrlk rr

możemy ptzeczytaó, że homosóksualizm jest ,,jedną z ftlrm z:tbttrztlltuj

identvfit acji płóiowej i roli płciowej", co bardz,o przyptlntintt ttltlriq, rl ktl

bieció * *ę.ki* ciele i mężcuyźnie w citlltl ktlhicty.
90B. Scńcttch, l]ll,łr:lt,/l,Ź:nt,ttt,tlil (l997), 1lrzt,l. ll. l,isrlwskll, ,,l"tll'lll

l)it,rwsztl" l99lł, ttr 2, s. llł.
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alnych? Jeże\l seksualnośó ma zostaó ujawniona, to co po, 
i

winno być uzn21le za prawdziwy wyznaczntk jej znaczeniaz i
struktura fantazji, akt, otwór, płeć kulturowa, anato, ,1

-i"ll1032 Filozofka d.owod.zi, że punktu oporu wobec fallogo, 
,:

centtycznego układu nie powinno się szukać w wyjątkowości . '

"*ią"k., 
tesuiist iego, Iecz w fakcie, że zawsze był on trakto,

wany jako gotsza kopia układu heteroseksualnego, tym sa,

mym możliwe jest wykorzystanie tej ,,podróbki" do obnaże,

nia struktur, t tó." uprzywilejowują heteroseksualnośćlo4,
Analizuj ąc 1,ar7ut, ze 1u*^r, butch L queerus imitują zwtązki
heteroseksualne, Butler zwraca uwagę na problematyczn6

zaŁożente istnienta ,,źródŁa": ,,źr6dło wymaga Swych derywa,

tów, by się jako źr6dło potwierd zać"7}5, ato oznacza, że,,jeśli

homoseksualność jako kopia poprzed,za hetetoseksualnośó
jako źród,ło, na\eży tylko słusznie zauwazyć, ze kopia po,
-ptzedzaoryginał, 

l zehomoseksualnośó jest w związku z tym

Łr6dŁem, Źis heteroseksualnośó _ kopi{,106. paradygmat

kopii i oryginału jest więc _ jak wynika z ustaleń badaczki
_ niestabitny, gejowskie i lesbijskie tożsamości są w p w,

ny; stopniu'*pi".ione w heteroseksualne normy, jednak

nie od.tw arzająlch tylko, ale równocześnie je wytwarzają,

Dla Butler istotne jest przede wszystkim to, że seksualnońć

,,ptzektacza wszelką skończoną narrację"1o7, a wszystkie
przedstawienia, prezentacje i opowieści zostaj ąptzez eroty,

kę przekroczotle.
powieść piqty Święty zywioł pokazuje projekt społocz,

ności, w którei p*otugoniści d,owolnie układają swoje rola,

cje erotyczne. Najstarsze pokolenie, pamiętające jeszcze

1968 ,ok, żyło jui poza układ,em małżeńskim, jednak iclr

dzieci odbudowuj ą-życie po klęsce ekolog\cznej na innyr:lt

zasadach, w których nie ma miejsca na jakiekolwiek rogla"

mentacje d,otyczące Życta erotyczt:rego, choó oczywiście ipl=

nieje wiele problemów natury uczuciowej. Główni bolrrrt,e=

103 J. Butler, Imitacja i nieposłuszeństwo płci,ottltł (1989), ;lrael

E. Majewska, ,,Przegląd Filozoficzno_Literacki" 20()3, nr 1(i}), x, l)il
104Ibidem, s. 94.
106Ibidem, s. 100.
l0(i Ibidem.
l()7Ibid(,m, s. l()l},
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rowie są biseksualni, łączą ich więzt przyjaźni t miłości,
które pozwalają im z jednej strony tworzyć wspólnotę,
z drugiej zaspokajać własne pragnienia podczas rytual-
nego seksu, który - z braku lepszego określenia przyj-
dzie mi nazwać grupowym. W świecie powieści nikt z boha-
t;erów mieszkających w utopijnej krainie nie określa włas-
rrej orientacji seksualnej, nie jest ona tematyzowana, chy-
ba że przyjdzie im eksplikować tę kwestię w sąsiadujących
społecznościach, w których dychotomiczny podział jest na-
rlaI istotny: ,,kiedy mówię rodzina - tłumaczy jeden z głów-
llych protagonistów mieszkańcowi patriarchalnego Połud-
tlia mam na myśli wszystkich swoich kochanków i ich
ltrlchank6w oraz dzieci, i eks-kochanków, i wszystkich -
lr połowa z nlch jest pedałami, przynajmniej taz na jakiś
(:zźls. Uwazamy, ze to słowo, z którego należy byó dum-
lt.ym"108. ,,Pedał" nie oznacza więc w utopijnej enklawie wy-
zwiska, słowo to zostało (podobnie jak w feministycznej
1lrłrktyce wytaz queer) przejęte z wrogiej wobec osób homo-
scksualnych kultur}ł, a ptzy tym nadano mu nowe zl7acze-
llitl. Bohater Piqtego Świętego Zywiołu podkreśIa, ze miano
,,;ltldała" nie dotyczy osoby, nie okreśIa też jednoznaczllue
1r,.i inklinacji erotycznych, a tylko pewien rodzaj zachowań
l,,,l<sualnych.

