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WST¢P

EWA KRASKOWSKA

Dyskurs feministyczny 
w s∏owiaƒskiej literaturze, krytyce i teorii 

po roku 1989

I

Feminizm jako ruch spo∏eczny, jako ideologia i jako teoria czerpie swojà

energi´ w znacznej mierze z tego, ˝e od poczàtku swego istnienia zyska∏ zasi´g

ponadnarodowy, ˝e przekracza∏ granice paƒstw i kontynentów, ˝e wp∏ywa∏ na

˝ycie i mentalnoÊç ludzi z ró˝nych kultur, wspólnot etnicznych i warstw spo∏ecz-

nych. Podobnie literatura – proza powieÊciowa, dramat, liryka, esej, intymistyka

etc. – powstajàca w kr´gu oddzia∏ywania myÊli prokobiecej, w ró˝nych punktach

zachodniego Êwiata rozwija∏a swoje narracje wedle porównywalnych scenariuszy:

emancypacyjnego, wyzwoleƒczego, rewindykacyjnego, odwetowego, to˝samo-

Êciowego – by wymieniç tylko kilka. Zdawaç by si´ wi´c mog∏o, ˝e mapa femi-

nizmu, gdy wreszcie uda si´ jà mo˝liwie dok∏adnie nakreÊliç, udokumentuje

nam ów szeroki, uniwersalny zakres zjawiska, ˝e wyrysowane na niej izolinie,

wskazujàce jego zasi´g i nat´˝enie, rozk∏adaç si´ b´dà w miar´ równomiernie.

Feminizm jednak to nie tylko doktryna zdolna do kszta∏towania na wielkà skal´

poglàdów i postaw politycznych, spo∏ecznych, filozoficznych czy estetycznych, do

zmieniania rzeczywistoÊci. To tak˝e – mimo wcià˝ ponawianych wobec niego

prób marginalizacji – pr´˝ny i zró˝nicowany metodologicznie ruch naukowy zo-

rientowany na rewizj´ paradygmatów dawnych i wspó∏czesnych oraz na budowa-

nie nowych, ale tak˝e na (od)tworzenie w∏asnej historii i analizowanie w∏asne-

go dyskursu. W∏aÊnie w tym ostatnim obszarze „dzia∏alnoÊci feministycznej” –

rozumianej tu performatywnie i przez analogi´ do Barthesowskiej „dzia∏alnoÊci

strukturalistycznej”1 – powsta∏y i wcià˝ powstajà tysiàce rozpraw, studiów, mo-

1 Widzimy wi´c, czemu nale˝y mówiç o dzia∏alnoÊci strukturalistycznej: twórczoÊç czy reflek-

sja nie sà tu samoswoim „odciskaniem” Êwiata, ale prawdziwym wytwarzaniem Êwiata, który

przypomina swój pierwowzór, nie aby go kopiowaç, ale by go uczyniç zrozumia∏ym. (Barthes

1970: 275-6)



nografii, projektów naukowych i prac popularyzatorskich, które nie przekreÊla-

jàc globalnych osiàgni´ç feminizmu, pozwoli∏y jednak uchwyciç i zrozumieç je-

go wielopostaciowoÊç, kulturowe i historyczne uwarunkowania, lokalne ró˝nice

w drogach dochodzenia do ÊwiadomoÊci protofeministycznej, feministycznej i –

ewentualnie – postfeministycznej.

KreÊlenie mapy feministycznej Europy – zarówno w wymiarze diachronicz-

nym, jak i synchronicznym – to projekt, który nieustannie jest w trakcie realiza-

cji. Mamy tu regiony gruntownie opisane, jak Anglia czy Francja, o szczególnym

zag´szczeniu izolinii (mo˝e: izofemów?), si∏à rzeczy dominujàce i – czy tego

chcà, czy nie chcà – kolonizujàce obszary feministycznego drugiego i trzeciego

Êwiata. Te zaÊ – a nale˝y do nich Europa Ârodkowa i Wschodnia – skorzystaw-

szy z niewàtpliwych dobrodziejstw owej kolonizacji, coraz cz´Êciej dà˝à do wy-

zwolenia si´ spod jej wp∏ywu. W sferze publicznej odbywa si´ to na przyk∏ad po-

przez prowadzenie debat z udzia∏em feminizmu tak, by uwzgl´dnia∏y one lokalny

uk∏ad si∏ politycznych, wzorce kulturowe i w∏aÊciwà danej wspólnocie ÊwiadomoÊç

zbiorowà. W sferze kultury – poprzez uwra˝liwienie na lokalnà specyfik´: tra-

dycj´ i wspó∏czesnoÊç. W sferze humanistyki i nauk spo∏ecznych – poprzez skon-

centrowanie badaƒ na rodzimych realiach: historii, procesach spo∏ecznych, twór-

cach, dzie∏ach itp.

Kulturowy podzia∏ Europy na „Zachód” i „Wschód” to produkt „okcydocen-

trycznej” mentalnoÊci i wyobraêni oÊwieceniowej (Wolff 1994), która w ten spo-

sób kategorycznie i, jak si´ mia∏o okazaç, na ca∏e stulecia wyznaczy∏a ramy my-

Êlenia o europejskoÊci „lepszej” i „gorszej”. Zrodzone mi´dzy dwiema wojnami

Êwiatowymi poj´cie Europy Ârodkowo-Wschodniej, które pierwotnie odnosi∏o

si´ do paƒstw o Êwie˝o odzyskanej niepodleg∏oÊci – od Finlandii i Polski po Ju-

gos∏awi´ – by∏o próbà z∏agodzenia owej jednoznacznie wartoÊciujàcej opozycji.

Nabra∏o jednak nowych odcieni znaczeniowych – a mo˝e w∏aÊnie odÊwie˝y∏o

znaczenia stare – w kontekÊcie porzàdku poja∏taƒskiego, kiedy to, jak pisze

Norman Davies: sta∏o si´ wygodnà etykietà na okreÊlenie podobnego zestawu no-

minalnie niepodleg∏ych paƒstw, które dosta∏y si´ w granice bloku sowieckiego. (Da-

vies 1998: 38) W latach 1980. toczy∏a si´, zw∏aszcza w kr´gach wp∏ywowych an-

tysowieckich opozycjonistów, jak Milan Kundera czy György Konrad, intensywna

debata nad odnowieniem i upowszechnieniem poj´cia Europy Ârodkowej. Jej

jawnie deklarowanym celem by∏a swoista „re-europeizacja” krajów politycznie

podporzàdkowanych Zwiàzkowi Radzieckiemu, lecz kulturowo i tradycyjnie zo-

rientowanych na Zachód. Jednak realnym efektem kariery, jakà Mitteleuropa

zrobi∏a w tej kluczowej dla dalszego biegu wypadków politycznych dekadzie,

by∏o utrwalenie i wyostrzenie opozycji Zachód-Wschód; ten ostatni bezdyskusyj-

nie zaczynaç si´ mia∏ za Bugiem.2 Ostatnie dziesi´ciolecie XX wieku z kolei

przynios∏o poniekàd powtórk´ z historii mi´dzywojnia, bo oto w interesujàcym

nas obszarze jedne byty geopolityczne, jak Polska, ponownie odzyska∏y suweren-

10 EWA KRASKOWSKA

2 Abstrahuj´ tu od dodatkowych komplikacji, jakie do tych podzia∏ów i konotacji kulturo-

wych wprowadza∏ z jednej strony status polityczny („wschodni”) Niemieckiej Republiki De-

mokratycznej, z drugiej zaÊ status geograficzny („Êrodkowy”) Austrii.



noÊç, inne zaÊ nie tylko jà odzyska∏y, ale w dodatku po rozpadzie z∏o˝onych or-

ganizmów Zwiàzku Radzieckiego, Jugos∏awii i Czechos∏owacji utworzy∏y nowe

niezale˝ne paƒstwa.

Wyodr´bniajàc w niniejszym tomie publikacji poÊwi´conych dyskursowi femi-

nistycznemu obszar s∏owiaƒszczyzny z tak wieloaspektowo pojmowanej Europy

Ârodkowo-Wschodniej, czy te˝ Ârodkowej i Wschodniej, mamy ÊwiadomoÊç sztucz-

noÊci tego zabiegu, który skutkuje wykluczeniem poza nasze zainteresowania

krajów nies∏owiaƒskich, jak W´gry (gdzie studia feministyczne i genderowe zna-

komicie si´ rozwijajà, zw∏aszcza na budapeszteƒskim Central European Univer-

sity), Rumunia, Mo∏dawia czy kraje nadba∏tyckie, a znajdujàcych si´ od wielu

dekad w polu oddzia∏ywania tych samych wektorów ustrojowych i ideologicz-

nych. W perspektywie zajmujàcej nas tu problematyki kryterium j´zykowo-etnicz-

ne bynajmniej nie odgrywa roli zasadniczej i nie mo˝e funkcjonowaç w oderwa-

niu od kryterium politycznego. W istocie mo˝e byç przecie˝ tak, ˝e z punktu

widzenia przemian spo∏eczno-kulturowych i praktyk dyskursywnych, w których

feminizm ma swój udzia∏, wi´cej ∏àczy na przyk∏ad Polsk´ z W´grami, a Bu∏ga-

ri´ z Rumunià, ni˝ Polsk´ z Bu∏garià. Tom ten jest wszak˝e cz´Êcià szerszego

mi´dzynarodowego projektu badawczego poÊwi´conego w∏aÊnie literaturom s∏o-

wiaƒskim po roku 1989 w dialogu z Europà i Êwiatem, a zogniskowanego wo-

kó∏ takich kategorii, jak mniejszoÊç, to˝samoÊç, transformacja i feminizm. To

wykluczenie postkomunistycznej nies∏owiaƒszczyzny nie ma zatem w naszym przy-

padku charakteru dyskryminujàcego, a jedynie pragmatyczny, choç z ˝alem stwier-

dziç trzeba, ˝e w rezultacie poza horyzontem naszych zainteresowaƒ znajdà si´

choçby tak fascynujàce osobowoÊci twórcze, jak Simona Popescu czy Ag∏aya Ve-

teranyi. Zarazem jednak kategoria „s∏owiaƒskoÊci” pozwala nam bez dodatko-

wych wyjaÊnieƒ w∏àczyç do naszych badaƒ dzisiejszà Bia∏oruÊ, Ukrain´ i Rosj´

– a ta ostatnia zawsze pozostawa∏a w problematycznych i nader zmiennych re-

lacjach z Europà (i vice versa). Wszystkie wymienione powy˝ej dookreÊlenia –

Wschodnia, Ârodkowo-Wschodnia, s∏owiaƒska, postkomunistyczna – stosowane

∏àcznie pozwalajà nam zatem w miar´ jasno wytyczyç ten obszar Starego Kon-

tynentu, któremu przyglàdaç si´ b´dziemy pod kàtem jego najnowszych przygód

i doÊwiadczeƒ feministycznych odzwierciedlonych w literaturze oraz zwiàzanych

z nià ró˝norodnych przestrzeniach wiedzy i kultury.

Inna kwestia terminologiczna, jakà nale˝y w tym miejscu wyjaÊniç, dotyczy

formu∏y „dyskurs feministyczny”. Dyskurs b´dziemy tu oczywiÊcie rozumieç w zna-

czeniu, jakie nada∏ temu poj´ciu Foucault (por. np. Foucault 2002), a które naj-

klarowniej i najbardziej lakonicznie zdefniowa∏ Anthony Giddens: sà to zatem

ramy myÊlenia w danym obszarze ˝ycia spo∏ecznego. (Giddens 2004: 720) Dyskurs

feministyczny ma jednak to do siebie, ˝e nie ogranicza si´ do „ram myÊlenia”

o kobiecie, kobiecoÊci, dyskryminacji i równouprawnieniu kobiet, kobiecej to˝-

samoÊci etc., lecz otwiera si´ na myÊlenie o p∏ci w ogóle, a wi´c na problema-

tyk´, którà dziÊ okreÊlamy mianem genderowej i queerowej. Tote˝ w artyku∏ach

zamieszczonych w tym tomie cz´sto spotkamy si´ z wymiennym u˝ywaniem

okreÊleƒ „feministyczny” i „genderowy”, jak równie˝ z rozwa˝aniami na temat

m´skoÊci, podmiotu m´skiego, dyskursu maskulinistycznego, konfrontacji i dia-

11Dyskurs feministyczny w s∏owiaƒskiej literaturze, krytyce i teorii po roku 1989



logu mi´dzy tym ostatnim i feminizmem. Naszym celem nie by∏o jednak defi-

niowanie i precyzowanie poj´ç – taka praca, choç po˝yteczna, zbyt cz´sto pro-

wadzi do intelektualnego „dreptania w miejscu” w sytuacji, gdy sensowniej jest,

jak sàdzimy, skoncentrowaç uwag´ na przedstawieniu, omówieniu i próbie zro-

zumienia konkretnych fenomenów kulturowych. „Kulturowych”, a nie tylko „li-

terackich”, gdy˝ – i to kolejne niezb´dne wyjaÊnienie – refleksja literaturoznaw-

cza spod znaku feminizmu prawie zawsze wychyla si´ w kierunku antropologii

kulturowej, socjologii, filozofii czy psychologii. To w∏aÊnie pojawienie si´ kryty-

ki feministycznej w ofercie dyscyplin akademickich nada∏o impet ogólnemu

„zantropologizowaniu” wspó∏czesnej humanistyki, która dziÊ przede wszystkim

interesuje si´ badaniem nowych formu∏ cz∏owieczeƒstwa i podmiotowoÊci, nie-

jako odnawiajàc w ten sposób, na miar´ póênej nowoczesnoÊci, sens klasyczne-

go humani nihil a me alienum puto.

I wreszcie kwestia cezury 1989 roku – w Êwietle doÊwiadczeƒ zbiorowych

zwiàzanych z upadkiem komunistycznych re˝imów wcale nie tak oczywista (o czym

b´dzie pokrótce mowa w drugiej cz´Êci tego wprowadzenia), a gdy idzie o fe-

minizm, równie˝ wymagajàca pewnego komentarza natury historycznej. Dyskurs

feministyczny bowiem, który w Europie Zachodniej i w krajach Ameryki Pó∏-

nocnej rozwija∏ si´ zasadniczo w sposób ciàg∏y, w krajach s∏owiaƒskich, wskutek

oddzia∏ywania najpierw imperializmu, a póêniej komunizmu, mia∏ innà, nie tak

„linearnà” dynamik´. Na Zachodzie kszta∏towa∏ si´ jako sk∏adnik wielkiej nar-

racji nowoczesnej, poczàwszy od emancypacyjnych inicjatyw oÊwieceniowych,

poprzez mi´dzynarodowy ruch sufra˝ystowski prze∏omu XIX/XX wieku i pierw-

szà fal´ feminizmu, stopniowe uznawanie czynnych i biernych praw wyborczych

kobiet w kolejnych krajach (tak˝e niezachodnich), feminizm drugofalowy lat 1960.

i 70. – po zró˝nicowany wewn´trznie, stowarzyszony z innymi „dyskursami mniej-

szoÊciowymi” zespó∏ zjawisk spo∏eczno-kulturowych prze∏omu XX/XXI wieku.

Wiek XIX, tak istotny dla formowania i wprowadzania w ˝ycie idei dost´pu

kobiet do wykszta∏cenia, a w konsekwencji – ich obywatelskiego równoupraw-

nienia, w obszarze s∏owiaƒszczyzny przebiega∏ pod tym wzgl´dem inaczej. Brak

paƒstwowej suwerennoÊci poszczególnych narodów, kolonialna presja imperium

rosyjskiego, habsburskiego i otomaƒskiego, a tak˝e powa˝ne ró˝nice i konflikty

na tle etnicznym, religijnym czy klasowym powodowa∏y, ˝e ruch kobiecy konso-

lidowa∏ si´ tu doraênie (jak np. w drugiej po∏owie XIX stulecia w Polsce) i nie-

rzadko w okolicznoÊciach ekstremalnych. Te historyczne zasz∏oÊci bez wàtpienia

dajà o sobie znaç tak˝e i dzisiaj.

Okres mi´dzywojenny, przy zmienionej mapie politycznej Europy, otworzy∏

znacznà cz´Êç s∏owiaƒszczyzny na p∏ynàce z Zachodu impulsy prokobiece, ale

jednoczeÊnie uruchomi∏ nowy czynnik, który dla rozwoju myÊli feministycznej na

Starym Kontynencie mia∏ znaczenie kluczowe. Powstanie ZSRR – pierwszego

paƒstwa „proletariackiego” – a nast´pnie rozszerzanie si´ doktryny politycznej

komunizmu w tzw. post´powych Êrodowiskach spo∏eczeƒstw zachodnich, przy-

nios∏o w konsekwencji, alternatywnà wobec dotychczasowej tradycji emancypa-

cyjnej, socjalistycznà wersj´ równouprawnienia kobiet. W realiach poja∏taƒskich

model ten upowszechni∏ si´ we wszystkich krajach tzw. demokracji socjalistycz-
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nej, umacniajàc w ten sposób fikcj´ ustrojowà, zgodnie z którà wszelkie formy

walki kobiet o zniesienie dyskryminacji p∏ciowej stawa∏y si´ bezprzedmiotowe.

Upadek komunizmu nie zlikwidowa∏ wprawdzie automatycznie barier poli-

tycznych, ekonomicznych i kulturowych mi´dzy europejskim Wschodem i Za-

chodem, ale otworzy∏ granice dla swobodnego przep∏ywu idei. I w tym momen-

cie ˝ywio∏owoÊç, ekspansywnoÊç, atrakcyjnoÊç dyskursu feministycznego zadzia∏a∏y

z ca∏à mocà. Raz jeszcze objawi∏ on swà si∏´ transformowania spo∏eczeƒstw

i w krótkim czasie sta∏ si´ niezbywalnym elementem najistotniejszych debat po-

litycznych w krajach postkomunistycznych. Wielkà rol´ inspirujàcà dla rodzimej

myÊli i kultury feministycznej w krajach s∏owiaƒskich odegra∏y importowane z Za-

chodu teorie, doktryny, postulaty i formy dzia∏ania; nie przeszed∏szy samodziel-

nie przez drugà fal´ feminizmu, kraje te odbywa∏y pod koniec XX wieku przy-

spieszony kurs doktryny wyzwolenia kobiet i towarzyszàcych jej spekulacji

teoretycznych. OczywiÊcie recepcja feminizmu drugofalowego nie by∏a równo-

mierna. NajwczeÊniej, bo ju˝ pod koniec lat 1970., zaznaczy∏a si´ w by∏ej Jugo-

s∏awii, która wskutek polityki Josifa Broz Tity charakteryzowa∏a si´ najwi´kszym

otwarciem na Zachód; silne Êrodowiska feministyczne powsta∏y wówczas w Bel-

gradzie i w Zagrzebiu, a w literaturze pi´knej do g∏osu dosz∏y pisarki w nowy

sposób okreÊlajàce kobiecà to˝samoÊç (Lukiç 1996). Po roku 1989 feminizm w sty-

lu zachodnim b∏yskawicznie ogarnà∏ Êrodowiska akademickie w Polsce, rozprze-

strzeniajàc si´ tak˝e w dyskursie politycznym, spo∏ecznym i artystycznym. Im da-

lej na s∏owiaƒski wschód, tym wi´cej przeszkód ów importowany feminizm

napotyka i tym wi´ksza staje si´ rola czynników rodzimych w kszta∏towaniu je-

go narodowych wariantów. A ów znamienny gest – najpierw r e w o l u c y j n e -

g o  i r e w e l a c y j n e g o  odkrycia zachodniego feminizmu (g∏ównie drugofa-

lowego) oraz z d y s k o n t o w a n i a (w miar´ mo˝liwoÊci) jego zdobyczy, póêniej

zaÊ z d y s t a n s o w a n i a  si´ doƒ i poszukiwania dróg w∏asnych – powielony

zosta∏ w latach 1980. i 90. przez liczne wschodnio i Êrodkowoeuropejskie pisar-

ki, dzia∏aczki i teoretyczki. Mo˝na go zauwa˝yç tak˝e w wielu tekstach, które tu

publikujemy.

II

Autorki i autorzy zamieszczonych w tym tomie prac ró˝nie podeszli do po-

stawionego im zadania. Wi´kszoÊç z nich uczyni∏a dyskurs feministyczny w s∏o-

wiaƒskiej literaturze i krytyce literackiej przedmiotem oglàdu, analiz i podsumo-

waƒ. Takie zresztà by∏o za∏o˝enie projektu, który mia∏ w efekcie przynieÊç

panoram´ literackich i literaturoznawczych feminizmów s∏owiaƒszczyzny i – oÊmie-

lam si´ wyraziç nadziej´ – przynajmniej po cz´Êci to zadanie spe∏ni∏. Jednak

dzia∏alnoÊç feministyczna ma to do siebie, ˝e osoby, które si´ w nià anga˝ujà,

z regu∏y wyst´pujà w kilku rolach równoczeÊnie. Zazwyczaj sà mniej lub bardziej

formalnie zwiàzane ze sferà akademickà – prowadzà zaj´cia na studiach kobie-

cych i genderowych, publikujà prace naukowe z tego zakresu, traktujàc femi-

nizm jako zró˝nicowanà i atrakcyjnà ofert´ metodologicznà, ale tak˝e, za spra-
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wà w∏asnych praktyk dyskursywnych, konstruujàc przedmiot feminizmu. Przy

tym niejednokrotnie aktywnie si´ udzielajà w organizacjach i przedsi´wzi´ciach

feministycznych, uprawiajà twórczoÊç literackà, komentujà i oceniajà ˝ycie lite-

rackie. Tote˝ oprócz uj´ç o charakterze w´˝szych lub szerszych syntez znajdzie-

my tu analizy poÊwi´cone konkretnym autorkom i poszczególnym zjawiskom

literackim, a tak˝e wydarzeniom politycznym ostatnich kilkunastu lat, bez zro-

zumienia których nie mo˝na dobrze uchwyciç istoty i znaczenia dzia∏alnoÊci fe-

ministycznej w krajach postkomunistycznych. Uk∏ad tekstów ostatecznie podyk-

towa∏a mapa s∏owiaƒszczyzny, trudno bowiem by∏oby znaleêç jakieÊ inne kryterium

porzàdkujàce – merytoryczne? metodologiczne? – które pozwoli∏oby nadaç ca-

∏ej ksià˝ce równie wyrazistà logik´ i spójnoÊç. Wyodr´bniono tu zatem trzy cz´-

Êci: zachodnio, wschodnio i po∏udniowos∏owiaƒskà – co nie znaczy wszak˝e, ˝e

nasza feministyczna mapa s∏owiaƒszczyzny jest kompletna: nie ma na niej osob-

no zaznaczonej Czarnogóry, choç dobrze reprezentowana jest Serbia, nie ma te˝

mniejszoÊci ∏u˝yckiej w Niemczech. Wydaje si´ bowiem, ˝e ewentualne tropy fe-

ministyczne (w literaturze i w obszarach blisko z nià sàsiadujàcych) nie uk∏ada-

jà si´ w jakiÊ specyficzny dla tych narodowoÊci wzór, lecz „wtapiajà si´” nieja-

ko w otoczenie – serbskie w pierwszym przypadku, niemieckie w drugim.

W cz´Êci „zachodnios∏owiaƒskiej”, od której rozpoczynamy naszà ksià˝k´,

znalaz∏y si´ opracowania dotyczàce Polski, Czech i S∏owacji. W∏aÊnie: opraco-

wania, gdy˝ cztery z zamieszczonych tu pi´ciu artyku∏ów majà charakter prze-

glàdowy i dostarczajà nam „w pigu∏ce” wiedzy na temat najwa˝niejszych wyda-

rzeƒ, nurtów, autorek, badaczek i badaczy reprezentujàcych szeroko rozumiane

podejÊcie feministyczne w tych krajach po prze∏omie politycznym roku 1989.

