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Adrianne'Rich wprowadzlła podział na macierzyństwo
instytucjonalne oTaz na to, którego kobiety doświadczają
w intymnej relacji ze swoim dzieckiem: ,,Instytucja macie-
rzyństwa nie jest tym samym co rodzenie i wychowywanie
dzieci, tak jak instytucja heteroseksualna to nie to samo, co

intymność i miłość. Obie tworząprzepisy i warunki, w jakich
podejmuje się lub blokuje pewne wybory"l. Autorka uznała 

,

zw:lązek matki i dziecka za podstawową relację społeczną
która została zawłaszczotla ptzez wrogą kobietom kulturę.
Z j.j perspektywy feministki powinny skoncentrować swoją
uwagę na działaniach, które zlikwiduj ą instytucj ę maci etzyit,
stwa, co moze zapoczątkować rewolucyjne zm:'arry otaz naa,

dać relacji macierzyńskiej inne zllaczerrtez.
Nie dla wszystkich feministek sprawa rysuje się tak kla,

rownie i optymistycznie. DIa Simone de Beauvoir i Shula-

1A. Rich, Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jaho doświadczenie i in-
stytucja, przeł. J. Mizielińska. Warszawa 2000, s. 84. A. Dally w 1983
roku pisała: ,,Matki zawsze były, ale macietzyństwo zostało wymyślone".
A.G. Dally, Inuenting Motherhood: The Cortsequences of an Ideal, New
York ]_983, s. 17, cyt. za: M. Hirsch, Th,e Mother/Daughter Plot. I'{arra,
tiue, Psychoanalysis, Feminisrn, Indiana University Press 1989, s. 14.

2 Podobny pogląd wytaża A. Aliti, według niej macierzyństwo zwir1-
zane jest z duchową mocą i władzą które powinny zostaó uwolnione n 0-

kowów patriarchatu. A. Aliti, Dzika hobieta: powrót do źródeł kobiece.j
energii i władzy, przeŁ. E. Ptaszyńska-Sadowska, Gdynia 1996, s. 14!)-

-I54. B. Budrowska nurty afirmujące macierzyństwo nazywa femilli-
zmem prorodzinnym oraz feminizmem nowej różntcy,ptzy czym ziltlwll-
ża, że kryje się w nich utopijna wizja porządku społecznego (zaprtlJrtlllrl,
wana ptzez M. Fineman w książce The Neutered Motlter,), w ktriryrrr
znikłby prymat więzi opartej na związku seksualnym (htlryztllrtrtllly),
a pojawił związ.ek oparty na relacji troski i złrlcżnrlści (wcrt,ykrlllry)
B. Btrdrowska, Muciel,zyń,st,ttlo .juko Jnt,n,lłl. ztprol,tt,y ttl zyci.tt l,'tlllirl,\',
Wrtlt:łłlw 20()0, s. fł9-11l,
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mith Firestone macierzyństwo to główn a pTzeszkoda w eman-
cypacji kobiet, stąd uznanie tej ostatniej wzbudziły współ-
czesne medyczne techniki reprodukcji, uwolniające kobietę
od przymusu prokreacji3. W ich koncepcjach nie chodzi wy-
łącznie o niechęć do macterzynstwa, wynikającą z odtazy do
jego fizjologicznego aspektu. RoIe odgrywane w procesie re-
produkcji utrwąlają według nich status quo iuniemozliwiają
kobietom niezależne życle. Beauvoir wska zała, ze zmiana
statusu ,,drugiej płci" jest możliwa wyłącznue ptzez zmianę
szerszego kontekstu społecznego, zwłaszcza jeśIi chodzi
o podział prac5ł, podkreśIlła też konieczność reformy w obrę-
bie samej rodziny, która powinna zaangazować się w proces
wychow awczy, co umozliwiłoby kobietom pracę zawodowąa.

Pomysł Firestone jest skoncentrowany na reorgantzacji
rodziny przy zastosowaniu nowych metod reprodukcji. Mag-
dalena Sroda uznaŁa nawet, zew 1970 roku Firestone anty-
cypowała medyczr'e mozliwości rozwoju płodu poza macicą
a współczesne perspektywy zwLąz,ar'e z klonowaniem przy-
ięłaby z pewnością entuzjastycznte'. Ta separacja procesu
rozwoju płodu od ciała kobiety, a takze od aktu płciowego
umożliwiłaby w opinii autorki Dialectic of Sex pełną eman-
cypację kobiet, również w aspekcie seksualnym. Perspekty-
wa klonowania człowieka mogłaby urzeczywistnić lesbijską
utopię o poczęciu bez udziału męzczyzny, czy też o dziecku,
które będzie miało genetycznie dwie matki. Z drugtej strony,
.iak podkreślają autorzy artykułu Klolty homosehsualne, po-
zwoliłaby na ,,zakończenale ścisłych rozdziaŁów między sek-
sem a prokreacją tak charakterystycznych wśród par lesbij-
skich i gejów"6. Stoi to w sptzeczltości z pomysłami Firestone,

iJ M. Humm, Słowrtik teorii femiruizmu, ptzeł. B. Umińska, J. Mikos,
Witrszawa 1993, s. I2O-]-22.

a S. de Beauvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska,
Witrszawa 2003, s. 584.

i'M, Sroda, Dwa stanowiska w sprawie klonowania i nie tylho...,
,,Mitm prawo. Biuletyn Federacji naRzecz Kobiet i Planowania Rodzi-
rr.y" 2(X)i], nr 1(24), s. 7,

(iW, N. t)skridge, E. Stein, Klony homoseksualne, w: Czy powstanie
lłllttl, czlntllieArt,l h'uht,y i, ftl,n,to,zje, red. M.C, Nussbaum, C.R, Sunstein,
1ll,zt,|, A.'lVrrrrltlwsklt-|)tlztlrskłt, Witrszłtwir l99f}, s. 11ł1.
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która, jak później Donna Haraway, chciaŁa przede wszyst_

kim zetwać z koncepcją biologicznego pokrewieństwa. Gdy,

by wspólnotę rodzinn ątworzyły osoby niespokrewnione , ztli,
kłaby edypalna rodzina *, i, z zakazem kazitodztwa7,

Dopi".o wiedy moglibyśmy mówić o androginicznym społe_

czeństwie, wolności, autonomii,
.I\lżprzed książkąFirestone, w 1969 roku, u,kazała się po_

wieśó science fiction ursuli k. LeGuln Lewa ręka ciemności,

która zaułiera zadziwtająco podobne ustalenia8. Raport

Kwestia płci dotyczy społeczności Getheńczyk 6w, zamiesz-

kującyc}l, planetę Zima, ich cech ąwyr1żniającą jest herma_

frod,ytyzm, a cykl płciowy u każdego przedstawiciela prze,

biegl w podońny sposób. Autorka raportu podkreśla, że

w sensie roli społec"nej każdy mieszkaniec moze zostaó

,,skazany na 
^^ii"rryństwo" 

, w zw*ązku ztym wszelkie obo,
'wiązktd 

zielone są równo, dziecko nie ma psychoseksualnego

stośunku do rodziców, więc nie musttozsttzygać konfliktów
ed,ypalnych. W okresie płod.[yh, nazywanym w powieści

keńmer, jed.ynym, w którym dana osoba odczuwa pociąg

płciowy, nie d,ochod.zi d,o gwałt 6w, maŁżeństwo nie ma statu,

su prawnego, ake etyczny i obyczajowy, monogamia dominu,

1", choć nie jest jedynąformą orgatltzacji rodzinnej. Nie ist,

nieje też pry.ńorpołeczna gra płci, wszyscy posiadają
jednakowy statrrs ,,istoty ludzkiej", a zakazkazitodztwa nie

tbowią"uje w obrębie tego samego pokolenia. By opisać od,

mienną sirrrkt,rrę społec z;,ą, narratorka definiuje nieznan6

ptzeznlgację. Na zimie nie ma tego, co jest naZiemi, doty,

izy toteż ostatniej interesującej nas kwestii: ,,nikt nie jest tu

*olrry, jak wolny mężc zyz",a gdzie indziej"g. Tę ,,negatyw,
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nośó" daje się wytłumaczyć perspektywą autorki raportu,
która przez pryzmat obcej organizacji społecznej dostrzega
ogtanlczenia własnej kultury. Dzięki konfrontacji z Getheń-
czykami egalitaryzm społeczny na Ztemtwydaje się pozorny,
sdyż nie uwzględnia elementarnych obowiązków ciążących
na tych, ktlrzy opiekują się dziećmi. Struktura rodzinno-ple-
mienna na Zimte jest zorganizowana w odmienny sposób,
poniewa z anatomia sprawta, że macierzyństwo dotyczy każ-
dego przedstawiciela gatunku. Nie być wolnym jak mężczyz-
na oznlacza śwtadomość współzależności, wpływu na życte
innych ludzi, ozllacza też, że nikt nie jest uprzywilejowany.
Ten punkt widzenia pozwala dosttzec, że poczucie niezale-
żności będące udziałem mężczyzn jest aspołeczne.

Podczas gdy w świecie powieści macierzyństwo może staó
się udziałem każdego mieszkańca, w koncepcji Firestone
chodzi o odseparowanie tego procesu od obu płci. Zatiwno
[_,eGuin, jak i Firestone dostrzegły w macierzyństwie, które
dotyczy wyłącznie kobiet, coś, co umknęło quasi-równościo-
wym dązeniom, a co Catharine MacKinnon nazwaŁa pozorną
neutralnością sytemu społecznego. Autorka Feminism Un-
modified (1987) dowodziła, że stanowiska zawodowe zostały
ttstalone z myśIąo tym, że będą je zajmowaó osob5ł, które nie
rlpiekują się dziećmi, z tego powodu zawsze lepiej do pełnie-
rria zadań w sferze publicznej będą nadawać się mężczyź-
llil0. Dla wielu feministek najwazniejsze stanie się więc roz-
tlzielenie ciąży otaz rodzenia od procesu wychowawczego,
1ltlnieważ to drugte zadanie mogąwykonywaó osoby dorosłe
rlllu płci, w dodatku niekoniecznie spokrewnione zdziećmtll.

Dyskusja na temat ctąży, porodu otaz macuetzyńskich
;lrtldyspozycjt psychicznych kobiet to tylko wierzchołek g6ty
l,,tltlwej1z. Feministki skupią się również na relacji córki

|o Za,A. Titkow, Kobiety, mężczyźni. Natura i kultura, w: Społeczeń-
u!ttltl l0 d,obie przemian. Wek XIX i XX, red. M. Nietyksza, A. Szwarc,
Wltrszilwa 2003, s. 36.

I l |)tlr. ibidem, s. 37; B. Budrowska, Macierzyństwo jako punht zwrot-
ll,\| tl) zyci,u, kobi,ety, s. 72,94, 109.

l2 ()tl jtlst o tyle dobrą metaforą że po pierwsze ukazuje, w jak nie-
wlt,lkiItt nttlpniu w kulturze u<tbecniło się doświadczenie macierzyństwa
;ll,zr,tlH1,1twiłttttl prztll, Htlmtl kobiety, prl drugie wskazuje na ,,lodowe

2l7
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? Poglądy S. Firestone podaję za:R. Putnam Tong, Myśl feminialyt,,a"

na,. W[rowad,zenie, prr"i. J. 
-Mikos, 

B. Umińska, Warszawa 200ż,

s.lz-ił.Por. także, A. Ar".rkiewicz, Poza, zahazem hazirod,ztwa" "Ptl1l-
gląd Filozoficzno-Literacki]' 2003, nr 1(3), s, 112,

8 B. Budrowska stwierdziła, że,,Propozycje Firestone nawet wrłPól,

cześnie, a więc wiele lat później, Lrzmią trochę jak wizje z gtttttttktt

iitinr/fiction;,. B. Budrow ska, Macierzyństwo jako pu,nht zulrotn,y lłl FJ,

ciu kobiety, s. 72,
9U.K. LeGuin, Ileu)aręhct,citltttn,ości, (1969), przclł. I-,,.,IęcZmYk, Krn,

ków 1988, tł. 9Fr.
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i matki, która została zawłaszczolua ptzez kulturę pa
chalną. Szukanie sposobów na przedstawienie więzi ma
i córki ozrracza gruntowną rewizję procesu indywid
porządku symbolicznego otaz rewindykacyjną lekturę
tycznych opowreścr.

Rich podkreśLa, że,,Kobiety są i były zarówno ma
jak i córkami, ale niewiele napisały na ten temat.
większość wizualnych i literackich obrazów macr
dociera do nas przefiltrowana przez zbiorowączy indywid
alną męską świadomość"13. Autorka napisała reinterp
cję mitu o Demetet iKorze, w której zwtaca szczególną
gę na misteria eleuzyńskie. Rich wskaże na ich podobieńs
do pasji i zmattwychwstania Jezusa, jednocześnre
ślając dzielące je ńżntce: w micie to gniew Demeter W[r
wołuje cud, i to córka powraca ze świata umarłych14. Db lrl.i
garay opowieścią która najlepiej oddaje krytyczny momerit ,

indywiduacji, nie jest mit o Edypie, Iecz Oresteja. Mord nl
ojcu poprzedzamatkobójstwo, którego dopuścil się na KliteJ.
mestrze Orestes, przy wsparciu boga-ojcaZeusa. W dodatku
Orestes unika kary za morderstwo i zostaje wyznaczony nl
twórcę nowego porządku15. ,,Klitajmestra - komentuJr
ptzyczyny wyklu czellua tej postaci z kultury patriarchalncl
Irigaray - z pewnością nie pasuje do obrazu dziewicy-rnot.
ki, który jest nam od wieków podsuwany jako ideał. Jert
jeszcze namiętnąkochanką. Posunie się ztesztąaż do zabÓJ.
stwa z namiętności, zamorduje własnego męża"16. Oba mity
i ten związany z Demeter, i ten z Klitajmestrą ukazują żo
więź z matką wymyka się patriarchatowi. Persefona jert
tozdatta między matką a męzem, jednak jej cykliczne po,

pola", które w pisarstwie feministycznym mają konotacje pozytywne
i kojarzone są z niezmietzoną przestrzenią wolności. Piszę o tym ZOE .

gółowo w tgzdziale poświęconym starości.
13A. Rich, Zrodzone z kobiety, s. 108.
la lbidem, s. 327. Por. O. Tokarczuk, Anna In w grobowcach ówiata,

Kraków 2006.
ts L. Iri8atay, Cia,ło w ciało z matkq (1981), przeł. A. AraezkiowlOn,

Kraków 2000, s. 9-11. Por. J. Batoł Feminizm, postmoderniznl, paiyello,

analiza. Filozoficzne dylenlaty feminietek ,,drugiej fali", Gdańsk 20()l,
s. 199.

tOL. Iri8aray, Qia,kl w ciało z ntatką, e,9,

Bez dzieci

wroty symbolizująciągły opór wobec narzuconego przemocą
porządku17.

Feministki chcą poszerzyć spektrum kulturowych
1lrzedstawień o nowe obrazy miłości mactetzyńskiej, ciąży
(w tym zabiegu aborcyjnego i porodu), o metafory odno-
$zące się do relacji z dzieckiem oraz do kobiecego ciała. Re-
widowane są ptzy tym wizerunki macochy, zŁej matki, nie-
rldpowiedzialnej Sziewki, choć feministkom ptzeszkadzają
t,nkże fantazmaty niepokalanej matrony. Genealogia ko-
lliet, którą badaczki i pisarki przypominają jest też istot-
tla przy rekonstrukcji innych więzi między kobietami, na
1lrzykład miłości lesbijskiej czy ttadycji kobiecego pisar-
stwa.