Właśnie o taki brak definicji, a co się z tym wtąże
l rr lrtnatywnych praktyk dyskursu, chodzi współczesnym fe-
lll i ll istyc znym badaczkom. Z drugiej strony cotaz po-
rvsztlchniejszy staje się w ich pisarstwie model biseksualny,
|,llztlrniany jako ostateczne zerwanie z heteroseksualnym
;,,,t,złldkiem, jednak nietrudno dostrzec w nim pewną nor-
lltlll,.ywną tendencję do zbudowania takiego wzorca relacji
,,, ,l( Htl alnych, które będą feministycznle poprawne także
;r,,rl względem politycznym. Te projekty mają jednak, jak
ritl,, ztltljc, wyłącznie charakter zyczenuowy, współczesne ba-
r l l r r:z l< i nauw azają że to w grupie j ak najb atdziej dyskrymi-
l ll lwll llych lesbijek dochodzi niejednokrotnie do wykluczenia
l, r,llirit, ttiscksualnych. Skonstruowano więc w obrębie tej

IrrltrJ|,11rhttwk, l'i,t1l,^l Śutiętv Zyulioł (t993), przeł, A. Sokołowska, Po-
.lrlllt '.ł(X)l, x. ll4,
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społeczności gorszego innego, stosując ptzy tym te same m6.
chanizmy, jakie przedtem dotknęły marginalizowaną grupQ
Iesbijek109.

6. Matriarchat menadżerski

Waleria Marrenó twierdziła, ze uchylanie się ptzez uczOr
ną kobietę od obowiązków domowych dowodzi niedojrzałośol
jej umysłu110. W tych słowach - naszej rodzimej dziewięt.
nastowiecznej emancypantki - ujawnił się etos Matki Pol.
ki, czyli porozbiorowy wizerunek kobiety jako tej, która pol
trafi pogodzić własne aspiracje z potrzebami zbiorowośol
oraz rodziny, a czyl:ll to poświęcając się bezinteresownic'
w zamian otrzymuje zaś wyłącznie gratyfikacje symboliot
ne111. Anna Titkow uważa, że ten idealny wzol:zec ma ni
tylko wymiar heroiczno-patriotyczno-szlachecki, ale jest tak.
ze związany z dziewiętnastowieczną kulturą chłopską oraB
proletariacką. To te dwa ostatnie środowiska dodały do 216.

checkiego ideału elementy f,ataLizmu, pasywności oraz pe.
triarchalizmul1z. W czasach realnego socjalizmu pow tala
w Polsce, według socjolozki, specjalna odmiana matriarcha.
tu, w którym ,,obładowana siatkami, często odczuwajątle
brak snu, strasznie zmęczona kobieta ma równocześnie UżH.
sadnione poczucie bycia niezastąpionym menadżerem życla
rodzinn 99"113. Kobieta posiada więc wysoki status jako gtl.

spodyni domowa, co g,warantuje jej wysoką pozycję w hiernr.
chii domowej, a to ma byó rekompensatą jej niepowodzęń
w sferze publicznej.

109 D. Majka-Rostek, Biseksualistki na marginesie., ,,Zadttt" z(Xlłl,
nt 3 14 (L6lI7), s. 19.

110 W. Marrenó, Przesordy w wychowaniu: studiu,nl pcłcl,o,gogiłztlłt
(1881), s. 70.

111A. Titkow, Kobiety pod presją? Proces hszto,łtoultl,rti,tl si,ę l,ożetutllt
ści, w; Co to znaczy być kobietqw Polsce, red. A. Titktlw, H. Dtlttlltńphl,
Warszawa 1995, s. 14-15,

l12Ibidem, g. 27_22.
llil Jhid(lm, s. 32-ł12.
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6.1. Wierny sługa

W 1982 roku Teresa Hołówka we wstępie do antologii tłu-
nlaczeń tekstów feministycznych pisała: ,,Ideał żony zakłada
wykonywanie wielu zadań, [...] dobra towatzyszka życia to
rrie tylko kucharka, sprzątaczka i pielęgniarka, ale także -
w tazie potrzeby - sprawny kierowca, biegły rachmistrz
i l<ompetentny zarządca.Lecz nie należy sądzió, ze mamy tu
rltl czynienia z autentycznąrozbteznością wzotzec ów [...]
itlst po prostu kopią wzorca <wiernego sługi>r>lll4. Gospodyni
lradycyjnie przypada w udziale troska o sprawne funkcjono-
witnie pozostałych czŁonków rodziny, sdyż to oni mają ją nie-
jlrko reprezentowaćw świecie społecznym i politycznym. Sta-
ttrlwi więc fundament i tŁo zmagan z tymi sferami aktywności
Hwoich bliskich, sama nie mając do nich dostępu. U wielu ko-
llitlt, co opisyw ała jużw połowie XX wieku de Beauvoirll5, ten
l,rlzkład sił wywoływał rlżnego typu praktyki kompensacyj-
l l(,, prow adzlł, do neuro z oraz przekładał się na zmlany osobo-
wrlściowe. Autorka Drugiej płci tłumaczyła jeden z przypad-
ltriw takich nerwicowych zachowań gospodyni domowej: ,,za-
t,z(,,la robić porządki, tak jak inni zaczynają pió"116.