Inga Iwasiów – jedna z za∏o˝ycielek akademickich literaturoznawczych stu-

diów feministycznych i genderowych w Polsce, a tak˝e poetka, eseistka, krytycz-

ka i naczelna redaktorka miesi´cznika Pogranicza – od paru lat zajmuje si´ dia-

gnozowaniem stanu polskiej feministyki i genderystyki, na równi oddajàc jej

sprawiedliwoÊç z tytu∏u niekwestionowanych osiàgni´ç, jak i niezmiennie wyra-

˝ajàc niedosyt, a nawet rozgoryczenie faktem, i˝ indywidualne sukcesy w tych

dziedzinach nie przek∏adajà si´ na bardziej odczuwalny w skali ogólnokrajowej

ich awans, na lepsze finansowanie badaƒ z tego zakresu i na bogatszà ofert´ dy-

daktycznà polskiej humanistyki. Równolegle, a mo˝e przede wszystkim, jest Iwa-

siów czujnà, uwa˝nà i podejrzliwà czytelniczkà najnowszej literatury polskiej,

którà niestrudzenie egzaminuje z tego, co ma ona do powiedzenia w sprawie

kobiet. Od jakiegoÊ czasu te egzaminy nie wypadajà, niestety, najlepiej. W jed-

nym z ostatnich swoich komentarzy na temat kobiecej prozy w Polsce, zatytu∏o-

wanym znamiennie „Cofni´cie czy cofka?”, nie negujàc skàdinàd jej znaczàce-

go oddzia∏ywania na naszà literatur´ najnowszà, badaczka mówi wr´cz (zresztà

nie ona jedna...) o przerwanej dekadzie polskiego feminizmu. (Iwasiów 2005: 57)

Na potrzeby naszego tomu Inga Iwasiów w podobnym duchu wypowiedzia∏a si´

o polskiej krytyce feministycznej i genderowej (w jej uj´ciu w zasadzie nie ma

mi´dzy nimi ró˝nicy), sporzàdzajàc przy okazji rzetelny bilans najwa˝niejszych

jej dokonaƒ. Bilans, który by∏by wyczerpujàcy, gdyby uwzgl´dni∏a w nim siebie

i swoje ksià˝ki, które w polskim kanonie feministycznym zajmujà bezsprzecznie
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jedno z poczesnych miejsc; t´ luk´ wype∏nia na szcz´Êcie artyku∏ Hanny Serkow-

skiej poÊwi´cony analizie uprawianej przez Ing´ Iwasiów genderowej sztuki in-

terpretacji utworów literackich.

Drahomíra VlaÆínová i Viera ˚emberová zrekapitulowa∏y w swoich opraco-

waniach ostatnie kilkanaÊcie lat literatury czeskiej i s∏owackiej, skupiajàc uwa-

g´ przede wszystkim na prozatorskiej twórczoÊci kobiet. Jak zauwa˝y∏a ˚embe-

rová, zarówno w praktyce badawczej jak i krytycznoliterackiej, a tak˝e w j´zyku

potocznym okreÊlenia „feministyczna” i „kobieca” stosowane sà wymiennie w od-

niesieniu do literatury, czy szerzej – estetyki, choç same pisarki w ró˝nym stop-

niu z feminizmem si´ uto˝samiajà, a niekiedy wr´cz od niego od˝egnujà.3 Z po-

dobnym problemem mamy do czynienia wsz´dzie i zawsze tam, gdzie wskutek

oddzia∏ywania ró˝nych form backlash’u „kobiecoÊç” i „feminizm” nabierajà sen-

sów ujemnie wartoÊciujàcych, zw∏aszcza gdy w gr´ wchodzi twórczoÊç artystycz-

na. Nic wi´c dziwnego, ˝e temat ten powraca w kilku innych tekstach z nasze-

go tomu, m.in. u Tatiany Rowieƒskiej, Wiry Agiejewej, Hanny Kislicyny, Iriny

Kuêminy, Ivany ˚ivançeviç-SekeruÆ czy Svetlany SlapÆak. Jednak tym, co szcze-

gólnie zastanawia w obserwacjach VlaÆínovej i ˚emberovej, jest pewien wy-

chwycony przez nie rys feministycznego/kobiecego dyskursu literackiego w Re-

publice Czeskiej i na S∏owacji, polegajàcy na zawarciu przezeƒ niepisanego „paktu

o nieagresji” z patriarchatem. Zapewne mi´dzy innymi w∏aÊnie dlatego w ˝ar-

gonach akademickich wielu krajów postkomunistycznych gender tak ∏atwo wy-

piera feminist czy women w nazwach nowo powstajàcych dyscyplin, ˝e nie niesie

z sobà owego negatywnego ∏adunku emocjonalnego zwiàzanego ze stereotypem

wojujàcej feministki.

Niech´ç do otwartego deklarowania postaw feministycznych w obu tych kra-

jach odnotowuje równie˝ w swoim ciekawym studium porównawczym polski sla-

wista, Marcin ¸ukasz Filipowicz. Podejmuje on prób´ zrekonstruowania histo-

rycznych przes∏anek, które wp∏yn´∏y na ukszta∏towanie wspó∏czesnego stosunku

naszych po∏udniowych sàsiadów do dzia∏alnoÊci feministycznej. W tym celu si´ga

do tradycji za∏o˝onej przez Tomasza Masaryka pierwszej Republiki Czechos∏o-

wackiej, odwo∏uje si´ do spustoszeƒ mentalnych dokonanych w zbiorowej Êwia-

domoÊci przez lata rzàdów komunistycznych, a tak˝e do osobliwoÊci etosu dysy-

denckiego, wykluczajàcego kwesti´ kobiecà poza program walki o wolnoÊç

i demokracj´. Sporo obserwacji Filipowicza daje si´ ekstrapolowaç na sytuacj´

w innych krajach postkomunistycznych, ale poza tym stawia on tezy odnoszàce

si´ tylko do specyfiki czeskiego i s∏owackiego dyskursu feministycznego. Sk∏on-

ny jestem przypuszczaç – pisze mianowicie – ˝e taka kondycja dyskursu femini-
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stycznego jest [...] wynikiem s∏abiej odczuwanej opresji wzgl´dem kobiet.4 I faktycz-

nie, w Êwietle publikowanych w naszym tomie tekstów w ogólnym krajobrazie

s∏owiaƒskiej postkomunistycznej rzeczywistoÊci obszar by∏ej Czechos∏owacji spra-

wia wra˝enie enklawy stosunkowo – ale podkreÊlam, tylko stosunkowo – „mi´k-

kich” wartoÊci patriarchalnych. Mo˝e byç jednak i tak, ˝e normy i standardy pa-

triarchatu zosta∏y tu do tego stopnia przez Êrodowiska prokobiece uwewn´trznione,

i˝ nie odczuwa si´ ich opresyjnoÊci lub te˝ odczuwa jà w stopniu znoÊnym. Zda-

niem Filipowicza w Republice Czeskiej lepiej rozwija si´ twórczoÊç kobieca,

której szczególny walor polega na umiej´tnym wykorzystywaniu efektów humo-

rystycznych (co potwierdza VlaÆínová), na S∏owacji zaÊ zauwa˝yç mo˝na dyna-

miczniejszy rozwój feministycznej teorii.

Przede wszystkim jednak pami´taç nale˝y, ˝e Polska, Czechy i S∏owacja to

kraje o ustabilizowanej ju˝ demokracji, a w takich warunkach wszelkie dyskur-

sy nieg∏ównurtowe, w tym dyskurs p∏ci, mogà rozwijaç si´ bez instytucjonalnych

przeszkód, zmagajàc si´ jedynie z kontruderzeniami ze strony konserwatywnej,

tradycjonalistycznej i/bàdê nacjonalistycznej obyczajowoÊci i ÊwiadomoÊci zbio-

rowej. W innych cz´Êciach s∏owiaƒszczyzny nie zawsze bywa tak komfortowo.

„Wschodnios∏owiaƒski” blok tekstów rozpoczyna studium Tatiany Rowieƒ-

skiej kreÊlàce obraz „literatury kobiet” w Rosji epoki transformacji. Poczàtków

tego zjawiska autorka szuka jednak jeszcze w latach 1970. i 80., a za szczegól-

nie istotny uznaje rok 1988, kiedy to na rosyjskà scen´ literackà wkracza forma-

cja Nowych Amazonek – pisarek o uznanej dziÊ renomie, które dzi´ki wsparciu

po cz´Êci ze strony zachodnich feministek, a po cz´Êci rodzimych niezale˝nych

wydawców, zdo∏a∏y w ciàgu paru kolejnych lat opublikowaç dziesi´ç zbiorowych

tomów prozy kobiecej i tym samym nadaç impet rozwojowi tego nurtu twórczo-

Êci w latach nast´pnych. Ów zespo∏owy wysi∏ek Amazonek wydaje si´ nie mieç

sobie równych, przynajmniej jeÊli idzie o skal´, w ca∏ej postkomunistycznej Eu-

ropie, a osobiste losy poszczególnych autorek, poczàwszy od represji, z jakimi

spotyka∏y si´ jeszcze w czasach sowieckich, a˝ do kryzysów psychicznych prze-

˝ywanych przez nie w nowej, postsowieckiej rzeczywistoÊci – to temat godzien

osobnej narracji. Pos∏ugujàc si´ kryterium pokoleniowoÊci, Rowieƒska wylicza

i pieczo∏owicie charakteryzuje trzy tworzàce w tym samym czasie historycznym

generacje rosyjskich pisarek: dzia∏ajàce kolektywnie „matki”, czyli Amazonki;

„córki”, czyli obecne trzydziesto-czterdziestolatki, nastawione przede wszystkim

na indywidualne projekty to˝samoÊciowe, oraz przedstawicielki tzw. „pokolenia P”

– najm∏odsze, niewiele ponaddwudziestoletnie autorki funkcjonujàce w warun-

kach postmodernistycznego pluralizmu, agresywnej komercji i globalizujàcego

si´ Êwiata. Swoistym pendant do opracowania Rowienskiej jest szkic Iriny Kuê-

miny, w ca∏oÊci poÊwi´cony prozie Tatiany To∏stoj i dobitnie ilustrujàcy, wspo-
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mniany wczeÊniej, odruch negowania jakichkolwiek feministycznych filiacji przez

najwybitniejsze wspó∏czesne pisarki krajów postkomunistycznych.

Kolejny wschodnios∏owiaƒski „dwug∏os“ tworzà teksty Wiry Agiejewej i Oksa-

ny Zabu˝ko. Agiejewa – jedna z pionierek ukraiƒskiego literaturoznawstwa fe-

ministyczno-genderowego – poÊwi´ci∏a swoje rozwa˝ania problematyce histo-

rycznoliterackiej, wykazujàc interesujàce zbie˝noÊci mi´dzy „seksualnà anarchià”5

literatury ukraiƒskiego modernizmu prze∏omu XIX i XX wieku a zmianami, ja-

kie wskutek pojawienia si´ wyraênych impulsów feministycznych zachodzà w ukra-

iƒskiej prozie dzisiaj. Agiejewa analizuje te˝ relacje mi´dzy „maskulinizmem”

prozy tworzonej wspó∏czeÊnie na Ukrainie przez m´˝czyzn, wyra˝ajàcym si´

w reprodukowaniu kulturowych stereotypów seksistowskich, a subwersywnà wo-

bec tych˝e stereotypów otwartoÊcià, szczeroÊcià i j´zykowà „nienormatywno-

Êcià” prozy kobiecej, której czo∏owà przedstawicielkà jest Oksana Zabu˝ko. Nic

wi´c dziwnego, i˝ ze szczególnà satysfakcjà publikujemy w naszym tomie auto-

komentarz tej znakomitej pisarki, w którym odnosi si´ ona do sytuacji, jaka wy-

tworzy∏a si´ w literaturze i krytyce ukraiƒskiej bezpoÊrednio po opublikowaniu

w roku 1996 g∏oÊnych Badaƒ terenowych nad ukraiƒskim seksem – komentarz

tym cenniejszy, ˝e napisany tu˝ po wydarzeniach „pomaraƒczowej rewolucji”.

O j´zykowej „nienormatywnoÊci” prozy pokolenia dzisiejszych trzydziesto i czter-

dziestolatek napomyka w swoim opracowaniu równie˝ Rowieƒska, a za tym

doÊç eufemistycznym okreÊleniem kryje si´ wyraêna w twórczoÊci niektórych pi-

sarek tendencja do pos∏ugiwania si´ wulgaryzmami, efektem obscenicznym i, ogól-

nie rzecz bioràc, s∏owem i gestem zastrze˝onym do niedawna wy∏àcznie dla

pewnych subkultur m´skich. To zjawisko z pewnoÊcià zas∏uguje, by przyjrzeç mu

si´ uwa˝niej, gdy˝ jest czymÊ znacznie wa˝niejszym ni˝ tylko powierzchownà

prowokacjà obyczajowà. Wraz z tym j´zykiem wkracza bowiem do literatury

pi´knej kobiecoÊç ju˝ nie tylko gniewna i zbuntowana, ale wr´cz rozwÊcieczona,

która tak w∏aÊnie artyku∏uje swojà niezgod´ na bycie ofiarà. WÊród polskich au-

torek ten ton g∏osu us∏yszeç mo˝na raz po raz w twórczoÊci bia∏ostockiej pisar-

ki Tamary Bo∏dak-Janowskiej, ale najgroêniej zabrzmia∏ on w przet∏umaczonej

i wydanej u nas w roku 2004 przez wydawnictwo Drzewo Babel powieÊci Ucho,

gard∏o, nó˝ (Uho, grlo, noŒ, 2002) chorwackiej pisarki Vedrany Rudan. Kto wie,

mo˝e w∏aÊnie w ten sposób – obcesowo, „grubo”, wÊciekle – trzeba mówiç o naj-

bardziej traumatycznych doÊwiadczeniach: o wojnie, dyskryminacji, przemocy fi-

zycznej i psychicznej, poczuciu zmarnowanego ˝ycia.6 Nobel dla Elfriede Jelinek
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Culture at the Fin de Siécle (Showalter 1990).
6 Przekleƒstwo to sposób mówienia kogoÊ, kto zosta∏ skrzywdzony – wyjaÊnia po wielekroç

Rudan w przeprowadzanych z nià wywiadach. – Moja bohaterka wie, ˝e jest ofiarà, i wie, ˝e

nie mo˝e zmieniç Êwiata, w którym jej ˝ycie jest piek∏em. Musi przeklinaç, ˝eby nie strzeliç sobie

w g∏ow´. Musi gadaç do siebie, bo dzisiaj nie ma ju˝ rozmowy – sà tylko monologi. T́  ksià˝k´

napisa∏am zresztà po to, ˝eby sama nie pope∏niç samobójstwa. Wszyscy, którzy potrafià wejÊç w isto-

t´ Êwiata, ka˝dego dnia walczà ze sobà, ˝eby nie skoczyç z mostu. W 4,5-milionowej Chorwacji

tylko ostatniej soboty samobójstwo pope∏ni∏o dziewi´ç osób. („Gazeta Wyborcza” z 2 listopa-

da 2004, wywiad przeprowadza∏ Pawe∏ T. Felis)



(te˝ w koƒcu Ârodkowoeuropejki...) to dowód, ˝e kobieca furia wdziera si´ na

literacki Parnas.

„Wschodnios∏owiaƒskà” sekwencj´ tekstów w naszym tomie zamyka opis „No-

wej Sytuacji Literackiej” na Bia∏orusi, w którym Hanna Kislicyna omawia poli-

tyczne uwarunkowania lokalnego ˝ycia literackiego (m.in. cenzur´, oficjalne or-

ganizacje pisarzy, dzia∏alnoÊç opozycji), a nast´pnie charakteryzuje twórczoÊç

kilku wyró˝niajàcych si´ autorek nale˝àcych do ró˝nych generacji, podkreÊlajàc,

˝e wpisuje si´ ona znaczàco w szerszy proces zmian w paradygmacie kulturo-

wym polegajàcych na stopniowym, ale wyraênie zauwa˝alnym odchodzeniu od

logocentryzmu i fallocentryzmu. I tak, Swiet∏ana Aleksijewicz ju˝ w latach 1980.

tworzy∏a alternatywne, kobiece narracje o wojnie i przemocy, przeprowadzajàc

wywiady z uczestniczkami drugiej wojny Êwiatowej. W ich opowieÊciach central-

ne miejsce zajmowa∏y tematy zwiàzane z kobiecà cielesnoÊcià, a obj´te wcze-

Êniej kulturowym i estetycznym tabu: menstruacja, porody i skrobanki, gwa∏t,

fizjologia Êmierci itp. Jej proza tak˝e w latach póêniejszych zachowa∏a swój an-

tymilitarystyczny wydêwi´k, mi´dzy innymi dzi´ki podejmowaniu tak trudnych

tematów, jak Czernobyl i wojna w Afganistanie. Kobiecym „prze-pisywaniem”

historii zajmuje si´ równie˝ Olga Ipatowa, czyniàc to jednak na zupe∏nie innà

mod∏´, w konwencji historycznej fantasy, z akcjà osadzonà w czasach g∏´bokie-

go Êredniowiecza i wyraênymi nawiàzaniami do kultu boginicznego. Prawdziwie

nowy g∏os odzywa si´ wszak˝e w prozie bia∏oruskiej za sprawà autorek, które

zadebiutowa∏y w latach 1990.: Ewy Wie˝nawiec, Wal˝yny Mort, Olgi Gapiejewej

(dwa pierwsze nazwiska to literackie pseudonimy). W ich utworach akcent an-

typatriarchalny ∏àczy si´ na ogó∏ z odwa˝nym eksperymentem artystycznym, au-

totematyzmem, formà sylwicznà lub kola˝owà itp.

Rozpad Zwiàzku Radzieckiego by∏ procesem rozciàgni´tym w czasie i odby-

wa∏ si´ przy akompaniamencie mniej lub bardziej dramatycznych wydarzeƒ, roz-

pocz´tych jeszcze w latach 1980. Gorbaczowowskà pierestrojkà i g∏asnostià, a skul-

minowanych sierpniowym puczem roku 1991. Nie miejsce tu na politologiczne

analizy – a i kompetencje po temu niewystarczajàce – nie sposób jednak nie za-

uwa˝yç, ˝e z perspektywy „Wschodu” rozmywa si´ donios∏oÊç cezury 1989 roku,

tak wyraênej i istotnie granicznej w przypadku paƒstw Êrodkowoeuropejskich,

od NRD po Rumuni´. Znajduje to odzwierciedlenie tak˝e w dynamice praktyk

dyskursywnych, wÊród których znaczàcà rol´ odgrywa dzia∏alnoÊç feministyczna.

Warto równie˝ pami´taç, ˝e spoÊród paƒstw bloku wschodniego to w∏aÊnie ZSRR

by∏ w pierwszym rz´dzie obiektem zainteresowania intelektualistów zachodnich,

stàd transfer idei oraz teorii (w∏àcznie z feminizmem), dokonujàcy si´ np. po-

przez udzia∏ rosyjskich uczonych w konferencjach mi´dzynarodowych, zachod-

nie projekty badawcze zorientowane na spo∏eczeƒstwo radzieckie, emigracyjnà

dzia∏alnoÊç rosyjskich dysydentów (w tym tak˝e kobiet o orientacji feministycz-

nej, takich jak Tatiana Mamonowa czy Julia Wozniesienska; por. Chester i For-

rester 1996: XIV) itp. – móg∏ byç intensywniejszy i zaczàç si´ wczeÊniej, w la-

tach 1980. Z kolei rozwój wydarzeƒ w dekadach nast´pnych – era Jelcyna, dyktatury

¸ukaszenki, Kuczmy i Putina – niewàtpliwie utrudnia∏ i komplikowa∏ sytuacj´

feminizmów w Rosji, na Ukrainie i Bia∏orusi, nie tylko zresztà z przyczyn poli-
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tycznych, lecz równie˝ dlatego, ˝e osobliwym procesom podlegajà tam rodzime

patriarchaty. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z ewidentnà degrada-

cjà i degeneracjà m´skoÊci w wymiarze prywatnym (alkoholizm, bezrobocie, ro-

snàca rola kobiety jako jedynej ˝ywicielki rodziny lub coraz cz´stsze samotne

macierzyƒstwo z wyboru), z drugiej zaÊ – z nasilajàcym si´ kultem wartoÊci m´-

skich w ˝yciu publicznym (rzàdy „silnej r´ki”, odradzanie si´ nastrojów mocar-

stwowych w Rosji, a z innych obszarów ˝ycia – dewaluacja kobiecoÊci prze-

jawiajàca si´ daleko posuni´tà komercjalizacjà kobiecego cia∏a, seksistowskà

retorykà mass mediów, wzrostem liczby przest´pstw na tle seksualnym).7 Te wszyst-

kie – a zapewne jeszcze i wiele innych – okolicznoÊci nie pozostajà bez wp∏ywu

na specyfik´ dyskursu p∏ci w tamtejszych literaturach i obszarach z nimi zwià-

zanych.

Jeszcze bardziej z∏o˝onà i trudnà sytuacj´ mamy na po∏udniu postkomuni-

stycznej Europy. Tu kluczowym doÊwiadczeniem sta∏a si´ rozpocz´ta w roku

1991 wojna na Ba∏kanach, rozpad multietnicznego paƒstwa jugos∏owiaƒskiego

i powstanie nowych paƒstw narodowoÊciowych, sam zaÊ upadek komunizmu ja-

ko systemu politycznego pozostaje raczej w cieniu tych zbiorowych konfliktów

i dramatów. W naszym tomie problemy te obszernie i wielowymiarowo oma-

wia Svetlana SlapÆak – jedna z najbardziej doÊwiadczonych uczestniczek i twór-

czyƒ feminizmu ba∏kaƒskiego, badaczka, aktywistka i d∏ugoletnia naczelna re-

daktorka znakomitego belgradzkiego periodyku ProFemina. Jej tekst odnosi si´

do sytuacji w trzech krajach postjugos∏owiaƒskich – Serbii, Chorwacji i S∏owe-

nii, a powtarzajàcym si´ tu s∏owem-kluczem jest m o b i l n o Ê ç. Owa szeroko

rozumiana mobilnoÊç – fizyczna, psychiczna, j´zykowa, kulturowa etc. – jest

wed∏ug SlapÆak konstytutywnà cechà ˝eƒskiej podmiotowoÊci jako takiej (aby

t´ kwesti´ dobrze ujàç teoretycznie, autorka si´ga po Butlerowskà kategori´

podmiotu liminalnego), w przypadku kobiet ba∏kaƒskich mocno ugruntowanà

historycznie, pozwalajàcà na przekraczanie granic wyznaczanych przez patriar-

chat. Dotyczy to równie˝ granic terytorialnych, co w warunkach wojennych,

a nast´pnie w obliczu nasilajàcych si´ w nowo powsta∏ych paƒstwach nacjona-

lizmów, niesie ze sobà szczególnie mocny potencja∏ antypatriarchalny i pacyfi-

styczny. Uprawianie teorii krytycznej – w tym przypadku feministycznej – jest

dla SlapÆak, jak dla Jürgena Habermasa, którego pozostaje ona Êwiadomà kon-

tynuatorkà, dzia∏aniem praktycznym i politycznym zarazem, dlatego nie dziwi

osobisty ton i polemicznoÊç niektórych fragmentów jej artyku∏u. SlapÆak posia-

da niezwyk∏y „s∏uch”, wyczulony na wszelkie tony i akcenty ideologiczne, co

pozwala jej sprawnie dekonstruowaç retoryk´ dyskursów organizujàcych wyobraê-

ni´ i ÊwiadomoÊç zbiorowà w obszarze by∏ej Jugos∏awii. To nieistniejàce ju˝

paƒstwo jest zresztà w jej rozwa˝aniach sta∏ym punktem odniesienia, zw∏aszcza

gdy rekonstruuje ona historyczne czynniki wp∏ywajàce na obecny kulturowy sta-

tus kobiecoÊci i polityczny status feminizmu na Ba∏kanach. Wypowiadajàc si´
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nych (Novikova, Pringle i in., 2003).



na temat sytuacji pisarstwa kobiecego w tym regionie, SlapÆak zwraca szczegól-

nà uwag´ na jego skomplikowane (od opozycyjnych po s∏u˝ebne) relacje z ak-

tualnà w∏adzà i mainstream’em. Jej artyku∏ nie tyle prezentuje dyskurs femini-

styczny w okreÊlonej przestrzeni historyczno-geograficznej, ile go reprezentuje

i zarazem wspó∏tworzy jego przedmiot.

W latach 1980. jugos∏owiaƒskie, a ÊciÊlej – chorwackie pisarki kobiece, takie

jak UgreÆiç, Drakuliç czy Vrkljan, znajdowa∏y si´ w awangardzie europejskiej

prozy. Gdy w roku 2003 czytaliÊmy w Polsce przek∏ad s∏ynnej Stefci åwiek w szpo-

nach ˝ycia (Âtefica Cvek u raljama Œivota) Dubravki UgreÆiç, wprost trudno by∏o

uwierzyç, i˝ w oryginale ukaza∏a si´ ona w Zagrzebiu w roku 1981! Jej parody-

styczny stosunek do tradycyjnej formu∏y romansu, w po∏àczeniu z technikà lite-

rackiego patchworku i kreacjà tytu∏owej bohaterki szukajàcej recepty na ˝ycie

w lekturze Pani Bovary i kolorowych czasopism kobiecych, pozwala widzieç

w niej jeden z ciekawszych przyk∏adów Êrodkowoeuropejskiej literatury postmo-

dernistycznej i feminizujàcej zarazem. W tym samym czasie pisarkom polskim,

z wyjàtkiem mo˝e Krystyny Kofty, nie tak wszak˝e odwa˝nej w powieÊciowym

eksperymentowaniu, nie Êni∏o si´ jeszcze, ˝e tak ryzykowna mieszanka sk∏adni-

ków zapewniç mo˝e znaczny sukces rynkowy i literacki presti˝. DziÊ najlepsze

chorwackie pióra kobiece znalaz∏y si´ na obczyênie (UgreÆiç mieszka na sta∏e

w Holandii, Drakuliç w Szwecji), a w kraju dominuje poczucie, ˝e kobiece pi-

sarstwo spychane jest na margines (Zlatar 2005: 271).