L Bez dzieci

Już emancypantki chciały zetwaó z podstawową identyfi-
klrcją kobiety jako matki: ,,Równie dzielnym, pożyteczllym,
xzlachetnym - powtatzała wieloklotnie Kazimiera Bujwi-
rltlwa z Klimontowiczów - godnym szacunku człowiekiem
ltltlże być kobieta, która nigdy matkąnie była, jak i ta, która
k ilkoro dzieci wydała na świat"l8. Waleria Marrenó podkre-
ńlrtła, że kobieta może żyó samotnie1g. Przeszło sto Iat póź-
ltitlj, w 1995 roku, Ann Snitow w jednym z pierwszych pol-

l7 M. Hirsch, The Mother/Daughter Plot. Narratiue, Psychoanalysis,
lłl,tni,n,isnl,, s. 35-38. W opinii Hirsch Hymn do Demeter Homera legity-
lrriztrje nie tylko historię córki, ale także i matki.

lll K. Bujwidowa z Klimontowiczów, Stańmy się sobq (1907),
w: A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia. Antologia tekstów fe-
ttlitt,i,st,ycznych z lat 1870-1939, Warszawa 1999, s. 297.

ll) W. Marrenó, Przesqdy w wychowaniu: studium pedagogiczne
(lHfłl), w: ibidem, s. 68. Podobne poglądy wyrażały też niemieckie
1,lllllllcypantki, na przykład w 1876 roku Hedwig Dohm krytykowała
lr rlli, rrrncierzyństwa, wskazuj ąc, że jest on wynalazkiem męzczyzn,któ-
l"/,y wlnawiają go kobietom , zwracając uwagę przede wszystkim na ko- .

llilt:ł\ tldmicnność natury i potrzeb, co ma uniemożliwiaó emancypację.
'lil,, M, Czarnecka, Korlstru,kcja nlitu mątki w prozie Karin Struck,
Wlrlt:lnw 2()0ó, g. D8,
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22I220 Macierzyństwo

skich feministycznych periodykówz0 osttzegała działaczkt
ruchu kobiecego przed,,pronatalizmem". PodkreśIała, że nie
wszystkie kobiety chcą być matkami i że same powinny do-

konać wyboru, gdy tymczasem feministyczna,,mistyka ma,
cierzyństwa" współtwotzy presję posiadania dzieci. Femi,
nistki (nie tylko w Polsce) muszą - według Snitow -
ptzyzrraó w końcu, że nawet jeśli ich przeciwników to niepo-
koi - walczą także o wybór, by nie mieć dzieci, a nie wy,
łącznie o wychowywanie ich w godnych warunkach socjal,
no-politycznych. Wiele feministek wska zywaŁo, że kobieta
może żyć bez dzieci i nie czuć się z tego powodu rrueszczę,
śIiwą niespełnioną czy rLLe w pełni wartościową dziękt cze-
mu stawtały czoło mizoginicznym opiniom, ze wszystkie ko,
biety pragną mieć potomstwo, ze mają wrodzony instynkt
macietzyński otaz ze macierzyństwo rekompensuje im brak
fallusaz1. Feministki, które zapewniały, że zaangażowanie
kobiet w sprawy publiczne nie przyniesue uszczerbku rodzi,
ltue oraz że chcąbyó żonami i matkami przyjęły, w opinii Sni,
tow, taki sposób argumentacji, który zaszkodzlł ideom
emancypacyjnym. U progu XXI wieku Elizabeth Badinter
obur zała s:rę, ze fe ministki nie występuj ą otw arcie p rzeciwko
restytuującej się ideologii instynktu macierzyńskiego i przo,
ciw,,bezprecedensowej kampanii promocji matc zyr;.ego mle,
ka" 22, które o gr aniczaj ą mo żliwo ść po dj ęcia s amodzielnej do,
cyzjt otaz dyskredytują kobiety, które nie chcą lub nie mogtł
mieć dziec723

Rich dosttzeże, że pułapkę stanowią struktury językow(l,
Kiedy tylko chcemy powiedzieć/napisać o tej ,,nie mającrlj
dziec7",,,bezdzietnej", ,,wolnej od dzieci" okazuje się, że,,nitt
mamy poprawnej, gotowej nazwy na określenie kobiety, ktri,
ra definiuje się z wyboru, a nie z telacjt do dzieci lub męż,
czyztl, która identyfikuje się z samą sobą która wybrałrr sir,-

20A. Snitow, Feminizm i macierzyństwo,,,Pełnym głoscm" ltlllfl,
nr 3, s.57-72. Atakże: B. Kozak, S. Walczewska, Rozntouta z An,n, Sni
tow, ibidem, s. 73-80.

21Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, s. 540-586.
22 E. Badinteł Fułszyula śei,eżkrl,, przeł. M. Kozłtlwsktt, Wltrxżllwtl

2006, s. 170-171.
2ilS. (l0 [Jołlttvtlir. I)nt,gtt, 1lleć, s. l(ifł,llł().

Bez dzieci

ble"24. Przykład takiej ntezależnej postawy znajdujemy
w autobiografii de Beauvoir, która pisała:,,Nie miałam uczu-
cia, ze wyrzekam się macietzyństwa, po prostu nie było
moim ptzeznaczeniem. Pozostając bezdzietną spełniałam
moją naturalną kondy"ję"Z1.W Drugiej płci podkreślała, że
nie istnieje nic takiego jak instynkt macierzyński, a jeśli na-
wet, to nie można tego terminu używaó w stosunku do lu-
dz726. Problem bezdzletności przedstawiony w takim kon-
tekście nie istnieje, sdyż kobieta nie musi przeciwstawiać
się żadnej wewnętrznej potrzebie. Poczucie, ze to jakaś na-
turalna siła pcha kobietę do macierzyństwa przychodzi, jak
twierdzi de Beauvoir, z zewnątrz. Macierzyństwo umożliwia
llowiem kobietom, dzięki społecznej akceptacji roli matki,
kompensacyjne zabtegi w świecie, w którym nie moze ona
tlzyskać wysokiej pozycji poza życiem rodzinnJmz7.

Z takąargumentacją nie zgodzlłaby się pewnie Grażyna
l}orkowska, która podkreśla, ze ,)| maclerzyństwo, i pra-
gnienie stabilnej rodziny stanowią autentyczne potrzeby -
z powodów biologicznych silniej manifestujące się pośród
k<lbiet niż mężczyz1,1,"28. Autork a ptzyznaje, że w patriar-
t:hacie manipuluje się tymi potrzebami, jednak sama nie
rtlzygnuje z pojęcia,,instynktu macletzyńskiego", zauwaza
)rrzy tym, że maclerzyństwo powinno być sprawą wyboru,
llltl w jej ujęciu jest to wybór polegający na ,,powściąganiu"
ltltturalnych skłonnościzg. Daleka jestem tutaj od konfron-
llrtlji ,,autentyczllego" wyznania kobiety bezdzietnej z teo-
l,r,t,.ycznymi rozważaniami na temat macietzyństwa, chcę
jr,tllrak zwricić uwagę, że w stosowanym ptzez Borkowską
Hlltwniku mozna wypowledzieć kwestię bezdztetności, ale

:ł'l A. Rich, Zrodzone z hobiety, s. 341.
:łn e, de Beauvoir, W sile wieku, przeł. H. Szumańska-Grossowa,

Wltrszitwa 2004, s. 77.
:ł(ie, de Beauvoir, Druga płeć, s. 569.
:l7 S. de Beauvoir, Siłqrzeczy, t. 1, ptzeł. J. Pański, Warszawa 1963,

ą !il2.
:lti (l. l}rlrkowska, Moje niespłacone długi wdzięczności, ,,Katedta"

:|ll()l, tlr 1, s. 249,

'|||lllirltlm, s. 24t]-2ll0. Nie potrafię jednoznacznie rozstrzygnąć czy
lllllzll(: rl rtldzillitl llrlrktlwsktl nra rra myśli wyłącznie heteroseksualnąro-
, l r, l t lt_, l l tt k lt,ll rlltl, (]7,y t,rlr kl,rrjtl ttl ptljqlcitl szt:rzcj.
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wyłącznie w kategoriach, które Rich uznaŁa za tlaz,ltaczolae

odirr* braku i rezygnacji. Taki punkt wyjścia, w którym
jak upiór powraca-d,uch nie Lacalta, Iecz Freuda, sprzyja

natomiast stawianiu pytań o to, czy kobteta bezdzietna
jest reptezentatywna dla feministek,

Rich chce pr"ód" wszystkim przekreśIió opozycję między

kobietą ,,bezdzietnd,i matką sdyż tytko poza tymi pojęcia,

mi można opowi edzieć zŁożone i wielowymiarowe historie

tych, które nie mają d.zieci. Ztywając tę zależność Rich od,

kryła, że nie istnieje jednozn aczlta odpowie dź na pytanie, co

"ryrt 
kobiety matkami, samo poczucie więzi z innymi kŃie,

tami wymaga w jej opinii reiacji troski, .or,r-i.nej jakb 
,

zwtązek *uipi i córki. Autorka książki Zrodzone z kobiety

*p"o*.d,za więc pojęcie ,,matkowania" , rlazywając w ten

sposób wewnęt i"iy aspekt osobowości, który wymaga jedno,

.ł".r"go bycia tak matką jak i córką30. Aspekt ,,bycia ma!,

ką, zoŃaje więc tozciągnięty na wszystkie kobiety, pod wa,

runkiem , za wchodzą one w bliskie teLacje z innymi
kobietami. odmienne stanowisko zajmie Luce lrigaray, dla

której kluczowym problemem istniejąc ego potządku symbo,

Iicznógo będzie utożsamienie kobiety i matki3l, W tak zorga,

ni"owanej kulturze kobiety mus ząrryalizować między sobą

o to jed.yne dostępne im w porząd,ku symbolicznym miejscel

,,pońimo ,^k^ii kazirodztwa mężczyzna nie dokonuje

w sensie kulturowym innej sublimacji relacji z matką jak

tylko poptzez znaLezienle dla niej substytutu, ptzez <ąz,a,

stąpienien jej inną kobietą/c
cie społecztle, kobieta musiał
repro dukcyj no - m acierzyńsk
miotowości33. HóIóne Cixous
chęci względem pojęcia ,,macierzyństw o" i zaztlacza, że woll

mówić ,,o tym, .o _..i"rzyńskie" ,,jako o czymś, co jest w cią,

30 A. Rich, Zrodzorre z hobiety, s, 345-346,
er L. Irigaray, Ciało w ciało z mathq, s, 18,
32A. Arasztiewicz, Poza zakazem ńazirod,ztwa, s. 116] a.także

s. 116_117. Por. t"z, e'. Araszkiewicz, Anna Baunlgart i illa,t,hobójal,ulo,

i, W poszukiwanłu małej d,ziewczynhi, red. I. Kowalczyk, E. Ziorkic,

wicz, Poznań 2003, s. 83.
3ń4. 41ągzkiewicz, poza zakazcnl h,azirod,ztulo, s. 114.
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głym ruchu, i co nie może byó przypisane wyłącznie kobie-
tom"34.

Feministyczne zabiegt, które zmieniaj ą zaktes seman-
tyczny pojęcia macietzyństwa i albo tozclągają je na
wszystkie solidarne kobiety, albo wskazują że jest ono
waznym aspektem psychicznym wszystkich ludzi, nlezależ-
nie od płci35, warto skonfrontowaó z postawą Madeleine
Pelletier (L874-1939). Ta pierwsza kobieta psychiatra nie
tylko ubierała się po męsku, ale odrzuciła zariwno macie-
rzyństwo, małżeństwo, jak i życie seksualne, wychodząc
z założenia, ze niezależność wymaga czystości36. Jestem
przekonana, że decyzja Pelletier wskazuje istotny kompo-
nent pełnej autonomlt, czylt brak zależności emocjonalnej
rld kogokolwiek, gdyż każde uczucie i namiętność wikła
człowieka w relacje, które w sposób oczywisty niszczą su-
werenność. Takiemu poglądowi można zarzuctó, że jest to
niezalezność w patriarchacie, rozumiana też w jego kate-
goriach. Jednakze de Beauvoir podkreśIała, że decyzja
rl macierzyństwie wiąze się z przyjęciem zobowiązania wo-
llec ludzkiego życia i z tego powodu wskazywała na ko-
lrieczność kontroli urodzlll ptzez antykoncepcję otaz prawo
rlo aborcji37.

:la fl. Qil6us, Od, ,,Śmiechu Med,uzy" d,o rynku wojny. Rozmowa Hó-
li,tt,c Cirous i Ewy Majewskiej, ,,Lewąnogą. Półrocznik polityczno-ańy-
:tl,vcl,ny" 2004, nr 16, s. 161.

;lr> \d. Ęilgch zwtaca uwagę, że wiele amerykańskich feministek od-
:ll,t)llrowało pojęcie macierzyństwa od ciała kobiety, utożsbmiając je
/, l)(|wnymi cechami i z procesem,bez konieczności łączenia tego pojęcia
ł rttlatomią kobiety, pozostawiając tę kategorię otwartą dla mężczyzn.
Nir,które z nich skupiły się zwłaszczanarozważaniu macierzyńskiego
,trr;lt,ktu ptzez pryzmat artystycznej kreacji, skupionej nie na izolacji,
lr,t:z tla bezpiecznej, międzyludzkiej więzi. M. Hirsch, The Mother/Daugh-
l,,t, l'l,ot. Narratiue, Psychoanalysis, Feminism, s. 173. W wypadku femi-
ltlrłl,t,k francuskich kwestia macierzyństwa będzie bardziej skompliko-
wllllll, co wyjaóniam poniżej w podrozdziale,,Matka preedypalna".

il(lO M. Pelletier pisze K. Szczuka, Milczenie owieczek: rzecz o abor-
| /ł, Wnr$zawa 2004, s. 66.

lt'l . de Boauvoir, Druga płeć, s. 682.
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2. Macierzyństwo jako decyzja

włt l9 Xj, s. 14.
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maty, których poruszać nie wolno. Proceder ten wyśmiewała
już de Beauvoit, zwtacając uwagQ, ze nikogo nie oburza, gdy
pisarz opisuje radości i bóIe położnicy, kiedy jednak wspomi-
na o zabiegu aborcyjnym, wtedy naraza się t7a zaTzut rozpu-
sty i pławienia się w ohydzie świata. Beauvoir przewrotnie
podsumowuje te społeczne zablegi mistyfikacyjne i stwier-
dza, ze wziąwszy pod uwagę statystykę, we Francji kobiety
częściej decydują się (mimo prawnego zakazu) na przerywa-
nie ciązy niż na poród, nalezałoby więc pisać o tym proporcjo-
rralnie częściej niż o szczęśIiwym macierzyństwiea1.

Głównym problemem dla emancypantek i feministek oka-
,l,aŁa się retoryka, za pomocąktórej, według dztaŁaczek, ma-
llipulowano kwestią placetu na aborcję. Od początku też
zwolennikom liberalizacji prawa zaIezaŁo na rozdzieleniu
rlvskusji o prawie do sztucznego poronienia od problemów
,/,wlązanlych z antykoncepcją. Poza tym zawsze gdy zajmo-
wźlno głos w imieniu kobiet (co czynił na przykład Boy), tak-
z() wewnątrz ruchu kobiecego, istotnym problemem pozosta-
witła, zazwyczaj kłopotliwa, sprawa reprezentacji.

2.1. Retoryka

Sławomira Walczewska w swoich analtzach dotyczących
,lvskursu emancypacyjnego w polsce toztóżntła dwa stano-
wiska obecne w debacie o prawie do aborcji: wątek ekono-
lltillr,ny sygnowany ptzez liberalne środowiska (Towarzy-
lrl wtl Swiadomego Macierzyństwa z Boyem-Zeleńskim) otaz
:rl ltlr<lwisko orientacji feministycznej, skoncentrowanej na
,,llltltldzielnej moralnie kobiecie, która ma prawo zadecydo-
tvltti czy chce zostać matkąa2. Ry. historyczny Walczewskiej

lI S. de Beauvoir, Druga płeć, s. 540-541. Tak jednoznaczne wypo-
rl,t,,rlzi w l)nt"giej płci na temat zmiany prawa sprawiły, że po opubliko-
rt,itllill ksillżki - jak wspomina sama pisarka - zaczęIi się do niej zgła-
,l/llti |li(,zlllrjomi ludzie z prośbą o podanie adresów lekarzy, którzy
tr,lll,r,w |)rilwtl mogliby się podjąć usunięcia ciąży. S. de Beauvoir, Srłą
t.,,|,.-,\,, l,. l, s.2:12-233.

|:|S. Wttlt:zt,wsl<tt, I)tt,ttty,l,yu,lzQ i, fent,i,nisthi. Kobiecy dyshurs ernan-
l |,l,.tt,.v,ill,.v ll, l'lll,łłt,t,, Krlrl<riw lf)91), s. i]6-1]ć].
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pokazuje zmiennośó argumentacji przeciwników aborcji -
podczas gdy w Polsce międz5rwojennej popularne były argu-
menty demogra ftczne (przyrost naturalny) i szowinis ty czne
(by było więcej Polaków niż innych narodowości), współcze-
śnie najpowszechniejsze są argumenty eklezjalnea3.

Zattzymajmy się na chwilę nad kwestią argumentów de-
mograficznych i szowinistycznych, ponieważ stanowią one
istotny komponent także współczesnej debaty. Podczas gdy
Boy pisał 9 ,,demobilizacji macic", ówczesne kobiece organi-
zacje socjalistyczne widziały w ograniczaniu dzietności gest
w obronie pokojuaa. Simone VeiI, w przemówieniu popie-
rającym ustawę liberalizującąprawo do aborcji w latach sie-
demdziesiątych we Francji (opublikowanym w Polsce o 15
lat zap6źno pod tytułem O prawo do aborcji), wskazywała,
że nie ma żadnych jednoznlacznlych dowodów na to, by legali-
zacja prawa do sztuc znych poronień miała wpływ na dziet-
ność narodu francuskiego i wskazywała, że spadek Iiczby
dzieci to proces cywilizacyĘIly, wymagaj ący szczegółowych
badańa5. Kinga Dunin natomiast w felietonie, którego tytuł
Mniej Polaków, więcej delfinów stanowi juz prowokację
w stosunku do nacjonalistycznych tez, pokpiwała: ,,Bo czy
bycie Polakiem to taka szczegilna przyjemnośó? Ja na ptzy-
kład wolałabym być Holendrem. Duzym Holendrem, z dużą
rudą brodą. Chodziłabym sobie w sabotach, pasła krowy

a3lbidem, s. 36.
aaD. Kałwa, Głos kobiet w sprawie planowania rodziny w świetle

prasy z lat 1929-1932, s. I25, przyp. 6.
a5 S. Veil, O prawo do aborcji. Przemówienie z 26 listopada 1974

i rozmowa z Annieck Cojean, ptzeł. S. Królak, War zawa 2005, s. 17.
w ciągu trąrdziestu lat, które minęły od tego przemówienia prowadzono
międzynarodowe badania na temat ptzyczyn systematycznego zmniej.
szania się dzietności Europejczyków. Wynika z nich, że - jakpodkreśla
socjolożka A. Titkow - ptzyczyny te sąprawdopodobnie związane zpo-
zycją mężczyzn w rodzinie: im mają oni silniejszy wpływ na decyzję
o prokreacji, tym mniej rodzi się dzieci. I - choó może się to wydawaĆ
paradoksalne, zwłaszczaw kontekście dyskusji o aborcji - więcej dzie-
ci rodzi się w tych krajach zachodnich (Danii, Norwegii), gdzie,,kobiety
w większym stopniu decydująo prokreacji; w których w większym stop.
niu niż gdzie indziej chcąi sąw stanie ponosić szeroko rozumiane kosz.
ty posiadania i wychowania dziecka samotnie bądź w związkach niofor.
malnych", A. Titkow, Kobiety i mężczyźni, Natura i kulhro, g. 88,
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i robiła sery''a6. Odwołując się do stereotypowych wizerun-
ków narodowego charakteru, autorka uspokajała tych, któ-
rzy się martwią że Polki nie rodzą Polaków, z ptzekotą
doszła do wniosku, że nie ma nic chwalebnego w przywiąza-
niu do rasowego i genetycznego pokrewieństwa z ,,btałymt
S armatami'', a wszelkie katastro ftczne wizj e ła godziła stwier-
dzeniem, że ,,na ratunek ginącym Polakom mogą przybyć
emigran cl"47 . Dunin definĘe Polaka jako osobę, która mówi
w języku polskim i nie stawia innych (etnicznych, religij-
nych, zw:.ąz,arirych z wykształceniem) warunków.