l)e Beauvoir porównywała sposób, w jaki mężczyźni oraz
ltrllliety traktują dom i zwracała uwagQ, ze niemoznośó reali-

l1,1T. Hołówka, wstęp do: Niht nie rodzi sięhobietą, s. 15; W podobny
,,;lrlstill ujęła ten problem A. Rich, gdy wspominała w jaki sposób tadz7ła
,,lllli(. w dość typowym układzie małżeńskim w Ameryce w latach pięó-
,ll tlsiiltych i usiłowaŁa ztozumieć ówczesne poczucie osaczenia i wybu-
, llv glticwu: ,,Nie rozumiałam, że od nas - kobiet owej akademickiej
tlrr;lr'lllttlty [...] oczekiwano wypełnienia zariwno roli Wiktoriańskiej
l ttl ltty wolnego czasu, Anioła Domowego ogniska, jak też wiktoriań-
,,ltlr,,i l<ttcharki, pomywaczki, guwernantki i niańki". A. Rich, Zrodzone

l;llllirl,y. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucjo (1986), ptzeł.
,l Mizitllińska, Warszawa 2000, s, 65.

| | r',ltlstcm przekonan a, że de Beauvoir pierwsza dostrzegła,,problem,
lrlr'rt,v ttitl ma nazwy",opisanykilkanaścielat piźniejptzezBettyFriedan
tr, '/hl lĄ,nl,i,lt,i,n,e Mystique. Co więcej, autorka Drugiej płci, pisząc o kom-
;rr,ltriltilyjtlyt:h praktykach gospodyń domowych, odwoływała się batdzo
, rr,,Hlrl (lt) svttrrrcji kobiet klasy średniej w Stanach Zjednoczonych.
'/,1,1la,|,1,1|,.jltk 1lisztl M, Humm, Friedan zapożyczyła w swojej książce ter-
tlttltrllrl;4iq,tltl tltl l}tlltttvtlir - M. Httmm, Słoulnikteoriifeminizmu, s. 133.

lltl!{, 1|1t llt,ttttvtlir, l)nlgt, 1ilet1, s, Ą96,
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zowania się poza sferą domową zmllsza te ostatnie do sado,
masochistycznych praktyk, kobiety starają się po prostu
zmterrtó więzienie, jakim stał się dla nich dom - w króle
stwo117. Feministki pierwszej fali duże nadzieje wtązŃy z mo;
Iiwością pracy zawodow ej, ntezależnością finansową ale tak,
że z petspektywą potwierdzel7ua własnej wartości w świecie.
Już Virginia Woolf wielokrotnie wskazywała, ze rok 1919,

w którym kobie ty zyskały prawo do uprawiania wolnych za,
wodów otaz mogły sprawować niektóte utzędy, jest rokiem
wielkiego ptzeŁomu w relacjach społecznych. Nie bez ironicz,
nego dystansu opisywała wielokrotnie,,córkę klasy oświeconej",

która ówcześnie ,,Nawet w pooranej bezkresnymi kraterami
tarczy księżyca wtdziałaj asną i nieskazitelną sześciopensów,
kę, przed którą niby przed ołtarzem, poptzysięgła sobie ze-

rwać taz lua zawsze z uległością i upodleniem, poniewa ż mia,
ła oto w ręku Świętą samodzielnie zarobioną monetę, którą
mogła d,ysponować wedle własnej woli"118. Kluczowe słowo

d]a Woolf to ,,wpływ", który nie ogranicza się już do sfery pry,
watnej, ale pozwala kobietom zaistnieć w sferze publicznei.
Jed,nak autorka Thzech gwinei miała świadom ośó, że zara,
biając pieniądze kobiety będą musiały dostosować się do pa.

triarchalnych'kryteriów, które obowiązują w sferze społecznej,

I choó ptzesttzegaŁaje przed uwikłaniem w korupcyjno_mili,
tarnąstrukturę, nie widziała innej szansy nazmianę sytuacji
kobiet, jak tylko ptzez zatablanie pieniędzy t wpływanio na

świat ich odpowiednią dystrybucją.
Praca zawodowa, choć umożliwiła niektórym kobietout

samodzielne zycie, nie wyzwoliła ich jednak od domowye lt

obowiązków. Zachodnie feministki drugiej fali pracę kobit,t
nazwaŁy d,rugim etatem i postulowały dwa tozwiązaninl
albo praca w domu będzie płatna119, albo domowe gbtl.