O relacjach mi´dzy kobiecoÊcià, literaturà i kulturà g∏ównonurtowà traktujà

równie˝ dwa kolejne teksty. Ivana ˚ivançeviç-SekeruÆ podejmuje tradycyjny ju˝

w krytyce feministycznej wàtek rewizji kanonu i koniecznoÊci napisania na no-

wo serbskiej historii literatury, dziÊ i w przesz∏oÊci zdominowanej przez narra-

cj´ androcentrycznà. Natomiast Stanislava Kostiç ukazuje nam ma∏o znanà po-

za granicami Serbii i Czarnogóry twarz tamtejszej beletrystyki, opisujàc na

przyk∏adzie Dnevnika srpske domaçice (Dziennik serbskiej gospodyni domowej)

Mirjany Bobiç-Mojsiloviç fenomen masowo czytanej przez kobiety pseudofemi-

nistycznej powieÊci popularno-populistycznej. JeÊli wyobrazimy sobie Bridget

Jones jako serbskà nacjonalistk´ odkrywajàcà swojà kobiecà to˝samoÊç w takt

bie˝àcych wydarzeƒ politycznych, uzyskamy niejakie poj´cie o specyfice tego

literackiego kiczu.

˚eƒski podmiot w trakcie konstytuowania si´ prezentuje autor szkicu o wspó∏-

czesnej literaturze kobiecej w BoÊni i Hercegowinie, NedŒad Ibrahimoviç, przyj-

mujàc jako punkt wyjÊcia rozró˝nienie fallogocentrycznych (Freud, Adorno,

Horkheimer) i antyfallogocentrycznych (Kristeva, Irigaray, Cixous) koncepcji pod-

miotowoÊci. Jego zdaniem podmiot ów znajduje si´ ciàgle w fazie „przedkobie-

cej”, gdy˝ wy∏ania si´ jako wyobra˝eniowa c a ∏ o Ê ç o charakterze uniwersal-

nym, koherentnym, znaczàcym. Aby móg∏ zrealizowaç si´ po kobiecemu – twierdzi

Ibrahimoviç – musia∏by najpierw prze˝yç postmodernistyczny zwrot w stron´ j´-

zyka, a nast´pnie zwrot w stron´ cia∏a. Majàc nadziej´, i˝ taki w∏aÊnie obrót

przybiorà sprawy w niedalekiej przysz∏oÊci, boÊniacko-hercegowiƒski badacz do-

strzega w tym szans´ „ratunku” dla rodzimej literatury, tymczasem odnotowu-

jàc pierwsze symptomy nadchodzàcych zmian i charakteryzujàc pokrótce twór-
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czoÊç kilku poetek pokoleƒ starszych i m∏odszych. Kategorie „podmiotu” i „to˝-

samoÊci” – jako przedwczesne w odniesieniu do twórczoÊci kobiet w BiH – za-

st´puje w jego rozwa˝aniach kategoria „g∏osu”, jeszcze nieb´dàcego to˝samo-

Êcià, lecz ju˝ rozpoznawalnego.

O „g∏osach” ˝eƒskich/kobiecych (female/feminine) we wspó∏czesnej literaturze

bu∏garskiej, tak w prozie, jak i w poezji, traktuje równie˝ tekst Dimitra Kambu-

rowa. Ten pierwszy – jak lubi siebie okreÊlaç – feminista w dziejach bu∏garskiej

demokracji, dziÊ odnosi si´ do teorii i twórczoÊci spod znaku feminizmu z wy-

raênym dystansem. W swoim artykule wychodzi wprawdzie od surowej diagno-

zy, i˝ dyskurs feministyczny oraz artystycznie wartoÊciowa literatura to zjawiska,

które raczej nie wyst´pujà ∏àcznie (majàc na pokrycie tej tezy niepozbawione

s∏usznoÊci argumenty), lecz mimo to udaje mu si´ nadzwyczaj rzetelnie i bez-

stronnie przedstawiç najwybitniejsze osiàgni´cia bu∏garskiego l’¯criture féminine.

Aktywny komentator bu∏garskiego ˝ycia literackiego w ostatnich latach, w dys-

kursie w∏asnym udatnie ∏àczy temperament felietonowo-recenzencki ze znako-

mitym i wszechstronnym przygotowaniem literaturoznawczym, co czyni z jego

akademickich publikacji (nie wy∏àczajàc niniejszej) szczególnie zajmujàcà, choç

niekiedy kontrowersyjnà lektur´.

Tom zamykamy artyku∏em Kateriny Ko∏osowej. Jako coda ca∏oÊci, w naszym

zamyÊle spe∏nia on swojà rol´ nie dlatego, ˝e traktuje o nieroz∏àcznym splocie

kulturowych wizerunków kobiecoÊci i Êmierci, ale poniewa˝ przerzuca pomost

mi´dzy staro˝ytnoÊcià a naszà póênonowoczesnà teraêniejszoÊcià, przypomina-

jàc, ˝e korzenie s∏owiaƒszczyzny na Pó∏wyspie Ba∏kaƒskim si´gajà w g∏àb antycz-

nej Grecji. Ko∏osowà interesuje kulturowa, ciàgnàca si´ ju˝ nie poprzez wieki,

ale przez milenia, trwa∏oÊç ˝a∏obnych rytua∏ów odprawianych przez ba∏kaƒskie

kobiety. Autorka interpretuje jà w Êwietle Lacanowskich poj´ç Realnego, Wyobra-

˝eniowego i Symbolicznego, a tak˝e takich kategorii antropologicznych, jak do-

Êwiadczenie, pami´ç czy historia. Wskazuje na obecnoÊç postaci ˝a∏obnicy – matki,

wdowy, siostry – w licznych utworach wspó∏czesnej literatury macedoƒskiej i pod-

kreÊla szczególne zainteresowanie, jakie budzi ona zarówno u czytelników, jak

i wÊród badaczy. Tego rodzaju refleksja, zorientowana na uobecnianie przesz∏o-

Êci i poszukiwanie sposobów wyra˝ania minionego, znajduje si´ w centrum uwagi

wspó∏czesnej humanistyki, a studium Ko∏osowej potwierdza, ˝e perspektywa

genderowa jest niezb´dna w podejmowaniu podobnej problematyki.

III

Idea, myÊl, s∏owo, obraz – nie znajà granic. Nawet w dà˝àcych do ca∏kowite-

go zamkni´cia systemach totalitarnych znajdowa∏y i znajdujà nieszczelnoÊci, przez

które mogà si´ albo wymknàç na zewnàtrz, albo przecisnàç do Êrodka. W glo-

balizujàcym si´ Êwiecie komunikacji elektronicznej dyskursy rozprzestrzeniajà

si´ z nieosiàgalnym wczeÊniej impetem i swobodà – stajà si´ dyskursami praw-

dziwie „podró˝ujàcymi” (travelling discourses; Gal 2001). Dotyczy to równie˝,

o czym wspominaliÊmy na poczàtku tego wprowadzenia, feminizmu. Jak pisze
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si´ legitymizuje, nie wynika jedynie z uwarunkowaƒ lokalnych. W du˝ej mierze za-

le˝y on od mi´dzynarodowej dystrybucji dyskursów w postaci tekstów. (Gal 2001)

Owa „mobilnoÊç” tekstów (by odwo∏aç si´ do por´cznej i wielofunkcyjnej kate-

gorii z artyku∏u Svetlany SlapÆak) rozpleniajàcych myÊl feministycznà i gendero-

wà w obszarze s∏owiaƒszczyzny do niedawna by∏a doÊç ograniczona i jednokie-

runkowa – odbywa∏a si´ mianowicie w drodze absorpcji i rekontekstualizacji teorii

i dzie∏, które powstawa∏y na Zachodzie. Zachód z kolei od poczàtku procesów

transformacyjnych interesowa∏ si´ krajami Europy Ârodkowej i Wschodniej tak-

˝e pod kàtem kulturowych przemian ról p∏ciowych, czego Êwiadectwem sà po-

Êwi´cone tej problematyce niezliczone konferencje i projekty badawcze, a tak˝e

prace popularyzatorskie.8 Niewàtpliwie ta bilateralna wymiana, choç nie obywa-

∏a si´ bez elementów wzajemnego niezrozumienia i pewnej przypadkowoÊci

dzia∏aƒ,9 przynios∏a obu stronom wiele korzyÊci. Co jednak szczególnie uderza,

to fakt stosunkowo niewielkiego zainteresowania w latach 1990. feminizmów post-

komunistycznych sobà nawzajem: swojà kondycjà, podobieƒstwami i ró˝nicami,

mo˝liwoÊciami podejmowania wspólnych dzia∏aƒ. Ten stan rzeczy stopniowo

zdaje si´ zmieniaç na lepsze i mamy nadziej´, ˝e niniejszy tom choç w skrom-

nym wymiarze do przyspieszenia tego procesu si´ przyczyni.

OczywiÊcie ju˝ wczeÊniej istnia∏y pewne kana∏y i platformy, dzi´ki którym na

mniejszà lub wi´kszà skal´ dochodzi∏o do wymiany informacji i cyrkulowania tek-

stów wewnàtrz przestrzeni obj´tej procesami postkomunistycznej transformacji.

Takà platformà by∏y i sà czasopisma feministyczne (belgradzka ProFemina, pol-

ska Katedra, Pe∏nym G∏osem, Zadra, s∏owacki Aspekt i in.) – zazwyczaj jedne z pierw-

szych zwiastunów i promotorów zwrotu ku p∏ci – oraz czasopisma nastawione

„interkulturowo” (w Polsce takà rol´ pe∏nià m.in. ∏ódzki Tygiel Kultury, szczeciƒ-

skie Pogranicza, sejneƒskie Pogranicze, krajeƒskie Pobocza czy lubelskie Kresy),

w których mo˝na znaleêç przek∏ady utworów literackich, esejów, szkiców oraz in-

nych tekstów twórców, krytyków i badaczy z obszaru s∏owiaƒszczyzny. Ogromnà

rol´ w transgranicznej cyrkulacji sàsiadujàcych ze sobà literatur odgrywa rynek

przek∏adowy, który – sàdzàc po tym, jak si´ sprawy majà w Polsce – odczuwa ju˝

pewien przesyt, jeÊli idzie o t∏umaczenia z angielskiego, i szuka mo˝liwoÊci zago-

spodarowania pewnych nisz w literaturach j´zyków „mniejszych”, czemu sprzyja-

jà tak˝e aktualne wydarzenia polityczne i nasze w nie zaanga˝owanie (konkret-

ne, jak na Ukrainie czy Bia∏orusi, lub choçby tylko ideologiczne bàdê emocjonalne,

jak w przypadku wojny na Ba∏kanach). Poszczególne wydawnictwa rodzime, naj-

cz´Êciej te, które dzia∏ajà na obrze˝ach g∏ównego nurtu, zaczynajà si´ „specjali-
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niç zw∏aszcza tom Engendering Slavic Literatures z roku 1996 (red. Chester i Forrester).
9 Np. cyrkulacja tekstów i nazwisk w du˝ej mierze uzale˝niona by∏a od tego, kto z kr´gów

akademickich posiada∏ rozwini´tà sieç kontaktów mi´dzynarodowych oraz dost´p do Êrodków

na badania w∏asne, w którym z j´zyków obcych móg∏ czytaç, a tym samym ewentualnie oma-

wiaç i/lub t∏umaczyç prace z danej dziedziny, jak równie˝ publikowaç teksty w∏asne. Du˝e

znaczenie mia∏a (i ma) tak˝e aktywnoÊç twórców, intelektualistów i polityków dzia∏ajàcych

w warunkach emigracji.



zowaç” w autorach i autorkach s∏owiaƒskich i postkomunistycznych (m.in. Drze-

wo Babel, Âwiat Literacki, W.A.B., Wydawnictwo Czarne z jego serià „Europej-

ki”), obszerne materia∏y na temat piszàcych kobiet z tych krajów regularnie pu-

blikujà „Wysokie Obcasy”. Dzi´ki skutecznym akcjom promocyjnym prowadzonym

przez konkretne wydawnictwa we wspó∏pracy z mediami i ksi´garniami, które –

jak sieç Empik czy poznaƒski Bookarest – coraz cz´Êciej poszerzajà zakres swo-

jej dzia∏alnoÊci i zamieniajà si´ w ksi´garniane kawiarnio-czytelnie po∏àczone z klu-

bami dyskusyjnymi, uda∏o si´ zapewniç polski sukces m.in. prozie Dubravki UgreÆiç

czy Oksany Zabu˝ko.

Naturalnymi sprzymierzeƒcami tego rodzaju inicjatyw sà organizacje pozarzàdo-

we i fundacje wspierajàce finansowo projekty w rodzaju „East Translates East”

(np. Soros Foundation, Fundacja im. Stefana Batorego, budapeszteƒski Open So-

ciety Institute), ramowe programy unijne, akademickie i niezale˝ne oÊrodki stu-

diów kobiecych i genderowych, a tak˝e Êrodowiska naukowe skupione wokó∏ lo-

kalnych slawistyk, prowadzàce badania, kszta∏càce potencjalnych t∏umaczy,

organizujàce konferencje, dni kultury i literatury krajów s∏owiaƒskich, spotkania

z twórcami itp. OczywiÊcie skutecznemu obiegowi informacji o wszystkich tych fak-

tach, zjawiskach, przedsi´wzi´ciach i dokonaniach najbardziej sprzyja Internet, któ-

ry za nic ma wszelkie podzia∏y, granice i restrykcje. Lista adresów internetowych

zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià feministycznà i problematykà genderowà w krajach s∏o-

wiaƒskich by∏aby d∏uga – te z nich, które przy opracowywaniu niniejszego tomu

okaza∏y si´ najbardziej przydatne, zamieszczam w podanej ni˝ej bibliografii.

Rzec wi´c mo˝na, i˝ w interesujàcej nas dziedzinie wydarza si´ niema∏o, a wy-

darzaç si´ b´dzie coraz wi´cej. JeÊli idzie jednak o polskà przestrzeƒ akademic-

kà, nasza publikacja ma, jak si´ zdaje, charakter pionierski. Po raz pierwszy bo-

wiem uda∏o si´ zebraç i wydaç w jednym tomie prace badaczek i badaczy z ró˝nych

krajów s∏owiaƒskich poÊwi´cone feminizmowi w literaturze, krytyce literackiej

i teorii, dzi´ki czemu polski odbiorca b´dzie móg∏ wyrobiç sobie w miar´ ca∏o-

Êciowy obraz sytuacji w tym obszarze praktyk dyskursywnych. Aby tom ów móg∏

powstaç, niezb´dny by∏ wspólny wysi∏ek wielu osób: pomys∏odawców i koordyna-

torów projektu, organizatorów i uczestników towarzyszàcych mu konferencji, re-

cenzentów, t∏umaczek i t∏umaczy, a nade wszystko autorek i autorów zamiesz-

czonych tu artyku∏ów. Ich nazwiska widniejà w odpowiednich miejscach tej ksià˝ki.

Jako jej redaktorka wszystkim im sk∏adam goràce podzi´kowania i wyra˝am na-

dziej´, ˝e rozpocz´ta w ten sposób wspó∏praca b´dzie mia∏a swój dalszy ciàg.
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SUMMARY

Feminist Discourse in Slavic Literature, Criticism and Theory after 1989

In her introduction the editor of this collection of papers explains the origins and objectives

of the international research project that has led to its emergence and publication. She discusses

such concepts as Eastern, Western, Central and Central Eastern Europe in relation to the

notions of “Slavic”, “Russian”, “Soviet”, “communist” and “post-communist” – their historical,

cultural and political connotations, and their present meaning. It is against such background

that the category of “Slavic literature” and the importance or questionable status of the 1989

borderline is to be understood here. The exclusion from this volume of the non-Slavic

post-communist countries, claims Kraskowska, does not imply any kind of discriminating
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practices but results from the general range of a larger scale project devoted to contemporary

Slavic literatures by focusing on such key words as: identity, minority, transformation/transition,

and feminism. The whole collection is divided into three parts – West Slavic, East Slavic and

South Slavic – according to a geographical distinction, since no other criterion, be it merit

or methodology, could provide for the necessary volume’s coherence. The articles either present

panoramic views of contemporary literature in various countries in the light of discourses on

feminism and gender, or refer to particular literary and cultural phenomena: authors, works,

research, genres, topics, images etc. In spite of the great mobility of these discourses, it

seems that up to recently their movement and exchange was mostly bi-directional: from West

to East and, to a lesser extent, vice versa. It is essential to enhance the mutual understanding

and awareness of gender issues within the Eastern, Slavic, post-communist area concludes

the author and accordingly, the current publication was intended as a chain link in this process.
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I. OBSZAR ZACHODNIOS¸OWIA¡SKI

INGA IWASIÓW

Blaski i cienie 
krytyki feministycznej w Polsce

1. Wst´pne narzekania

O krytyce feministycznej w Polsce pisa∏am kilkakrotnie i byç mo˝e nie jestem

dobrà autorkà takiej rozprawki. Z jednej strony bowiem znam wi´kszoÊç nur-

tów, osób i tekstów, sk∏adajàcych si´ na obraz polskich gender studies, ale z dru-

giej – jestem ich cz´Êcià, w wiele projektów anga˝owa∏am si´ sama, niektóre sta-

nowià dla mnie konkurencj´, inne, niestety, musz´ oceniç bardzo surowo. Chc´

od razu, na wst´pie, powiedzieç, ˝e ta surowoÊç wydaje mi si´ konieczna. Sto-

sowanie taryfy ulgowej tam, gdzie pada s∏owo „feminizm”, nie daje dobrych re-

zultatów, obraca si´ przeciw nam, badaczkom i badaczom gender. OczywiÊcie,

nie b´d´ dawa∏a przyk∏adów z∏ych realizacji metodologicznych za∏o˝eƒ gender

studies, jednak niech opis tych wzorcowych odbywa si´ ze ÊwiadomoÊcià, ˝e by-

wajà inne.

Zapewne ka˝dy nauczyciel akademicki ma to doÊwiadczenie: wiele studentek

wybiera feministyczne, czy raczej kobiece tematy prac rocznych, magisterskich

(a tak˝e, dalej – doktorskich) przynoszàc nam póêniej teksty merytorycznie s∏a-

be i liczàc na ocen´ za zaanga˝owanie. Nie radz´ sobie z takà sytuacjà najlepiej,

ale chcia∏abym sobie radziç – analiza genderowa powinna byç podbudowana do-

brà znajomoÊcià teorii literatury, zniuansowana, odkrywcza, nie naiwna. Z dru-

giej strony trudno jest odrzucaç prace „prze˝yte”, zamieniaç feminizm w jeszcze

jednà odmian´ formalizmu, której sprostaç mogà tylko najt´˝sze, filologiczne

(mo˝e m´skie?) mózgi. Zamykaç Êcie˝k´ osobistej, „erotycznej” lektury, do której

zaprasza∏a ponad czterdzieÊci lat temu Susan Sontag, b´dàca w tej sprawie za-

pomnianà prekursorkà ponowoczesnoÊci, ∏àczniczkà z modernistycznym i roman-

tycznym sposobem prze˝ywania jako konkurencyjnego stanu rozumienia. Odma-

wiaç pomocy w dochodzeniu do egzystencjalnych wniosków zapoczàtkowanych

lekturà, rozpoznawaniu w tekstach i autorach siebie. Zamknàç si´ na procesy

dojrzewania, którym podlegajà poszukujàcy studenci filologii polskiej, a wi´c

traktowaç zawód nauczycielki akademickiej jako posad´ urz´dniczà.

Pisz´ o w∏asnych dydaktycznych doÊwiadczeniach na poczàtku, albowiem w nich

odbija si´ najpowa˝niejszy dylemat women studies dzisiaj. Poluzowanie kryte-



riów wymagaƒ intelektualnych – czy te˝ brak pewnoÊci co do tego, jakie te kry-

teria powinny byç – rozlewa si´ bowiem szerzej, na krytyk´ literackà, aktywnoÊç

pozaakademickà, sztuk´. Wiele prac uchodzi za feministyczne, albowiem ich re-

cenzenci nie weryfikujà, obcej im, wiedzy adeptek/adeptów. Powiem krótko, naj-

bardziej na Êwiecie nie lubi´ tych pseudofeministycznych prac, które poznaç

mo˝na po sztucznej powadze, tym samym zestawie przypisów, kompletnej g∏u-

chocie na styl w∏asnej wypowiedzi, braku zdolnoÊci do autodekonstrukcji. Nie-

zmediatyzowane frazy w rodzaju „przemoc falliczna” czy literalnie rozumiane

„wykluczenie” sà sta∏ymi miejscami takich tekstów.

Co robiç, by ograniczyç ich poda˝? Byç stra˝niczkà patriarchalnej nauki?

Trudna sytuacja. MyÊl´, ˝e trzeba zaczàç dyskutowaç na ten temat, otwarcie mó-

wiç, ˝e nie ka˝dy ˝arliwy tekst o niedoli jest cz´Êcià krytyki feministycznej. Sta-

wiaç wymagania, pokazywaç, ˝e wiedza pop∏aca, bo dzi´ki niej unikamy zarzu-

tów pojawiajàcych si´ niemal automatycznie. W recenzji z mojej ksià˝ki

Rewindykacje. Kobieta czytajàca dzisiaj (Iwasiów 2002) m∏ody krytyk napisa∏, ˝e

nie interesujà go poglàdy czytelniczki naiwnej. Za∏o˝y∏, ˝e podmiot feministycz-

nej procedury jest zawsze czytelniczkà naiwnà, porzucajàcà ˝mudne studia lite-

raturoznawcze na rzecz uczuciowych reminiscencji. Mo˝na by powiedzieç – ty-

powe. I: jego problem. Ale i nasz, albowiem ten, w gruncie rzeczy, naiwny

krytyk, zastosowa∏ zasad´ indukcji, przenoszàc ogólne wra˝enia ze „Êredniej fe-

ministycznej” na moje analizy, którym zarzuciç mo˝na zapewne wiele, ale nie

naiwnoÊç.

˚eby wi´c krytyka feministyczna okrzep∏a, musi daç si´ poznaç jako intelek-

tualny projekt, nie zaÊ odmiana ∏atwo dost´pnej ideologii. Choç, oczywiÊcie, ide-

ologia nie mo˝e zostaç pomini´ta. G∏ównonurtowa nauka w Polsce przyznaje fe-

minizmowi wa˝nà pozycj´ w∏aÊnie jako sposobowi myÊlenia ∏àczàcemu pytania

estetyczne z etycznymi. Trzeba przyznaç, ˝e coraz cz´Êciej krytyka feministyczna

ma swoje miejsce w debacie teoretycznoliterackiej na prawach takich samych,

jak pozosta∏e metodologie: jest jednym ze sk∏adników pluralistycznego wielog∏o-

su. Najwa˝niejsze tomy zbiorowe i antologie teoretycznoliterackie lat ostatnich

zawierajà teksty omawiajàce feminizm (Borkowska 1992, ¸ebkowska 1995, Ritz

1998, Owens 1998).1 Pisma naukowe – np. Teksty Drugie – poÊwi´cajà tej tema-

tyce numery monograficzne. Status gender criticism potwierdzajà wp∏ywowi lite-

raturoznawcy (Nycz 1997: 191-220). Dotyczy to jednak przede wszystkim filia-

cji, jakim podlega interesujàca mnie tu metodologia wÊród innych procedur

poststrukturalistycznego myÊlenia w teoriach wypracowanych na Zachodzie oraz

w literaturoznawczym dyskursie akademickim w Polsce poÊwiadczonym takimi

ksià˝kami jak Marii Janion, Kobiety i duch innoÊci (1996); Gra˝yny Borkowskiej,

Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej (1996); Krystyny K∏osiƒskiej, Cia-

∏o, po˝àdanie, ubranie. O wczesnych powieÊciach Gabrieli Zapolskiej (1999); Ewy
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Kraskowskiej, Piórem niewieÊcim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia mi´-

dzywojennego (1999). Osobnà grup´ – i podstaw´ do medialnych tym razem dys-

kusji – stanowià ksià˝ki zajmujàce si´ krytykà dyskursu publicznego, cz´sto si´-

gajàce jednak po przyk∏ady z literatury: mam tu na myÊli zbiory szkiców Agnieszki

Graff (2001) i Kingi Dunin (2000, 2004). Na recepcj´ gender criticism w Polsce

ogromny wp∏yw majà tak˝e tomy zbiorowe, na przyk∏ad monumentalne Cia∏o,

p∏eç, literatura (2001) poÊwi´cone ojcu polskich badaƒ nad p∏cià kulturowà, Ger-

manowi Ritzowi.