Koncept Boya dotyczący ,,demobilizacji macic" zwtaca
uwagę na instrumentalny stosunek wŁadzy politycznej do
reprodukcji i jest nadal wykorzystywany przez współczesne
feministki, jednak nie w kontekście działańtlatzecz pokoju,
ale w odpowiedzi na zarzut kierowarly przez skrajnąprawi-
cę i Kościół katolicki, że działaczki ruchu kobiecego chcą po-
zwolió na holocaust niewiniąteka8. Feministki wskazująna
paradoks tej paraleli, gdy jest ona wypowiadana pod adre-
sem działaczek takich, jak minister Simone Veil, która od
kwietnia 1944 do maja 1945 roku była więźniarkąobozu Au-
schwitz-Birkenauag. Po wtóre zaś dowodzą że to właśnie
w faszystowskich Niemczech i Włoszech zakazallo aborcji
i prowadzollo pronatalistyczną kampanię5o.

46K. Duńn, Czego chcecie ode mnie Wysokie Obcasy?, Warszawa
2002, s. 149.

a7lbidem, s. 150.
a8 Por. chociażby ptzytoczone ptzez K. Dunin wypowiedzi prymasa

,lózefa Glempa. Ibidem, s. 147-148.
a9 Por. S. VeiI, O prawo do aborcji, s. 65 (tam też biogram Simone

VciD.
60 Por. M. Czarnecka, Weszczki. Rehonstrukcja kobiecej genealogii

tu historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX do końca XX
tui,eku, Wrocław 2004, s. 126; K. Szczuka, Milczenie owieczeh, s. 48,2O8;
Ą. Rich, Zrodzone z kobiety, s. 25 (Rich przytacza w tym miejscu esej
z 1983 roku G. Block, Rasizm i seksizm w nazistowskich Niemczech: ma-
ri.crzyństwo, przyftl,usowo, sterylizacja i państwo). Można tutaj ptzy-
wtllać.ideał Matki Polki, czylt - jak podkreśIała Walczewska - ,,for-
rttttłę udziału kobiet w polskiej wspólnocie narodowej" (S. Walczewska, .

lhutly, rycerze i feministki, s. 53). Idealna Matka Polka powinna urodzić
rrylra i wychować 8o na patriotę, który nie zawaha się polec w walce
rl ,,nluezną oprawę". Tbn model macierzyństwa ma swoje odpowiedniki
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Retoryka ruchów antyaborcyjnych uniemozliwia, według
feminist y czny ch autorek, j akąkolwiek dyskusj ę. Politycy sta-
ją się - jak to określtłaKazimiera Szczuka - brzuchomów.
cami, czylt starają się przemawiać do kobiet z tc}r' własnych
brzuchów, zabierając głos w imieniu ,,nienarodzonych". Za-
miast mówió, co podkreśla Agnieszka Graff, o płodzie otaź
kobiecie w ciąży, używa się w debacie publicznej jako sło-
wa-wytrychu ,,życia" i ,,prawa do życia": ,,W ciągu ostatnich
kilku lat z języka publicznego praktycznte zntkły słowa ta-
kie jak <płód> t<<ciĘa>>. Ich miejsce zajęły <dzieci nienarodzo.
ne> i <ochrona życia poczętego>. Aborcję nazywa się <zabija-
niem>>, a kobieta w ciąży to dziś po prostu <matk&))"51. Graff
pokazuj e) ze w tym oficjalnym języku nie ma miejsca r:atoz-
mowę o sarrtodzielnej decyzji moralnej kobiety i o tych kobie.
tach, których nie stać na nielegalny zabteg.

Kinga Dunin zauwaza, ze btzllch kobiety stał się ,,miej.
scem pod sercem", które jest istotne z perspektywy społecz-
nej, stąd kreuje własną retorykę i postuluje ,,prywatyzację
brzucha". Hasło to jest dla niej kluczowe, ilustruje główną
tezę artykułu, zQ państwo nie powinno wypowiadaó ię
w sprawie aborcji5z. Ewa Kraskowska podjęła natomiast
dyskusj ę z najbatdziej chyba liberalnym środowiskiem kato.
lickim w Polsce, jakim jest ,,T}godnik Powszechry", a w cen-
trum jej zainteresowań pozost ał język, którym posługują ię
ruchy antyaborcyjne:,,Według słownik a Józefy Hennelowej
należę do wielkiej zbiorowości <nieprzekonanych>, lecz nio
zgadzam się na takie zaszetegowanie. Nie jestem <nieprz .

konana>> (czytaj: nieoświecona, niewied ząca)"53 . Kraskow.

w wielu krajach - od Jugo-Matki, ,,bośniackiej matki" (pisała <l tytlt
D. Ugreścić, a I. Iwasiów konfrontowała ten model z Matką Prltką
w Gender dla średrtio zaawansowanych), aż do Stanów Zjednoczonytllt
(chodzi mi chociażby o ocenę macietzyństwa Rich - matki trzcch ly-
nów - ptzez Francuzkę w czasie wojny w Wietnamie). O fantnzmllr:lc
upadku Francji wskutek zmniejszenia się liczby ludności zob. K, zt:ztl.
ka, Milczenie owieczeh, s. 41.

rt A. Graff, Świat bez hobiet. Płeć w polshint życ:itt. pu,bl,i,ezn"lllt, WnF,
szawa 2001, s. 112.

52K. Dunin, Czego chceeie ocl,e ntnic Wysoki,e ()bco.syl, n. l67.
r'3 E, Kraskowska, Nic mn,i,t: n,ie pra,lł,{)n,{t, ,,W drtltlztl" 2(X)lr, rrr ł

(h ttp ://www. ttttl ttltttłz. pl/wd rr ld zr,/ll riltł( )/ l l - wrl r, h trrr ).
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ska demaskuje przyjętąprzez środowiska katolickie hierar-
chię, która tych, kt&zy ,,myślą t czują tllaczej" sytuuje
w podrzędnej pozycjt, roszcząc sobie prawo d,o nauc zania
(a może lepiej: pouczania) zwolenników prawa d,o aborcji.
ltetoryka ruchów antyaborcyjnych uniemożIiwia feminist-
kom głośne wyartykułowanie stanowiska, że zalezy im na
ogtanluczeniu liczby sztucznych poronień, głównie prze z upo-
wszechnianie wiedzy o antykoncepcji. z drugiej strony ta
sama retoryka uniemożliwia dyskusję o sztucznym zapłod,-
llieniu: ,,spierając się o in uitro, musimy odrzucić kośeielny
rlialekt - zavwaza Graff - t odzyskać inny, zapomniany
w polsce jęryk. w tym języku ctążę nazywa się ciążą a zato-
rlck zarodkiem"5a.

z perspektywy feministek największe niebezpieczeństwo
l kwi jednak w tym, że kobieta w ciąży zostaje wyeliminowa-
lrłr jako strona w dyskusji o prawie do aborcji. W 1986 roku
ll,ich podkreślała: ,,Argumenty przeciwko aborcji mają jedrą
r:tlchę wspóIną stawianie nienarodzonego płodu ponad, ży-
jllcą kobietą. [...] Antyaborcyjna moralność, która nie re-
sllcktuje kobiecego człowieczeństwa, jest hipokryzj{'55. Au-
lrlrka zwtacała uwagę, że w społeczeństwie patriarchalnym
zycie matki wymieniane jest często na życie dziecka, a daw-
ltt, towarzyszklpołogów - akuszerki - nie wahały się pod-
1l1ri decyzj l l zawsze wybier ały życie matki56. z tego powodu
li,lrrinistki przejęły retorykę ruchów antyaborcyjnych i ape-
lrl.jr1 o ochronę życta kobiet, składają też zntcze l7a grobach
Iv<:h, które zmatły, gdyż nie mogły usunąć ciąży, która im za-
y,rnztlła'7.

l'l A. Graff, Święte życie, święty lęk, ,,Gazeta Wyborc za" I2-I3 stycz-
tlltt 2(X)8, s. 23.

l'l'A. Rich, Zrodzone z kobiety, s. 18-20. Według M. Hirsch ideologia
ltrrrr:it,rzyńskości polega właśnie na koncentracji na delikatnym i podat-
llylll llil zranienie dziecku, a nie na matce. M. Hirsch, The Mother/Daugh-
ttl, l'lol,. Narratiue, Psychoanalysis, Feminism, s. 14. O lekarzach, któ-
l l,v ,itlsltrl tlpowiadają się za poświęcaniem życia matki w celu ratowania
r,rl wxzt,lkłl ccnę życia noworodka w 1949 roku pisała de Beauvoir. S. de
llr,lttlvtlir, l)nt,gtl płeć, s. |l42.

r'llA, lli(,h, Zxxl.zeln,ł z lłobi,cty, s. 237-238.
n'/ |'tlr. r:llrlt:iłtżll.y hl,t,1l://p<lrtlztlnlitlllickobiot.hrllnc.pl.
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2.2. Reprezentacja l

Feministki chcą ptzerwaó milczenie na temat kobiet
w ciąży czy też kobiet, które nie chcą urodzić dziecka i przed-
stawió historię aborcji z ich perspektywy, oddając głos tym,
które poddały się (z rlznych powodów) zabiegowi58. We
współczesnym dyskursie feministycznym palącą kwestię
stanowi spra\iva reprezentacji. Feministki starają się legity-
mizować własne poglądy, publikując historie opowiedziane
ptzez chore, ubogie i osamotnione kobiety, które poddały się
nielegalnej aborcji. Przypominają też losy tych, którym
uniemozliwiono przeprowadzenie legalnego zabiegu, w wy-
niku czego straciły życie lub zdrowie5g. Największym proble-
mem tej dyskusji byłaby więc możIiwośó reprezentowania
tych kobiet ptzez lepiej sytuowane, wykształcone feminist-
ki, których zajmowana pozycja społeczna nie skazuje na opi-
sywane przez nie ,,piekło" (choć na przykład w książce
Szczuki pojawia się juz, marginalnie, postać pracującej za-
wodowo nlezależnej kobiety, która po prostu nie chce mieć
dzieci). Pewnym usprawiedliwieniem takich działań jest
świadomość, że w Polsce problem prawa do aborcji sprowa-
dza się do,,dwóch tysięcy na skrobankę"6o, czyLl do środków,
które zapewniają nielegalny zabteg. Z drugiej strony kwe-

58 Por. artykuł dotyczący Muzeum Aborcji i Antykoncepcji w Wied-
niu (www.muvs.org). E. Rutkowska, Bez ideologii i bez syndronlu,
(http :i/www.feminoteka.pl/readarticle.php?article _id=327)

59 Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w 2001 roktr
opublikowała (nawiąnĄąc do działalności Boya) Hekło kobiet. Histori,l
współczesne) l.7a które składa się dziewięć opowieści kobiet, które nit,
chciały bądź nie mogły urodzió dzieci ztiżnyc}n powodów (od choroby prl

samodzielną decyzję). Feministki starają się pokazać punkt widzenirt
kobiet na zabieg usunięcia ciązy, ich motywacje otaz problemy, którylrr
nie potrafią sprostaó. Istotnym elementem ich opowieści jest podwójlrlr
moralnoś ó lekarzy wyłudzaj ących pieniądze, społec zl;.e pt zy zwole nic tt l l

ten proceder i poniżająca pozycja proszących o zabieg zdespórowaltyt:lt
kobiet. Publikacja zostaŁa wydana, jednak jest powszechnic dtlstę1lltrl
przede wszystkim dzięki stronie internetowej: http://www.ft,tlt,-
ra. org. pl/publikacj e l podr eczniklpieklo_kobiet/.

60K.Szczuka, Milczenie owi,eczek, s. 13. Ptlr. takżtl: W. Nrlwit:krt, /llr
port n,o, ttłnt,at sku,t,kńł lt,sl,tlttly o trl1,o,n,otlltt,tt,i,tt, xxlzi.rl,y, ,,l)trltl.ylll gllllt,ltt"
l994, ttr 2, s. 4()-52.
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stia reprezentacji jest rzadko tematyzowana, co przy dużym
zaangazowaniu feministek w tzw. mistykę macietzyństwa,
moze sptzyjaó zarnJtom, że tezerwują one macierzyństwo
dla kobiet nie borykających się z powaznymi problemami fi-
nansowymi, a same piszą o sytuacjach, które ich nie do
tycząBl. W tej sprawie najbardziej jednozl7acznlie wypowiada
się Kinga Dunin, która zastanawia się, dlaczego tak niewie-
Ie kobiet w Polsce zajmuje stanowisko w sprawie zmiany
prawa i wskazuje: ,,My mamy wolny wybór. I korzystamy
z l:ruego, także rodząc. [. . .] Mas z szmal - jesteś podmiotem,
nie masz - stajesz się przedmiotem. I proszę, żeby kobiety,
które potrafią zdobyć te dwa tysiące, nie zawr acały mi głowy
opowieściami o prawdziwej wolności, która rozkwita, gdy
chroni się nienarodzone życte"62. Dunin przewartościowuje
więc dyskusję wokół prawa do aborcji i demaskuje proceder
społecznej zgody na podziemie aborcyjne, furtkę, którą mają
dobrze sytuowane kobiety bez względu na poglądy. Ptzyzna,
je też, że w kwestii aborcji trzeba czasami - czego zazwy-
czaj wystrzegają się feministki - zabraó głos za tnnych,
w tym za kobiety, które nie mogąwyjechaó za granicę lua za,
bieg, nie mają dwóch tysięcy i pozbawione są wsparcia bli-
skich.

W polskim ruchu feministycznym zabrakło gestu ujaw-
nienia ptzez sławne, zamozn7e kobiety, że poddały się niele-
galnemu zabiegowi, co przyczyntło się do zmiany prawa
w inn_ych krajach. We Francji w L97I roku,,Nouvel Observa-
t,our" opublikował listę 343 kobiet, które ptzyznały się do

l)rzerwania ctĘy (są wśród nich takie postacie jak Catheri-
llc Deneuve, Simone de Beauvoią Marguerite Duras), krót-
ktl potem w Niemczech na okładce ,,Sterna" ukazały się por-
l,rcty kobiet opatrzone podpisem ,,I_rsunęłam ciążę", a trzy
l:fta p1źniej 329 lekarek sformułowałó na łamach tygodnika

til \Ą/|dgg2ne staje się to zwłaszcza, gdy skonfrontowaó ich wypowie-
rlzi i łtrgumentację ze stanowiskiem Veil, która w swojej przemowie do
'/,g,lllmadzenia Narodowego wskazała , żełagodząc przepisy umożIiwi się
tltslvtrtr:jtlm społecznym dotarcie do zdesperowanych i samotnych ko-
llicl,, tlzięki czcmu być może uda się udzielić im wsparciaiptzyczynić się
tltl rt,zvglllrcji tych ktlbict z aborcji.

li:l K. l)ttllitt, (|l,Htl ł,lt,u,t:i.t, od,c nt,ni,e Wysokie ()bc:asy?, s. 1i-l1-I52.
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,,Spiegel" samooskarżenie, w którym ptzyznały się do pomo-
cy ptzy zabiegu aborcyjnym63. W Polsce 4 lutego 2002 roku
środowiska feministyczne wystosowały do Parlamentu Eu-
ropejskiego List Stu Kobiet, w którym sławne kobiety bizne-
su, kultury i nauki domagają się otwartej i nieideologicznej
debaty na temat sytuacji kobiet w Polsce. Nie umniejszając
wagi tego listu, trzeba jednak zwtócić uwagę na jego od-
mienne zl7aczel7ie, które nie rozwiązuje problemu reprezen-
tacji, sdyż stanowi wyłącznie postulat debaty, a nie przejęcie

takze prawnej - odpowiedzialności za sytuację kobiet
w Polsce.

W listop adzie 2006 roku kilkadziesiąt kobiet stanęło pod
Sejmem protestuj ąc ptzeciwko zmianom w konstytucji, któ-
re doprowadziłyby do całkowit ego zakazu aborcji, niektóre
z nich trzymały w rękach tabliczkiz napisem,,Miałam abor-
cję". Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka podkreś-
lała: ,,Łatwojest mieć żali pretensje do tzw. znanych kobiet,
ze IlLe chcą na wzór Niemek czy Francuzek, powiedzieć pu-
blicznie <Miałam aborcję> i dać swoją twatz na okładkę wy-
sokonakładowego pisma. Dziś wiem, jak trudna to jest decy-
zja, choć nie grozą mi za to ttzy lata więzienia. To, co się
dzisiaj wydatzyło pod Sejmem ozlvacza takze, że rlwnteż
i *y - feministki boimy się aborcyjnego kaming ałtu"64.
Okładka powieści Marty Dzid,o ŚUa po mafnie nawiązuje do
niemieckiego i francuskiego protestu przeciwko zakazowi
aborcji, jednak zamiast zdjęć sątam narysowane twarze ko-
biet. Wstęp napisany został w formie wyznania-ujawnienia:
,,Dziewczynka wie, że w tym temacie nikt nie mówi <<ja> ani
<usunęłam)). Ze zamlast mówić o sobie, podaje się tylko licn-
by i statystyki. Ate, które usunęły, milczą. Moze nie chcą, bv
ktoś rzuc7ł im w twarz: <morderczynu>>.Dziewczynka też siql

boi. Dlatego się waha. t...] Ta dziewczynka to ja. I jest to m(lj
osobisty aborcyjny kamin g ałt" 65. ŚIad po mamie to ważnlt

63K. Szczuka, Milczenie owieczek, s. 58-59. Por. takżc tra ttlmttl, 1ltt.
blikacji w ,,Stern": M. Czarnecka, Konstru,lłcja nt,il,tt, ltltt1,1łi,, s. 7l1-7l,
ptzyp. 87.