117lbidem, s. 488.
118V. Woolf, Tbzy gwinee, w: eadem, Wasny pokój, 'I|,zy gttlineo,

przeł. E. Krasińska, Warszawa 2002, s. 164,
llgKampania lua tzecz płacy za ptace domowe r<lzptlczęłrr xię w 1ll,

czątkach lat siedemdziesiątych we Włoszech i rnirrłrr trtt t:tlltt ltlttlallln
społecznej wańości pracy domowej. Wielc fcmirristck ttztrłtłtl l,t,ll txlnlttlrtl
za niezgodny z emźrncypacyjnymi dążtlllirrmi lilrnirlizltlrl, ;xlttit'wllŻ ttlt'Włt

llr istnit,.jllcy prdzinl prll(:y. M, l{rtIttnt, S/txł,lł,i/,' tutii, fi'nlin,iztttlr, x, l(lil
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wiązki małzonkowie powinni równo dziellć między siebie.
Delphy proponowała, by małżeństwo ,,uznać za tnstytucję,
za pomocą której na części populacji, a mianowicie na ko-
bietach-żonach wymusza się darmową pracę"120. Ten
aspekt objawiał się według niej także w konkubinacie.
Małżeństwo ltazwała ,,umową o pracę". Pat Mainardi w Po-
l,ityce pracy domowejlzl oraz Alix Shulman w [Jmowie
małżeńskiejTzz stworzyły długą listę rad dla kobiet, która
miała ułatwić im zorganizowanie sprawiedliwego podztału
l)racy domowej. Opierając swoje wnioski na tych właśnie
łlrtykułach Danuta Duch dowodziła, ze tradycyjny podział
l)rac domowych zwtązany jest zawsze z dystrybucją środ-
lićlw finansowych, a to bezpośrednio prowadzi do dyspro-
1ltlrcji w sprawowaniu wŁadzy w domu: ,,Zvłiązki, w których
l,.ylko mĘ pracuje zarobkowo, a z'olua zajmuje się domem
rtie mogą być równe. W takich maŁżeństwach bowiem żona
;t,st uzależniona finansowo od męza, nie ma dostępu do aI-
l,rlrnatywnych źr6deŁ poczucia własnej godności, nie ma ze-
wlrętrznych zasobów władzy, które dawałyby jej siłę w re-
llrcjach z męzem,lz3. Przytaczając wyniki badań autorka
l,w raca uwagę, że niezależność ekonom iczna kobiet nie wy-
rll,ilrcza do stworzellla równościowych relacji między part-
ltt,ritmi, niezbędny jest także równy p odział obow :-ąz-
lt li w domowy 

"Yrl24. 
Feministki-ekonomistki natomiast,

Iworząc negocjacyjny model pracy domowej, oparty na pra-
l,v zirwodowej obojga małzonków oraz dzieleniu obowiąz-
lt riw domowych, wykazały, że przynosi on więcej zysków fi-
t t rl l l sowych rodzinie nlż podział oparty na tradycyjnym
;,,,rlziale pracy według ról płciowych125.

l:l()(rh. Delphy, CiqEłość i nieciqgłość ul małżeństwie i rozwodzie
r l|l'lli). w: Ni,ht nie rodzi się kobietq, s. 2I8.

l:l l l'. Mainatdi, Polityha pracy domowej (1971), w: ibidem, s. 290.
l|1:|A. Shtrlman, Umowa małżeńska (1970), w: ibidem, s, 301.
l:ł;l l). l)ttch, O wład,zy w rodzinie. Prace w domu a równość w zwiqz-

l"ll, w,, l*tlli,t,l,y ul Pol,sce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, rcd.
l\l l,'tlHzllrlt, Włtrszawa 2002, s. 126.

|:'l lllitltllrl, . l 29, 143.
|':ń |t)|i171|1l|tt.i,tt, i, 1ll,rć. rtld, A, Geske Dijkstra, J. Plantega, ptzeł.

\ {l1,7y|11,k, (|tlrrlilrk l()()lt, s,61,
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W powie śct piqty święty Zywioł protagonistka tłumaczy

sześciu kobietorn L kraju Millenarystów skomplikowany

system ekonom Lczrry egalitarnej wspóInoty, którą współ,

tworzy. Oparta na krytyce koncepcji Marksa wymiana

dóbr płacaniu ,,kredytów pracy",

apodstanowienergia,jakątrzeba
ptzez;ówykonaó.Kazdyzczłonków
wspóInoty zobow Lązarly jest tak ze, by część pracy odrobić

na tzecz całej .poł".,"Óś,i, ,,Każd,y w danym gospodar,

stwie podkreśIa Madrone, a jej wystąpienie przypomina

feminist yczne(grupy bud.zenia świad,omości> _ otrzymuje

kredyt ,1. ok""Zrorrł hczbę godzin pracy, żeby utrzymać

d.om,zająćsięd'zieómialbokimś,ktotegowymaga.[...]Je.
żeli kobieta _ albo męzczyzr'La chce pozostaó w domu

i zajmowaó się nim czy-opiekować dziećmi , to zbtera swojo

krełyty, a jej iry jego praca jest ceniona tak samo, jak pra.

ca wykorry*.rru poź^ dor.r".rr, poniewaz w*etzymy, że każ,

d" riię",e jest tak samo waznet!26. Klucz do społeczeństwa

egalitarnego stanowi więc włączenie gospodarstw domo,

w"v.h w obieg wymiany 
"korromicznej. 