Wszystkie te inicjatywy wydawnicze, liczne konferencje konstruowane wokó∏

problemu to˝samoÊci i jego literackich opracowaƒ, t∏umaczenia podr´czników –

wymieƒmy przygotowanà przez Bo˝en´ Umiƒskà i Jaros∏awa Mikosa ksià˝k´

Rosemarie Putnam Tong MyÊl feministyczna. Wprowadzenie (2003), a przedtem

t∏umaczony i komentowany przez nich S∏ownik teorii feminizmu Maggie Humm

– dowodzà dobrej pozycji gender critcism i dajà podstawy do skonstruowania

programów oraz list lektur przedmiotów akademickich. Dowodzà te˝ istnienia

tradycji. Osobnà grup´ i potwierdzenie aktywnoÊci stanowià podr´cznikowe

przyswojenia teorii zachodnich, na przyk∏ad Ewy Hy˝y Kobieta, cia∏o, to˝samoÊç.

Teoria podmiotu w filozofii feministycznej koƒca XX wieku (2003) czy Joanny Ba-

tor Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza: filozoficzne dylematy „drugiej fali”

(2001). Wszystkie te teksty sk∏adajà si´ na obraz wierzcho∏ka feministycznych

poszukiwaƒ. Zauwa˝my, wierzcho∏ek ten (nie robi´ katalogu, ksià˝ek jest tak wie-

le, ˝e wymienienie wszystkich jest szcz´Êliwie niemo˝liwe) mieÊci teksty wybit-

ne, donios∏e, gdy rozpatrywaç je z punktu widzenia literaturoznawstwa lub teo-

rii feministycznych (zakresy sà nieostre), ale te˝ jako projekty dyskursów

humanistycznych. OczywiÊcie, znajdujà si´ na tym samym wierzcho∏ku (choçby

we wspomnianych antologiach) propozycje i analizy s∏absze, jednak spe∏niajàce

Êrednie kryteria akademickie. Wydaje si´ wi´c, ˝e nie jest êle, krytyka femini-

styczna w Polsce ma si´ dobrze – pisa∏am wielokrotnie, dodajàc zaraz: ale nie

najlepiej.

To „nie najlepiej” widaç w odbiciach tematycznych, antologijnych, w stanie

krytyki literackiej i wreszcie w praktyce dydaktycznej, o której wspomnia∏am na

wst´pie. Z jednej strony feminizm staje si´ pe∏noprawnym (zauwa˝my, ma ro-

dzaj m´ski) uczestnikiem dyskursu, z drugiej, w skarla∏ej postaci, jest dyskursu

ponowoczesnego szyderczà karykaturà. Czy tu znajdziemy newralgiczny punkt

sytuacji? Proklamowanie „czytania jako kobieta” mo˝e oznaczaç czytanie wy˝-

szego rz´du, wysokospecjalistyczne, Êwiadomie prywatne, polityczne lub literal-

nie „kobiece”, co z kolei oznaczaç mo˝e uleganie z∏udzeniu donios∏oÊci najbar-

dziej banalnych spostrze˝eƒ. T́  pierwszà drog´ opisuje Ewa Kraskowska dajàc

znakomità analiz´ swego czytelniczego usytuowania w artykule Czytelnik jako

kobieta (Kraskowska 2002: 15-32). OÊmielone jej przyk∏adem czytelniczki-ko-

biety szukajà tematów rozpraw w pisarstwie drugorz´dnych producentek ro-

mansów i niecz´sto udaje si´ zwieƒczyç te peregrynacje sukcesem. „Czytanie

jako kobieta” odbywa si´ ponad czytaniem w ogóle; nie mo˝e mieç poczàtku

w punkcie zero.

28 INGA IWASIÓW



Badaczki takie jak Ewa Kraskowska czy Gra˝yna Borkowska zdajà sobie

spraw´ z innego ograniczenia: twórczoÊç kobiet nie stanowi zapiecz´towanego

skarbca, w∏amanie si´ do którego przyniesie nagrod´ w postaci zburzenia ka-

nonu literackiego. Najwy˝ej jego przemeblowanie. Drugorz´dnoÊç jest wpisana

w aktywnoÊç pisarskà kobiet minionych epok, jest konsekwencjà wielowiekowe-

go dzia∏ania norm patriarchalnych. Zapalonym czytelniczkom drugiego stopnia,

a wi´c tym, które Krzywickà widzà przez Kraskowskà, cz´sto brakuje tej, utrud-

niajàcej zadanie rewizji, ÊwiadomoÊci. W ten sposób przyjmujà duchowe prze-

wodnictwo postaci/tekstów, które zapewne nie dajà si´ obroniç w tak ekspono-

wanej roli.

Kiedy nurt g∏ówny odrzuca postulaty feminizmu, cz´sto widzi t´ metod´ jako

programowy monolit, tymczasem sk∏adajà si´ naƒ teksty dobre i bardzo s∏abe;

wyrafinowane i prostoduszne. Solidna robota i publiczny show. Wiedza i strate-

gia szokowa. Wszystkie te przejawy feministycznej aktywnoÊci majà swoje miej-

sce, ale ich konglomerat bywa dezinformujàcy i deformujàcy dla tego, co wypra-

cowa∏ akademicki feminizm. Jego recepcja zaÊ odgrywa rol´ w procesach

po∏àczonych ze sobà widocznymi i niewidocznymi niçmi – w ogólnym nastawie-

niu wobec pisarstwa kobiet, feminizmu, w wyborach pojedynczych autorek, stra-

tegiach promocyjnych i wreszcie w upowszechnianiu j´zyka gender w kulturze

naszych czasów.

Kiedy tak na to spojrzeç – jak na system oddzia∏ywaƒ przekraczajàcych próg

akademii – mo˝na zauwa˝yç, ˝e obok post´pu rozgoÊci∏ si´ backlash. Rozwa˝-

my czym sta∏a si´ bie˝àca, literacka krytyka feministyczna w ostatnich latach?

Zawsze by∏a odmianà tej akademickiej, lepiej widocznà, odwo∏ujàc si´ do tych

strategii, które z trudem absorbuje akademizm. Towarzyszy∏a wyrazistym debiu-

tom kobiet po 1989 roku. Spiera∏a si´ o powag´ „literatury menstruacyjnej”

przeciw ch∏opackim wyborom tematycznym. I jakoÊ przegra∏a. Da∏a si´ wch∏o-

nàç rynkowi. Ustàpi∏a. OczywiÊcie, mo˝na twierdziç, ˝e to nieprawda. W m∏o-

dym pokoleniu krytyczek mamy takie nazwiska jak Urszula Âmietana, Marta

Cuber, Arleta Galant, identyfikujàce si´ z feminizmem, rozpoznawalne. ¸àczà-

ce badania akademickie z bie˝àcà twórczoÊcià krytycznà. Mamy takie pismo jak

Zadra, z bogatym dzia∏em recenzji. Mamy, wreszcie, ogromnie popularnà twór-

czoÊç m∏odych kobiet, idàce ∏awà poetki – a sà to fakty, które mog∏yby przema-

wiaç za tezà o zwyci´stwie feministycznej pracy u podstaw.

A jednak nie jest dobrze. MyÊla∏am o tym, analizujàc m∏odà poezj´ kobiecà.

Wydawa∏oby si´, ˝e po pokoleniu bruLionu, z którego wyros∏y takie pisarki jak

Izabela Filipiak, g∏os kobiet (podtrzymywany przez silnà krytyk´) powinien brzmieç

g∏osem kobiet. Tymczasem sta∏o si´ zupe∏nie inaczej i twierdz´, ˝e przyczyna

tkwi w sile m´skiej krytyki, która zdolna jest narzuciç swoje kryteria; w sile ryn-

ku, który schrupa∏ kobiecoÊç. W bezsile krytyki genderowej, ust´pujàcej pola, wy-

cofujàcej si´ w bran˝owe nisze.

Poetki m∏odszego pokolenia to ulubienice m´skocentrycznych gremiów, opi-

sywane jako reprezentantki kobiecego punktu widzenia. Mówiàce tak samo, jak

ich koledzy, pragmatycznie unikajàce s∏owa „feminizm”. Czy to nienaturalne?
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Skoro wypromowaç mogà je koledzy, czemu mia∏yby wyglàdaç wsparcia kole˝a-

nek? JeÊli instytucja literatury nie ma zamiaru zajmowaç si´ feminizmem, trze-

ba sprostaç temu, co oka˝e si´ przydatne.

Przemys∏aw Czapliƒski, sumujàc w ksià˝ce Efekt biernoÊci. Literatura w czasie

normalnym (2004) drugà po∏ow´ lat dziewi´çdziesiàtych i otwarcie XXI wieku,

da∏ mi´dzy innymi diagnoz´ pisarstwa kobiet. Diagnoz´, której – niestety! – nie

zagra˝a podobna postawiona przez gender criticism. Inicjalna parafraza Có˝ po

literaturze w czasie normalnym (Czapliƒski 2004: 5) to przejÊcie ku rozpoznaniu

literatury jako dzia∏ajàcej na konkretne postawy, jako obrazujàcej stan spo∏eczeƒ-

stwa, jako legitymizujàcej niepo˝àdanà w gruncie rzeczy, tchórzliwà, normal-

noÊç. Wszyscy jesteÊmy normalni, szczególnie gdy opisujemy modnà „innoÊç”.

Czapliƒski wydaje si´ nieprzejednany w demaskowaniu ob∏udy literatury, ale za-

razem widzi ka˝de poruszenie ku czemuÊ, co nazwa∏abym prawdà o Êwiecie. Oczy-

wiÊcie, prawdà jest powszechne i przyjmowane bez protestów schlebianie gu-

stom, pisanie na nak∏ad, koteryjnoÊç, fa∏sz rynkowych kryteriów i przekonanie

o istnieniu szlachetnych intencji. Ka˝de z tych zjawisk istnieje i jako takie sta-

nowi wycinek „prawdy”, w którà jedni wierzà, a inni nie uwierzyli nigdy, chocia˝

przyjmujà jej preparaty – przesuni´cia w kanonie i nowe listy tego, co dobre.

Cz´Êç poÊwi´cona pofeministycznemu pisarstwu kobiet zatytu∏owana zosta∏a

Kobiety i duch to˝samoÊci (Czapliƒski 2004: 97-130) w czytelnym nawiàzaniu nie

tylko do tytu∏u ksià˝ki Marii Janion, ale te˝ do podstaw metodologii, j´zyka

i praktyk komunikacyjnych feminizmu. Musz´ si´ zgodziç z tym, i˝ dziÊ litera-

tura kobieca powstaje „w duchu to˝samoÊci”, choç winà za to obarcza∏abym nie-

koniecznie same pisarki – mo˝e raczej to, ˝e promowane sà postawy konserwa-

tywne i nie op∏aca si´ wystawaç poza patriarchat? Wynika to zresztà z konkluzji

wi´kszoÊci szkiców tego zbioru i nie nastraja optymistycznie. Nawet to, co w za-

∏o˝eniu pisarskim ma byç krytycznym opisem rzeczywistoÊci, okazuje si´ nie-

udolne lub ska˝one op∏acalnymi w ekonomii spo∏ecznej, konformistycznymi

przes∏ankami. Warto zastanowiç si´ nad tym, czemu Czapliƒski ma racj´ w spra-

wie kobiet i czy cz´Êç winy nie spada na krytyk´ feministycznà, zbyt s∏abà w uni-

wersytetach i majàcà za ma∏à si∏´ przebicia w mediach promujàcych kultur´? Ja-

kie projekty nale˝a∏oby podjàç i jakie wnioski wyciàgnàç z tych zrealizowanych,

by lata dziewi´çdziesiàte nie okaza∏y si´ nader krótkà i skutecznie przerwanà

dekadà genderowego o˝ywienia? Jak upowszechniaç wiedz´ o kulturowej to˝sa-

moÊci p∏ci? Jak snuç opiekuƒcze, wymagajàcy, pomocne, s∏u˝àce samorealizacji

jednostek narracje krytyczne?

2. Feminizm a historia literatury

Przed paroma miesiàcami ukaza∏o si´ t∏umaczenie ksià˝ki Shari Benstock Ko-

biety z lewego brzegu. Pary˝ 1900-1940. Ponad 650 stron drobnego druku. Dwa-

dzieÊcia dwie sylwetki pierwszoplanowe, nie liczàc aktorek i aktorów drugiego

planu. Dziesiàtki ksià˝ek, tysiàce faktów, morze cytatów. Pierwsza myÊl jest ta-

ka, i˝ podobna ksià˝ka nie powsta∏a dotàd w Polsce. Jest to jeden z tych, cyto-
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wanych cz´sto, podr´czników feminizmu II fali (najbardziej znany by∏by tu

A Madwomen in the Attic Gilbert i Gubar2), których celem by∏a rewizja poglà-

dów na wybranà epok´ lub wi´kszy wycinek procesu historycznoliterackiego,

majàcy zarazem ambicj´ wprowadzenia nowych kategorii, uwzgl´dniajàcych udzia∏

w tych okresach kobiet. Trzeba podkreÊliç ˝e kompendia pisarstwa kobiecego II

fali, poza obowiàzkami encyklopedycznymi, podejmowa∏y dyskusj´ teoretycznà

– z Freudem, strukturalizmem, Bloomem (reprezentujàcym „twardà” teori´ wp∏y-

wów oraz interpretacji historyczno-filologicznej), dekonstruktywizmem w m´-

skiej odmianie.3 Postfeminizm odchodzi od encyklopedycznych przewartoÊcio-

waƒ, produkuje wi´c zdecydowanie mniej takich „ca∏oÊciowych podr´czników”.

Powód niemo˝noÊci napisania podobnego w Polsce jest banalny – w dziele Ben-

stock widaç lata êród∏owej pracy i niewàtpliwy wk∏ad zespo∏u. Ten wk∏ad (za-

pewne tak˝e przyznane na projekt fundusze) pozwalajà zgromadziç materia∏ bli-

ski idea∏u pe∏ni. O podobnym przydziale Êrodków, czasu, dost´pie do êróde∏,

pomocy – polskie badaczki nie mogà nawet marzyç.

Ksià˝ka obiecuje coÊ, co wprawi∏o mnie w ekscytacj´ i sk∏ania do porównaƒ.

Benstock pisze mianowicie, ˝e b´dzie dowodzi∏a istnienia „innego oblicza” mo-

dernizmu, a wi´c takiego, które zbudowa∏y kobiety jako pisarki, redaktorki, wy-

dawczynie, w∏aÊcicielki ksi´garƒ, organizatorki ˝ycia kulturalnego. Sama organi-

zacyjna aktywnoÊç mia∏aby zresztà byç sprawà drugoplanowà. Najbardziej

interesujàca by∏aby opozycja artystyczna wobec Jamesa Joyce’a, Ezry Pounda,

Williama Carlosa Williamsa, T.S. Eliota, Marcela Prousta i wielu innych – skàd-

inàd przez kobiety wspieranych (pierwszà wydawczynià Joyce’a by∏a Adrienne

Monnier). W wielu miejscach ksià˝ki pojawia si´ analiza majàca wykazaç, ˝e ko-

biece pismo jest si∏à rewolucjonizujàcà formalistyczne podstawy modernizmu, po-

szukujàcego adekwatnoÊci j´zyka i tego, co oznacza – a wi´c zafascynowanego

symbolami, metaforami, pojemnoÊcià i wieloznacznoÊcià s∏owa. Pisarki, niczym

postmodernistyczni filozofowie, cz´Êciej idà za samym j´zykiem, oderwanym od

„rzeczywistoÊci” lub te˝ pseudonimujà obrazy, których znaczenie nie jest jasne

i takie ma pozostaç.

Najbardziej interesujàca dla mnie teza pojawia si´ na poczàtku ksià˝ki: jest

nià twierdzenie, i˝ prze∏om modernistyczny zosta∏ do tej pory opisany jako kon-

sekwencja udzia∏u m´˝czyzn w pierwszej wojnie.

[...] w okresie powojennym kobiety nie mog∏y braç pe∏nego udzia∏u w twórczo-

Êci literackiej, poniewa˝ nie doÊwiadczy∏y bezpoÊrednio wojny. Opis modernizmu
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∏om II fali i postfeminizmu sygnujà: Judith Butler, Gayatri Spivak, Teresa de Laurentis, Eve

Sedgwick, Barbara Christian, Laura E. Donaldson.
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akcentujàcy „rozpacz, brak nadziei, bezw∏ad, przera˝enie i poczucie bezsensu, chaos

i fragmentaryzacj´ rzeczywistoÊci materialnej” wyklucza – z ró˝norodnych przyczyn

– wiele z jego przedstawicielek. Powy˝sze terminy nie opisujà tego, jak Êwiat postrze-

ga∏y takie kobiety jak na przyk∏ad Gertrude Stein, Djuna Barnes, Mina Loy, Ma-

rianne Moore czy Edith Sitwell. A jeÊli mo˝na powiedzieç, ˝e H.D. i Virginia Wo-

olf doÊwiadczy∏y rozpaczy, braku nadziei, bezw∏adu i poczucia bezsensu jako

bezpoÊrednich rezultatów sytuacji powojennej, to wówczas ich odmienne sposoby

doÊwiadczania utraty nadziei i fragmentaryzacji – odmienne od doÊwiadczeƒ m´˝-

czyzn oraz ró˝niàce si´ mi´dzy sobà – tak˝e nale˝y odnotowaç. (Benstock 2004: 49)

To trop pierwszorz´dny i gotowy do zagospodarowania – jeÊli spojrzymy na

literatur´ polskà XX wieku jako rozwijajàcà si´ w sàsiedztwie dwu wojen Êwia-

towych, oczywiste oka˝e si´, ˝e historia literatury nigdy nie uwzgl´dni∏a udzia∏u

w obu tych przestrzeniach – dziejów i literatury – kobiet. Wyobra˝am sobie

takie „prolegomena modernistyczne” i „literatur´ wobec wojny i okupacji (przez

kobiety i kobiet)” napisane w Polsce. Zadaniem krytyki gender mog∏oby byç prze-

wartoÊciowanie modernizmu, po drugie zrekapitulowanie wiedzy dotyczàcej re-

lacji pomi´dzy doÊwiadczeniem wojny a literaturà. Potrzebne jest do tego zre-

widowanie poglàdów na epoki wczeÊniejsze, uwzgl´dniajàce ich patriarchalny

charakter. Istniejà podstawy teoretyczne rewidujàce struktury dyskursywne pa-

triarchatu – trzeba by je wzbogaciç o kontekst historyczny w∏aÊciwy literaturze

naszego regionu. T́  prac´ zapoczàtkowano, wymaga ona jednak intensyfikacji.

Trzeci trop ksià˝ki i trzecia wskazówka tematyczna dotyczy republiki Mityle-

ny tworzonej przez amerykaƒskie emigrantki. Nie chodzi tylko o to, ˝e lesbijka-

mi by∏y najwa˝niejsze pisarki epoki – od Gertrude Stein po Djun´ Barnes, ani

o to, ˝e Colette realizowa∏a si´ jako biseksualistka. Ani o heteroseksualny, by

tak rzec, maksymalizm Anaïs Nin. Wszystkie te biografie pokazujà, i˝ wolnoÊç

(a ta sprzyja twórczoÊci) realizuje si´ przez przemyÊlenie dotychczasowego mo-

delu seksualnoÊci. Czegokolwiek jest to dowodem – wi´kszoÊç wa˝nych postaci

lewobrze˝nej republiki kobiet nale˝y do republiki Safony. Z pewnoÊcià tak˝e

historia literatury polskiej wymaga przeczytania pisma saficznego oraz wszelkich

innych odmian transkrypcji seksualnych podmiotowoÊci, które wymaga∏y uru-

chamiania szyfrów jako zakazane, niepo˝àdane lub w inny sposób tajne.

Zaczynam ten podrozdzia∏ od Benstock, poniewa˝ jest to w∏aÊciwie jedyny

przyk∏ad tak obszernego podr´cznika historii literatury w ca∏oÊci udost´pnione-

go polskim czytelniczkom/czytelnikom, choç w streszczeniach, przytoczeniach,

przypisach pojawia∏y si´ oczywiÊcie inne, przede wszystkim angloj´zyczne opra-

cowania i mo˝emy za∏o˝yç, ˝e to w∏aÊnie one wywiera∏y najwi´kszy wp∏yw na

kszta∏t pierwszych prac tego typu w Polsce. Porównanie po latach, w zupe∏nie

innym otoczeniu metodologicznym – a wi´c w czasie, gdy dyskutujemy o neofe-

ministycznej koncepcji podmiotu – projektu z lat osiemdziesiàtych i tych, które

zosta∏y zrealizowane w latach dziewi´çdziesiàtych w Polsce pozwala lepiej zro-

zumieç te ostatnie.

Z perspektywy czasu widaç, ˝e Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej

Borkowskiej, Piórem niewieÊcim Kraskowskiej, Pisarski polskie od Êredniowiecza
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do wspó∏czesnoÊci Borkowskiej, Czermiƒskiej, Phillips stanowià mocny fundament

i powinny byç rozwijane w projekty badaƒ historycznoliterackich dà˝àcych do

faktycznej zmiany stanu wiedzy o polskiej kulturze. Do∏àczam do nich dwie

ksià˝ki Anety Górnickiej-Boratyƒskiej Chcemy ca∏ego ˝ycia. Antologia polskich

tekstów feministycznych z lat 1870-1939 (1999) oraz Staƒmy si´ sobà. Cztery pro-

jekty emancypacji (1863-1939) (2001).

Po pierwsze prace te dokumentujà wykonane w latach dziewi´çdziesiàtych

badania nad pisarstwem kobiet, wskazujàc ich najwa˝niejsze problemy, tropy, kie-

runki. Nie do przecenienia jest tu wysi∏ek dokumentacyjny a tak˝e pokonanie

rozproszenia, w którym teksty pisarek znajdowa∏y si´ do tej pory. Ksià˝ki te

i zas∏ugi badaczek sà dobrze znane, wracam mimo to do paru wàtków, które

mog∏y staç si´ zarzewiem przewartoÊciowaƒ.

Pierwsze z nich to dyskusja historycznoliteracka nad rolà romantycznego

ugrupowania Entuzjastek, podj´ta przez Gra˝yn´ Borkowskà w Cudzoziemkach

oraz Pisarkach polskich.... Uwa˝am t´ dyskusj´ za fundamentalnà, ods∏ania bo-

wiem schemat kulturowy, w którym tkwimy, trzeba by wi´c jà widzieç w kontek-

Êcie dyskusji o paradygmacie, których centralnà postacià w krytyce gender, ale

i w humanistyce po 1990 roku jest Maria Janion. O ile Janion szuka podstaw

do przewartoÊciowania w romantycznej antropologii, umieszczajàc w jej obr´bie

tak˝e kategori´ kobiecoÊci, Borkowska wprowadza nas w Êwiat historycznej za-

gadki i problemy jej naukowej interpretacji.

Pytanie brzmi: kim by∏y Entuzjastki? Czy kopiowa∏y mod´ na konspiracyjne

ugrupowania, bawi∏y si´ w salon, a mo˝e proklamowa∏y pierwszà znanà w Pol-

sce republik´ Mityleny – wszak oczywiste sà lesbijskie preferencje paƒ z otocze-

nia Narcyzy ˚michowskiej. JakoÊç ich pisarstwa, status ich dzia∏alnoÊci by∏ ró˝-

ny – Emilia Gosselin, Faustyna Mokrzycka, Wincenta Zab∏ocka, Paulina

Zbyszewska, Bibianna Moraczewska, Tekla Dobrzyƒska i inne, mniej znane po-

stacie nie utworzy∏y nurtu, szko∏y czy te˝ programu artystycznego. Sama ˚mi-

chowska mo˝e byç patronkà tego, co w pisarstwie kobiecym eks-centryczne: jej

najbardziej znana, w∏àczona do kanonu powieÊç Poganka uchodzi za niezrozu-

mia∏à, hybrydycznà, nierównà.