6a J. Piotrowska, Abo rcy,j ny hant,i,n.g u,t t,l, 1ltl tr n l sk t t, (h ttp://www, li, llr i .

noteka. pl/rtla d a rticltl. ph p?rr rticltl id=2()lł).
(ińM. l)zirlrl, Śll,;'l lro tlt,(t,ll,ir,, Krrrków 2(XXi, x. l1.12.
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książka dla ruchu kobiet i to nie tylko dlatego, że wskazuje
na lęk przed publicznym potępieniem, a takze dość prze-
wrotnie wymienia wiele znanych publicznie kobiet (w tym
feministek), któte zaprasza do ujawnienia. Doświadczenia
bohaterki jednozrtacz|\le pokazuj % że nastolatka pozbawio-
na wsparcia wśród najblizszych nie ma w Polsce do kogo
zwtócić się o pomoc, nie ma tez czasu, by zastanowić nad
tym, czego sama chce. Najłatwiejsządla niej rzecząjest zdo-
bycie adresu ginekologa, który dokonuje płatnej i nielegal-
nej aborcji. Obowiązujące prawo pozbawia więc jąpośrednio
możIiwości urodzenia dziecka.

Warto zwrócić uwagę, ze niektóre kwestie związane ze
świadomym macierzyństwem są w dyskursie feministycz-
nym marginalizowane. Mam tu na myśli zwŁaszcza kwestię
przymusowych i dobrowolnych sterylizacji, która zajmuje
wyłącznie przypisy w tekstach feministycznych. To samo do-
tyczy zagadnienia zastępczego macierzyństwa czy leczenia
bezpłodności, w sprawie których feministki w Polsce nie zaj-
mują właściwie stanowiska, choć otwarta niedawno dysku-
sja na temat refundowania przez państwo zapłodnteń in ui-
l,ro moze to zmienić.

2.3. Macierzyństwo przec,iw patri,archatowi

Ruchy kobiece koncentrują się na zwalczaniu stereotypo-
wcgo wizerunku niemoralnej i nieodpowiedzialnej kobiety,
kl,ćlra poddaje się zabiegowi aborcji zbeztroskąorazby unik-
lrilć konsekwencji swoich czyniw (a może lepiej gtze-
r:htiw). Z perspektywy tych, które rezygnuj ą z macierzyń-
gl,wa aborcja jest przedstawiana jako wazl7a życiowa decyzja,
lt l,tira moze zaważyó na całym życtu, atakżejako osobista od-

;lrlwicdzialność względem własnej rodziny66. Upadła, uwie-

(i(i l)l,t Z. Daszyńskiej-Golińskiej świadome ogtaniczanie liczby po-
l r lllt kriw llvłtl dowodem odpowiedzialności wobec nich, a także konieczno-
,,t,ill w zwillzktr z prźrcźl zawodową kobiet (Kwestia kobieca a małżeństwo,
ll):ln). l. Krzywickit przcwidywała, że ptzeobrażenia życia rodzinnego
wlrlyltl1 zltrtlwtttl Illr higicltit:zlttl wychowanie dzieci, jak i regulację uro-
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dziona, niezamężna to według Szczuki klisza, jaką od XIX
wieku posługują się ruchy antyaborcyjneG7. Miejsce niemo-
ralnej kobiety w dyskursie feministycznym zajęŁa średnio
zamożna lub uboga matka kilkorga dzieci: ,,<ohydna rnegie-
raD - zanwaza de Beauvoir - poddająca się zabiegowi
ptze:.wanla ctąży jest jednocześnie wspaniałą matką ko-
łyszącą w ramionach dwa jasnowłose aniołki"68. Autorka
przejmuje obrazy z antyfeministycznego rezerwuaru: wul-
garnej jędzy otaz idealnej matki złotowłosych ,,aniołków"69
i w przeciwieństwie do mizoginicznej retoryki nie przeciw-
stawia ich sobie. Okazuje się, ze tego - traktowanego przez
moralistów jako odrażający - czynu dokonała przykładna
matka w trosce o żyjące już dzieci, co wniwecz obraca podział
na kobiety dobre t złe, a w konsekwencji rozbija argumenta-
cję przeciwników.

Najczęściej jednak feministki kładą nacisk na ubóstwo,
brak edukacji i perspektyw kobiet, które muszą poddawaó
się zabiegowi aborcji, czasami pokazując po prostu, jak ciężki
Ios czeka te kobiety, gdy zdecydują się urodzió dziecko. Kry-
styna Kłosińska zrekonstruowała wizetunek doprowadzonej
do śmierci z powodu ciązy bohaterki powieści Gabrlell Za-
polskiej Kaśłła Kariatyda. W ujęciu Kłosińskiej protagonist-
ka Kaśka, llLezamęzna kobieta w ciąży, Tzuca wyzwanie pa-
triarchalnemu układowi społecznemu swoim,,nielegalnym"
macierzyństwem, w wyniku czego społeczeństwo (uosobione
w powie ści przez byłego kochanka) musi jązabtć7O. Symboli-

dzin (Zmierzch cywilizacji męskiej,1930-1935). V. Woolf nieco ironicznitl
acz dobitnie zaznaczała w trakcie wykładu dla studentek: ,,ekonomiści
zapewniająnas, że pani Seton miała zad:użo dzieci. Musicie, tzeczjasntt,
nadal je rcdzić, ale, powiadają uczeni, dwójkami i trójkami, a nie tuzina-
mi'. V. WooĘ Wasny pokój, ptzeł. A. Graff, Warszawa 1997, s. 136.

67 K. Szczuka, Milczenie owieczek, s. 43.
0Q S. de Beauvoir, Druga płeć, s. 543-544.
69 K. Dunin wskazuje, że oba wizerunki są głęboko zakotzeni<ltlt,

w polskiej kulturze: ,,Naczynia grzechu, głupie gęsi, luksusowe kochrrrt.
ki i w końcu - jedna ich [kobiet] strona, którą w końcu możntr byłrl zlr-
akceptowaó - matki". K. Dunin, Czego chcecie ode ntn,i,e Wysoki,ł ()llclt-
sy?, s. I44.

70 K. Kłosińska, Ci,o,kl, ptlzqrl,a,n,i,t,, llllrl,rl,i,t,. () tt,r,J,stt,yclt, yltt,irścitu,ll
Gu,bri,el,i, Zapolslłi,a,l, KrHków 1999, s. [ł6,
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kaktzyża or:al- aluzje do dzieła stworzenia człowieka z gLtny

resakralizują macietzyństwo przeciw patriarchatowi, który
ptzez instytucję moralności uniemożIiwia Kaśce zostanie
matką a jej dziecko z g6ry skazuje na przedwczesną śmieró.

Jednocześnie figura ktzyza w domu, w którym umierająza,
równo d,zieci, jak i czasami todzące, wiąże go z kobiecym do_

świad.czeniem, co przesuwa tradycyjną symbolikę, wstrząsa
nią i tym samym moze zachwiaó ustalonym porządkiem
symbolicznym. Jest to też (choć kwestię tę pozostawia Kło-

.iń.k, w formie pytań) opis swoistej Golgoty kobiet, w której
zboLaŁe i porzucń" p.""chodzą męki piekielne7l. Wizerunek
zarówno ponętnej dziewicy z romansu, jak i upadłego anioła
z d,yskursu antyliberalnego zostaje w powieści Zapolskiej
wyparty ptzezkaśkę_analfabetkę, która pragnie być matką
jednak jej pozycja społeclzn:ra na to nie pozwala. prawo anty-
aborcyjne chroni wyłącznie macierzyństwo uznane ptzez pa-

triarńat. Zapolska ukazuje godnośó macierzyństwa kobiety
niezamę znej, sakralizuje je i koncentruje swoją uwagę na
cierpiąrych kobietach, które zdecydowały się na aborcję lub
,l,atrucie płodu.

Agata Araszki ew:rcz uznała Irenę krzywickąza kontynu_

,rtorkę trad,ycji literackiej Zapolskiej. W powieści Walłła

: miłiścią (1935) badaczka dopatruje się analogii między Io-

stlmi głównej protagonistki Heleny a ptze_życiami Kaśki,
t:hoć Hllena decyduje się na bolesną aborcję7z. Ataszkiewicz
,/,wracauwagę na język powieści krzywickiej i pod warstwą
l,cndencyjności stara się zrekonstruow ać znaczenie stosowa_

llych ptzez nią upro szczonych formuł językowych. Dochodzi
,l,, wniosku , zQ tak skonstruowana narracja umożIiwia
lttttorce przekroczenie kulturowego tabu poza konwencją
stlntymentalnego romansu73.

Ńspółcześnie,,niele galnym" macietzyństwem, uderzaj ą_

(]ytll w patriarchalną rod.zinę, jest ciąża lesbijki. Macierzyit-

'/llbidcm, s.76-77,
'/1ł A. Araszkiewicz, Inna inicjacja. O wczesnych powieściach IrenY

l(t,:,vlt,ichi,r7, w: Ci,u,ło. Płeć. Literatura, red. M. Hornung, M, Jędrzej-
(,zlll(, '!'. Krlrsttt<. Wttrszilwir 2001, s. 256-268,

/it lllitlclll , g, żń7 .
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stwo osoby homoseksualnej prowokuje do pytań (zadanych
ptzecież ptzez feministkę): ,,jak wpadłaś na pomysł, aby
mieó własne dziecko?"74,kt6te trudno wyobrazić sobie jako
istotny komponent wywiadu z osobąheteroseksualną. Ctąża
i wychowanie dziecka wpisuje lesbijki w falliczny porządek:
,,W zwtązku z dzieckiem - podkreśLała bezimienna, nie-
miecka lesbijka w rozmowie z Marzeną Staną - zmienił się
nagle mój status. Z jednej strony było bardzo ptzyjemlle, ze
nareszcie zaczęłam być traktowana jak pełnowartościowy
człowiek, z drugiej strony jeszcze dzisiaj mnie to irytuje: po-
twierdza się myśIenie starymi schematami i przymus rodze-
nia, z ktirego zdaje sobie sprawę wiele kobiet chcących
w końcu zostać zauważonymi"75. Lesbijka-matka jest też na-
tazol7a na niezrozumienie w środowisku homoseksualnym,
co powoduje, żejej status jest problematyczny i nie współgra
z erotycznym pożądaniem.

Izabe|a Fitipiak analizując debatę wokół homoseksual-
nych rodzin, obnaza homofoblczlle zapędy dyskursu pu-
blicznego, wskazując, że obtaz lesbijki i geja jest mocntl
osadzony w społecznym imaginarium, a cechuje go erotycz-
ny hedonllzm otaz nietrwaŁe zwtązki: ,,Jak się najpierw wy-
tykało brak ochoty do spełnienia prokreacyjnego obowiązku,
to należałoby pojawienie się tej potrzeby rodzicielskiej do-
cenić. Bądźmy konsekwentni"76. Przewrotnie pyta, czy os()-
by w związkach homoseksualnych na pewno chcą adopt<l-
wać dzieci i zwraca uwagę, że paty te niejednokrotnie si1

rodzicami, wychowują ptzy tym swoje dzieci w związkacll
partnerskich. Filipiak atakuje model,,normalnej" rodzin.y.
a korzystając zbadań środowiskowych oraz statystyk przr,-
wrotnie tworzy zestaw porad dla osób homoseksualnyclr,
które chcą wychować swoje dzieci w taki sposób, jak robi:1
to rodziny heteroseksualne: ,,Powinni zatem pamiętać, r,,,

dziecko katze się u nas ftzycznte t. . .]. Do tego pije s it,,

nałogowo i urządza się przy dzieciach awantuty, z rękor:zy
nami włącznie. 15 procent gejowskich rodziców powill lr,,

74 M. Stana, Lesbijka z dzieckiern,, ,,Pełnym głosem" 199lr, nr il, tl. lłti
7r'Ibidem, s. 33.
ztlt. Pllioiak, Ku,lttt,ra obro,żon,yeh,, Wttrgzłtwtr 2()0il, e, 172.
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wykorzystywać swoje dziect seksualnie z szacutlku dla
społecznej normy"77. Autorka zbioru felietonów Kulturą
obrażortych zwraca uwagę nie tylko na mit polskiej todzl-
ny, który nie współgra z danym:- z urzędów pomocy społecz-
nej, ale także na istotny element dyskusji na temat rodzi-
cielstwa osób homoseksualnych, a mianowicie zatzut, że
wychowają oni dzieci na sobie podobnych. Ten argument
wskazuje, że w publicznej debacie osoby homoseksualne
traktuje się jako niepełnowartościowe, co w pewien sposób
tłumaczy, dlaczego dla gejów i lesbijek kwestia ta (mimo że
często wychowują oni dzieci z poptzednich, heteroseksual-
nych zwtązków, 0 lesbijki decydują się na ctążę) jest nie-
zwykle istotna, dotyczy ptzecteż ich statusu i pozycji
w społeczeństwie: ,,JeśIi ktoś mówi - podkreśla Filipiak

że moje idee i wartości są błędem, tolerowanym tylko
pod warunkiem, że l:rte ptzekażę ich własnym dzieciom, to
chyba mnie obraża"78.,,Nielegalne macietzyństwo" nieza-
mężnych lub homoseksualnych kobiet tzlJca wyzwanie pa-
triarchalnemu porządkowi oraz patrylinearności. Feminist-
kom zaś publiczne debaty na ten temat dostarczają
argumentów, że w zakazie aborcji i jednoczesnym przyzwo-
leniu na podziemie aborcyjne ukryty jest niewyartykuło-
wany problem statusu społecznego kobiety, za którą powi-
nien stać mężczyzna i instytucja heteroseksualności.

77Ibidem, s. 173.
78Ibidem. I. Filipiak w osobistym wyznaniu łączy dwa wątki ,,niele,

g:tlnego" macietzyistwa. Autorka we wspomnieniu o własnej prababce
;lisze:,,Na tematttagicznej śmierci moich pradziadków od lat słyszałam
różne mityczne historie. Latem 2004 roku, szperając po archiwach
w sprawie zupełnie innej śmierci, postanow7łam zajrzeć i do rodzinnych
rrktów utodzenia. Dowiedziałam się, że moja babcia była nieślubnym
rlzicckiem młodej służącej. Z mojego pokolenia w rodzinie już nikt o tym
rtitl wiedział, a ci, któtzy mogliby coś więcej powiedzieć, umarli. Moja
;lit,rwsza myśl: Jak to musiało byó ciężko, żeby po prostu ptzeżyó. Jaki
l,tl t:ttd, że ptzeżyła. Druga myśl: Czy cokolwiek z todzinnych mitów jed,
lrrrk jest prawdą". I. Filipiak, Kilka słów o mitach rodzinnych, wspo,
lttltitttritl opubliktlwllll(| w rł,rmach akcji Fundacji Feminoteka Wielkie
lhńki, (tlnline: http://www.ftlmintltckrr.pl/readarticlc.php?nrticle._.id=47),
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2.4. Malwa i bIoto

Na podstawie Dziejów grzechu stefana zeromskiego ka-
zimiera szczuka pokazała kryzys języka dotyczącego ciała
i seksualności kobiet: ,,Między poetycznym erotyzmem
a obt zy dliwą fizj o1o gią między religij ną ekstazą miło ści a bło-
tem, kałem i śluzem porodu kryje się groteskowa, choć nie
mniej ptzez to ptzetażająca wtzja upadku i zguby kobiety"7g.
Brud zwląza.'y był z upadkiem moralnym, co wytyc zało kie-
runek tozwazań nad kondycją kobiet, których seksualność
zawsze zagtażała porządkowi społecznemu. szczuka stara
się przedstawió, w jaki sposób w teksta ch zoftt Nałkowskiej
i poli Gojawiczyńskiej reprezentowane jest niechciane ma-
cierzyństwo. obie autorki odwołują się do tradycji powieści
popularnej, a momentami nawet brukowej, w obrębie której
istniało miejsce dla sensacyjnych tematów pożąd,ania, uwie-
dzenia, ctąży otaz zabiegu w podziemiu80. Analiza Granicy
Nałkowskiej skoncentrowana została na postaci Justyny,
której żałobę szczuka interpretuje jako żałobę po własnej
matce, po dzieciach, z któtymi dorast ała, a które umarły
z biedy i chorób, po miłości do kochanka i po własnym macie-
rzyństwie8l. Nałkowska poka zujewięc, w ujęciu Szczuki, de-
cyzję o zabtegu aborcyjnym w sposób kompleksowy, zazna-
cza społeczne mechanlzmy reprodukujące niską pozycję
kobiet otaz sposób, w jaki pomnazają one ich cierpienia82.
wskazuj e ptzy tym na tozpacz Justyny, która musi zostać
przemilczal),a, sdyż dla świadomie utraconej szansy bycitr
niezamę żnąmatką nie ma miejsca w porządku kulturowym.