prace domowe moż,

,ra wykonywać samemu , tazembądź zLecióje komuś innemu,

Odżywają więc pomysły pensji d,Ia gospodyń domowych,

brak też hierarchii profesji,

6.2. Dehźerarchizacja

Dyskusjaozawod'owychaspiracjachkobietprzyczynila
się, co podkreśIa Miltett, po raz kolejny do ich antagonizowH,

,riu,, ,,.ri"gdyś był to to.rńm 1ad,acznicy z matroną dziś mn,

*y'óo .ł.ri".ria z konfliktem pomiędzy kobietą pracujłloą

zawodowo a panią d,omu. pierwsza zazdtości drugiej pocztt_

cia <bezpieczeństwa> i prestiżu, tamta natomiast wzdyclta

że swej klateczki szacowności do czegoŚ, co zdaje się jej wtll'

nością przygodą i kontaktem , "r"rókim 
światem"l2?. l)yr,

kusja 
-o- 

"f..rź. 
prywatnej nie powinna więc według M illel l

l26Starhawk, Pi,ąty świ,ęt,y żyulinl (199i]). s. il62_ilńll,
l27 K. Milltltb,'Il,ilri,u pol,i,l,y1,1i, pl,ci,tlttlr,j, a. 7li,17 .

przebieg aó zgodnie z trajektorią którą te dwa wizerunki wy-
znaczają ale tak zarysowane dychotomie zacletać.

Problem atyczny status prywatności wraz z pracądomową
uwidacznia się nawet w krytyce literackiej i to od chwili,
w której kobiety-autorki zaczęŁy wchodzić na arenę publiczną
otaz zarablaó pisaniem na życie. Zachęcano je do powrotu do
kuchni, krytykuj ąc ptzy tym zakres tematyczny,jaki w twór-
czości kobiet dominował:,,Fantazmatyczny portret autorki
w XIX wieku ujawnia powszechnąwtedy praktykę mówienia
tl pisarstwie kobiecym: natrętne wyktaczanie poza literaturę
i estetyku>l728. W metafotze Aleksandra Swiętochowskiego
.,powieściowe fatałaszki", jak zauważa Krystyna Kłosińska,
wyrazony został brak akceptacji dla obcego krytykowi do-
świadczenia i nieznanego mu świata, ,,w którym tak ptozaucz-
]lc czynności, jak <picie kawy, kąpiel i spacer5ł> urastają do
rlrngi historii"12g. ,,Historia błahostek" opisywana przez av-
trlrki powieści obnaża aprioryczllue przyjętą w świecie pu-
lllicznym hierarchię wartości, ale także jest próbą znaLezie-
lriit odpowiedniego języka, w którym dałoby się opowiedzieć
rlritmaty życia codziennego przede wszystkim kobiet oraz
rlt:zucia,,prządki banalnej rzeczywistości:llso. 46, zamazaó
1lrl<lział między sferą prywatną i sferą publiczną feministki
lrrttsiały więc zmienić sposób opowiadania o nich.

Kinga Dunin w Tao gospodyni domowej podjęła się próby
lr]<tlttstruowania języka, który charakteryzowałby kobiecy
|)tltlktwidzenia,czyli - wtyĘwypadku - języka gospody-
rti rltlmowej po czterdziestce: ,,Swiadomie przemieszałam ję-
t,y,l<i z dyskursu naukowego, potocznego, ideologicznego, pu-
lllit:.ystyczrrego. Osobiste i ogóIne, powazne i ironiczn"ll131.
Wicl<lść języków oraz zakŁócenia rejestru stylistycznego ma-
l|l w tekście Dunin oddawać perspektywę tej, która - nie

l:lH K. Kłosińska , Kobieta autorka, w: Ciało i tekst: feminizm w litera-
lllll,.-lt(t.lt,sl,ttli,tl - antologia szkiców, red. A. Nasiłowska, Warszawa
'tllll, s, ś)!-l.

l:lll ||1i1|1rp1, s. 102-103,
l;lll l(. Klrlsiliskłr, (ii,ało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach

t i,tllt,irli Zttlnlsl,,i,t,,f, Krłtkćlw 1999, s. 19. Por. także na ten temat: V. WooĘ
ll/rlrłlt,v 1xllłłl.j, s, 2(i-27, ll6.

lll|(, l)rrllill,'llm goelxxlyn,i. tlottttttt,tif, Wtrszrtwłt 1996, s. 37.
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ignorując żadnej ze sfer zycia - moze dzięki marginalnej
pozycji w społeczeństwie odkryć prawdę o świecie: ,,codzien-
ne doświadczetlle gospodyni domowej jest całościowe,
kształtuje samodzielnośó i odpowiedzialnośó; cechuje je brak
dogmatyzmu i dystans wobec oficjalnej struktury"l3z. I, choć
nietrudno dopatrzyć się w tym tekście ironii na temat,,wir-
tualnej gospodyni domowej", to jednak część z tych ustaleń
odwraca hierarchię problemów, juką uznano za stosowne
przywoływać w kontekście prac domowych.