Borkowska twierdzi, i˝ by∏o to pierwsze kobiece ugrupowanie, którego ce-

lem mia∏a byç samorealizacja w ró˝nych dziedzinach ˝ycia, od artystycznego,

po erotyczne, ale te˝ w formach aktywnoÊci spo∏ecznej, edukacyjnej, ˝yciowej,

egzystencjalnej. Pierwsze ogniwo, przerwane zdarzeniami historycznymi, bo

przecie˝ „samostanowienie” pokolenia powstania styczniowego, Elizy Orzesz-

kowej, ulega wyt∏umieniu, ust´puje przed obowiàzkiem, przed ideà wspólnoty

narodowej.

Dyskusja wokó∏ Entuzjastek nie zosta∏a zamkni´ta. Warto spojrzeç na ich do-

robek artystyczny jako alternatywne pismo, nie dbajàce o zrozumia∏oÊç, hybry-

dyczne, pseudonimujàce po∏o˝enie autorek, ale te˝ ten „podskórny nurt” aktyw-

noÊci, którego status dla teoretyczek gender pozostaje chwiejny. „Inne” pismo,

nie lepsze i nie gorsze od m´skiego, g∏ównonurtowego. Ich spadkobierczynie

przychodzà dopiero z modernizmem, rozumianym tu jako formacja, a wi´c obej-

mujàcym tak˝e dwudziestolecie mi´dzywojenne. Dla Borkowskiej w Cudzoziem-
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kach najwa˝niejsze sà te pisarki, które pozostawi∏y dziennikowe Êwiadectwa swej

wra˝liwoÊci – Na∏kowska i Dàbrowska. Gdyby, idàc dalej, szukaç koneksji, Na∏-

kowska dziedziczy niewàtpliwie po ˚michowskiej, podczas gdy Dàbrowska sta-

nowi przyk∏ad „pisarza”, nawiàzujàc tym samym do linii Orzeszkowej.

Górnicka-Boratyƒska wyró˝nia cztery typy emancypacji, bioràc pod uwag´ Êwia-

topoglàd i dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, a tak˝e stref´ szerszych, edukacyjnych oddzia-

∏ywaƒ, a wi´c wychodzi poza literatur´.4 To znamienne – polskie women studies

sà od poczàtku, tak˝e przybierajàc postaç historycznoliterackiego podr´cznika,

studiami kulturowymi. Cztery projekty... to projekt Orzeszkowej, dzia∏aczek sku-

pionych wokó∏ Steru i Nowego S∏owa, modernistyczna twórczoÊç Zofii Na∏kow-

skiej oraz polityczne przewartoÊciowania prywatnoÊci Ireny Krzywickiej.

Poniewa˝ upieram si´ przy jakiejÊ porzàdkujàcej genealogii, modernistyczna

Na∏kowska, korzystajàca z ambiwalentnych sygna∏ów epoki, która ˝ywi si´ mizo-

gynià a zarazem otwiera na subiektywizm – reaktywuje manierycznà ekspresj´

˚michowskiej. W∏aÊnie Na∏kowska – u wszystkich badaczek – pe∏ni pierwszopla-

nowà rol´. To z jej tekstów wy∏ania si´ Nowa Kobieta, bliêniaczka Simone de

Beauvoir, dojrzewajàca wraz z epokami, których jest córkà, skonfrontowana z Hi-

storià. Wspó∏tworzàca modernizm, obecna w g∏ównym jego nurcie, dajàca po-

czàtek relacji ofiar II wojny Êwiatowej. Autorka Dzienników, do których musi

si´gaç ka˝dy badacz tego gatunku.

Nie znaczy to, ˝e jest tylko ona. O innych, realizujàcych osobne projekty,

nie zawsze w pe∏ni przystajàce do poetyk i wyborów tematycznych mi´dzywojnia,

pisze Kraskowska, zajmujàc si´ autorkami i utworami znanymi, lecz niedoce-

nianymi. Badaczka wyklucza z horyzontu swoich poszukiwaƒ teksty peryferyj-

ne, eks-centryczne czy drugorz´dne, szuka „kobiecego” nie tyle na margine-

sach, ile w nurcie g∏ównym. Konsekwentnie w∏àcza do rozwa˝aƒ kontekst

biograficzny, ∏àczàc Na∏kowskiej koncepcj´ mi∏oÊci z jej romansami, a zainte-

resowania lingwistyczne Anieli Gruszeckiej z jej ma∏˝eƒstwem z Kazimierzem

Nitschem. W rezultacie ksià˝ka przynosi wyraziste portrety dzie∏a i pisarek:

Zofii Na∏kowskiej, Hanny Boguszewskiej, Anieli Gruszeckiej, El˝biety Szem-

pliƒskiej, Marii Kuncewiczowej, Wandy Melcer. JednoczeÊnie Kraskowska szu-

ka czy te˝ (zgodnie z jej w∏asnà deklaracjà) projektuje opis „kobiecoÊci” jako

konwencji literackiej, pokazujàc specyfik´ dzie∏ pisarek i eksponujàc ich szcze-

gólny wk∏ad w rozwój literatury dwudziestolecia np. prozy reporta˝owej, kon-

strukcji powieÊci nowelowej.

W rozwa˝aniach Kraskowskiej bardzo wa˝ny jest stosunek do kategorii pro-

zy popularnej. Co prawda przedmiotem badaƒ nie uczyni∏a „czytade∏”, ale w ana-

lizowanych tekstach uwypukli∏a te cechy, które sta∏y si´ przyczynà sukcesu au-

torek. Ten sukces nie zawsze polega∏ na ich literackiej innowacyjnoÊci (choç ten

aspekt zosta∏ w ksià˝ce tak˝e omówiony), ale cz´sto na umiej´tnym opisywaniu
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˝ycia codziennego i tematów uznawanych przez – mówiàc j´zykiem feministycz-

nym – heteropatriarchalny establishment za nieistotne. Ch´tnie powtarzana te-

za, i˝ galanteryjny opis jest cechà pisarstwa kobiecego, zosta∏a przez Kraskow-

skà, w takim zakresie po raz pierwszy, skonfrontowana z poetykà konkretnych

tekstów. Znaczenie owej galanteryjnoÊci mo˝e byç zaskakujàce, gdy kobieca krzà-

tanina i przywiàzanie do szczegó∏u spotykajà si´ z tematami najwa˝niejszymi,

jak choçby w powieÊci Ca∏e ˝ycie Sabiny Hanny Boguszewskiej (rozdzia∏ Âwiat

wed∏ug Boguszewskiej i po kobiecemu). Temat prozy popularnej jest jednym

z wa˝nych wàtków feministycznych badaƒ – ten typ literatury znajduje si´ na an-

typodach fabu∏y hybrydycznej, niekomunikatywnej, lecz cz´sto podlega ocenom

tak˝e jako „typowo kobiecy” – jego zawik∏ania uÊwiadomi∏a mi Kraskowska w przy-

najmniej dwu miejscach swojej rozprawy. Tam gdzie powo∏uje si´ na Woolf oraz

gdy omawia Przygod´ w nieznanym kraju Anieli Gruszeckiej.

Wraz z tà powieÊcià pojawia si´ temat ju˝ kilkakrotnie tu wywo∏ywany: temat

którego nie ma. Pojawia si´ on w analizie powieÊci Przygoda w nieznanym kra-

ju. Oczywisty ju˝ dla wspó∏czesnych Gruszeckiej mizoandryzm powieÊci (Kra-

skowska 1999: 109-112) ma swà kulminacj´ w hipotezie lesbiaƒskiej, ledwie za-

rysowanej. Co ciekawe, lesbiaƒski motyw zosta∏ w tym przypadku po∏àczony

z odmianà Künstlerroman, co zbli˝a∏oby estetyk´ Gruszeckiej do homoerotycz-

nej wyobraêni prozy m´skiej (Ritz 1998). „Platonizm” powieÊci wydaje si´ po-

Êrednim Êwiadectwem na niemo˝noÊç poruszania w literaturze polskiej tematu

mi∏oÊci mi´dzy kobietami. Zastosowane przez Gruszeckà Êrodki wyrazu, odwró-

cenie si´ od formu∏y prozy popularnej i przej´cie m´skiego modelu mi∏oÊci

przeestetyzowanej i pozbawionej wprost wyra˝anego aspektu cielesnego – jest

Êwiadectwem trudnoÊci, jakie napotyka „temat kobiecy” w patriarchalnym oto-

czeniu kulturowym, ale te˝ kolejnym przyczynkiem do historii literatury wy∏à-

czonej z czytelnego kanonu.

Rekonstruujà ten wàtek prekursorki polskich women studies. Pisa∏a o nim

Borkowska: raz w cz´Êci swej ksià˝ki poÊwi´conej Entuzjastkom, po raz drugi

interpretujàc korespondencj´ mi´dzy Jadwigà Kieniewiczównà a Helenà Skir-

mutowà (Borkowska 1998: 19-31). Ksià˝ka Kraskowskiej uÊwiadamia, ˝e tekst

ten nie przenika do „oficjalnej” przestrzeni literackiej, nawet wewn´trzna struk-

tura powieÊci dostarcza na to dowodów. Analizowany w Piórem niewieÊcim frag-

ment powieÊci Gruszeckiej pokazuje prac´ ÊwiadomoÊci bohaterki, która cofa

si´ przed przypuszczeniem, i˝ jej predylekcja do innej kobiety mo˝e mieç pod-

tekst erotyczny.

Wspomniane do tej pory rozprawy ustanowi∏y przedmiot women studies – wo-

bec niezwykle skromnego zainteresowania najwa˝niejszych autorów podr´czni-

ków i przyczynkarskiego cz´sto charakteru opracowaƒ, którego bohaterkami by-

∏y kobiety poszczególnych epok, ta wst´pna praca wydaje si´ nie do przecenienia.

Co wa˝ne, by∏a ona wykonywana od razu ze ÊwiadomoÊcià ograniczeƒ – Bor-

kowska, Kraskowska, Górnicka-Boratyƒska podchodzà z powagà do zadaƒ hi-

storycznoliterackich, doceniajà wag´ w∏asnych ustaleƒ w obr´bie refleksji nad

kulturà, ale zarazem nie majà z∏udzeƒ co do mo˝liwoÊci podmienienia czy bar-

dzo powa˝nego przemeblowania kanonu literackiego. Ograniczenia tkwià bowiem
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w mechanizmach kanon ten kszta∏tujàcych, które raz ju˝ – w epokach macierzy-

stych – wyznaczy∏y pisarstwu kobiet drugorz´dnà rol´.

Dlatego tak wa˝ne jest jednoczesne z omawianiem sylwetek pisarek w po-

rzàdku historycznoliterackim i ogólnokulturowym, znajdowanie atrakcyjnych na-

rz´dzi badawczych, które mog∏yby „promowaç” rezultaty poszukiwaƒ. Takimi

narz´dziami dysponujà wszystkie autorki, o których mowa. ¸àczenie kompeten-

cji historyczki i teoretyczki literatury stanowi tu norm´, a poststrukturalistyczne

otwarcie wyznacza kierunek. Wróciç by wi´c trzeba do metafory dro˝d˝y propo-

nowanej przez Borkowskà do opisu literatury/poezji kobiecej (Borkowska 2001:

65-76)5. Wspomnieç o wykorzystaniu przez literaturoznawczyni´ koncepcji Showal-

ter, Gilbert i Gubar, zgodnie z którymi tekst kobiety jest metonimià jej sytuacji

egzystencjalnej. Odtworzyç zasad´ close reading, z której zdaje spraw´ Kraskow-

ska, dajàc tak˝e Êwiadectwo autobiograficznym uwik∏aniom interpretacji. Pod-

kreÊliç znaczenie szczególnego trybu lektury, wprowadzajàcego do polskiego

literaturoznawstwa francuskà krytyk´ psychoanalitycznà, zrealizowanego w Cia∏o,

ubranie, po˝àdanie. O wczesnych powieÊciach Zapolskiej Krystyny K∏osiƒskiej (1999).

Ta ostatnia ksià˝ka to przyk∏ad praktyki interpretacyjnej, dla której nadrz´d-

ny jest porzàdek lektury, nie zaÊ historii literatury. K∏osiƒska odchodzi od po-

stulatu porzàdkowania, pokazuje przypadek jednej pisarski, w której dziele od-

bijajà si´ ryty kulturowej to˝samoÊci kobiety, zmienne historycznie, lecz zarazem

posiadajàce pewne cz´Êci wspólne: tu wspólnot´ wyznaczajà takie kategorie z j´-

zyka psychoanalizy jak histeria. Mniej wa˝ny staje si´ wobec tego kontekst dzie-

jowy, recepcja, kontakt z innymi dzie∏ami epoki, najwa˝niejsza – kobieca lektura

hermeneutyczna, „czytanie cia∏em” (które jest te˝ czytaniem cia∏a), emocje.

K∏osiƒska wprowadzi∏a nie tylko osobny nurt – psychoanaliz´ reprezentowanà

w t∏umaczeniach tekstami Cixous i Iragaray (pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych

tych t∏umaczeƒ i omówieƒ ukaza∏o si´ sporo), ale zrealizowa∏a feministyczny

postulat interpretacji ocalajàcej perspektyw´ interpretatorki.

Trudno by∏oby wybraç mi´dzy tymi dwoma nurtami krytyki feministycznej lat

dziewi´çdziesiàtych – syntezà tekstów kobiet w epoce lub bliskà tekstowi inter-

pretacjà wybranego przypadku pisarstwa. Jest zresztà tak – o czym ju˝ wspo-

mnia∏am – ˝e te dwie dyrektywy, dwie potrzeby, zachodzà na siebie; obie majà

sk∏onnoÊci do dekonstruowania i dekonstruktywizmu. Wydaje si´ te˝, ˝e obie

mogà byç twórczo rozwijane.

Pojawiajà si´ wi´c monografie tematów, motywów i postaci. Zaliczyç do nich

mo˝na Nierozwa˝nà i nieromantyczà. O Halinie PoÊwiatowskiej Borkowskiej (2001),

Zofi´ Na∏kowskà Ewy Kraskowskiej (1999), Wypowiadam wam moje ˝ycie. Me-

lancholi´ Zuzanny Ginczanki Agaty Araszkiewicz (2001). Zainteresowanie budzà

pisarki niewàtpliwie „za∏o˝ycielskie” jak Na∏kowska, ale te˝ te, które by∏y wa˝-

ne ze wzgl´du na ró˝ne szczególne, akceptowalne w patriarchalnym porzàdku

cechy tekstów lub ˝yciorysów – casus PoÊwiatowskiej. Powstajà prace o „dzi-

waczkach”, które wpisujà si´ w niezwykle pomocnà dla gender criticism katego-
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ri´ innoÊci. „Inne” to transseksualna Komornicka, autystyczna Przybyszewska,

skandalistka Krzywicka, Êmiertelnie chora PoÊwiatowska, ale te˝ autorki debiu-

tujàce w okolicach 1989 roku, przede wszystkim Izabela Filipiak. Badania nad

„innoÊcià” prowadzone sà przede wszystkim w linii zapoczàtkowanej przez Mari´

Janion zbiorem: Kobiety i duch innoÊci, gdzie, mi´dzy innymi, znalaz∏y si´ roz-

dzia∏y poÊwi´cone Komornickiej i Filipiak. Metodologicznie bliskie sà one pro-

jektowi Transgresji – nie tylko cyklu ksià˝ek, tak˝e reprezentowanej przez nie

idei traktowania literatury jako jednego ze sk∏adników antropologii kultury.

InnoÊç by∏a badana tak˝e „z inspiracji” bli˝szych amerykaƒskim studiom nad

to˝samoÊcià kulturowà. Znakomitym przyk∏adem jest ksià˝ka Bo˝eny Umiƒskiej

Postaç z cieniem. Portrety ˚ydówek w polskiej literaturze (2001). Pomi´dzy litera-

turoznawstwem, socjologià, teorià genderowà znajdziemy tak˝e wiele innych

ksià˝ek, przyglàdajàcych si´ innoÊci seksualnej, narodowoÊciowej, kulturalnej (Mi-

zieliƒska 2004, Kochanowski 2004). Na omówienie ich nie mam tu miejsca. Nie-

wàtpliwie ich obecnoÊç jest powiàzana z obecnoÊcià gender studies w latach dzie-

wi´çdziesiàtych w Polsce i wspomaga badania nad literaturà. Sà odbiciem prze∏omu

w badaniach genderowych, zasilania ich przez queer theory, neopragmatyzm, no-

wà etyk´ – przejÊcia na stron´ studiów kulturowych, poza sam tekst rozumiany

zarówno jako dzie∏o sztuki, jak i na sposób dekonstruktywistyczny (pantekstu-

alizm) oraz nowohistoryczny (przedmiot materialny).

Pojawi∏y si´ tak˝e ksià˝ki zbiorowe, z których najwa˝niejsze to: Cia∏o i tekst.

Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców (wybór z feministycznych nu-

merów Tekstów Drugich, 2001); Cia∏o, p∏eç, literatura (2001); Nowa Êwiado-

moÊç p∏ci w modernizmie (2000); Wiek kobiet w literaturze (2002); Pogranicza

wra˝liwoÊci w literaturze dawnej oraz wspó∏czesnej (1998); Krytyka feministyczna.

Siostra teorii i historii literatury (2000). Zwróciç trzeba uwag´, ˝e powstawa∏y w ró˝-

nych oÊrodkach badawczych, dokumentowa∏y zainteresowania redaktorek/re-

daktorów, inicjujàcych spotkania naukowe, konferencje, programy badawcze. Âro-

dowisko zwiàzane w warszawskimi Gender Studies utworzy∏o pismo Katedra,

w którym znalaz∏o si´ miejsce dla rozpraw literaturoznawczych. Artyku∏y znaj-

dujàce si´ we wszystkich tych (i wielu innych, rozproszonych, miejscach) nale˝à

zarówno do studiów kulturowych, zmierzajàcych ku dekonstrukcji patriarchal-

nych klisz, jak i do historycznoliterackich women studies. Propagujà teorie gen-

derowe, ale i wprowadzajà w niepowtarzalne, innowacyjne strategie lekturowe.

Spektrum ciàgle si´ rozszerza, opisane zostajà bohaterki, symbole, figury, wcie-

lenia kobiecoÊci, teksty i formacje spo∏eczne (Szczuka 2001; Graczyk, Graban-

-Pomirska ‹red.› 2002).

Wykonana zosta∏a ogromna praca, jednak wydaje si´, ˝e pod pewnymi wzgl´-

dami jest gorzej, ni˝ byç powinno po z górà dziesi´ciu latach rozwijania nowej,

atrakcyjnej metodologii, która mia∏a szans´ wejÊcia w luk´ ideowà i dostarcze-

nia humanistyce nap´du. Nie ma sensu narzekaç na polityczne przeszkody, na

jakie badania te napotyka∏y – choç one w du˝ym stopniu zdecydowa∏y o straco-

nych szansach. Wydaje si´, ˝e najwi´kszà przeszkodà jest struktura nauki w Pol-

sce. Wracam do poczàtku tego podrozdzia∏u – najwa˝niejsze, prze∏omowe hipo-

tezy zosta∏y sformu∏owane w ksià˝kach napisanych w po∏owie lat 90-tych. ˚eby

37Blaski i cienie krytyki feministycznej w Polsce



rozwijaç je w du˝e, istotne dla obrazu kultury literackiej w Polsce programy i ksià˝-

ki, trzeba by utworzyç zespo∏y i projekty badawcze, zdolne ogarnàç materia∏o-

wo, a nast´pnie opracowaç w kontekÊcie zastanej wiedzy przynajmniej dwa

ostatnie wieki. Stawiam na problem „innego modernizmu”, obrazu wojny zosta-

wionego przez kobiety oraz to˝samoÊci seksualne. Wszystkie one znalaz∏y swo-

je autorki/autorów, prowadzàcych czàstkowe narracje – teraz trzeba kolejnych

czàstek i wielu prób syntezy. Idzie o to, by departamenty women studies na uni-

wersytetach (có˝, wiem, ˝e nie istniejà) przekszta∏ciç w interdyscyplinarne mini-

sterstwa spraw wewn´trznych i zagranicznych.

3. Feminizm w krytyce literackiej

Obraz krytyki feministycznej nie by∏by pe∏ny, gdyby pominàç krytyk´ literac-

kà, a wi´c codziennà praktyk´ majàcà szanse upowszechniania nowego, gende-

rowego punktu widzenia. Opisanie tej krytyki jest trudne, poniewa˝ dzia∏a ona

w rozproszeniu, mo˝na jej przejawy obserwowaç w wielu pismach literackich.

Poza feministycznà Zadrà, feminizm jest stale obecny w Szczeciƒskim Dwu-

miesi´czniku Kulturalnym Pogranicza, ale w∏aÊciwie nie ma takiego liczàcego si´

periodyku, który unika∏by tematów/j´zyka gender. Na ∏amach katowickich Opcji

znajdziemy sta∏y felieton Krystyny K∏osiƒskiej. Taki felieton ma tak˝e Kinga Dunin

w „Wysokich Obcasach”. JeÊli jednak chcia∏abym znaleêç ksià˝ki krytyczne o wy-

raênie feministycznym charakterze, mia∏abym k∏opot. Warto zwróciç uwag´, ˝e

te zestawiane w ostatnich latach przez m´˝czyzn sà wyczulone na problematyk´

pisarstwa kobiet, debat´ równoÊciowà, problemy to˝samoÊci p∏ciowej – w∏aÊnie

dzi´ki sta∏ej obecnoÊci tych zagadnieƒ zarówno w metodologicznych sporach

akademickich, jak i w szeroko rozumianej przestrzeni dyskursu humanistyczne-

go. „Wyczulone” oznacza, ˝e albo problematyk´ t´ uwzgl´dniajà (jak Czapliƒ-

ski), albo si´ z nià rozprawiajà.

Feministyczne ksià˝ki krytycznoliterackie to przede wszystkim zbiory Kingi Du-

nin. W pierwszej z nich, Karocy z dyni (2000), Dunin, najkrócej mówiàc, mierzy

si´ z Dominujàcym Dyskursem, zwanym przez nià Ksi´ciem DyDo, pokazujàc

tak˝e jego p∏ciowe oblicze. Wàtkiem spajajàcych, mo˝na by rzec „rewitalizujà-

cym” teksty zawarte w Karocy... jest bajka o Kopciuszku, ponowione opowiada-

nie, które sprowokowa∏a konferencja zorganizowana przez Ew´ Graczyk.6 To dzi´-

ki niej odkry∏am, ˝e wszystko, co pisz´, wià˝e si´ z Kopciuszkiem – powiada autorka

we wst´pie (Dunin 2000: 8). Bajka o Kopciuszku jest bajkà o normie i wyklu-

czeniu; o w∏adzy, jakà samopowiela opowieÊç-dyskurs, w którym tkwimy. Powro-

ty do Kopciuszka w Karocy z dyni czynià ca∏oÊç z refleksji na ró˝ne tematy, od

zachowaƒ prywatnych do literatury. OryginalnoÊç tych wersji polega na ustawia-

niu narracyjnego punktu widzenia w miejscach nieoczywistych. Bo czy napraw-

d´ to Kopciuszek jest postacià centralnà? Inaczej: czy ta centralna postaç demi-
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styfikuje jakkolwiek mechanizm kulturowy, który jà produkuje, czy te˝ raczej

jest rodzajem zaworu pilnujàcego równowagi? Kopciuszek zosta∏ zes∏any do kuch-

ni i popielnika przypadkiem, przez przeoczenie – powiada Dunin – bo przecie˝

ma ona stópk´ pasujàcà do wzorca ksià˝´cego, do pantofelka; ma wdzi´k i do-

bre serce; ma wreszcie za sobà wsparcie tradycji w postaci matki sprawujàcej

opiek´ zza grobu lub (w innej wersji) chrzestnej matki. Wi´c nie Kopciuszek

jest Innà, nie ona stanowi figur´ wykluczenia. To brzydkie siostry, okaleczajàce

si´ nadaremnie, to pozostawiona samej sobie macocha powinny skupiç naszà

uwag´, bo w nich zobaczyç mo˝emy Innego w jego niepokojàcej obcoÊci, którà

neutralizujemy przez wpisanie jej w potwornoÊç.