79K. Szczuka, Milczenie owieczek, s. I77.
80Ibidem, s. 178, 186.
81Ibidem, s. 181.
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Szczuka podkreśIa, że współczesne kobiety również nie mo-
gą przepracować żałoby, ponieważ nielegalny zabieg otaz
ideologia,,syndromu poaborcyjnego", która je wiktymizuje,
wykluczają opłakanie straty. Chodzi jej o możliwość rozpa-
czal7la, co nie jest jednoznaczr7e z zakwestionowaniem słu-
szności decyzji o zabiegu. Tlagizm opis any językiem prozy
p op ularnej, s ak r alizacj a fizj olo gi czny ch zmiant, ż ałob ny to n
oT az tematy zacj a sto su nku ciała do j ę zyk a wy znaczaj ąstyli-
stykę powieści położntczej, w której protagonistki przekra-
cza)Ą oby czajowe tabu83.

Srodki wyrazu stosowane w opisie sztuczttego poronienia
zaczerpl7ięte są zazwyczaj z niskiego rejestru stylistycznego.
Nie jest to jednak jedyny sposób, za pomocą którego udaje
się przedstawić kwestię niechcianej ciązy. Jolanta, córka
lreny w opowiadaniu Czarrta Malwa, ze zbiotu Błony umy-
słu, zastosowała chwyt znaczących niedopowiedzen. Stosu-
1ąc zabteg nadczytania, jak określiła to za Nancy K. Miller
Kłosińsk a, mozna natrafić w tym obrazku na śIady kobiecej
ptzyjemności seksualnej otaz dzieje kwiatu ,,w słuzbie ko-
lliet". Ftazy,,bliski kontakt", ,,otwartość dla dotknięć", ,,wstl-
wanie palca do wnętrza kielicha" czy też,,wtajemniczenie
w malwę" i,,obcowanie z malw{' to tylko niektóre przykłady,
żc poddany dotykowemu poznaniu kwiat transponuje piesz-
ł:zoty waginy. Te konotacje są o tyle istottle, ze szczegilny
llłlcisk położony został na to, iż czarne malwy są powszech-
rlie hodowane w ogródkach przydomowych, stosuje się je bo-
wiem jako środek leczntczy w problemach menstruacyjnych:
,,Mozna było zdaó się na malwę. Niemniej , ptzy braku mie-
siłlczki i konieczności pilnego jej wywołania do naparu mal-
wy dodawano też ziele ruty, krwawnik i kwiat nagietka"84.

l]il Co oznaczało w międzywojniu ,,tabu obyczajowe" możlla sobie wy-
rlllrltzió śledząc losy recepcjiPrzymierzo, z dzieckiem Marii Kuncewiczowej,
r l;lrrlllikowanego w 1927 roku w ,,Bluszczu" . Przymierze wywołało protesty
czyl,tlltriczek, powodując rozłam redakcji, choć temat powieści dotyczył,,le-
pittltttlgti' młrcierzyństwa, bohaterka była mężatką a kwestionowała wy-
lrlr:zllitl istnitlnic instylrktu macierzyńskiego. Por. A, Nasilowska, Natura
1tlłll źr&l1,o cierli,eri,, ,,'lclksty Drugie" 1993, nr 41516, s. 189-194.

H,|,ltllltttl,tt, t:tirklt lrtllry. wnuczkłr Bronisławy, prawntlczka Ludwiki,
l]llm,v tt.ttt,yal,tt,, Wltrxzltwlr 2(X)l}, s. 61.
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Ten fragment wskazuje na kolejny zwtązek kobiety otaz
kwiatu, ,,konieczność wywołania krwawienia" to nic innego
jak początek ciąży, a czatna malwa zmieszalla z rutąto bar-
dzo popularny środek poronny85. Jolanta, córka Ireny, przy-
wołuje więc problem niechcianego macierzyństwa w kontek-
ścte ptzyjemności seksualnej i naturalnej pomocy zióŁ, co
sprawia, że ttartacja swobodnie przechodzi od waginalnych
pieszczot do spokojnego oczekiwania na miesiączkę,bez dra-
matycznycĘ opisów medycznej interwencji i lęku przed
ctążą

2.5. Makhus i eugenicy

Odium braku moralności zdejmowały z kobiet poddają.
cych się nielegalnej aborcji już emancypantki, zwłaszczale-
wicowe, które wskazywały, że niekontrolowana płodnośó
proletariatu i środowisk wiejskich sprzyja ich pauperyzacji,
wpędza kobiety i ich rodziny w nędzę. Świadome maci etzyń.
stwo miało więc nie tyle gwarantowaó kobietom ntezależ-
nośó, co sprzyjaó budowie lepszego, sprawiedliwego świata,
choć nawet w ,,Głosie Kobiet" nie publikowano opinii tych,
których problem wysokiej płodności dotyczył bezpośred.
nio86. W oczywisty sposób socjalistki nawiązywały do teorii
Thomasa R. Malthusa, który w 1789 roku uznał, ze dla do.
bra państwa powinno się ogranlczaó liczbę ludności87. Dzie.
więtnastowieczni neomaltuzj ani śct, zwtązarrl z ruchami go.

c jalistyczllym:^,wychodzlLtzzałożeltta,żeogtantczającliczbę
urodzeń w rodzinach proletariackich polepsza się sytuację
całej klasy społecznej, gdyż mniejsza liczebnośó robotników
wymusi wzrost zarobków88. Emancypantki dość wcześnie
zauważyły, że tego typu argumentacja, choć jednoczyła ruch

85 M. Ciechomska, Mała historio, aborcji, w: Głos nxajq.kobie'ty. Tbh.
sty feministyczne, zebtała S. Walczewska, wstęp A. Titkow, Kraków
1992, s. 74.

86D. Kałwa, Głos hobiet w sprawie planowania rodzin,y w ówietla
prasy z lat 1929-1932, s. L24-I25.

87 K. Szczuka, Milczenie owi,eczek, s. 60.
88lbidem, s. 61.
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kobiet i neomaltuzjanizm w kwestii prawa do aborcji, nie
była jednoznacznla z koncepcją świadomego macierzyństwa
i instrumentalizowaŁa możIiwości prokreacyjne kobiet8g.
NeIl Roussel (1878-1922) jasno wskazała, ze - wbrew opi-
niom neomaltuzjanistów - każda kobieta, bez względu na
przynależnośó klasową podlega opresji płci i podkreśIała, ze
najistotniejsze w walce o prawo do aborcji jest samostano-
wienie kobietgo.

Oprłcz neomaltuzjanistów wątpliwymi sojusznikami
sprawy kobiecej byli eugenicy, którzy od początku XX wieku
krzewili w Polsce wiedzę o tym, jak należy doskonalić rasę
ludzką. Opowiadali się za zabiegiem aborcji, jeżelt ptzema-
wiały za tym względy zdrowotłte, tzlt. wtedy, kiedy istniało
ryzyko choroby genetycznejgl. Jednak eugenicy, z Leonem
Wernicem na czele, rzadko uż5rwali liberalnego języka, a po-
jęcie ,,czystości" stosowali w dwóch zl7aczelaiach: zdrowia
oraz ptzejtzystości moralnej, opowiadali się ptzy tym ptze-
ciwko emancypacji kobiet. Ich poglądy interesują mnie
głównie dlatego, że na łamach ,,Zagadnień Rasy" publiko-
wała artykuły Zofia Daszyńska-Golińska, zwolenniczka eu-
geniki, opowiad ająca się za przymusowymi badaniami przed
l,awarciem zwuązku małżeńskiego. Autorka artykułu Kwe-
stia łłobieca a małżeństwo (1925)92 przekonywała eugeni-
ltów, że emancypacja kobiet ptzyczyrri się do lepszego doboru
l t aturalnego, pon tew aż ntezaIeżna finansowo kobieta będzie
lnogła wybrać mężanie ze względu na jego status społeczn},
lccz weźmie pod uwagę jego stan zdrowiag8. Magdalena Ga-
win podkreśIa, że poglądy eugeników były przesiąknięte mi-
zrlginią a ustawy eugeniczne wymierzone zostały przede

89 Por. opinie Madlaine Vernet, ibidem, s. 53.
!X)Ibidem, s. 56-57.
!)l M. Gawin, Sehsua,lność i prohreacja w polshiej publicystyce euge-

tlircn,ej 1905-1939, w: Kobieta i małżeństwo, red. A. Zarnowska,
Ą. Szwarc, Warszawa 2OO4, s. 81.

l)2 Tekst ten został przedrukowany w antologii Cłtcemy całego życia,
l, t7Ą-287,

l)|l M. Gawin, Sehsualność i prokreacja w polskiej publicystyce euge-
ttil,zn,ej l905-1939, s. 78, 80. Por. także na ten temat: M. Gawin, Straż-
tltc:ki, rosy. O ni,ehezpieczeństwach myślenia w kategoriach eugenicz-
tt,vch., w: Spokezeńglttlo tu dobie przenlian, s. L27,

24l
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wszystkim w kobiecą seksualność, którą lekarze uzllawali
za ir6dŁo społeczno-rasowych zagrożeńg4. Julia Blay, dzia,
łaczka ruchu kobiet i lekarka, już w 1925 roku głosiła, że

o wiele mniej liberalny, emancypantkl czetpały argumenty

, do interpelacji o zmianę krzywdzącego kobiety prawa. oby_

dwa doczekały się takżekrytyki ze strony ruchów kobiecych,

sdyż dośó wcześni e okazało się, że planowane w tych ru_

Ón""n reformy służyły ,,wyższym" celom, a ciało kobiet, zwłasz-

cza
bąd
nej.

d sprawą
h genety,
cI, i prawa

matek zarówno do badań prenatalnych, jak i stosowania

były zaangazoywane w ruch
żony o stworzenie fund,ame i
stosowańych metod stały się

94 M. Gawin, Seksua,lność i prokreacja w polskiej publicYstYce eu9e,

niczruej 1905-1939, s. 85.
96lbidem, s. 79.
96 Por. M. Gawin, Strążniczhi raey, s. 130.
9?K. Dunin, Czego chcecie ode ntnie Wyeokie Obcoey?, g. 160,164,
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ze z przyczyn genetycznych.
że w nowoczesnych metodach

m korektach ludzkich organiz-
m myślenia, przeciwstawia kon-

Feminis ty czne pis arki i teorety czkt współtworzą,więc dy-
skusję o dylematach współczesnej med,ycyny i jej osiągnięó,
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choć w równym stopniu zajmuje je, w gruncie rzeczy dzie_

więtnastowieczny, problem aborcji, który z perspektywy

*.pół."esnej -"dy.y.ry należy do jednego Z prostszych za_

biegów ginekologi."rry.h.,,Nim zdecydujemy się odrzució

Iub zaakceptowaZ klonowanie (w jakiejś jego formie) __ za_

uwaza Majdatena środ,a _ warto pamiętaó, że tu, w polsce,

nie zmieni to naszej sytuacji. I tak jak wczoraj i dziś, nie tyl_

ko od, d,ziesięciu lat, ale i Zapewne ptzezdziesięć następnych,

ptzyjdzie nam wakczyó o te same sprawr'llo1,

2.6. Biokontrola

Zmtanyprawad'otyczącegoaborcjiwedługobowiązującej
koniunktury politycznej obnażają w jaki sposób kwestia ta

stała się politycznaz perspektywy patriarchatu, który odza,

rania dLiejów stara się zapanowaó nad seksualnością ko
1o|"1roz. stia problemem kluczowym dla debaty feministycz_

nej na t"-ut l" ga\izacjtaborcji będzie kwestia edukacji sek_

sualnej i prońktvki. Antykoncepcja (zwłaszcza pigułka

hormonalna) jest według feministek największym osiągnię_

ciem med.ycyny, abyć może nawet całej nauki względem ko_

biet, zaś tozdział mtędzy życiem seksualnym i prokreacją

ptzyczyniłsięwnajbard.ziejzauułażalnysposóbdopoprawy

"t.irr.., 
kobietlos . Ztesztąjuż w dwudziestoleciu międzywo,

101M. środ,a, Dwa stanowisha w sprawie klonowania i n"ie tylko...,

s. 7.
102,,Strona konserwatywna _ pisze o międzyłvojennych sporach

wokół antykonc*"ii, abórcji M. Ń arcinkowska_Gawill _ szczeq:l""

niebezpieczeństwo upatrywała w <wyzwo ęglerza

"pi"ii 
publicznej i st*ucńu przed, ewentu zdrady

małżeńskiej?'; M. Marcinkówska-Gawin, n,iczki",

Śrri"rrini,,,Wiodomości Literackich" wobec problemu regulacji u,ru,

d,zeń, w: Kobieta i kultura życia cod,ziennego, s. 143. O rePresjach zr'

.t"o.ry kościoła już w pierwsźych wiekach jego istnienia zob, k, szczrr,
ka, Milczenie owier""ń, s. 37; a także: M. Ciechomska, Mata łt"i,storilt

aborcji, s. 65-77.
roó fo1. S. Agacin ski, polityha płci, ptzeł. M. Falski, Wnrszuwtr 2(XX).

s.23_24;G. Corea, Mó.j maciźr"yły łioj (l99()),_przcł. K, llrrrtkrlwsktl,

"gi.ir"ty. ośki,, tógg, nr 3 (4), *. .io. K. T)trrrin, (|zt,gtl ,,r',r,r'r'','' otl,( 
'tt,lt,il''ńyrrki.i,()hulsy,l,s. l47. W 1932 rtlkrr ll. t,itltlxt,y 1lrltlkrr,ńlltl:,,Nlltlktlwł'

jennym dla feministek oczywiste było, że powszechność
środków antykoncepcyjnych jest warunkiem koniecznym do
emancypacji kobiet i przyczyni się do powstania związkiw
partnerskichl0a.

Zachwytu nad tym ,,wynalazkiem" nie podzielają jednak
wszystkie feministki, niektóre z nich - jak chociażby
Adrienne Rich - wskazują że pigułka sprzyja instrumen-
taLtzacji kobiecej seksualności, po dporządkowuj ąc j ą męskie-
mu libido. Od kobiety oczekuje się przez to ctągłej dyspozy-
cyjności seksualnej, a lekatze i farmaceuci zatajają skutki
uboczne stosowania środków hormonalnych1o5. Warto zwt6-
cić uwagQ, ze stanowisko Rich zbltża ją do stanowisk okre-
ślanych w dwudziestoleciu jako tradycyjnokatolickieloG, któ-
re argumentowały - celowo nie rozróżntając ptzy tym
aborcji od antykoncepcji - że rozdział między stosunkiem
seksualnym a potencjalnym macietzyństwem zdegraduje
pozycję kobiety i sprowadzi ją do roli obiektu pożądania.
Jednak to, co tóżnl Rich i międzywojenną argumentację
przeciw antykoncepcji, to inny jej cel. Autorka książki Zro-
dzone z łłobiety wskazuje przede wszystkim, że płodność
nadal pozostaje sprawąkobiet, a dopóki tak jest (a istniejące
metody antykoncepcji mężczyzn nie cieszą się wielkim uzna-
niem), nie można się spodziewać realnej zmiany układu sił
w porządku patriarchalnym.

środki ochronne przeciw zajściu w ciążę mogą byó punktem wyjścia do
.irrk najdalej idących zmian i zmienić bieg spraw ludzkich na miarę nie-
widocznądotąd w historji". J.B. Lindsey, Przedmowo, do: idem, Malżeń-
slła koleżeńskie, Warszawa 1932, s. 6.

l04 D. Kałwa, Głos kobiet w sprawie planowania rodziny w świetle
l),,Q,sy z lat 1929-1932, s. L28.

l05 A. Rich, Zrod,zone z kobiety, s. 123.
l()6,,[...] akt płciowy, którego celem stało się dążenie tylko do osiąg-

llięcia satysfakcji seksualnej - stteszcza stanowisko opcji katolickiej
l), Kałwa - odbiera godność kobiecie: zamiast być potencjalną nosi-
r,iclką życia, ptzeistacza się ona w przedmiot służący zaspokojeniu mę-
lltitlgtl pożądania. Emancypacja fizjologtczna była zatem w ich oczach
l x,z( )rilym wyzwoleniem, poni ew aż w tzeczywistoŚci odbierała kobiecie
l;lr,t:jttlny status przysługujący jej ze względu na rolę matki, a w dalszej
ltollst,kwtlncji niosłłr upadek zasad stojących na straży obyczajowości
t tlltlrltllttlńt:i". I). Kttłwa, (}los kobi,et w sprawie planowania rodziny
tt, ńttli1,1.1.e p,,ttH! ł lltl, l929- 1!):12, s, l l]0.
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oraz za pomocą jakich zabiegów podwazyó, wzrus zyó t ptze-
sunąć estetyzuj ące zabiegi patriarchatu. ,,Pisarka - napi-
sze o Zapolskiej Kłosińska - akcentuje te momenty biogra-
fii ciała kobiecego, które tradycyjne romanse usuw aŁy z pola
swoich zannteresowań, koncentrując się głównie na niewin-
[yffi, choć wprawionym w sztukę uwodzenia ciele dziewi-
czym: iluzoryc zrrym i stwarzającym iluzję"l11.