Podobny zabteg zastosowała Jolanta Brach-C zaina,
wprowadzając jako reprezentatywne przykłady związane
właśnie ze sferą prywatną do filozoficznej rozprawy.
W Szczelinach istnienia problem współczesnej filozofii, ja-
kim są dychotomiczne podział;ł, został zilustrowany sceną
sprzątania wymiocin, w której centralnym problemem jest
niemoznośó oddzielenia tego, co czyste od tego, co brudne138.
T}tułowa powaga ścierek przeciwstawiona jest dychotomii,
na której zbudowana została zachodnia metafizyka. Co-
dzienność staje się tez tematem feministycznej liryki, czego
przykładem moze być choctażby wiersz KuchniaMiry Kuś:

Patelnio patelnio
Mego domu kielnio
Budujesz rujnujesz poprawiasz wznosisz
Mury smaków zapachów pieczeni w sosie własnym
Kolendra majeranek pieprz sóI
Mąka woda sos134.

Brach-Czaina traktuje sferę prywatną z taką samą p(l.

wagą jak Kuś, która trud kucharki porównuje do wznosz(t.
nia domu i uwaza za działalność podtrzymującą dom/rodzi-

132Ibidem, s. 40.
l33 ,,Zdarza się przecież, że ktoś zwymiotuje. I jeśli chcemy myślr,ć rło

rio o powadze ścierek, to wtedy. Wówczas przekonujemy się, że l,(l, t,ll
oczyszcza, samo może stawać się odrażające i również wymirguć o(v,yel,
czenia. Docieramy do procesów nie mających jasncgo końcłr. Zttttwltżlttt,,
że stanów czystości i brudu nie powinniśmy katcgtlrycznitl przt,tliwxlrr
wiać, bo mieszają się i przenikrrją wzajemnitl jak cnt,rti i llitll w xzllrrrśl,i
ścierek". J. Brach-Czirinrr, Szczeli,łt,y i,sl,n,i,en.i,tt., Krltkriw l1)ś)tł, x, llH

lil4 M, Krrś. Wi,cł,tł",t,,,,l)t,łtl.ytll gltlst,lll" l!)ś)4. llr 2, rr, lĄĄ-lhil,
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nę. Urszula Śmietana w artykule Międ,zy jed,zeniem
a istnieniem wskazała na wielotorowość kodu kulinarnego
w dyskursie feministycz[yh, który z jednej strony wykorzy-
stywany jest do oskarżania systemu patriarchalnego (szcze-
góInie w kwestiach anoreksji i bulimll), z drugiej zaś akcen-
tuje wręcz boginlczną potęgę Matki Zywicielki. Badaczka
tropi ślady formuły książki kucharskiej jako kobiecego pisa-
yula oraz swoistą kobiecą genealogię, którą kobiety podtrzy-
mują przekazując sobie przepisy kulinarne. Śmietana, in-
terpretując powieśó Laury Esquive| Przepiórki w płatkach
róż, wskazuje na metaforykę kuchni wykorzystaną do skon-
struowania przekazu, który wymyka się dyskursowi domi-
rlującemu. Kod kulinarny Dumozliwia ekspresję treści afek-
t,ywnych, seksualnych, niepoprawnych ideowo, zapośredni-
<|łaJąc jeprzez odpowiednie metafory kulinarne - pikantne
|)rzypraw}ł, wrzące rosoły, krwiste mięsa"135. Oczywiście
lcgo typu przedstawienia odwołują się takze do tradycfi aI-
t:hemicznej i mocy kreacyjnej130.

6.3. Spoteczne, poli,tycane, prguatne

Feministki zdają sobie sprawę, że zmten:rć należy nie tylko
jr,.zyk, którego używa się do opisu przestrzeni prywatnej, pod-
r l l r.j t1 więc krytycznej analiz ie także flLozoflczl7e ot az politolo-
| 

], l c,,/,l:.e ko nc epcj e społec zno - p olity czlle naro słe wokół te go dy-
cltrltomicznego podziału. Jak wskazuje Magdalena Środa,
1lt,zckonanie o tym, że męzczyzna powinien dziaŁać w sferze
1,rrlllicznej, a kobieta w sferze prywatnej wsparte jest zazwy-
lzll.j na koncepcj ach zwtązanych z ,,llattltd' i w dodatku pra-
w ir, nigdy nie potrzebowało uzasadnień, ,,ale i tak miało ic}r' aż
l t tl r lt,tl" l 37 . Przyczynąbłędu ptzeoczenia popełnianego zatów-
llll |lt,/,a7, republikanów, liberałów i komunitarian jest, według
li,tllitristck, brak refleksji nad samym sposobem rozróżnlania

lllh [J, Śtttitltłtnłl , Mięclzy jed,zeniem a istnieniem. Kulinaria w d,ys-
l,,ttl'ttit, fi,ttti,tt,i,st,y(zrl,ylll, w: ()oc],zi,en,ne, przedniotowe, cielesrre, s. 136.

lllli !lli(|(llll.
lil/ M, Śt,r,tltt, lnllytuillttlil,izttt. i, .jt,gtl kryl,yr:y, s. 2911.
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tego, co publicztle od tego, co prywatne. To a priori ptzyęte
założente leży u po dstaw dyskryminacyj nych p raktyk, le gity,
mizuje eksploatację pracy kobiet w domu i tłumac zy, dlaczego
kobiety nie mogą wejść w struktuty życta publicznego, czy też
dlaczego przychod.zi tm to z takątrudnościątas.