A przecie˝ siostry nie budzà naszego wspó∏czucia. Czu∏oÊcià obdarzamy Kop-

ciuszka. To ona zosta∏a oddelegowana do prze˝ywania traumy niby-wykluczenia,

to ona zast´pczo odgrywa rytua∏ ofiarniczy, tarzajàc si´ w popiele i oddzielajàc

groch od maku. Jak w horrorze: boimy si´ wraz z bohaterkà, si´gamy dna, aby

prze˝yç oczyszczenie, akt zwrotu nale˝nych dóbr. Tymczasem prawdziwe potwo-

ry o zbyt du˝ych stopach zostajà ukarane, skazane na wegetacj´ poza pa∏acowy-

mi wn´trzami. Kinga Dunin wspomina brazylijskie telenowele. Przypomnijmy

sobie pierwszy z emitowanych w Polsce seriali, który oferowa∏ nam prze˝ywanie

rytualnej traumy wykluczenia: Niewolnic´ Isaur´. Pami´tamy zapewne, ˝e nie-

zwyk∏oÊç jej sytuacji polega∏a na tym, ˝e by∏a bia∏à Murzynkà. By∏a niewolnicà

„niezas∏u˝enie”, z ekranu patrzy∏a na nas (i przekonywa∏a nas a˝ do granic ab-

surdu, jakim by∏o uznanie jej za idea∏ kobiecej urody) niewinna, s∏odka, ucie-

mi´˝ona, a przede wszystkim ewidentnie bia∏a dziewczyna, nawet bardziej bia∏a

od swego tyrana (którego, co oczywiste, musia∏a pokochaç)... Zdaje si´, ˝e w ko-

lejnych edycjach serialu to on okazywa∏ si´ byç „z krwi” czarny. A gdyby t´ ro-

l´ gra∏a jednak ciemnoskóra aktorka? To niemo˝liwe. Dowcip polega na tym,

˝eby pokazaç nam jak straszne by∏oby wypadni´cie poza granice normy, ˝eby

powrót do ustabilizowanych ról przywraca∏ porzàdek Êwiatu. Prawdziwi Inni nic

nas nie obchodzà. Sà niewyobra˝alnie potworni, ze swoimi j´zykami, obyczaja-

mi seksualnymi, perwersjami psychicznymi. Jak bardzo nas nie odchodzà, poka-

zuje Dunin opisujàc polskà wersjà politycznej poprawnoÊci, która broni katolic-

ko-prawicowych wartoÊci, nie zaÊ jakiegoÊ pluralistycznego wzoru Êwiata. Co

prawda – dla przyk∏adu – antysemityzm jest „niepoprawny”, ale jego oblicza,

rozpoznane przez Artura Sandauera w latach szeÊçdziesiàtych jako allosemi-

tyzm (doszukiwanie si´ cech semickich) czy filosemityzm – wcià˝ si´ nam poja-

wiajà. Nawiasem mówiàc, przywo∏ywanie przeze mnie nazwiska Sandauera (m´˝-

czyzny i krytyka uwik∏anego w system) te˝ jest jakoÊ „niepoprawne”.

Kinga Dunin ju˝ w tym zbiorze – bo przyjdzie nast´pny – swojà postaw´ wo-

bec literatury okreÊla jako socjologicznà, nadajàc uniwersalny impet interpreta-

cjom przez kategori´ gender jako opisom rzeczywistoÊci pozaliterackiej. W ksià˝-

ce znalaz∏y si´ tak˝e, wyjàtkowe dla zdominowanych przez women studies polskich

genderów, uwagi na temat „m´skiej literatury”.

Nowszy tom Dunin, Czytajàc Polsk´ (2004), pokazuje metody myÊlenia o tek-

Êcie, wpisujàce si´ w postulaty „krytyki socjologizujàcej”, lecz pomimo zadekla-

rowanego uniwersalizmu, nie sposób nie rozpoznaç w nich feministycznych pro-
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cedur opisu zjawisk spo∏ecznych przez opis literatury. Widoczne jest to w ana-

lizie tekstów – od Bo˝ej podszewki Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz po proz´ Olgi

Tokarczuk. Z Czytajàc Polsk´ dowiemy si´, jakie ksià˝ki/filmy zajmowa∏y odbior-

ców w ostatnich latach. Analizy Kingi Dunin prowadzone sà z punktu widzenia

kogoÊ, kto – znajàc si´ Êwietnie na literaturze – chce za jej poÊrednictwem

dowiedzieç si´ czegoÊ zarówno o mechanizmach sk∏aniajàcych autorów do bu-

dowania okreÊlonych fikcji, jak i o mechanizmach przyswajania tej fikcji w pro-

cesie odbioru. Jej interpretacje przekonujà przede wszystkim jako wizja stanu

literackiej debaty „póênej nowoczesnoÊci”, która tkwi g∏´boko w tradycji, a jed-

noczeÊnie wychyla si´ w przysz∏oÊç. Póênà nowoczesnoÊç zaÊ charakteryzuje obec-

noÊç feminizmu.

Wàtki literackie znajdziemy tak˝e w ksià˝ce Kazimiery Szczuki Milczenie owie-

czek. Rzecz o aborcji (2004). Druga cz´Êç ksià˝ki zawiera odniesienia do tekstów

literackich, przypominajàc tradycj´ francuskà i polskie mi´dzywojnie. Do litera-

tury wracamy tak˝e w cz´Êci trzeciej, gdzie zostaje postawiona teza o braku

tematu aborcji w najnowszych tekstach, a krytyce zostajà poddane popularne nar-

racje antyaborcyjne, jak utwory Doroty Terakowskiej. Literatura zostaje potrak-

towana jako dokument ˝ycia i ÊwiadomoÊci, tak wi´c literaturoznawcza linia

rozwa˝aƒ jest w Milczeniu owieczek sprawà drugorz´dnà – a jednak istotnà. Li-

teratura w sprawie aborcji d∏ugo, byç mo˝e wcale, nie potrafi znaleêç j´zyka

opisu, pos∏ugujàc si´ ch´tnie eufemizmami, przemilczeniami, modernistycznymi

anachronizmami czy wreszcie naturalistycznà stylistykà podszytà moralizator-

stwem. Interesujàce jest i to, ˝e nawet ta wàt∏a tradycja, mogàca staç si´ jakimÊ

punktem odniesienia dla kszta∏towania wra˝liwoÊci kobiety wspó∏czesnej, pozo-

staje w∏aÊciwie nieznana.

Czy pomin´∏am jakieÊ wa˝ne ksià˝ki krytycznoliterackie, komentujàce bie˝à-

cà aktywnoÊç pisarskà, kreujàce style czytania, ale i wspierajàce wspó∏czesne pi-

sarki lub pokazujàce trwa∏oÊç klisz patriarchalnych u pisarek i pisarzy? Wydaje

si´, ˝e – poza szkicami, recenzjami, doktoratami (te ostatnie, sp∏acajàc ró˝no-

rakie daniny, sà hybrydami feminizmu i „uniwersalnej” nauki) – nie ma takich

propozycji, które mog∏yby stanowiç kontrargumenty w dyskusji o kulturze, lite-

raturze, polityce, ˝yciu literackim. Kontrargumenty w tej zamierajàcej debacie,

której centrum zajmuje m´ska krytyka, dobrze jeÊli wra˝liwa na poststruktural-

ny postulat pluralizmu.

Warto podkreÊliç, ˝e upowszechnienie kategorii „innoÊci”, uwra˝liwienie na

nierównoÊç, stawianie pytaƒ spo∏ecznych – zawdzi´czamy feminizmowi. Gwa∏-

towne odci´cie tego typu problematyki dokona∏o si´ po prze∏omie 1989 jako re-

akcja na upolitycznienie, w którym tkwiliÊmy poprzednio. Jednak ton i prefero-

wane tematy dyskusji o literaturze w latach 1990. oderwa∏y jà od ˝ycia. Rozwiàzanie

worka z martyrologià, estetyka postmodernistyczna zastàpi∏y socjologiczne roz-

biórki tekstów. Feminizm, przez poruszane problemy, wymusi∏ zwrot ku bardziej

wszechstronnemu czytaniu dzie∏a.

Czy ktoÊ o tym pami´ta? Tak˝e literatura wydaje si´ byç w fazie defensywnej.

Feminizm jest w niej prawie niezauwa˝alny. W systemie komunikacyjnym zabra-

k∏o silnego zasilania.
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4. Nowe teorie – nowe kierunki?

W kulturach, gdzie feminizm wywalczy∏ silniejszà pozycj´, równie˝ dokonujà

si´ przesuni´cia, przewartoÊciowania, zmiany. Pojawiajà si´ teorie, które mo˝na

uznaç za próby powrotu do uniwersalnych pytaƒ, rozumianych jednak zupe∏nie

inaczej ni˝ przed genderowà rewolucjà epistemologicznà. Te nowe teorie zapo-

czàtkowujà nowe nurty, tak˝e w sztuce.

W Polsce propozycjà, do której mo˝na by nawiàzaç, jest projekt filozoficzny

Jolanty Brach-Czainy (2003).7 Jej pierwsza ksià˝ka, Szczeliny istnienia (1992),

przyj´ta zosta∏a przez feministki jako tekst kanoniczny. Druga przynosi reflek-

sj´ epistemologicznà, która mo˝e byç jednà z dróg, inspiracjà. Wspó∏czesna filo-

zofia cierpi na przerost epistemologii – powiada filozofka – za du˝o te˝ dziÊ etycz-

nych uzasadnieƒ, które odsuwajà nas od podstawowego zatrudnienia, jakim jest

roztrzàsanie prze˝ycia êród∏owego, samego bycia. To drugie twierdzenie jest

o wiele bardziej zaskakujàce od pierwszego. Przynajmniej dla mnie, literaturo-

znawczyni, we „zwrocie etycznym” upatrujàcej nadziei dla humanistyki. W∏aÊnie

ten zwrot wydaje si´ drogà ewakuacyjnà dla przecià˝onych teorià poznania ba-

daƒ poststrukturalistycznych.

Jednym z tropów B∏on umys∏u jest cia∏o, kobiece cia∏o rozpi´te pomi´dzy

uniwersalnoÊcià êróde∏, historycznym prze˝yciem podmiotu indywidualnego a pi-

saniem biografii/tekstu. Staje si´ ono êród∏em-przekaênikiem umo˝liwiajàcym

wejÊcie w relacje ze Êwiatem, które przechodziç musi w opis, uruchamiaç kana∏y

recepcji/percepcji, ujawniaç drogi, jakie pokonujemy rozpoznajàc siebie-w-Êwie-

cie. Droga z tych szerokich przestrzeni do tekstu jest pracà j´zyka, a wi´c

mediowaniem (walkà, ugodà) z metonimiami i metaforami, zmierzajàcym do

najtrafniejszego oddania tego, co by∏o procesem poznania. Brach-Czaina odda-

la si´ od tego nurtu filozofii, który reprezentuje hermeneutyka podejrzeƒ, za-

j´ta bardziej aporetycznoÊcià struktur j´zykowych ni˝ prze˝ywaniem epifanii re-

lacji ja-Êwiat. By∏abym jednak zdania, ˝e nie porzuca ani epistemologii, ani

hermeneutyki.

Ten projekt – poznawczy, pisarski, teoretyczny i praktyczny zarazem – to do-

wód na to, ˝e mo˝emy wypracowaç w∏asne drogi. Spotykajà si´ one z wyznacza-

nymi przez takie filozofki jak Rosi Braidotti, ale ich najwa˝niejszà cechà jest in-

telektualna niezawis∏oÊç. Nie kopiujà – idà równolegle.

Jakimi drogami – czy mamy co do tego jakieÊ dane – idzie, powinna iÊç kry-

tyka feministyczna? Czy raczej „genderokrytyka”?

Filozofia Brach-Czainy ma te˝ wymiar etyczny, w wielu miejscach mo˝na za-

uwa˝yç jej zwiàzki z utopiami matriarchalnymi, ekologicznymi. Fragment zaty-

tu∏owany Szympans jest rozprawà z deklaracjami „Êmierci podmiotu”, „zmierz-

chu filozofii”: Ziemia jest nasza – myÊlimy. Zatem wszystko, co znajduje si´ na

niej, mo˝emy w∏àczyç do naszej mackowatej, gàbczastej, rozga∏´zionej, poszerzonej

to˝samoÊci (Brach-Czaina 2003: 122). To musi doprowadziç do katastrofy, chyba
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˝e „egocentryczny ruch ÊwiadomoÊci” przekierujemy tak, ˝eby „trafiç na pod-

miotowoÊç wszystkich poszczególnych istnieƒ”. Czy tak uczynimy? Jako projekt

kontemplacyjny, indywidualny – ten ruch myÊli zostanie zapewne podj´ty. Jako

zwrot w filozofii? Brach-Czaina wyra˝a podejrzenie, i˝ wieszczenie, czy prokla-

mowanie os∏abienia podmiotu, prowadziç ma w gruncie rzeczy do jego powi´k-

szenia. „Zwyci´zca chce wziàç ca∏a pul´” – powiada. Na pewno ma racj´. „Pro-

ces rycia”, „niwelowanie terenu” dawnych poj´ç nie tylko przygotowuje pole

pod za∏o˝enie wype∏nione nowà mocà – wydaje mi si´ w gruncie rzeczy pe∏nà

m´skiego cogito fazà hiperegocentryzmu nazywanego ró˝nymi mianami. Wszyst-

ko to spadek po Nietzschem.

Czy filozofia Brach-Czainy mo˝e pomóc krytyce feministycznej? Po pierwsze

jest dowodem na to, ˝e istnieje j´zyk feministyczny. Po drugie – ka˝e mieç na-

dziej´, ˝e ma sens szukanie zatartych Êladów, nawet jeÊli ich nie umiemy w∏à-

czyç w system. Po trzecie – dowartoÊciowuje interpretacj´ jako jednorazowy akt

ja-Êwiat, jako tekst mi∏osny. DowartoÊciowuje pojedyncze bycie. W tym kierun-

ku zmierza∏a krytyka feministyczna – od polityki do etyki, której cz´Êcià jest po-

znanie, roz-poznanie i przyzwolenie na snucie subiektywnych narracji. Czy jeste-

Êmy ju˝ w miejscu, z którego to widaç?

Chcia∏abym doczekaç si´ tekstów, które podj´∏yby prac´ budowania nowej

etyki przemyÊlanej przez doÊwiadczenie feminizmu. Byç mo˝e to zadanie karko-

∏omne. Nowa etyka? Pofeministyczny system wartoÊci? Feministki traktowane sà

wcià˝ w wielu gremiach, w stereotypowym oglàdzie jako osoby niemoralne. Mo-

˝e w∏aÊnie dlatego mog∏yby przenicowaç etyk´, opisujàc raz jeszcze histori´ i es-

tetyk´. To zadanie tak˝e dla uniwersyteckiej historii literatury.

5. Podsumowanie

Pierwsze w Polsce ksià˝ki feministyczne ukaza∏y si´ w latach dziewi´çdziesià-

tych; wi´kszoÊç po roku 1995, wokó∏ którego trzeba lokowaç seri´ edycji i zda-

rzeƒ szczególnie znaczàcych. Znaczàcy by∏ tak˝e prze∏om 2000. Po tej dacie

ukazujà si´ przede wszystkim dzie∏a ogólnoteoretyczne, o wiele mniej takich,

które zaliczyç mo˝na do „czystego” literaturoznawstwa.

JednoczeÊnie widaç iloÊciowy przyrost artyku∏ów, rozpraw inspirowanych gi-

nokrytykà lub genderokrytykà. Brak natomiast tak silnych akcentów, jakimi by-

∏y omówione w tym szkicu ksià˝ki. Wydaje si´, ˝e upowszechnianie wiedzy na

temat kulturowej to˝samoÊci p∏ci idzie w parze z jej rozpuszczaniem w humani-

stycznym wielog∏osie.

JednoczeÊnie wiemy dziÊ, ˝e humanistyka musi szukaç inspiracji w studiach

kulturowych, a t´ drog´ otwierajà gender studies. Debata równoÊciowa powodu-

je te˝ wzrost zapotrzebowania na uwyraênione ze wzgl´du na konstrukcje p∏ci

dyskursy. Mimo wyraênego antyliberalnego nastawienia cz´Êci dysponentów pu-

blicznego mówienia, którzy majà wp∏yw tak˝e na humanistyk´ – trwa polilog. Sà

wi´c warunki do rozwoju gender studies.

42 INGA IWASIÓW



Jest koniecznoÊç ich rozwijania tak˝e po to, by wspiera∏y sztuk´ oraz wiedz´

o formach komunikacji spo∏ecznej, by objaÊnia∏y Êwiat. Ta misja powinna zaczy-

naç si´ od solidnej edukacji uniwersyteckiej, dlatego te˝ w∏aÊnie Êrodowiska

akademickie muszà zaproponowaç programy badawcze zdolne podzia∏aç o˝yw-

czo. Osiàgn´liÊmy du˝o – chcia∏oby si´ wi´cej.

Pisa∏am o tematach, które sama pragn´∏abym rozwinàç, na koniec chc´ za-

uwa˝yç, ˝e jednym z takich inspirujàcych przedsi´wzi´ç jest projekt badawczy,

w ramach którego powsta∏a ta ksià˝ka.
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SUMMARY

A Ray of Sunshine, a Spot of Rain: Polish Feminist Criticism

This is a comprehensive and authoritative account of feminist criticism in Poland after

1989 and the processes it underwent in the course of the last 15 years. Written by the author

– scholar, poet, literary critic – who belongs to the founding generation of Polish Women

Studies, it comments on nearly all the major publications representing this field of academic

research and didactics, not avoiding competent evaluation. Iwasiów focuses on the processes

of excluding, marginalising and commercializing feminist and gender criticism, its influence

on discursive standards, and its transformation under the pressure of politics and postmodern

humanist thought. Having enumerated and appreciated all the achievements of Polish feminist

criticism, Iwasiów nevertheless states that the impact of the first years of the 1990s has been
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lost, which to a great extent is to be blamed on the general lack of financing serious, expensive

and collective research in this field as well as the overall neo-conservative or male centered

bias of Polish mainstream culture. Finally, it is argued here that by re-writing both history

and aesthetics, current feminist thought should achieve new ethical dimension.
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HANNA SERKOWSKA

Genderowe interpretacje Ingi Iwasiów

Niniejsze opracowanie jest tekstem trzeciego stopnia, dotyczy bowiem literatu-

roznawczych prac innej badaczki i wyznacza sobie zadanie skomentowania inter-

pretacyjnej genderystyki (czy genderowych interpretacji) szczeciƒskiej badaczki.

Otwierajàc pierwszà w Polsce konferencj´ poÊwi´conà krytyce feministycznej

w 1998 roku, Maria Janion opowiedzia∏a swojà drog´ do feminizmu. Feminizm

to metoda odnawiania znaczeƒ, które dokonuje si´ poprzez ponowne czytanie,

czytanie i jeszcze raz czytanie – powiedzia∏a, cytujàc przy okazji Barbar´ John-

son, wed∏ug której ponowne czytanie tego samego tekstu rodzi „ró˝nic´ tekstu”,

obalajàcà to˝samoÊç tekstu (Janion 2000: 11). Przytoczmy te˝ Anette Kolodny,

która w polemice z Bloomowskà „mapà niedo/od/czytania” (jak trafnie przet∏u-

maczy∏a na j´zyk polski neologizm misreading Teresa Walas) stwierdza, ˝e po-

nownie czytaç, dokonywaç re-wizji (na nowo przeglàdaç) w wydaniu feministycz-

nym nie oznacza: poprawiaç, oddalajàc si´ od tekstu ojca, jak to czyni poeta-efeb,

lecz wynika z potrzeby spojrzenia w przesz∏oÊç z nowej krytycznej perspektywy.

Prowadzi nie do zatarcia, lecz do odzyskania przesz∏oÊci (i tekstów dla siebie)

w innej postaci. Wszystkie przywo∏ane w∏aÊnie g∏osy mogà stanowiç wprowadze-

nie do literaturoznawczych esejów Ingi Iwasiów; wprowadzajà, ale nie sà wystar-

czajàce do ich opisu. Inga Iwasiów czyta wed∏ug innej, w∏asnej metody.

Zanim przejd´ do omówienia tej metody, spróbuj´ scharakteryzowaç j´zyk owych

esejów. Iwasiów pisanie o literaturze sytuuje si´ na pograniczu zdystansowanej po-

stawy pos∏ugujàcego si´ metaj´zykiem badacza oraz postawy twórczej (Kraskowska

2003: 111). Jest to rodzaj, by tak rzec, poetyckiej eseistyki, która czasem napotyka

na opór odbiorców nawyk∏ych do innych akademickich standardów, kiedy indziej

wywo∏uje zachwyt tych, którzy cenià – jak w recenzji wydawniczej Parafraz i inter-

pretacji pisze Jerzy Smulski – uwodzicielski urok naukowego pisania Ingi Iwasiów.

Pisania, które nosi znamiona osobistego stylu i metody, opatrzonego – tu cytuj´

Smulskiego cytujàcego Wyk´ – piecz´cià osobowoÊci.1 Badaczka uzyskuje ów oso-

1 Mówiàc o Koniƒskim badaczka stwierdza, ˝e sam j´zyk, styl wypowiedzi stwarza rozleg∏e

mo˝liwoÊci interpretacyjne, na przyk∏ad przez to, ˝e dà˝y ku biegunowi odczuç i sprzeciwia si´

przemocy rozumu. Postuluje inny j´zyk akademickiego dyskursu: do empatycznego kontaktu z fabu-

∏à nale˝y si´ przyznawaç nawet w rozprawie sygnowanej znakiem uniwersyteckiego wydawnictwa.



bisty styl, rozpoznawalny idiolekt badacza tak˝e poprzez fakt, ˝e wykorzystuje nie-

które poj´cia z czytanego tekstu i zespala je z w∏asnym dyskursem. Na przyk∏ad

piszàc o Odojewskim u˝ywa poj´ç takich jak kres, cykl, zmierzch, fragment (¸eb-

kowska 1995: 183).2 Jak w poprzednich, tak i w najnowszych pracach przejawia

Iwasiów sk∏onnoÊç do pos∏ugiwania si´ j´zykiem wieloznacznym, obdarzonym du-

˝ym ∏adunkiem metaforycznym, zbli˝onym do tego, jaki wyst´powa∏ np. u wczesnej

Cixous czy Irigaray, ale nieobcego tak˝e amerykaƒskim feministkom lat 1970.

W wydanym ostatnio zbiorze Parafrazy i interpretacje Iwasiów stwierdza, ˝e

interpretacja jest najciekawszà z procedur literaturoznawczych. Spróbujmy za-

stanowiç si´, na czym owe interpretacje polegajà, si´gajàc wstecz do Rewindy-

kacji, pierwszego zbioru, w którym zastosowa∏a feministyczne narz´dzia do od-

czytania szeregu tekstów literackich. Widaç w nim wyraênie opór badaczki

przed przyj´ciem jakiejÊ jednej feministycznej metody. Czyta tak, by uniknàç

syntezy i zwiàzanych z nià uogólnieƒ.3 Synteza, uogólnienie, kanonizacja, ce-

nione przez krytyk´ g∏ównonurtowà, w krytyce feministycznej oznaczajà st∏u-

mienie peryferii, zak∏adajàc spójny i jednoznaczny obraz historii literatury.

Iwasiów stwierdza w Rewindykacjach, ˝e margines ratuje centrum przed samo-

zag∏adà, samo centrum bowiem prowadzi do wojen. Pomija przy tym wa˝ny

i odnoszàcy si´ do przemawiania z marginesu fakt, ˝e szowinizm nie jest wy-

∏àcznie cechà g∏ównonurtowà. Nie sàdz´, by utopistycznie wierzy∏a, ˝e wolne sà

od niego poszczególne grupy mniejszoÊciowe. Raczej szowinizm mniejszoÊci

jest u nas wcià˝ kwestià pomijanà, z uwagi na ogólnie niskà wra˝liwoÊç na sa-

me mniejszoÊci, a to z pewnoÊcià nie stwarza dobrych warunków dla ekspono-

wania, a tym bardziej egzekwowania ich praw.