3.1 . Madonrly

Feministki musiały skonfrontować własne pomysły na te-
mat macierzyńskości z malarskimi l tzeźbtarskimi wyobra-
zeniamiMaryi.,,Kobieta wzbudzalęk jako matka - podkre-
śIa de Beauvoit - a więc właśnie macierzyństwo naLezało
przeistoczyó i ujarzmió. Dziewiczośó Marii maprzede wszyst-
kim wartość negatywną ta, ptzez kt&ą zostało odkupione
ciało, sama jest bezcielesna, pozostała nietknięta, nikt jej
nie posiu6ln772. Deseksua|lzacja matki to główna operacja
patriarchatu dokonana na wizerunku Bogurodzicy. Nic więc
dziwnego) ze Rich pragnie ptzeTwaó ctszę na temat seksual-
ności matek: silny nacisk na wizję macierzyństwa poza kon-
tekstem przyjemności seksualnej uniemozliwia, w jej opinii,
łrrtykulację doświadczeń kobiet, które doznają orgazmu
w trakcie porodu czy przy karmieniu dziecP.118. Mówiąc
<t kobiecej rozkoszy poza stosunkiem heteroseksualnym, moz-
rTa zbudować, według autorki Zrodzone z kobiely, seksualną
lrutonomię kobiet, na którą patriarchalna kultura - co
rlczywiste - nie chce się zgodztć i skrzętnie ją ukrywalla.
Zmtan:'a perspektywy okazuje się istotna dla feministycz-
lrych dĘeń. Dotąd mówiono, co zawdzięczamy między inny-
lrri psychoanalizie, o potrzebach dziecka, o jego/jej przejściu
<xI fazy oralnej do libidalnej, o popędach, które zaspokaja.

lll lbidem, s. 88.
ll2 S. d0 Beauvoir, Druga płeć, s.2O2. Por. także na ten temat: A. AIi-

ti, l)zilłą, kobi,eta, s. 152.
llil^. llich, Zrorl,zon,e z kobi,ety, s. 258.
||'| lllitlt,ltt, s. 259.
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ktosińsk a przeciwstawia sobie dwie postaci w powieści

zapolskiej: kaśkę i kariatydę.Ta pierwszato kobieta w cią_

ży,ktfuej ciało podl"g" wid,ocznym zmianom w wynikl roz-

*i;uią."go się w niej płod,u. W rzeźbie, do której Kaśka pozu_

je Ka.iatydzie_estetyzującezablegtartystyTomasza
weissa wypagają zatatcia tych fizjologiczno_cielesnych

zmiall, ślady pó ,ri.r, są wymazywarle, sdyż ciężatna anihi_

luje pożądliwe spojrzenle, które konstytuuje patriarchalną

,"p*"r"rriację ciał, t oui"ty'o'. posągowa kobieta to ,,ciało

u"" tori ety,ł,jak napisze Kłosińska, analizując fantazmatykę

opowieśri S"o*of3rStefana Grabińskiegolog. Autorka wska_

zuje na trad,ycję monumentalnych posągów kobiet (rzeźby
poliklet a czy miiyc".rego pig naliona), które wzrloszono nie-

jako przeciwko realnym kobietom: ,,kobieta winna byó piękna
jat azieło sztuki. Czyli pięknem, które wynika z doskonale,

niajej<natur5n>,podporząd.kowaniajej<ludzkim>kryte.
riom"110.

Kobiecy ideał to posąg, a nie konkretna kochanka, jej ,,na_

turę,, trzćbapoprawiać, korygować i ulepszać. Nie będę się

tutaj zajmowała wskarrrry-i ptzez kłosińską fiksacjami

-ęrti"gt hbido na matce, chciałabym jednak pokazać, ze es,

teivzując e zabtegi artysty wymazująfizjologię ciała kobiety,

W iakiej teorii r"t.rki nie ma miejsca na symbolizację kobie,

cych konstrukcji wyobrażeniowych, a ptzecież kobiety fanta,

zjująna temat-swóich ciał i momentów dta niego przełomo_

;y;h (d,efloracji, porod,u , ciĘy, menopauzy), Artystki staną

*lę. przed proui"*em, w jaki sposób opisaó doświadczenla

t ouiet ztchperspektywy, jak uporać się z,,idealnym" ciałem

107 Terminu tego w stosunku d,o powieści Zapolskiej użYł (dePrY-

mując powieśó) j"i"" z ktytyk1w. por. K. Kłosińska, Ciało, pożąd,an,i,l"

ubro,nie, s. 89.
108lbidem, s. 78_88.
109 K. Kłosińska , Fantazmaty. Gro,biński - Pllt,s - Zo,Pol,sAlo, Ktll,tl-

wice 2004, s. 26.
110 Ibidem , s.27 .Za Naomi Schor Kłosińskll lrłtllisztl Lt,ż, itl nr iIrlńti rlr l

kobicty z kamit,niłt jcst w pcwitln sptlst'lb chlrrrtkt,tlr.ysl,Yt:zttr1 tltit,tl;lltl,rllrl

gir1 w ilzit,więtltltnt,rlwitlt:znt,j tit,r,rttl,ttrztr; illirlrlnr, n. 2lł,
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115A. Nasiłowska, Księga początk1,1, Warszawa 2002, s, 105,

116 E. Kraskows ka, Hórem "uJl"s"i*,. 
Z problenlóul proz\ k,obi,tt,c.j

d,wud,ziestolecia -iii"y*";enflego, Poznań 2003, s, 1 57,
*- 

117A. Nasiłowska, Księga początku,, s, 22,

ll8lbidem, s. 31.
llt) Ibid(lnt, s. 6i}.
l2(l Ihi(l(lt|l, x, l l6,
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ród. Dwa pierwsze zostają zdyskred,ytowane jako anachro-

tafor, wskazuje tylko na puste miejsca w dyskursie.
protagonistkę Domina niepokotł obtaz Madonny, na któ-

rym nie została przedstawiona scena karmienia dziecka,
czynnoś ó tę uznallo za nieestetyczną, a brak tego elementu
wskazuje na seksualne konotacje aktu, które w przypadku
matki musiały zostać wymazane. sama narratorka utozsa-
mi się z syrenami bolońskimi, sdyż to d,zięki wodzie try-
skającej z tc}' piersi oswoi to, co ją spotyka: ,,musiałam to so-

mojego claŁa przestał
nie biblij ny język daje
arodzin, a bohaterka

będzie chciała jak najszybciej wydobyć się z brud,u fizjologii
tow atzyszącemu połogowi. choć narratorka niejednokrotnie

Nasiłowska nie jest pierwszą pisarką która sakralizuje
lnoment ptzylścia człowieka na świat. Ewa kraskowska
,/,wraca uwagę, że w pierwszym w Polsce opowiadaniu w ca-

1lrzedstawieniom jest takze, w opinii kraskowskiej, ftlozo-
|i<:zny język Jolanty Brach-Czainylz'. Już sama forma Szcze-

l2l Ibidem, s. 95.
l22 lbidem, s. 110.
l2;lM. Kttncewiczowa, Przymierze z d.ziechiem (Lg27), Warszawa

l Il!)1). s. i]1-1-119.
l!Ą |N. Kraskowska, Piórem niewieścim, s. 153-156.
l:łrl;l,,''. t:htlcirrżhy: ,,łtfNg7y.lcllcja>, słowo określające nasze główne

rltrllltlit', Złlwit,rll t,t:htl nłlrtltlzin jlrktl wyłłtnianiłr. W-kiasyczncj iacinie
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Ptzylemność matki została
istotną a moze nawet niest

Ferninis tyczne projekty zo

świad,czeniem kobiety w Księ

skiej. W częś ci Domino
czyta amerykanski.por ____: . , ,l aż do orgazmu,
ła się, że karmienie sprawia przyJemnosc

a sukces ,a"łi *yło"rn "oa 
motywacji. Godzinami wyciąga

wklęsłetjuŻpopękanebrodawki,nawetnocąmasujepiersi
;H;;jyliń. olietnica przyjemności i rozkos zy .o'.'e zostaje

spełnion..po^,tajebólpi"r.iiidentyfikacjazMadonną
JL 

"r,u 
Fo, q,r"t r, kiórej ide alnie okł asła 

;ff 'lfl [Ęjfl:

choó kraskowska odnosi sw

,,Ptzydałoby się tutaj jakieś d
chem i śmiałvm ję"vki"* d,o lizaniułll7 . W końcu rodząca po,

równana ,Jutujl- d.o 
"wi" 

rzęcia zŁożonego w ofierze ]il/ ry_

tualnym "b;;łńi"ia. 
ofiara, ale i odkupienie, przychodzą

więcptzezrod.zącąktóra,,gubisięwteologiiciała''119.
Autotem atyczne ror*uiłn u dotyczące Przedstawienia

momentu "u,oa 
zin, kt6re są "ziemtą 

t:ruczyJą, ugorem, n{t

którym *iui, *l.,1rzo, skoncentrowane są w książce Na,

siłowski"i gia*rrie na słowach: łono, ttzewta, płód oraz p(),
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wy porodu, przy asyście kobiet z tej samej klasy społecznej.
Biblijna metaforyka wymaga jednak od obu kobiet więcej:
w kulminacyjnej scenie porodu obie - i ta rodząca, t Zona
Komendanta - muszą wspiąć się na monstrualny fotel po-
rodowy. Jak relacjonuje narratorka, zolta,,wdrapuje się na
fotel porodowy, siada na siedzeniu za i ponad Janin ą tak że
stanowi dla niej jakby obramowanie: chude nogi Zony po bo-
kach rodzącej wyglądają jak poręcze ekscentrycznego fotela.
Zeby było dziwniej, ma na nich białe bawełniane skarpetki
i niebieskie poranne pantofle z kosmatego materiału, ptzy-
pominające materiał na deskę klozetową]'12a. Refleksje Pod-
ręcznej ujawniają, że kobieca fizjologia oraz ludzka anato-
mia nie potrafią sprostać wyszukanej metafotze, a jeśli pró-
buje się takąsytuację zaatanzować, uzyskuje się groteskowy
<>btaz ekwilibrystycznych zmagan z materią ciała. Baweł-
lriane skarpetki mają wskazać absurdalność oTaz nieprzy-
stawalność sytuacji do biblijnego wyobr ażenia, jednocześnie
l,a zaaranżowana scena,,starotestamentowego" porodu po-
r,wala pokazaó tragicznąpozycję kobiet nie tylko w świecie
( lileadu. Oto kobiety we własnym gronie (przy porodzie męż-
c,zyźnt, także lekatze, są nieobecni) wymuszają na sobie na-
wzajem i - co wazniejsz'e - na sobie samych dostosowanie
się do patriarchalnych wizji.

Ewa Kraskowska analtzując prozę dwudziestolecia wska-
zuie inną niż metaforyczna ścieżkę w reprezentacji macie-
l,zyństwa, wyznaczoną przez powieść Swastyha i dziecko
( l934) Wandy Melcer, w której z reporterskim zaangazowa-
llitlm L rzeczowym tonem odnotowywane zostaŁy codzienne
prneżycla towarzyszące ctążylzg. Być może tę ściezkę konty-
lrttttje Manuela Gretkowska w Polce, choć trudno tę książkę

lżl] M. Atwood, Opowieść Podręcznej, przeł. Z. Uhrynowska-Hanasz,
|'llzllitri 1998, s. 114. H. Jaxa-Rożen zaptoponowała inną interpretację
lr, j 1lrlwieści Atwood, jednak uważam, żebadaczka nie doceniła ironicz-
tlr,pltl tlystźlnsu narratorkiotaz pominęła usytuowanie autorki w stosun-
li tt rlrl rtlchu feministycznego. Te same zatzuty można także skierowaó
;lrlrl łttlt,tlstlnr jcj interpretacji powieści U.K. LeGuin i A. Carter. Por.
ll, .llrxtt-lttlżctl, Kort,l,1lslo,cja i banat: feminiznl w kulturze współczesrtej,
Wt,rlt,ltlw 2(X)6. s. l1-1]l.

l:lll Il)i(|(tl||. s. l(i1-1(i:}.
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cznej, a autorka
eseju literackie,

zczegllnie ujawnia się podo,

ch-Czainy i Nasiłowskiej, co
o narodzinach t Księga po-

ach istnierl,ia dotyczący poro,

metafor otwarcia, przejścia
d tabu, nakazującego to, co

wmacierzyństwienajpierwotniejsze,przemtlczać,dofilozo.
fii i apoteozy porodu - oto d,roga, jaką przebyŁa literatura

nie tylko kobiec 
^nl27 

,

stylizacja biblijna i metafory z wysokiego rejestru styli,
użej mierze sposób opisu porodu,

stwie feministycznym używa,
teszyć zabiegi uwzniośIenia,
aret Atwood w teokratycznym

państwie Gilead bezi
zd,olnymi do rozrodu
niewolnic w Starym Tbstame

małżonki któreg oś z notabli (

cie bezpłod,nośJi, które od,nosiłoby się do mężczyzn) - jak

niewolnica BiIh a rodzi,,prawowitych" potomków. TYtułown

podręczna jest świadkiem porodu niewolnicy. w Gileadzitl

punktem odniesienia jest Biblia, a wszelkie rytuały pod,

niu, prz yszła,,prawowita" m
jest w ciwy,symuluje bóle porodowe i inne somatyczne objrr,

ex sisto znaczyło dosłownie <wychod

W takich zrtaczetluach używał tego c

s. 28-29.
łlrydy. Li.ll,nrchośł| i jej 1xlgtlllit,"lt,

Wrtlcłtrw 2()(X), s, 2()7-2()tł,
l2? |rl. Krtlsktlwsklr, /)iril?ltt tt,it,tt,il,ńt,illl, n, lr,1|.
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jednozn acznie usytuować w dyskursie feministycznym, dla

iwasiów jest ona ,,wyptzedażą stereotypóW rekwizytornią
rutynowych tabu, z fizjologią porod,u w finalell13o. Ni"wiele
zmienia też perspektywa ptzyjęta w Monologach waginy

Eve Ensler, sdyż we fragmencie poświęconym porodowi,

opowiadanemu z punktu widzenia asystuj ącej ptzy narodzi,
nach kobiety, moment przejścia porównuje się do ratowania
d,ziecka z głębokiej studrl- czy też archeologicznego tunelu,
a pochwa po porod,zie porównana zostaje do pulsującego ser,

ca-, trud,no więc dopatrywać się tutaj jakiegoś zdecydowane,
go przekroczenia tradycyjnych obrazów131,

Pewną prowokacją w stosunku do literackich reprezenta-
cji macierzyństwa jest opowiadanie wyspa z tomu Gra na

wielu bębenkach OIgi Tokarczuk. Narrator to uciekający
w 1944 roku ze Lwowa do Palestyny Zyd, który w wyniku
katastrofy statku ląduje samotnie na bezludnej wyspie. Gdy
oswoił już przestrzeń wyspy i znajduje się na krawędzi sza-

leństwa, do brzegu dobij aŁódź z mattwą kobietą i niemowlę,
ciem. Dziecko nie potrafi jednak jeść, a - ku zaskoczeniu
samego bohatera _ jego organizm zaczyna produkować

mleko, co ocala d,ziecko, a sameg o męzczyznę motywuje do

podjęcia wysiłku, by wydostać się z wyspy. karmiący p_iersią

męzczyzr1a wskazuje na ,,kolonizację kobiecoś cią'tSZ otaz
p"ł".,r*u akcenty w dyskusji o naturalnych predyspozy,

c;acr, i mistyce biologicznego macierzyństwa. Sielankowy
ibr^rburzy lęk bohatera przed tym, czego doświadczył, cze,

go nie rozumie i co boi się ujawnić. T}m samym w fikcji lite,
rackiej, stylizowanej na relację uczestnika wydarzeń, męż_

czyznazajmuje miejsce kobiety w tym sensie, że w porządktl

symbolicznych wizerunków nie znajduje żadnej, przynosztł_

130I. Iwasiów, Rewind,ykacje. Kobieta czytajqca dzisia,j, Krak(lw

2002, s. 23.
131 E. Ensler, Monologi waginy (1998), ptzeł. A. Kołyszko, Warszttwtt

2003, s. 135-138.
rsz ryy księd,ze poczqtku narratorka stwierdza, że Nowontrrtldztlltlt

ma powiększóne ..rtki, łavZ * jej organizmie obecne są hormtlny mlr l,k i:

,,W iym wieku następuje kolonizacja kobicctlŚcit1 niezrtlcŻ,nn tld 1llr:i,

W."y..y rodzimy .ię iiu.t ę ktlbictilnri, łlko nicktórzy ntnit,j, tt tti(.klri,

,y.-.,,,ikicm przcclitldzi". A. Nłrsiłrlwsktl. Kai.ęgtt 1lttt,zt(,l,,_tt., rł, ll7,
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cej pocieszenie reprezentacji własnych doświadczeń133, co
wtąże się z tym, ze odczvwa lęk i nomen omen pozostaje ano-
nimowy.

3.2. Idealna Kalź

Obraz dziewiczej matki Jezusa niweluje, jak sugerowała
de Beauvoir, ciemną stronę macierzvństwa, która znalazła
ujście w dwóch innych figurach: teściow ej oraz złej macochy.
()brazy te nie są okryte żadnym tabu kulturowym, co stwa-
rza przestrzefi dla szyderstw z macLerzyństwa w ogó1"134.
W feministycznych analizach ciemna strona bycia matką
,/,wuązana jest z przemocą wobec dzieci. Rich podkreś|a, ze
relacja władzy między matką a dzieckiem jest czasami bar-
tlzo trudna do lokalizacji, a zdanie: ,,Zrobisz to, poniewaz
wiem, co jest dla ciebie dobre", może równie dobrze ozl:'a-
c,r,aó: ,,Zrobtsz to, poniewaz mogę cię do tego zmusió"135. Au-
t,ttrka książki Zrodzone z kobiely usprawiedliwia w pewnym
st,opniu akty przemocy wobec dzieci, takie jak zmuszanie do
lttycia, tettotyzowanie nielubianym przez dziecko jedzeniem
l:/,y w ogóle przymuszallle do jedzenia. Kobiety korzystają
wtedy, jak określiła to Germaine Greer, z ,,mocy boskiego
| ) rawa matki", czyliwykorzystują podczas socjalizacji swych
tlzieci te same metody, które zniszczyły ich własne pragnie-
lliłt i namiętności, mniej lub bardziej świadomie mszcząc się
zlt utraconą wolnośó136.