Dla wielu feministek seksizm to nie tyle brak praw, co po,

wszechne przypisanie roli społecznych i instytucji męskim
wartościom oraz ich interesom139. Kobiety zostałyjuz na po,

ziomie dyskursu polityczno-społecznego wykluczone ze
wspóInoty, którą tworzą tylko pozornie. Pojęcia, którymi
posługuje się filozofia społeczna, są tlazl7aczone tóznicą płci,
juk na przykład ,,obywatel", ,,cnota", ,,słuzba publiczna",

,,podmiot prawny"L40. Kobiety są niejako implicite usunięte
ze społe czności, której owe terminy słuzą ,,Nie są one więc
w stanie - co podkreśIa Sroda - spełnió warunków nakła,
danych na dyskurs ani nawet wysunąć roszczeń co do zmiany
tych warunków. Nie są w tym dyskursie stroną - najczęś,
ciej milczą lub są po prostu nieobecn 

"nl47. 
Patriarchalizm

jest wpisany głęboko w strukturę społecznąt niezależnie od
rodzaju koncepcji polityc znych pomija doświadczenaue kobiet,
co powoduje znacznądeformację społecznych relacji, w któ,
rych kobiety mają do dyspozycji jęryk, opisujący wyłącznio
męskie indywiduuml4z.

Autorka książki Indywidualizm i jego krytycy prezentujtr
kitka feministycznych koncepcji, które modyfikują patriar,
chalny model. Według niektórych myślicielek państwo ptl,

winno zaptzestać praktyk ograniczających wolność kobiot,
ptzyznając, że rodzina jest strukturą polityczną i że naloży
stosować do jej opisu standardy ze sfery publicznej. Dentrl.
kratyzacja musi się tozpocząó na poziomie rodziny, co lx,,
zwoliłoby także męzczyznom rozwinąć postawy troski i tlllir,,
kuńczoścI otaz umożliwiłoby przeniesienie tych wartości ltn
grunt życia społecznego143. W ramach innej feministyczltr,,i

138lbidem,
139lbidem,
140Ibidem,
141Ibidem,
l42 Jbidcmt
l4l} Jbi(|(l|n,

s. 299.
s.322.
s. 312.
s.313.
s.314.
s. i] l (i-:]2l .
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koncepcji postuluje się odpolitycznienie rodziny, dziękt cze-
mu ma zostaó przezwyclęzona alienacja kobiet, co wymaga
wycofańia się państwa z polityki rodzinnej, a to ma słuzyć
stworzeniu nowego typu relacji międzyludzkich, opartych
na zależności uczuciow.j'44. Jeśli zajrzeó do feministycznej
science fiction, to jej autorki opowiedzą się za tym drugim
projektem. Jednoztlacztaie wskaż% że państwo nie powinno
się wypowiadaó w sprawie rodzaju wspóInoty, jaką ludzie
chcą współtworzyó i przeciwko monogamii jako jedynemu
lnodelowi relacji rodzinnych (Lewa ręka ciemności, Wqż snu.,
l'iqty Święty Zywioł). Po wtóre, jeśIi chod.zi o sposób wycho-
wywania dziect, opieki nad nimi, o antykoncepcj i czy dostę-

1lie do aborcji. Po ttzecie zaś w świecie tych powieści prawo
ilrgeruje w sprawy rodziny tylko wtedy, gdy jej członkowie
rlie mogą się nawzajem porozumieć lub w sprawach. związa-
ltych z dzieómi (molestowanie, adopcja).

Aby dokonać znaczących reform, trzeba w opinii femini-
sl,tlk ukonstytuować nowy typ dyskursu, który pozwoli oce-
rr iłrć i projektować życie społeczt7e za pomocą innych katego-
rii niż dotychczasowe. Najbardziej tadykalną zmlar'av jaka
w obrębie samego ruchu feministycznego została mocno
rrltrytykowana, była koncepcja promująca ję"yk i postawy
r,llt<ltywne jako matrycę dla pożądanych społecznie zacho-
wltlila5. Mniej emocji budziła natomiast próba wprowadze-
lrilr do opisu relacji społecznych języka przyj aźni. Przyjaźń
,,lwtlrzy silne więzi przełamujące podział na to, co prywatne,
t tttt to, co publiczlae t...]. Dzięki niej powstaje nowy, nieobar-
t,z()lly stereotypami dyskurs, który wydobywa i wprowadza
,l,, sltlry publicznej skrywane w prywatności różnice między
lrlrlźlni. Wydobywa i umacnia je, czasami instytucjonali-
r t l jl lr:"| 

46.

l( l r te gor ta pr zyj aźnt p ozwoliła też na kryty czny sto sunek
r Ir l lt,rtninologii, jaką posługują się feministkt, zwŁaszcza je-
,,ll clttltlzi o metafory rodzinne stosowane w obrębie tego dys-
lt t t l, tł t t . l ) ttnn a H araway ostrze g ała działaczki ruchu kobiece-