Najwa˝niejsze wydaje si´ jednak dla badaczki wypracowanie w∏asnej, nowa-

torskiej metody, osobistej i nowatorskiej – jak zak∏ada ¸ebkowska – przez

wzglàd na swój eklektyzm. Iwasiów dokonuje pionierskiej (wobec uprawianych

powszechnie w Polsce women studies), feministycznej lektury kanonu m´skiego,

czerpiàc m.in. z teorii amerykaƒskich inspirowanych dekonstrukcjà, francuskich

neopsychoanalitycznych i brytyjskich z akcentem na perspektyw´ spo∏ecznà. Pra-

gnie budowaç feminizm po polsku, uwzgl´dniajàcy polskà perspektyw´ kulturo-

wà i lokalnà praktyk´ lektury feministycznej, unikajàc b∏´dów, jakie pope∏ni∏a

jej zdaniem Kate Millet w odniesieniu do kanonu amerykaƒskiego, a Luce Iri-

garay do francuskiego. JeÊli tak jest istotnie, mo˝na zapytaç, dlaczego pozosta-

wi∏a w tytule ksià˝ki termin „rewindykacje”? Przecie˝, jak pisze, pragnie unik-

nàç denotowanego nim zmia˝d˝enia i przej´cia, rezygnujàc z napisania planowanej

wczeÊniej monografii machoizmu, a w korpus interpretowanych tekstów w∏àcza
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2 Iwasiów nie chodzi o pozbawionà regu∏ przyjemnoÊç czytania, prowadzi jednak nauko-

we, akademickie czytanie tekstów i ich interpretacj´ na inny grunt, wkomponowuje weƒ ele-

ment spontanicznoÊci i pewnej arbitralnoÊci, który oddala i uwalnia od lektur szkolnych.
3 Cz´Êç g∏ównonurtowych krytyków – jak Arkadiusz Morawiec (Morawiec 2000) – tak

proklamowanà w praktyce feministycznego czytania niech´ç do syntezy (polegajàcà na otwar-

ciu, w miejsce domkni´cia) interpretuje jako niezdolnoÊç do syntezy (w ich krytycznym deka-

logu zdolnoÊç syntezy jest jednà z wartoÊci cenionych najwy˝ej) i tym uzasadniajà s∏abà apli-

kowalnoÊç feminizmu do g∏ównego nurtu.



tak˝e i te, które dowodzà zmian dokonujàcych si´ w ÊwiadomoÊci m´˝czyzn „po

lekcji feminizmu”.4 Kanonu nie chce zniszczyç ani odrzuciç. Raczej, podà˝ajàc

drogà reinterpretacji mitów dyskursywnych – wytyczonà przez de Beauvoir, a po

niej przez Monique Wittig, Kate Millet, Tani´ Modleski i Carolyn Heilbrun –

poddaç go dekompozycji i mediacji.

Kolejne pytanie dotyczy ró˝nicy mi´dzy interpretacjà praktykowanà przez Iwa-

siów a szko∏à dekonstrukcji, g∏ównie w wydaniu Derridy, wobec której badaczka

uznaje swój d∏ug. Upraszczajàc mo˝na powiedzieç, ˝e podobnie jak dekonstruk-

tywiÊci zezwala na ró˝norodnoÊç odbioru, lecz zarazem chce, by ka˝dy mia∏ pra-

wo do nadania sensu czytanemu tekstowi. Czasami chodzi po prostu o lektur´-

-prowokacj´ wobec kanonu krytyki g∏ównonurtowej, która, jak naucza∏a Anette

Kolodny (podobnie jak Iwasiów zwolenniczka pluralizmu krytycznego), czyni ten

fach polem minowym, polem zaminowanym przez l´k przed koniecznoÊcià po-

dzielenia si´ w∏adzà, jakà daje nadawanie znaczeƒ. Przyk∏adem takiej prowokacji

jest pos∏u˝enie si´ przez czytajàcà m´ski kanon kobiet´ strategià erotyzacji lektu-

ry, metafory pieszczoty, otarcia, dotyku, u/z/wodzenia, co dra˝ni m´skà krytyk´

uwa˝ajàcà uwodzenie za w∏asnà prerogatyw´, i prowadzi do backlash’u. W konse-

kwencji to, co powinno byç pluralistycznym wielog∏osem, staje si´ jednog∏osowe.5

Krytyka feministyczna nie ma (a skoro nie dà˝y do tworzenia typologii, para-

dygmatów, syntez, bàdê nie zdo∏a∏a jeszcze wytworzyç jednoznacznego stanowi-

ska krytycznego, mo˝e nie chce mieç) takiej mocy perseweracyjnej, która pozwo-

li∏aby jej wywieraç wp∏yw na ˝ycie literackie i j´zyk krytycznoliteracki w Polsce

– czytam dalej w Rewindykacjach. Pozostaje uprawianie jej w praktyce, by do-

konaç zmian, wy∏omu w trudnym do wzruszenia paradygmacie krytyki, tej kry-

tyki, która pozostaje od czasów Virginii Woolf w r´kach m´˝czyzn. Krytyków

niepokoi taka inwazja na ich wy∏àczne pole, woleliby, by kobiety zachowa∏y ich,

jak pisze Kolodny, ladylike qualities. Krytyka literacka, nadawanie sensów, jest

formà sprawowania w∏adzy, stawkà w grze o w∏adz´, ale Iwasiów po˝àda tej w∏a-

dzy inaczej, bàdê po˝àda w∏adzy inaczej zdefiniowanej Jako feministka, nie po-

˝àdam w∏adzy przez kompletne opisanie i nazwanie (Iwasiów 2002: 254): nie chce

wejÊç do g∏ównego nurtu w zamian za obietnic´, ˝e nie zrobi w nim rewolucji.

Kolejna wa˝na zasada interpretacji g∏osi, ˝e ka˝dy tekst jest uwik∏any w kon-

tekst. Kontekst pozwala na nale˝ytà ocen´ tekstów nale˝àcych do przesz∏oÊci.

Na przyk∏ad jeÊli teksty kobiet w przesz∏oÊci wypadajà gorzej, w ich analizie na-
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4 Przeciwnie, o pewnym uto˝samieniu gender criticism z procedurami rewindykacyjnymi

w tekstach Iwasiów Êwiadczyç mo˝e tytu∏ rozdzia∏u Parafraz i interpretacji, poÊwi´conego kry-

tyce praktyk genderowych, „Rewindykacje rewindykacji”, czyli rozbiórka rozbiórki, czy de-

konstrukcja dekonstrukcji.
5 Dostrzegam u Iwasiów Êlady tego, co wyk∏ada w alegorycznej formie Anette Kolodny

(1985), w przypowieÊci o dwóch podró˝nikach, którzy natkn´li si´ na bia∏à kobiet´ zamiesz-

kujàcà przez 9 lat samotnie na pustyni, po ucieczce z domu ojca i po tym, jak jej m∏ody to-

warzysz zginà∏ z ràk Indian. M´˝czyzn zdumia∏ i przerazi∏ fakt, ˝e kobieta zdo∏a∏a sama, bez

towarzystwa m´˝czyzn prze˝yç tak d∏ugo na pustkowiu. Nak∏aniajà jà wi´c, by wróci∏a do cy-

wilizacji. W ten sposób pustynia, d˝ungla, miejsce doÊwiadczenia, przygody i odkrycia pozo-

staje ich wy∏àcznà domenà.



le˝y koniecznie uwzgl´dniç kontekst: kobiece wykluczenie z historii, z udzia∏u

w ˝yciu publicznym i wtórnie z kanonu literatury. Poza kontekstem pisma, w lek-

turze uwzgl´dniç nale˝y tak˝e okolicznoÊci lektury. Iwasiów wybiera postaw´ in-

terpretatora wpisujàcego w dzie∏o obraz samego siebie, oddalajàc si´ od herme-

neutyki sensu ukrytego w dziele na rzecz dekonstruktywistycznego reading. Jest

to lektura zanurzona w egzystencji, w kontekÊcie pojedynczego ˝ycia. Ka˝da wy-

powiedê ma charakter podmiotowy, subiektywny. Badaczka nie ∏udzi si´, ˝e jest

mo˝liwy, czy bodaj po˝àdany, naukowy obiektywizm (Iwasiów 2004a: 46). Jak

feministki inspirowane teorià situated knowledge, nawo∏uje do ∏àczenia perspek-

tywy intelektualnej z egzystencjalnà. W obronie umiejscowienia podmiotu, po-

siadajàcego histori´ i ˝yciowe cele (Iwasiów 2004a: 193) oddala jako nieprzydat-

nà i czysto retorycznà propozycj´ republiki nomadycznej. Nomada to tylko zr´czna

metafora.

W kwestii zad∏u˝eƒ teorii i praktyki interpretacyjnej Ingi Iwasiów, zauwa˝yç

wypada, ˝e teoria umiejscowienia poznawczego i krytycznego (a praktyka jest

dla badaczki o wiele cenniejsza od teorii), wyrasta na gruncie studiów post-ko-

lonialnych. Takie umiejscowienie dyskursu krytycznego, powstajàce w opozycji

do tonu naukowej ascezy, wymaga wyjaÊnienia pozycji mówiàcego i cz´sto prze-

jawia si´ w geÊcie autoprezentacji, przyznania si´ do interesownoÊci i stronni-

czoÊci, pobudek i profitów. Lektura s∏u˝y, jak uczy Stanley Fish, danej wspólno-

cie interpretacyjnej. Dlatego, kiedy czytam, ˝e styl Iwasiów przypomina styl

zatroskanej publicystki, pedagoga, ˝e od analizy tekstu zbyt ∏atwo przechodzi do

jego spo∏ecznych uwarunkowaƒ, odnosz´ wra˝enie, ˝e krytyk na czas pisania re-

cenzji (chodzi o Arkadiusza Morawca) zapomina w∏aÊnie o kontekstowym usy-

tuowaniu lektury (o zadomowionej ju˝ przecie˝ w humanistyce teorii lokalno-

Êci), postulowanym i realizowanym przez badaczk´, która istotnie inkrustuje swoje

interpretacje licznymi obserwacjami polskiej rzeczywistoÊci, ale przez to wcale

nie wychodzi z jasno zdefiniowanej za∏o˝onej roli literaturoznawczyni i krytycz-

ki literackiej. Przeciwnie, zwraca uwag´ na ∏aƒcuch uwarunkowaƒ: piszàcy-kon-

tekst-czytajàcy-kontekst. Iwasiów wcale nie twierdzi, ˝e przemawia w imieniu

wszystkich, jest krytyczkà lokalnà.

Z kolei w Gender dla Êrednio zaawansowanych (2004) widaç wyraênie tenden-

cj´ – wynikajàcà po cz´Êci z potrzeby jeszcze silniejszego podkreÊlenia pocze-

snego miejsca genderystyki wÊród innych praktyk krytycznych – do wskazywania

obszarów wspólnie zajmowanych przez gender i ponowoczesnà humanistyk´,

punktów stycznych genderu i teorii postkolonialnych, genderu i nowego history-

zmu. RównoczeÊnie praca, a tak˝e badawcza praktyka, której ksià˝ka jest wyni-

kiem, wskazuje na dwuznacznoÊç sytuacji akademickiej genderystyki, która g∏o-

si koniecznoÊç zewn´trznego usytuowania wobec g∏ównego nurtu i (w obawie

przed wch∏oni´ciem i neutralizacjà) broni statusu outsidera, a zarazem zabiega

o niezb´dnà instytucjonalizacj´, obecnoÊç w akademickim curriculum, miejsce

w podr´cznikach. Nawet tak awangardowa teoria jak krytyka etyczna przej´∏a,

zdaniem Iwasiów, wyznaczony wczeÊniej przez gender criticism zwrot ku warto-

Êciom. Nie ma lektury pozbawionej intencji – zawsze czytamy w jakimÊ celu –

a nasze intencje zaÊwiadczajà o wartoÊciach.
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W swojej najnowszej pracy przestrzega te˝ badaczka z jednej strony przed ry-

zykiem popadni´cia w przynale˝noÊç do zamkni´tej w getcie mniejszoÊci, z dru-

giej przed niebezpieczeƒstwem wch∏oni´cia, przyswojenia sobie przez g∏ówny nurt

podstawowego zasobu s∏ów, poj´ç i metodologii, wypracowanych w ∏onie teorii

genderowych. Przeciwna praktyce inkrustowania wypowiedzi poj´ciami gendero-

wymi (innoÊç, pogranicznoÊç, wykluczenie), które czynià owe wypowiedzi poli-

tycznie poprawnymi (choç wypowiadajàcy wcale nie staje si´ przez to wra˝liw-

szy na desygnowane nimi zjawiska!), Iwasiów broni energii, jakà zawiera feminizm.

Nie chce, by rozpuÊci∏a si´ w pozornie donioÊlejszym projekcie nowoczesnej hu-

manistyki, która sprowadza znów wszystko do jednego modelu. Niestrudzona

w stawianiu czo∏a atakom g∏ównego nurtu, Iwasiów broni zasadnoÊci stosowa-

nia perspektywy feministycznej do interpretacji tekstów, jako cz´Êci pluralistycz-

nej oferty intelektualnej oraz prób zdefiniowania jej procedur, których niekon-

kludywnoÊç i amorficznoÊç wielokrotnie podkreÊla. Ka˝da kolejna ksià˝ka Iwasiów

poÊwi´cona krytyce feministycznej i genderowej to ˝ywe laboratorium, przyk∏ad

kszta∏towania, powstawania i przeobra˝eƒ, jakim podlegajà na naszych oczach

narz´dzia krytyki z tego obszaru, który pozostaje – z wyboru – polem ekspery-

mentalnym.

Parafrazy oraz Gender dla Êrednio zaawansowanych ods∏aniajà oblicze badaczki

nieco bardziej uleg∏ej, odchodzàcej od stanowiska rewindykacyjnego wobec kano-

nu. Iwasiów przyznaje si´ nawet do okresu b∏´dów i wypaczeƒ w swojej karie-

rze, kiedy pad∏a ofiarà w∏asnej feministycznej ˝arliwoÊci okresu rewolucyjnego.

Dzisiaj nie myÊli ju˝ tak konfrontacyjnie. Nie chce ograniczaç si´ do ∏apania mi-

zoginicznych tekstów na goràcym uczynku. Postawa pojednawcza oznacza goto-

woÊç kompromisu z tekstami wczeÊniej surowo krytykowanymi. Uwzgl´dniwszy

katalog wst´pnych zastrze˝eƒ, Iwasiów dokonuje teraz empatycznego otwarcia

na tekst, obdarza go wymagajàcà przyjaênià (Iwasiów 2004a: 141). Stosowana

wczeÊniej na zasadzie prowokacji erotyzacja lektury ust´puje lekturze sponta-

nicznie hedonistycznej. DziÊ id´ za czymÊ innym. Za decyzjà poszukiwacza, impul-

sem myÊliwego, instynktem hedonisty (Iwasiów 2004a: 100). Tekstów, b´dàcych

w równym stopniu co Jerzego Kosiƒskiego Malowany ptak, czy Pustelnik z 69 uli-

cy, kondensatem fallocentrycznej dominacji i przemocy, nie odrzuca i nie uspra-

wiedliwia, lecz czyta dla prze˝ycia (Iwasiów 2004a: 106). Przy okazji sprowadza

akademickie czytanie tekstów i ich interpretacj´ na inny grunt, wkomponowu-

jàc weƒ element spontanicznoÊci i arbitralnoÊci.

Propozycja Iwasiów polega teraz na czytaniu dwustopniowym: interpretacj´

poprzedza parafraza. Parafraza to pierwszy etap czytania – odczytanie dla sie-

bie tekstu – zaÊ interpretacja to faza oparcia si´ obowiàzujàcemu w kanonie re-

pertuarowi odczytaƒ. Najuczciwsze sprawozdanie z lektury to parafraza respek-

tujàca prawa tekstu i zachowujàca Êlady/opis zmagania si´ z tekstem. Przy okazji

dzieli si´ z nami Iwasiów krytycznà refleksjà nad praktykami genderowymi, któ-

re czasami cechuje dogmatyzm, brak autorewizji, a dalej projekt ideowy pewnej

wspólnoty, na który – na niekorzyÊç tekstu – przesuni´ta zostaje uwaga czytajà-

cego. GenderyÊci skazani sà przez to na sta∏à czujnoÊç, na ustawicznà podejrz-

liwoÊç i auto-krytyk´, by uniknàç zamkni´cia i uniwersalizmu, które sami pi´t-
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nujà. Lektura feministyczna musi byç bardziej od innych sk∏onna do autorewizji,

by nie produkowaç asymetrii, której si´ niegdyÊ przeciwstawi∏a, pisze Iwasiów,

by nie sta∏a si´ amputacjà, wymazaniem, gniewnym rozrachunkiem (Iwasiów

2004a: 53).

Zwraca uwag´ zainteresowanie badaczki – troszczàcej si´ o aplikowalnoÊç oma-

wianych metodologii do praktyki literaturoznawstwa, krytyki literackiej oraz dy-

daktyki polonistycznej dnia dzisiejszego i jutra – dla spraw szeroko poj´tej ak-

tualnoÊci, widoczne wpierw w podtytule Rewindykacji: Kobieta czytajàca dzisiaj,

a dalej w Gender dla Êrednio zaawansowanych, kiedy podejmuje kwesti´ dydak-

tyki uniwersyteckiej dzisiaj i w szeregu deklaracji: dziÊ jesteÊmy Êwiadomi umow-

noÊci ról, dziÊ przewa˝ajà genderystki formacji kulturalistycznej i podejÊcie re-

toryczno-narratologiczne.

Najnowsza faza genderowych interpretacji Iwasiów nie przynosi wi´kszej kry-

stalizacji metody (ta powinna pozostaç, pami´tajmy, w stadium wiecznej amorfii,

bytowaç pomi´dzy wieloma metodami), lecz stanowi o ruchu, sta∏ym ruchu od

definicji, od jednej sta∏ej metody.

Istotnà zmianà w stosunku do stanowiska zawartego w Rewindykacjach jest

fakt, ˝e dziÊ Iwasiów nie czyta ju˝ „jak kobieta”. Czytanie jak kobieta wymaga

bowiem wtórnej substancjalizacji ról p∏ciowych i/lub wytworzenia na u˝ytek aktu

lektury obowiàzujàcego w danym czasie, ale nie obejmujàcego przecie˝ wszyst-

kich podmiotów tym mianem okreÊlanych, konstruktu kobiety. Iwasiów uznaje

dziÊ to pierwsze stanowisko za przestarza∏e.6 W Gender dla Êrednio zaawanso-

wanych stwierdza: nie ma takiej grupy, która uwzgl´dnia∏aby szczególnà sytuacj´

wszystkich podmiotów (Iwasiów 2004: 79) i zawsze jakaÊ cz´Êç ka˝dej osoby jest

niedoreprezentowana. Jednak przechodzàc na stron´ kulturalistek rezygnujemy

z podmiotowoÊci badaczki i tracimy przedmiot badaƒ. To˝samoÊç jest konstruk-

cjà zmiennà w czasie i uzale˝nionà od kontekstu, g∏osi przytoczona zresztà we

wspomnianym zbiorze teoria performatywów Judith Butler (to, czym jest dana

osoba, jest zwiàzane z kontekstem, w którym zosta∏a okreÊlona). Czytajàc, Iwa-

siów ustanawia ka˝dorazowo ró˝nic´, czytanie staje si´ dla niej procesem ró˝ni-

cowania, ruchem od danych odczytaƒ i interpretacji. Inga Iwasiów jest feminist-

kà (w sensie identyfikacji z pewnà okreÊlonà grupà), a zarazem postfeministkà

(bo wspólnot´ zast´puje z/ró˝nicowaniem). Nie czyta „jak kobieta”, lecz czyta-

jàc przyjmuje na siebie okreÊlonà, zmiennà w czasie rol´. Tworzy w∏asnà meto-

d´ interpretacji, a dopiero póêniej definiuje t´ procedur´ jako raz po raz kobie-

cà, feministycznà, genderowà. W ten sposób uwypukla owej praktyki lekturowej

cnot´ autokrytyki, jej wyczulenie na oznaki zamkni´cia, dogmatyzmu, uniwersa-

lizmu. K∏adzie nacisk na projektowoÊç krytyki gender oraz na opór, jaki ona sta-

wia asymilacyji, wreszcie postuluje (i realizuje) metodologiczny synkretyzm i two-

rzy dla literaturoznawstwa awangardowy warsztat narz´dzi badawczych.
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takich, jak to: kobiety piszàce majà mniejszà potrzeb´ tworzenia typologii, paradygmatów, syntez

(Iwasiów 2002: 37).
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SUMMARY

Inga Iwasiów’s Gender Interpretations

This article sheds light on methods and strategies of interpreting literary texts employed

by Inga Iwasiów – one of the founding scholars of Polish feminist and gender criticism. Its

main focus is on a series of three books published by this author in the years 2002-2004,

dealing with current Polish literature (Revindications. A Woman Reading Today, 2002; Paraphrases

and Interpretations, 2004) and publishing the lectures delivered at the Szczecin University under

the title Gender for Advanced Beginners (2004).

Rooted deeply in the feminist practices of re-reading literary canon, deconstructing patriarchal

stereotypes and undermining mainstream criticism, Iwasiów’s strategies nowadays evolve toward

more individual, differentiated, contextual and emphatic interpretation, trying to avoid the

essentialist fallacy. Her method combines two elements: first – paraphrasing the literary text;

then – interpreting it contrary to dominant reading modes. Iwasiów’s favourite objects of

a thorough and suspicious examination are works by male authors (her major academic

dissertations focus on W. Odojewski and L.Tyrmand) searched for any traces of gendered

discourses and images. As a scholar, she is deeply concerned about the quality of contemporary

programmes in humanities, constantly appealing for the importance of feminist and gender

perspectives in didactics and research.

Giving an accurate account of Iwasiów’s achievements, Serkowska genuinely admires both

her style and method, as well as the ethical dimensions of her programme, her self-criticism

and innovative approach to literary studies.
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DRAHOMÍRA VLAÂÍNOVÁ

Dyskurs feministyczny w literaturze czeskiej
lat 90. XX wieku

Kiedy w pierwszej po∏owie XIX wieku, w trakcie odrodzenia narodowego,

kszta∏towa∏a si´ nowoczesna literatura czeska, jednym z jej ewidentnie s∏abych

punktów by∏ brak pisarek, które mog∏yby u boku m´˝czyzn patriotów realizo-

waç program tworzonej w j´zyku czeskim literatury narodowej. KoniecznoÊç w∏à-

czenia kobiet do tego procesu wydawa∏a si´ z punktu widzenia ówczesnych po-

trzeb na tyle pilna, ˝e jeden z najwi´kszych ówczesnych poetów i budzicieli

narodowych FrantiÆek Ladislav åelakovsky wymyÊli∏ na potrzeby antologii lite-

ratury czeskiej, która mia∏a si´ ukazaç w Anglii, poetk´ ˚ofi´ Jandovà i sam

napisa∏ jej wiersze. Wydawa∏ równie˝ i znacznie poprawia∏ drobne utwory lite-

rackie, przede wszystkim wiersze, zakonnicy Antonii Pedálovej. Inni patroni

w podobny sposób przyczyniali si´ do powstania twórczoÊci kobiet, które od-

wa˝y∏y si´ zadebiutowaç literacko. Najbardziej udany wiersz naszej zas∏u˝onej

autorki ksià˝ki kucharskiej Magdaleny Dobromily Rettigovej napisa∏ jej mà˝,

a wokó∏ tworzàcej dosyç przeci´tne wiersze Marii Svobodovej liczni patrioci-

-entuzjaÊci tworzyli pompatyczne legendy. Podobnie rzecz si´ mia∏a ze wspól-

nym wystàpieniem czeskich poetek w rozdawanym przy okazji czeskiego balu

patriotycznego almanachu Pomn˘nky (Niezabudki) z roku 1843, którego w∏aÊci-

wym twórcà by∏ Josef Kajetan Tyl (VlaÆínová 2000: 194). Równie˝ nasze naj-

wa˝niejsze pisarki XIX wieku – BoŒena N˘mcová i Karolína Sv˘tlá – zadebiu-

towa∏y pod patronatem i przy znacznym wsparciu m´˝czyzn. Ta wzajemna

wspó∏praca mia∏a bez wàtpienia wp∏yw na ukszta∏towanie si´ i rozpowszechnie-

nie czeskiej wersji feminizmu. Pierwsze czeskie emancypantki, na przyk∏ad EliÆka

Krásnohorská i Teréza Nováková, cz´sto mówi∏y nie o feminizmie, ale o tzw.

kwestii kobiecej (VlaÆínová 1987), zaÊ g∏ównym celem ich wysi∏ków by∏o stwo-

rzenie takiego systemu szkolnictwa dla kobiet, który doprowadzi∏by do pe∏ne-

go równouprawnienia w dziedzinie wykszta∏cenia. Tak˝e ich kontynuatorki z pierw-

szej po∏owy XX wieku – ∏àcznie ze zbuntowanà BoŒenà Vikovà-Kun˘tickà

i feministycznie zorientowanà filozofkà Annà Pammrovà – które poszerzy∏y

swój program o kwesti´ zrównania praw kobiet we wszystkich sferach ˝ycia



spo∏ecznego, nie przejawia∏y agresji typowej dla wspó∏czesnych im przedstawi-

cielek ruchu sufra˝ystowskiego, a je˝eli nawet zdarza∏o im si´ wystàpiç prze-

ciwko m´˝czyznom, to w formie raczej ∏agodnej.