Rich wskazuje na bezsilność kobiet, którym patriarchal-
lrlr kultuTa natzuca ideał dobrego matkowania, a które jed-
llrlcześnie mogą dzierżyć władzę wyłącznie w stosunku do

l;l;l Można się w tym opowiadaniu dopatrywaó także mitycznych ko-
l,zt,lli: od Dzeusa wychowanego przezkozęAlmateę, po Dionizosa, które-
litl po śmierci Semele - Dzeus donosił w swoim udzie. Por. na temat
ltll rltlicnia przez mężczyzn piersią: K. Dunin, Rozdoić kozła, w: eadem,
Z,ttlytttlt,, Kraków 2OO7, s. 108-110.

l:t,l S. d(l Btlauvoir, Dru,ga płeć, s. 205-206.
litftĄ. ltich, Zrod,zone z kobiety, s. 78.
lilli(l. (irt,tlr, Ikńi,ecy ctt,nlt,ch, (1970), ptzeł. J. Gołyś i B. Umińska, Po-

zltltli 2(x)l, x. 7Ą-7ń,

25325ż
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słabszych, czylt dziecils7. Feministki przygotowywanlu po_

siłków oraz przesadnej trosce o rodzinę nadadząstatus tra,
gtcznej, syzyfowej pracy. Matriarchat domowy ma bowiem
rekompensować wiele niepowodzeń kobiet w sferze emocjo_

nalnej i zawodowej. Tragtczny los matki wtaz ztettorem ga_

stronom(czlaym) jaki wprowadza, polega na niewyartyku_
łowanej nigdzie świadomości, ze w in_nych sferach życia jej

aktywno ść pozbawiona jest wartości138. Drugą stroną mat_

kowania jest zbyt bliska relacja z dzieckiem, któremu kobie,

ty z t'żnych powodów nie pozwalają na Samodzielne życie,

itacraj ącj e opre syj ną opiekuń czością I n ga Iw asiów p o dkre _

śIa, żĆ u chłopca wychowywanego ptzez zbyt opiekuńcze
matki ,,nie dokonuje się transformacja kobiecości na dwa

bieguny: macierzyński t erotyczny"l39. To z kolei uniemożli,
wia mu w ptzyszłości bycie odpowiedzialnym ojcem i partne_

rem, a jego wybrankę skazuje na ciągłą rywaLtzację z tei_

ciową. Współczesna instytucja macierzyństwa jest wysoce

represyjna w stosunku do dzieci, ale i do kobiet, które muszą
si; wytzec ntezaLezności na rzecz ciągłej obecności ptzy

dziecku.
Feministki wpisały w macierzyńskie reprezentacje nie,

obecny dotąd temat nudy, która towatzyszy odseparowanynr
od świata kobietom, przebywającym wyłącznie z kilkuletni,
mi dzieómt. zofta Badura wprowadziŁa tę problematykę do

poezji, konfrontując wyobrażenia o macierzyństwie z co_

ł"i"rrnymi zajęciami, które są skoncentrowane na prostych

."yrrrościach, sylabizowaniu, próbach opanowania dziecię,

cej energii:

***

Zasyptająpo dzieciach. Dojadają
po łri"Ói""tr. S*iat składa się
z wesołych sylab.
Niech sobie usiądą. Te ich dzieci
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piszczą nam w samo ucho.
No, nie szkodzi, nie szkodzi.
I co druga w ciąży.
A to jest dżungla. Niech sobie
siedzą bidulki. One też
chciałyby skradać się
i prężyć. Wskakiwać
i wyskakiwać, iśó między ludzi,
popatrzeć, ile co kosztuje.
A tu dzieci sprytnie wymiotująlaO.

Nuda, ospałość, zŁośó, irytacja, powściąganie własnych
cmocji i chęci kłócą się z oficjalnie obowiązującym wzorcem
opiekuńczej i poświęcającej się z radością obowiązkom mło-
dej matki141. Obyczajowy obrazek w wierszu Badury prezen-
bowany jest przez bItżej nieokreśIony podmiot zbiorowy, co
uwydatnia koncentrację zmęczonych młodych matek na ko-
lejnych drobnych i nieistotnych z perspektywy opisujących
r,darzenie osób zajęctach, a to uniemożliwia matkom tematy-
r,ację problemu nudy tznużenta.Poza tym sdyby te uczucia
,1,ostały opisane z punktu widzenia kobiet, trudno byłoby je
rlbronić przed zarzutem bycia ,,wyrodnymi matkami". Dzieci
w wierszach Badury - na co zwróciła uwagę Beata Kozak

swoją wszechobecnością zasłaniają kobietę, której życie
r,rlaje się nierozerwalnie splątane (jak gordyjsktwęzeł) z ich
,),vctem142. Kinga Dunin przyznaje w artykule Kant ru pia-
slłownicy, ze tozmowy o ,,zupkach-kupkach" nie są moze
lrrniej istotne ll:'z filozofia, ale podkreśIa, że tematy do-
|vczące opieki nad dziećmi są nisko cenione w hierarchii
1,1;ltlłecznej, a ogtaniczając się wyłącznie do sfery domu, ko-
llitlty skazują się na lekceważellte743. wiele feministek po-

|,ulZ. Baduta, Wersze, ,,Pełl7ym głosem" 1993, nr 1, s. 108.
|'|l ,,Społeczno-kulturowy wzotzec macietzyństwa jest przy tym tak

liltrlttst,rttt)wany, że aby mu sprostać, kobieta właściwie powinna poświę-
|,l(i l,(,llltl całe swe życie, wszystkie inne ważne dla niej sprawy i wartoś-
, l". ll. l}tldrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu hobiety,

137 A. Rich, Zrodzone z kobiety, s. 78-79,
138S. Walczewska, Da,nty, l,y(|?l,z( i, fcnt,i,tt,i,silri, s. l(i4,1(i1),
l:l9[. Iy.lcltów, Iłozlt,tl,ztt,tl,i,tt, tl ttt,i,lości. tt,tt. 1lt,tlttti.tll',ji, tt, .;,'hYllłtt tl'irlłll,

,.l)t,łnyln gł{l$tltll" l9ś)l-,, llr i}. g. lĄ2,

,, fl l.
l l! l}. Ktlzłtk, Kobi,ctlńć, osl,czona. O u.lierszach Zofii Badury,,,Peł-

ltt,ltt gltlst.lll" ll)ś)j}, llr l, s. l04-106.
ll:l |(. l)rllrin, (il,gll t,lul,t,i.t, otl.e nt.n,i,t, Wysoki,e Ob1asy?, s. 64_6ł-l.
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stuluje więc równy udział matek i ojców w opiece nad dziec-
mi, a w ich projektach pobrzmiewa pogląd, ze nuklearna
rodzina nie jest w stanie podołać obowiązkom związanym
z socjalizacją.Ich propozycje obejmują więc tworzenue ptzy-
jacielskich lub rodzinnych wspóInot, które współwychowy-
wałyby najmłodszą gen eracjęlaa .

Feministki wska zlJjąteż na inną ,,ciemn{' stronę macie-
rzyństwa, jaką jest dzieciobójstwo. Opowiedząsię po stronie
zdesperowanych kobiet, krytykując sensacyjną retorykę me-
diów. Izabela Filipiak wskazuje na analogię między antycz-
nym obrazem Medei a współczesną kobietą która zamordo-
wała swoje dziecko: ,,Oto Kobiety Polskie jako Chór (chór
w dramacie greckim miał ważną funkcję - komentował
uczynki i oceniał ich wartość moralną) deklarują gotowość
rozerwania wyrodnej matki na strzępy. Sąsiadki, koleżanki,
policjantkt. Zmleniają się więc w Furie>l74'. Okrutnej, nie-
Iudzkiej i bestialskiej matce Filipiak przeciwstawia -
ptzez szetszy kontekst społeczny - trudne położenie kobie-
ty w ogóle, a kobiet ubogich ze środowisk patologicznych
w szczególności, koncentruje się też na postaciach z ich oto-
czetlla: byłym męzu, teściowej, kochanku, sąsiadkach, wypo.
wiedziach policjantów i prokuratora, by pokazaó, ze wyrok
na matkę został wydany jeszcze przed procesemlaG. Rich na-
tomiast powołuje się na historię prawa, które ptzez wieki
akceptowało dzieciobójstwo, a także na kwestię leżącą
u podstaw tego procedetu, czyli przymus rodzenia niechcia-
nych dziect7a7.

I44PIL G, Greer, Kobiecy eunuch (1970), s. 360-367; A. Aliti, I)ziMl
kobieta, s. 154; B. Budrowska, Macierzyństulo jako pu,n,lłl, alrol,rty ttl :,l
ciu kobiety, s. 77.

145 J. Filipiak, Kultttra obrażonych., s. 92,
l46Ibidem, s. 9t-95.
lĄ1 

^. 
Itich, Zrod,ztll1,1, z kobil::l,y, s. jl49-1lfł().

4. Bialy atrament i genealogia

kobiece pisarstwo d,otyczące ciąży i porod,u jest silnie'/,WLąZaI7eZ 1l,
f'eministki ' Z RtoTYm

l,ego sameg 1:]:*l|'r tosamos-
t:i, wktórą e językfeministek, ato zkoleiwspółgra z opinią Toril Moi, że ,,ńminizm jest wytworem tejwłaśnie tradycji, którą stara się podw aży6';tłs. #;;;; ,ul,ę w obrębie ruthu emancypacyjne-,-l() aktuje metaforycznle. Zaiiegi łu-lii i Hólóne cixous skoncentrowanesłl ,mactenzyństwa jako doświad czenla'',;rle słuzą uobecnieniu macletzyńskich, a właściwie fizjolo-
1,iicznych metafor w porządku symbolicznym. kryje się zaIYm krYtyczny stosunek do teorii Lacana i pewnoś ć, że moż_liwe jest takie wejście w język (struktury symboliczne), któ-
l,t, nie odnosi się do aktu fallicznej prru^oĆyrło. |ffi;;;;-
s.y stem em repre zentacji zot ganlzowanym wokół P.11.r.u i so
li l,r'lrego charakter najlepiej oddaje diagra m różnicy seksual]
rrrlj Laca'&151, mozna zachwiać próbuj'ąc opisać ,,ktbiecą ko-llitlcość" poza kategoriami, któró dirs"am i,^rru"^, czylt po-
z : r ideą kobiecości j ako,,braku",,,imm anencji'',,,irracj on"atrris -,,i", ,,natL|ry"752.

wysiłki francuskich bada czek skierowane są na struk-
lrlt,.y językowe, gdyż tylko za tch pośrednictwem mozliwa
;r'st, artykulacja doświad,czenial5r. To, co kobiece nie ozna_

| |8 Fenńnizm jes.t polityczny, z TorilMoi rozmawia Małgoruata Wa_ll,,lilt-Hueckel, w: Piqło i tiłrrtilnminizm - tit*otu-roznawstwie - anto-ltllitt szlłiców, red. A. Nasiłowska, Warszawa 2001, s. 158.|||lJ. Bator, Fentinizm, postmo'd,ernizm, pry"ńo""aliza, s. 169. Por.lltltzt,: A. Araszkiewicz, Piza zakazem kazirod,ztwa, s. LIZ.Il'() [bidem, s. 170-171.
llll\|,1 tcmat diagramu różnicy.seksualnej zob. P. Dybel, Reflełłsje

t t,, l lł l i l, r l i,u,gra n tl t, różn icy seksualrlij Jac ques'a"tororo, w : Krytyka femi-tttl:l,vt,:nlI,, Si.osl,rą, teori,i, i h,istorii-literitury, *J. ó. Borkowska, L. Si-lrrll,s](il, Włlrszłtwil 2000, s, 30-42.
llrll lr,,,,. llil t,t,ll t,t,Illitt: .I. BatoĘ I,elltiniznt, postnloderniznt, psycho-,tttllli:lt, s. l72.
Il']| lllitlt,llt, s, l7.|, l l{ l,
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4.1. Matka preedypalna

Julia Kristeva przesunęła pojęcia w Lacanowskiej teorii
i wprowadz7ła w miejsce tego, co wyobrażeniowe, porządek
semiotyczl7y, który utozsamlła z tym, co kobiece. Potządek
symboli czny natomiast wiąże z tym, co fallogocentryc zne. Ta
teoria zakłada zasadniczy rozłam między jednym a drugim
systemem162. Dla porządku przypomnę, ze toztlżntenie to
Kristeva stosuje przede wszystkim w pracy terapeutycznej,
zwracając szczegllną uwagę na podmiot-w-kryzysie (pod-
miot-w-procesie)163. Pierwszą ntezabliźnioną nigdy stratą
jest to, co matczyne czy też matka preedypalna. Ważne jest
to ostatnie sposttzeżente, poniewaz w tej fazie rozwoju nie
istnieje opozycja kobiece-męskielun. By proces indywiduacji
przebiegał właściwie, konieczne jest matkobójstwo, które
ulega etotyzacji i utracony obiekt zostaje odnaleziony jako
obiekt erotyczny. Jak podkreśla sama Kristeva w Soleil noir,
obiektem erotycznym pozostaje kobieta w przypadku hete-
roseksualnych mężczyzn i homoseksualnych kobiet, w sytu-
aclt zaś kobiet heteroseksualnych obiekt zostaje zmieniony
rra inną pŁeć, czemu towatzyszy ,,droga niewiarygodnego
wysiłku symboliczltego"luu. ,,To, co semiotyczne, jest zatem
- zauważaBarbara Smoleń - obszarem ściśIe związanym
z biologią obszarem swoistego języka przedsymbolicznego,
wypartego obszarem ludzkich popędów i ich nieuświadomio-

l62B. Smoleń, Koncepcja melancholii Julii Kristeuej, w: Sumienie,
tt,in,a, melancholia, ted. P. Dybel, Warszawa 1999, s. 219.

163 Na temat tóżntcy między tymi dwoma pojęciami por. ibidem,
l. 2l7.

l(i4 Ibidem, s. 220_227.
lti1-, |}iflgm, s.22l. Warto tutaj zauważy{ że stosując takie toztóżnte-

rric kobiety homoseksualne są niejako w mniejszym stopniu ,,okaleczo-
|||ł' ptzez system symboliczny, a identyfikacja z kobietą jako obiektem
1,1,tli,.ycznym wydaje się prostsza, żeby juz nie napisać, że podstawowa.
l(. Klosińska podkreśla:,,Teoria psychoanalityczna miesza (niekiedy
,,ltwiwalcntyzuje) to, co macierzyńskie, z tym, co kobiece. Dla lesbijek
, ,wt l <zll) icszanie> jest nie do przyjęcia, Zmierzają dokładnie w przeciw-
rtvttl l<it,rutlktt: aby oddzielić się od tego, co macierzyńskie, ale nie ze-
rwltti więz.i z łrrclrilicztric kobiecym, które konstytuuje podstawę ich ży-
,,tll ittst,ylll<t,tlwttt.gtl, Mttt:itlrzyliskicl stitnclwi bowiem dla nich synonim
,,lrllllHl,tlHz(,tlill>", K, Klrlsilisklt, Mi,n,itt,lu.ry. s. 71.
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cza tutaj biologi czrrego ctała, ale to, co zostaŁo zreptesJono_

wane w koncept ua1tzacji świata w kulturze Zachodul5a,

Ten sporou _vilenia nió odwołuje się do esencjalizmu ani

do ciała, u ,rr"iuro,v Ci"o"s (matczynego mleka i krwi men-

struacyjnej) i i.ig","v (dwóch całujących się warg) odnoszą

się do kobi"."go-ni...riu i mówienia155,Irigaray jest

przekon arla, Z"e kobiety 91erpią z powod,u popędów, których

nie mogą usymbolicznićlói. Zmlana tego stanu tzeczy wy,

maga d,emonta żu jtlz istniejących wtzerunków otaz Tezyg-

,ru.]i z okuloc entrycznych met afoł57 .,,powrót tego, co zre_

presjonowane * r,rrogocentryc znej kulturze zauwaza

Joanna Bator stanowi zagtożenie dla dominującego sys_

temu reprezentacji, dla symbolicznego porząd,ku <tożsamo-

6.i,r,,rss. Cixous pla"j-le próbę wykreowania nowego po_

rząd,ku .v_uJii;";;" *ot ał metafory Matki159, y["1afora

mac etzyństwa ZwLąZarLa jest ściśle z ekonomią daru, któ_

ra ,,w pr"".i*i";il't" do Lkorromii pieniąd,za, podporządko_

wanej(męskim!)obsesjomzbied.nienia,wyczerpania,plajty'
Zyw]się ufnos.ią * rrud*jar, nad,obfitość, niewyczerpywal_

nośó wszelkich aou, możliwych do darowaniu>:160, Dar ten

nie wym ugu*,ujemnośc i, w związku z tym nie wikła stron

w zalezności i iri"*u.chie, a macletZyńskie ciało, które

troszczy się o drugieg o nleza\eżnte od jego/jej Płci mogłobY

sŁuzyć za modet "o*y,h 
relacji społe znych161,

154Ibidem, s. L77, I79, 2t2,
155 M. Hirsch, The Mother / Daughter Plot. I,{arratiue, Psychoan,a,ly,

sis, Feminisnl,, s. 166, 173,
156 J. Bator, Feminizm, postmod,ernizm, psych,oanaliza, s, 200,

157Ibidem, s. 192-195, 203,
158lbidem' s' 2I2' 

s - pod,kreślaAraszkiewicz - l<rl-

ee * .po.ób wyraźnitl tldmicntty rlrl

szkiewicz , Irln,o, i,rt,ic.ja,c,ju,, () tpl,:rn

, s. 26ti.
1 1-1.

ltil ||1i1|1,111,
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nych sposobów przejawiania się, obszarem atchancznego, in_

siynktownego t matczynego aspektu każdego i każdej

,"n^""166. ńążenia melancholika, by odrzucić ję,yk ojca

mogą prowadzió do całkowitej asymbolii i kresu komunika_

cji. Mog ąteżjednak stworzyć zupełnie inny ję,yk poetycki,

.iąd sz-cieg11nąrolę od,grywająw teorii Kristevej anal'zy po-

wt6rzeń, polisemii, elips, inwersji, rymów i wszelkiej rytmi_

zacjt. Do tego, co Semiotyczne, a więc ,,matczyne", można

więc dotrzbć ptzezobserwowanie zakŁ1cen porządku symbo_

Iicznego167. Sama melancholia obdarzona jest siłą wywro,

tową mogącą zachwiać istniejącym porządkiem, choć co

nuI"Ły podx."śIić _ Kristeva nie uprzywilejowuje ani po,

rząd.ku semiotyczllego, ani symbolicznego, ponieważ oba są

dla niej równie istotne168.
Cixous zwrict uwagę nie na melancholię, ale na pracę

żaŁoby i za s adn Lczo pt zemo d eluj e p sychoanalityc zną trady,

cję. żepchnięta i niechciana w patriarchacie śmierć staje

w centrum zainteresowań bada czkt, która okreśIa kobieco

zyciejako ,,Zycle utrat{,. Załoba odnosi się głównie do utra,

correj matki, ,,jej znakiem nie byłaby czern, ale biel szaty,

biel strony zapisanej <mlekiem słów>>, <białym atramentem>.