Ill lllirlr.ltt. s. i]26-329,
Ilr' lllitlt,ttt, s. ilill,
Il|l!llillr,tlt, H. il4 l.
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go, ze tego typu metafory odtwarzajątradycyjną strukturę
dominacjitłz. Pl.tego problem atyczne okazało się już pojęcie

,,siostrzeństwa", ponieważ - jak zalJwaza Bonnet - nie
tylko odwołuje się do relacji rodzinnej, ale równiez przyspa-
rza trudności ptzez to, ze nie mozna tyrr,r terminem określaó
erotycznych zwtązków między kobietami, jak i nie ptzy-
wołuje on żadnej zakotzenionej kulturowo tradycji, w której
praktycznie nie ma postaci solidarnych w walce przeciw pa-
triarchatowi sióstr. Badaczka lznaje za bardziej stosowne
właśnie pojęcie ptzyjaźni, które oddaje, żerelacja między ko-
bietami jest związana ze świadomą decyzją pozwala mówić
o niej poza kontekstem rodzinnym, kładąc nacisk na wspól-
ne cele i wybory, takie jak sposlb życta, autonomia czy świa-
topoglądla8.

Marthę Nussbaum wyraźnle drażnią feministyczne dy.
wagacje na temat metafor i dyskursywnych przykładów
opresji. Wychodząc z założenia, że feminizm powinien wy.
stępowaó w obronie wszystkich kobiet i mieó międzynarodo.
wy charakter, Nussbaum dowodzi, ze ptzyczyną gorszej sy.
tuacji kobiet na całym świecie jest upośIedzelaue pod
względem ekonomicznym. Jej moralno - pol ity czna teoria moż-
Iiwości zakłada badanie realnych szans na zdobycie ptzen
członków społeczeństwa nie tylko podstawowych warunków
do życia (zdrowie , jedzenie, dom, odpoczynek, potrzeba to-
watzystwa, satysfakcja seksualna), ale równiez realizowa-
nie własnych możIiwości i zdolności, które wpływają na ja-
kość życia (wyobra źnia, rozumowanie; troska o innyclr
i o własne ciało; tworzenie zwtązków; zabawa). Teoria trt

umożIiwia w mniemaniu autotki Women and Human, Deuc-
lopment stworzenie fundamentu działań w imieniu wszyst,-
kich kobiet, ntezaLeżnie od kulturowej specyfiki, zwłaszcntt
że jak dowodzi, kobiety mają zl:.acztlue mniejsze szanse llll
realizowanie własnych możliwości niż mężczyźni i to w skrrli

I47D. Haraway Manifest cyborgów: na,ltha, techn,ologi,tt, i, fenti,tl.izttl
socjalistyczny lat osiemdziesiqtych, przeł. S. Królak, E. Majtlwnkll, ,,l'rzt,
gląd Filozoficzno-Literacki" 2003, nr 1, s. 71-76,

148M.-J, Bonnet, Zwiqzki, nliłosne nli,ęcl,zy kobi,1,l,tt,ttt,i, od, XVl r/rl .\l
uli,eklt,, s. 317. Ptlr. trrkżc: M. 1,Iumm , Sl,ottltt,i,A, l.rcrii. fi,nt.i,tt,i.zttttł, g, l lł7- lllH
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globalnej. Filozofka uważa za konieczlle przedefiniowanie
abstrakcyjnych praw człowieka i pragnie je zastaBić koncep-
cją natury ludzkiej, wspóInej wszystkim niezależnie od płci,
rasy, orientacji seksualnej. Opowiada się za humanizmem
i liberalizmem, które (choć wymagają modyfikacji) stanowią
solidny grunt do realizacji feministycznych postulatów.
Nussbaum otwarcie walczy o przyznanie praw mniejszo-
ściom seksualnym, jej filozoficzno-polityczne wystąpienia
skoncentrowane są na przedefiniowaniu stoickiego stanowi-
ska, dużą wagę przywiązuje też do roli emocji w życtu
t:złowieka, które mająwpływ (czasami destrukcyjny) na jego
światopoglądla9.

149W. Chańska, Sprawiedliu;ość i płeć,,,Etyka" 2002, nr 35, s.27L-
lt}l (recenzja książki Nussbaum Ser and Social Justice, New York
1999). E. Hyży, Legalizacja małżeństw osób tej samej płci. Dylematy
tp lłulturze zachodniej,,,Kultura i Historia" 2004, nr 6 (on-Iine). A. Głąb,
l,)nt,ocje w filozofii i życiu społecznym, ,,Zllak" 2006, nr 718, s. 135-143.
l)ziękuję Indze Iwasiów za zwticenie mi uwagi na teorię M.C. Nuss-
llltum. Koncepcja Nussbaum została dobrze przyjęta przez polskie śro-
rlrlwiska katolickie (ej teksty można znaleźć na przykład w miesięczniku
,!/,l;a,k"), jednak komentujący jej koncepcję autotzy pomijają zaanga-
zrlwanie Nussbaum w obronę mniejszości seksualnych oraz wypowiedzi
rlrlt,yczące dyskryminujących praktyk religijnych.
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