ńve utraią] ZnaczyŁoby karmió siebie i swoje pisanie jej

głosem, muzyką jej słów, pieśnią która rezonuje, a która mtt

ZródŁo w symb totycznym ZwLąZku dwóch ciał _ jeszcze nicl

skazonym prawem ojcą"r6o. Irigaray natomiast podważn

konieczność matkobójstwa, które uniemożIiwia współistnitl,

nie córki i matki: ,,Cena - komentuje Agata Araszkiewit:z

za niewyrzecze]I:rie się miłości do tej drugiej jest wysoklt:

poczucie winy, źle umiejscowiona odpowiedzialność za inttt,
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zycle, zagtozelaie chorobą i szaleńst*"-l:170. Dla Irigaray
istotne są przede wszystkim kobiece strategie estetyczlle,
które nie dążą do uchwycenia sensu - zwłaszcza w przy-
padku zdań bez orzeczenua zakłlcających ,,ruch wytwarza-
nua zl7acr"6nl71.,,Definiowanym zwykle jako to, co tajemni-
cze - zauważa filozofka - czy wtęcz ukryte, jako matka/
/sub stancj a świa tal j ęzyka męzczy zny, brakuj e nam nasze go
naj prosts ze go zdanta, podstawowe go rytmu, morfolo g tcznej
tozsamości, naszego rodzajowego wcieleni a, naszej genealo-
gtl"lzz. cixous pisze zaś o dopełnieniowej funkcji kobiety,
równiez w sensie gramatyczrrym, okreśIenia - jak podkre-
śla Araszkiew:'cz - ,,prezesowa" czy ,,doktorowa" jedno-
,/,naczlaue wsk a zuj ą na p o dp orz ądkow a n ą p ozy cję kobiet yI7 3 

.

syntaksa kobieca, według Irigaray, moze istnieć poza re-
lacjąwłaściwątradycyjnemu zdaniu, moze się więc obyćbez
1lodmiotu i obiektu, co ma odzwierciedlać niehierarchiczną
.clację, współzależność stałej wymiany1,74.,,Międzymacie-
l,zyństw o", czyLtwzajemne macierzyństwo, bezpośrednio od,-
Il<lsi się do relacji matka-córka, ale pomyślanej pozakatego-
riami porządku fallogocentrycznego:,,Czasowe zacletal7Le
granic, podobnie jak płynna zmlan7aról dominującej i podda-
llcj, nie zagraża tozsamości, wręczptzeclwnie: staje się wa-
rtrnkiem rozwoju. T\r jest miejsce, w sferze kobiecej symboli-
lii, na ukształtowanie się nowego paradygmatu osobowości,
]rlszerzenie go o doświadczenie głosu, twarzy, odrębności In-
lrt,go/rnnej"lzs. podobną funkcję pełni u cixous metafora
.illzy, w której jest miej sce zatówno na matkę, jak i na dziec-
]ttl, a takze na córkę-siostrę: ,,wtęź z <matką> ta niepo-
|)l,1lwna rozkosz i gwałt - nie zostałaprzecięta. [...] ona po-

|'/() A ifuracka strategia Anieli Gru-..,,ł,lłit,.j, Por. także: L. Irigaray, Ciało
tt t,ittlll Kraków 1998, s. 20-2L.

l /l A s. 130.
|'l"', l,.Irigaray, Sexes and Genealogies, transl. by G.C. Gill, New York

lIl||;|. s, tli}. Cyt. za: J. Bator, Feminizm, postrnoderrriznt., psychoanaliza,
, :ł l().

l i;lA, Arrtszkitlwicn, Dot,A:ni.ęc.i,e ciała, s. 123.
IiI lllitlr,ttt, s. l it2.
Ii r' lllitlt,llt, s, l;l;l.

166 B. Smoleń, Koncepcja melanchotii Julii Kristeuej, s- 224. Wtltllrrg

Kristevej, jak podkreślai. Bator, funkcja macierzyńska poprzedza <ljt:llw

ską co oinu"iu,że proces negacji i identyfikacji następuje iuż przcd.lilzl1

Iusira. Por. J. Bator, Feminizm, postmoderniznt,, psychoanali,ztt,, s, 'l6ń,
- 

167,,MożIiwość pozytywnej inności ukryta jest więc - chtlć l,ylkrl

* p"*.ry- sensie _ *ioł, faliogocentrycznym porządkicm języklr i krrl

tu'ry,,. j. Buto", Fenńńiznt, postlttocl,ern,i,zttt, trlsyt:lt,ott,n,uli:ą, s. 2()il,

ica 3. Smoleń, Kon,c:ept:.jtt, ttt,tłl,ą,rt,t:lltllii, ,ltt,l,i,i, Kri,sl,t'tn'.j, s. 226, l)rlr, l rr lt

ż,<: ,'J. Ritttlr. Iłattti,tt,i,:ttt,, 1l,tlsl,ttttltl,t,rtt,i,zttt,, 1lsYtlt,lxttltlli:rl, s. l(i7,
lli|l K, Klrlsilisl<rr, Mitliltlttt,y, s, !Ą,26,
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karmienia, co z kolei prowadzi nas w stronę karmiącej ko-
biety. Za de Beauvoir Kłosińska stwierdzi, ze w patriar-
t:halnej kulturze mleko matki ma mniejsząwagę niż krew
ptzelana ptzez bohaterskich mężczyzn, stąd wniosek, ze
,,Głupie pisanie i mleczne pisanie ma, dla męzczyzny, taką
samąwagę"179. Choć sama przyz:ną ze wskazlwka Cixous,
lly pisać mlekiem jest enigmatyczna, zwr1ci jednak uwagę
rra konie czność zniesienia hierarchicznej aksjologii między
rlrlekiem a krwią (mężczyzny)180. Dta Urszuli Śmietany
Ilretafora białego atramentu to ,,koncepcja utajonego ist-
ltienia wewnątrz mowy męskiej"181. We wszystkich tych
cksplikacjach metafory pisania mlekiem wspóIna jest intui-
r:.ja kobiecej genealogiil8z, niekoniecznie ztesztąrozumia-
rlcj dosłownie, jak w przypadku Jolanty, córki Ireny, wnucz-
l( i Bronisławy, prawnu czkt Ludwiki. Gest autorki Błon
tt mysłu odnosi się do genealogii prywatnej, wskazuje na je-
tlynĄ możliwą ścieżkę odnalezienia kobiecej tradycji ro-
rlzinnej, a stwierdzając, że kobiety mają tylko imiona
lll>naża, w jaki sposób owa genealogia jest roztaptana
w porządku patriarchalnym183. Choć gest Jolanty, córki
lrcny uderza nie tylko w kodyfikacje opisu bibliograflczne-
li() nie jest jednoznaczny z restytucją kobiecej tradycji.

l79K. Kłosińska, Kobieta autorłła, w: Ciało i tekst, s. 105.
l80Ibidem.
l8l TJ. Śmietana , Od, ócriture fóminine d,o somatełłstu,,,Przegląd Filo-

t,ll'iczno-Literacki" 2003, nr 1(3), s. 159.
ll]2 Por. L. Irigaray, Ciało w ciało z matłłq, s. 20. A. Nasiłowska, Księ-

łlt 1xlczqtku, s. L6-I7.
Is:|,,Jak przedstawiaó się mają kobiety, skoro pozbawione są włas-

ttvr:ll nazwisk. Te należądo mężczyzn. Kobiety.majątylko imiona, Uży-
rvlr.illc męskich nazwisk, wskazują cudze rodowody, a nie własne. Zycie
llrlllitll, jest jednostkowe. cywilizacja odcięła je od tradycji, kobiety nie
rlllr.jl1 przeszłości, ich historia, w oczach społeczeństwa, sprowadza się do
;r,rlltt,l;tl życia, A nawet mniej, bo i ono pocięte jest na odcinki stemplo-
w i l 1 l(, rtiżrlymi nazwiska mi mężczyzn. l,.. .] nazwisk panieńskich nie ma.
ii;1 l,rl rircnaj kawalerskie nazwiska ojców. [...] Mogę też postąpić w spo-
rr lll w zw.vkłych warunkach niemożliwy i przynajmniej wówczas, gdy pi-

,|/,l,,, l)(lrzttt:ić lnęskic nazwiska, odwołaó się do moich matek i skoro nasze
,;1 lvIktl illlitltlit, ptldpisać się imionami: Jolanta, córka lreny, wnuczka
lllrlltislltwy, |)rllwtlttt:zl<it l,ttclwiki". .Iolanta, córka Ireny, wnuczka Bro-
tttltlltwv, !)rllwlttlt:zl<lt l,rrrlwil<i, l}lnn,y tt,ttt,ysłtt,, s. 6-7.
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zwoli mówió tysiącu języków innemu językowi, który nie zna

murów śmierci. t...l"j"j jęryk I:IL.- Zamyka, przenosi, tlte za,

trzymuj e, IeczumożIiw iunl7 6,

bie naw zajem i wzajemnej za

niefallic znąwtęź, wtęź ztepte
Iicznym r:: __^l^

pad'nięchierarchiirelacji
tkwi sił uderzająca w sa,

-" i.go pod.stawy. Ciało-w-ci to postulat inter,

pretacyjnej strategii Irigaray, dzięki której - jak pokazała

to Aras zktevłtcz, irr.li"rrj ąc- Przygod,ę w nieznanYm |łraju

Anieli Gruszeckiej - udaje s
mii sensu, opartej na koncent
racji, która staje się drogą do

munika 
"ji'7' 

.Nowe zTla.czaltul

za&ilcenta ) pt zemleszczenia, wynatur zellua,

4.2. Mleczne pl,san?,e

szczegilInie nośna w polskim literaturoznawstwie oku,

zaŁasię ńetafora białego atramentu. Według GraŻYnY Bor'

kowskiej d.obrze oddaje ona ,,Iuleoczywisty status wieltt

trud,no d.efiniowalnych, nieuchwytnych Pojęciowo kategrl'

rii, takich jak: literatura kobieca, styl kobiecy, ję,yk kobir,,
ły atrament" jako atramolll,
ki papieru, zwraca więc uwll,
trudności, jakie towarzyszt1
yna Kłosińska wiąże tę ntt,,

o odwołuje się do nieży<:zli

wejkobietomkrytyki,któraporównywałapisarkidokrriw,
W przekonaniu"autorki chołzi tutaj nie tylko o przyslrl

wiowągłupotękrowy,aletakŻeojejmlecznośó,zdolnośtitlrl

1?6 H. Cixous, C. Clóme nt, The Newly Born, Wonrcn,, w" ,1,1t,c I llilt\n"

CixousRead,er,NewYork 1994, s, 154, rsr. cyt, za:J,IJattlr, I,\,tllitti:ltt,

postmod,erniznr, psychoart,aliza,, s., 227,
17,t A. Araszkicwicz, l)<lt,krt,i,ęt:i,tł t:i,ukt,, s. ,li,]l, l:J]l. 

i

lztt (l. l},,rk,,w*k,,r, Ń,,u,[,,rl tl,rllłlży. (io l,tl,jcal, li,l,t,t,łt,lttxt / 1llx':,j,t lł"

lli,t,t,tt,, w: (iinlo i, l,clłsl,, s. 7l,
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Biały atrament staje się figurą z jednej strony porządku
semiotyczllego, którego ślady można dostrzec w tekście;
z drugiej wskazuje te, które potrafią jego tropy odnaLeźć,
ptzez wnikliw ąanalrtzę zakł6ceń, współbrzmleń, metafor do-
tykowych, węchowych, smakowych. Mirosław a Czarnecka
we wstępie do swojej książki Weszczłłi. Rełłonstrułłcja łłobie-
cej genealogii w h,istorii rtiemiecłłiej literatury łłobiecej od
połowy XIX do końca XX wieku zakłada, ze struktura genea-
logiczna , iłraz z jej nieciągłościami, pęknięciami i chaotycz-
nym przebiegiem wyznacza metodologię jej pracy. Autorka
wskazuje heterogeniczność tej tradycji otaz na koniecznośó
demontażu tradycyjnego obrazu kobiecoś.i184. Ambitne
założenle metodologiczne nie zostaje jednak ztealtzowane,
nieciągłości wypełniane są po prostu historycznoliterackim
opisem, a warsztat badawczy wiedzie w stronę dość trady-
cyjnych ustaleń, co nie umniejsza ztlaczenia merytorycznego
tej książki. W moim przekonaniu projekt Irigaray i Cixous
zmvsza do przedefiniowania całego warsztatu badawczego,
zerwani a z dotychczasowymi wyznacznikami akademickie-
go dyskursu, jest ściśIe zwuązarry nie tyLe z interpretacją ale
lekturą-jako-procesem. I to właśnie w tej rozptoszonej na
drobne lekturze, w bliskim czytaniu, czytaniulpisaniu jako
ciązy, czytaniu/pisaniu jako karmieniu piersią rodzi siq.

ciągłość genealoglczl),a, czyLt zbieranie śIadów, w których
prześwituje semtotyczna chora. W opozycji do przyległości
reprezentacji męskiego ciała i wiedzy konstruowane są więtl
wizerunki biografii kobiecego ciała i nowych sposobów arty-
kulacji oTaz lektury185.

184 M. Czarnecka, Weszczhi. Rekonstrukcja kobiecej gertea,logi,i, u, hi
storii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX do końca XX uti.clłlt,
Wrocław 2004, s. 10-11.

185 Joanna Bator w konkluzji tekstu o Irigaray ptzytacza tozr(lżl|,,
nie R. Rorty'ego na książki, które zmieniają świat i te służące prywttl ltr,,j

przyjemności, przy czym teksty filozofki umieszcza w tej drtrgicj kit l r,grl

ni, gdyż dostarczają one - w jej opinii - wył,ącznie ntlwych slr'lw rlrl
prywatnego słownika czytelniczkilczytelnika i wzhogacłlji1 ,,llitszil t)l,v
watną historię o nowe metafory". Kluczcm d<l zrtlzttlrrit,ltilt l,t,.i 1trtr,ltll
jest niezwykle często pojawiajtlcłl się tt lJittrtr chr,,ć zltsz(,r(,lł(}wllllilt l1,1

głlrźly (illc i Cixtltrs) d<l d.yskrlrstl ilkttclt,lttit:l<it,grl lll1tlź lil,t,l,rtrlkir,;-i,r,

tlrlwrllitltilr, żt,it:lt ttst,itlt,Itilt llit,ttllr,jl1 .,itkttrlt,lttir:kir,,i" 1lt,t,t:yz,ji tl1,1tz l,tlz,

Bialy atrament i genealogia

_ problematyczny jest bowiem juz sam status metajęzyka,
który wyznacza stosunek do pisanego tekstu, jego,,penetra-
cYjne", ,,Przenikające" proce iuryraol ,,oficlalne milczenie _
eksplikuje Araszkiewicz - znane wszystkim kobietom jako
wewnęttzny przymus i nie kończące się rozmowy między
_.ob_ą 

Luce Irigaray nazwała pozornie
bezładna i alegoryczl7a, zaw- ddają sięsymbolizacji. Samym parler- , ale niemozlla wytazić tej mowy w metajęzyku187. Odr ru"uią" |o-dział na tego samego i innego Irińav chce zetwać zbinar-nymi podztałami falloc enttyzmu, a w metafor ze matkr-córkiwidzi za|ążek nowej ztóżnicowanej podmiotowości, w którejmieŚci stę zatówno taka sama, :ur. i inna188.

265

]:: ł Irigaray, Ciało w ciało z matkq, s. 7.187A. Araszkiewicz, Inna iruicjacja. o''wczesnych powieściach Irenylirzywickiej, s. 257.
l88Ibidem, s. 266.