Fala zainteresowania problematykà feminizmu, która przesz∏a przez ca∏à Eu-

rop´ Zachodnià w latach 1960., nie mia∏a ˝adnego wp∏ywu na ówczesnà czeskà

myÊl i literatur´. Ferment polityczny trwa∏ zbyt krótko, a lata tzw. normalizacji,

jakie po nim nastàpi∏y, zamkn´∏y kana∏y informacyjne, przez które mog∏yby si´

przedostawaç inne idee ni˝ uznawane przez re˝im za poprawne. Mimo to wie-

le autorek publikujàcych w drugiej po∏owie XX wieku, z koniecznoÊci uznajà-

cych kwesti´ równouprawnienia kobiet za ostatecznie rozwiàzanà, a feminizm za

bur˝uazyjny wymys∏, cz´sto przedstawia∏o w swoich utworach rzeczywisty i uczu-

ciowy Êwiat kobiet.

W latach 1990., po upadku systemu komunistycznego, pojawi∏y si´ w dziedzi-

nie literatury i literaturoznawstwa nowe mo˝liwoÊci. Od tego czasu, nierzadko

z kilkudziesi´cioletnim spóênieniem, przedostajà si´ do Czech nowe sposoby

myÊlenia o literaturze, cz´sto takie, które zachodnie literaturoznawstwo ma ju˝

od dawna za sobà. Na poczàtku lat 1990. od˝ywa w Czechach myÊl feministycz-

na, a feminizm staje si´ tematem licznych filozoficznych, socjologicznych i teo-

retycznoliterackich dyskusji. Na ∏amach wielu czasopism pojawiajà si´ artyku∏y

i rozprawy o tematyce feministycznej. Niektóre periodyki, jak na przyk∏ad Ini-

ciály, Prostor, Sociologicky çasopis, Tvar, Labyrint poÊwi´cajà tej tematyce ca∏e

numery. Powstajà te˝ specjalne pisma o orientacji feministycznej (Jedním okem,

z wersjà angloj´zycznà One Eye Open) oraz feministyczne wydawnictwa – na przy-

k∏ad Nakladatelství (Wydawnictwo) Marii Ch«ibkovéj – bàdê te˝ wydawnictwa

nieokreÊlane jako feministyczne, ale nastawione na wydawanie literatury pisanej

przez kobiety i dotyczàcej kobiet (Motto, Petra, Rodina). Organizowane sà kon-

ferencje naukowe (na przyk∏ad Wydzia∏ Pedagogiki Uniwersytetu w Ústí nad

¸abà zorganizowa∏ w 1995 roku konferencj´ na temat Kobieta, j´zyk, literatura,

pokonferencyjny tom pod red. Dobravy Moldanovéj: 1997), a w telewizji poja-

wiajà si´ panele dyskusyjne i programy poÊwi´cone spo∏ecznemu statusowi kobiet.

Czeski feminizm, przynajmniej taki, jaki odnajdujemy w literaturze pi´knej, jest

w dalszym ciàgu pozbawiony przejawów walecznej nienawiÊci. Wykorzystuje on

raczej humor i hiperbol´, przyglàdajàc si´ m´˝czyênie jako stworzeniu innego

rodzaju, a nie jako potworowi, którego nale˝y zg∏adziç. Alexandra Berková,

spoÊród renomowanych pisarek uznawana niemal za nieoficjalnego rzecznika cze-

skiego feminizmu, t∏umaczka na j´zyk czeski [...] najbardziej ostrego, s∏awnego,

wojowniczego i najcz´Êciej dyskutowanego tekstu feministycznego, jaki kiedykolwiek

powsta∏ [...] amerykaƒskiej autorki Valerie Solanas (Solanas 1998: 87) i zarazem

autorka pos∏owia do tego przek∏adu, zachowuje w swoich poglàdach pewien dy-

stans: Feminizm nie stanowi sporu mi´dzy p∏ciami, ani walki prawej i lewej r´ki,

lecz jest próbà wyrównania dysharmonii, powsta∏ej w wyniku przewa˝ajàcego w Êwie-

cie wp∏ywu pierwiastka m´skiego (w∏adczego, silnego, abstrakcyjnego, kolektywne-

go, upraszczajàcego, ideologizujàcego), co odbywa si´ kosztem wartoÊci ˝eƒskich –

emocjonalnoÊci, empatii, praktycznoÊci, indywidualizmu, wyczucia konkretnego de-

talu (Solanas 1998: 89).
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Literatura pisana przez kobiety, dla kobiet i o kobietach, w której czytelnicz-

ki mog∏yby odnaleêç [...] uczucie, ˝e w g∏osie innej kobiety s∏yszà echo w∏asnego

g∏osu (Morris 2000: 56) przypomina przerwanà tam´. Ca∏a ostatnia dekada mi-

nionego wieku to wr´cz zalew tego rodzaju twórczoÊci. Zorientowaç si´ w tym

wartkim nurcie, oceniç walory artystyczne, wskazaç podstawowe kr´gi tematycz-

ne, system myÊlowy oraz ogarnàç Êwiat uczuciowy bohaterek i autorek przyna-

le˝nych do ró˝nych pokoleƒ i posiadajàcych ró˝ny sta˝ pisarski – to praca nie-

∏atwa, niemal˝e syzyfowa. Pomocne mo˝e byç tu przyj´cie kryterium

pokoleniowego (VlaÆínová 2001) w po∏àczeniu z kryterium chronologicznym,

rozumianym jako moment zaistnienia danej autorki w Êwiecie literackim. Po∏à-

czenie tych dwóch kryteriów jest niezb´dne ze wzgl´du na specyfik´ rozwoju li-

teratury czeskiej po roku 1948, a przede wszystkim po roku 1970, kiedy to de-

biuty licznych autorek z powodów politycznych by∏y utrudnione lub te˝ znacznie

opóênione. Obierajàc powy˝sze kryteria jako punkty wyjÊcia, mo˝na dokonaç

podzia∏u literatury pisanej przez kobiety na kilka grup.

Pierwszà grup´ tworzà autorki, które zadebiutowa∏y na prze∏omie lat 1950.

i 1960. (Valja Styblová, Alena Vrbová, Jarmila Loukotková, Jaromíra Kolárová).

W latach 1990. ich aktywnoÊç pisarska ju˝ s∏abnie, nowe utwory publikujà doÊç

rzadko i raczej nie sà w stanie osiàgnàç ju˝ szczytów, które wczeÊniej zdoby∏y

w swojej twórczoÊci. Pokoleniowo do tej grupy zalicza si´ te˝ Marie Kubátová (ur.

1922) – autorka, której uda∏o si´ zachowaç w dalszym ciàgu znacznà Êwie˝oÊç

twórczà, mi´dzy innymi dzi´ki kontynuacji swojej znanej trylogii aptekarskiej,

w której stara∏a si´ przedstawiç problemy aktywnej zawodowo przedstawicielki

inteligencji – naukowca, ˝ony i matki – na ró˝nych etapach jej ˝ycia. W opowia-

daniu Lesk a bída podnikání (1996, Blaski i cienie dzia∏alnoÊci gospodarczej) po-

staç farmaceutki Mindy, g∏ównej bohaterki wczeÊniejszej trylogii (teraz ju˝ star-

szej, otoczonej wnucz´tami, emerytki pracujàcej na pó∏ etatu w odzyskanej

w wyniku reprywatyzacji aptece) pos∏u˝y∏a jej równie˝ do uchwycenia tempa i cha-

osu czasów wspó∏czesnych.

Wiekowo do tej grupy nale˝y równie˝ Eva KantArková (ur. 1930) obj´ta

w czasie normalizacji zakazem publikowania, a póêniej wi´ziona. W latach 1990.

autorka ta wydaje dzie∏a powsta∏e w podziemiu, ale te˝ i utwory nowe. Jest pi-

sarkà aktywnà publicznie (pos∏ankà, przewodniczàcà Zwiàzku Pisarzy), odzna-

czonà nagrodami literackimi (Toma Stopparda i Jana Palacha), honorowà cz∏on-

kinià szwedzkiego PEN klubu. Jej obszerna, w du˝ej mierze prozatorska twórczoÊç

nie jest poÊwi´cona wy∏àcznie tematyce kobiecej. Niektóre jednak dzie∏a skon-

centrowane sà w nowatorski sposób na bohaterkach kobiecych i Êwiecie ich uczuç.

Dotyczy to przede wszystkim powieÊci P«ítelkyn˘ z domu smutku (Przyjació∏ki

z domu ˝a∏oby) wydanej najpierw w podziemiu w roku 1984, a w obiegu oficjal-

nym w roku 1990, przedstawiajàcej oparte na biografii autorki doÊwiadczenia

z kobiecego wi´zienia i jednoczeÊnie ukazujàcej niemal˝e z socjologicznà do-

k∏adnoÊcià deformacje charakterów na przyk∏adzie ró˝nych kobiecych typów

i ich losów w Êrodowisku, które nie jest cz´stym tematem literatury pi´knej. Bo-

haterki z krwi i koÊci, poniewierane i poddane wp∏ywowi czasów, w których

przysz∏o im ˝yç, zosta∏y przedstawione równie˝ w rozpocz´tej jeszcze w latach
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1960. trylogii: Po potop˘ (1969, Po potopie), åerná hv˘zda (1992, Czerwona gwiaz-

da) i Zahrada d˘tství jménem Eden (1998, Ogród dzieciƒstwa zwany Edenem),

w której poprzez postacie trzech kobiet – matki, córki i babki – pokazuje Êwiat

uczuç kobiet o ró˝nych charakterach, ró˝nej mentalnoÊci i ˝yjàcych w ró˝nych

czasach, a tak˝e kryzys inteligencji o lewicowej orientacji. Przede wszystkim ostat-

nia cz´Êç, która jest typowà powieÊcià o dzieciƒstwie, bardzo subiektywnà i au-

tobiograficznà historià o dojrzewaniu i bezbronnoÊci m∏odziutkiej dziewczyny,

oddzia∏uje si∏à i prostotà wypowiedzi oraz klasycznym charakterem techniki nar-

racyjnej. Eva KantArková nie jest jednak typowà kobiecà autorkà. W jej literac-

kim dorobku przewa˝ajà dzie∏a o tematyce ogólnospo∏ecznej, a wi´c postrzega-

nej stereotypowo jako „m´ska”. Jest to ca∏kowicie wyemancypowana kobieta,

która czuje si´ w pe∏ni równouprawniona w m´skim Êwiecie, dlatego te˝ tema-

tyk´ kobiecà traktuje raczej marginalnie.

Drugà wyraênà grup´ tworzà autorki, które debiutowa∏y pod koniec lat 1960.

i w latach 1970., takie jak Zdena Salivarová, Lenka Procházková, Eda Kriseová,

Iva Hercíková, Inna Mirovská, Lenka Reinerová, Alexandra Berková, Tereza

Bouçková, Zuzana Brabcová, Iva Pekárková, Daniela Hodrová. Publikowa∏y

one przewa˝nie w podziemiu lub na emigracji bàdê te˝ pisa∏y „do szuflady”,

a ich spóênione czy raczej ponowne debiuty mia∏y miejsce dopiero w latach

1990., kiedy to ju˝ oficjalnie wydawa∏y swoje wczeÊniejsze utwory. Tak˝e w swych

nowych dzie∏ach by∏y w stanie reagowaç na zmian´ warunków ˝ycia i funkcjo-

nowania literatury, a ich renom´ dobrych autorek potwierdzi∏a zarówno kryty-

ka literacka, jak te˝ zainteresowanie czytelników. Pisarki te wnios∏y do literatury

ró˝norodnà tematyk´, osobisty styl, wiele z nich o˝ywi∏o czeskà proz´ wprowa-

dzeniem do tekstów i podkreÊlaniem w nich seksualnoÊci, na przyk∏ad Lenka

Procházková w powieÊci Smolná kniha (1995, Smolista ksi´ga) Iva Hercíková w po-

wieÊci Hester aneb O çem Œeny sní (1995, Hester, czyli O czym Ênià kobiety). Twór-

czoÊç literacka wi´kszoÊci z powy˝szych autorek stanowi g∏ówny nurt literatury

kobiecej powsta∏ej po demokratycznym prze∏omie, a cz´sto tak˝e reprezentuje

najbardziej wartoÊciowe dzie∏a literatury czeskiej tego okresu. ¸àczy w sobie

punkty widzenia literatury ˝eƒskiej, kobiecej i feministycznej (Morris 2000: 79-80),

to znaczy literatury osobistego, kobiecego stosunku do Êwiata, literatury intuicji,

emocji i empatii, która umo˝liwia zanurzenie si´ w g∏´bi´ wzajemnych relacji

mi´dzy kobietà a m´˝czyznà, literatury wewn´trznego, zabarwionego autobio-

graficznie i cz´sto bardzo bolesnego poszukiwania w∏asnej to˝samoÊci. Prozy Te-

rezy Bouçkovej (ur. 1957) Indiánsky b˘h (1991, Indiaƒski bieg), K«epelice (1993,

Przepiórka), KdyŒ milujete muŒe (1995, Kiedy si´ kocha m´˝czyzn´) mo˝na okre-

Êliç jako bezpoÊrednie sondy do wn´trza psychiki wspó∏czesnej kobiety, jej przed-

macierzyƒskich i macierzyƒskich uczuç, poniewa˝ proces stawania si´ matkà

i odpowiedzialne pe∏nienie tej roli jest podstawowym tematem jej ksià˝ek. I cho-

cia˝ autorka rejestruje m´ski Êwiat z jego wadami, nie staje jednak na pozycji

feministycznej antym´skiej napastliwoÊci. Pokazuje kobiecoÊç wybaczajàcà, po-

Êwi´cajàcà si´, kochajàcà i bezbronnà, jednak nie cierpi´tniczà, lecz w natural-

ny i bezwarunkowy sposób niezb´dnà do zachowania ˝ycia i równowagi na ziemi.

Jej opuszczone kobiety uÊwiadamiajà sobie swojà zale˝noÊç i pragnà jej, ponie-
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wa˝ wy∏àcznie w po∏àczeniu z m´˝czyznà sà pe∏nymi istotami. Bouçková jest

jakby w opozycji do myÊli feministycznej. Interesuje si´ czystà kobiecoÊcià, któ-

rej ukoronowaniem jest macierzyƒstwo i która potrzebuje harmonii stosunków

w rodzinie, nie zaÊ walki p∏ci. Autorka posiada godnà podziwu zdolnoÊç oszcz´d-

nej wypowiedzi, która pozwala jej w jednym zdaniu zawrzeç ca∏y dramat.

Nowoczesny rodzaj powieÊci o tematyce ogólnospo∏ecznej, którà ze wzgl´du

na ∏àczenie imaginacji, fantazji i rzeczywistoÊci mo˝na okreÊliç jako postmoder-

nistycznà, przy tym jednak napisanà z perspektywy wspó∏czesnej intelektualist-

ki, stworzy∏a Daniela Hodrová (ur. 1946). Warto podkreÊliç, ˝e utwory te pozo-

stajà w bliskim zwiàzku z odznaczajàcymi si´ du˝à erudycjà pracami naukowymi

z zakresu literaturoznawstwa, które jest w∏aÊciwà profesja tej autorki. Jej cen-

tralnym tematem jest poszukiwanie: [...] jako duchowa w´drówka, b∏àdzenie, w trak-

cie którego poszukujàcy mo˝e ocknàç si´ na granicy szaleƒstwa i Êmierci, kiedy to˝-

samoÊç jego istnienia zostaje poddana w wàtpliwoÊç w wyniku wielkiej iloÊci przemian

i podwojeƒ… Na koƒcu drogi (w XX wieku rzadko udaje si´ go osiàgnàç) poszu-

kujàcy mo˝e zetknàç si´ z najwy˝szà tajemnicà, za którà czasami kryje si´ Bóg, cza-

sami zaÊ samopoznanie. Wtedy te˝ odkrywa czas, w którym przesz∏oÊç przenika

przysz∏oÊç, wspomnienie przepowiedni´… (Hodrová 1991: 5). Do tej samej kate-

gorii powieÊci-poszukiwania nale˝y jej luêna trylogia Tryznivé m˘sto (Miasto

udr´ki) sk∏adajàca si´ z nast´pujàcych ksià˝ek: Kukly (1991, Maski), Pod dwie-

ma postaciami (1991, Podobojí), Théta (1992), a tak˝e powieÊç M˘sto vidím

(1991, Widz´ miasto) oraz najnowsza powieÊç Ztracené d˘ti (1997, Stracone dzieci).

Bohaterkà tego ostatniego utworu jest kobieta poszukujàca swojej zaginionej cór-

ki i jednoczeÊnie odnajdujàca samà siebie, w∏asnà to˝samoÊç i korzenie. Kom-

pozycja powieÊci jest oparta na kilku warstwach czasowych, otwartej akcji, za-

miennoÊci postaci oraz wzajemnie si´ przenikajàcych i mieszajàcych historiach,

czasach i narratorach, czego wynikiem jest interpretacyjna wieloznacznoÊç do-

datkowo uwypuklona licznymi odwo∏aniami literackimi, parabolami i aluzjami,

najcz´Êciej do ˝ycia i mitu BoŒeny N˘mcovej. Kobiece spojrzenie na Êwiat sta-

nowi oczywiÊcie sta∏y aspekt jej twórczoÊci i wyra˝a si´ w wizerunku kobiety po-

strzegajàcej siebie jako cz´Êç Êwiata, z którego nie alienuje si´ ona w poczuciu

w∏asnej wy˝szej wartoÊci. Nie czuje si´ równie˝ z niego usuwana przez m´skà

populacj´.

Trzecià grup´ stanowià pisarki b´dàce w ró˝nym wieku, a zatem przynale˝ne

do ró˝nych pokoleƒ, które debiutowa∏y na poczàtku lat 1990.: Tatiána Nálep-

ková, Irena Obermannová, Irena Dousková, Halina Pawlowská, Petra Verne-

rová, Ivana Devátá, Carola Biedermannová, Eva Hauserová, Eva Hudeçková.

Szczególnà podgrup´ wÊród tych debiutantek tworzy znaczna liczba m∏odych

kobiet mi´dzy 20. a 30. rokiem ˝ycia, b∏yskawicznie reagujàcych na zmiany

wspó∏czesnego Êwiata i w szybkim tempie publikujàcych ksià˝k´ za ksià˝kà – wy-

mieniç tu nale˝y przede wszystkim takie autorki, jak Simona Monyová, Barbara

Nesvadbová, Radka Âtefánková, Hana Poltikoviçová, Irena Fuchsová, V˘ra Chase,

Sabrina Karasová. Obiecujàce debiuty bardzo m∏odych pisarek, na przyk∏ad Ha-

ny Andronikovej Zvuk sluneçních hodin (Dêwi´k zegara s∏onecznego) i Markéty

HAlovej Pam˘t’ mojí babiçce (Pami´ç o mojej babci) z pierwszej po∏owy pierwsze-
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go dziesi´ciolecia XXI wieku pozwalajà ˝ywiç nadziej´, ˝e zachowana zostanie

ciàg∏oÊç pomi´dzy tradycjà i jakoÊcià, którà ustali∏y pisarki debiutujàce pod ko-

niec lat 1960., które na Êwiat patrzà optykà kobiety, starajà si´ uchwyciç proces

nabywania samoÊwiadomoÊci oraz przenoszà swojà kobiecoÊç do literatury.

Oprócz przedstawionych powy˝ej nurtów nasili∏a si´ w latach 90. minionego

wieku produkcja literatury komercyjnej, wydawanej w sprofilowanych edycjach

(tzw. harlekiny), którà cz´sto pod ˝eƒskimi imionami tworzà w celach zarobko-

wych niegdyÊ renomowani pisarze. Ten dzia∏ literatury pozostaje jednak poza

zakresem naszego zainteresowania.

W labiryncie kobiecej literatury lat 90. XX wieku mo˝na odnaleêç ró˝ne ide-

owo-tematyczne tendencje i obszary [...] ukazujàce map´ towarzyskiego, mi∏o-

snego i intymnego Êwiata dzisiejszej kobiety. Niektóre teksty o charakterze auto-

biograficznym majà wymiar psychoterapii zmierzajàcej do opisania traumatycznych

wydarzeƒ, których dostarczy∏o ˝ycie (rozejÊcie si´ z kochankiem, rozpad ma∏-

˝eƒstwa, Êmierç ukochanego m´˝czyzny, itp.). Jest to terapia w wi´kszoÊci przy-

padków bardzo elegancka, uprawiana cz´sto z pewnym dystansem humanistycz-

nie wykszta∏conej intelektualistki, której protagonistki niemal bez wyjàtku

odznaczajà si´ autoironià, sceptycyzmem i lekko wisielczym poczuciem humoru.

Rozwiàzujà one swe trudne sytuacje ˝yciowe, uwalniajàc si´ z poczucia mniej-

szej wartoÊci poprzez interesujàcà prac´ i nowy zwiàzek. Do tego nurtu nale˝y

na przyk∏ad twórczoÊç Ireny Obermannovej Deník Æílené manŒelky (1998, Dzien-

nik szalonej m´˝atki) i jego kontynuacja Divnovlásky (2000, Dziwnow∏ose), Ta-

tiány Nálepkovej Scéná« provinçního p«íb˘hu (1999, Scenariusz prowincjonalnej

historii), Petry Vernerovej Druhá nad˘je (1999, Druga nadzieja).

Liczne z wy˝ej wymienionych autorek cieszà si´ szczególnym zainteresowa-

niem mediów. Dotyczy to przede wszystkim pisarki i autorki ukazujàcego si´ ju˝

od wielu lat telewizyjnego talk-show Haliny Pawlowskiej (ur. 1955), której napi-

sane z poczuciem humoru i autoironià opowiadania dotyczà spraw z kr´gu ˝y-

cia rodzinnego. Szczyt swojej twórczoÊci osiàgn´∏a w noweli Díky za kaŒdé nové

ráno (1994, Dzi´ki za ka˝dy nowy poranek), którego filmowa adaptacja zyska∏a

liczne nagrody i by∏a nominowana do Oscara. Utwór zosta∏ napisany w konwen-

cji wspomnieƒ poÊwi´conych nietuzinkowemu ojcu, ale jednoczeÊnie pokazuje

histori´ dziewczyny, a póêniej kobiety, ˝yjàcej w burzliwych latach 1960. i nor-

malizacyjnych 1970., w której mieszajà si´ ze sobà zdarzenia komiczne i tragicz-

ne. W kolejnych ksià˝kach, które stanowià zbiory tekstów z pogranicza opowia-

dania i felietonu: Zoufalé Œeny d˘lají zoufalé v˘ci (1993, Zrozpaczone kobiety

robià rozpaczliwe rzeczy), At’ zeÆílí láskou (1995, Niech zwariuje z mi∏oÊci), Proç jsem

se neob˘sila (1994, Dlaczego si´ nie powiesi∏am), Charakter mlçel, mluvilo t˘lo

(1997, Charakter milcza∏, mówi∏o cia∏o), Pawlowská w sposób doÊç niezale˝ny

porusza si´ pomi´dzy powa˝nymi i b∏ahymi tematami. Autorka ucieka przed poin-

tà i zakoƒczeniem akcji w humor, który – czasami nieskutecznie – ma obroniç

przes∏anie tekstu przed bana∏em. Mimo to jej twórczoÊç jakimÊ cudem utrzymu-

je si´ na granicy mi´dzy literaturà artystycznà a bulwarowà. W tym kr´gu mo˝-

na umieÊciç równie˝ Barbar´ Nesvadbovà (ur. 1975) i Simon´ Monyovà (ur. 1967),

które choç okres najwi´kszej popularnoÊci (lata 1990.) majà ju˝ za sobà, wcià˝
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pozostajà popularnymi autorkami licznych ksià˝ek noszàcych pi´tno naszych

czasów.

Niektóre z debiutujàcych na poczàtku lat 1990. autorek koncentrujà si´ jed-

nak na wyznaczanej przez myÊl feministycznà krytyce zmaskulinizowanego spo-

∏eczeƒstwa. Jak ju˝ wspomniano, ksià˝ki te nie sà charakterystyczne dla ∏agod-

nego w swej formie czeskiego feminizmu, ale w∏aÊnie one b´dà nas interesowaç

z punktu widzenia dyskursu feministycznego lat 90. XX wieku. Pierwsza na ten

grunt odwa˝nie wkroczy∏a Carola Biedermannova (ur. 1947) z ostrym i ironicz-

nym pamfletem Mstivá kantiléna aneb Rigor magoris aneb Feministicky ná«ez (1992,

MÊciwa kantylena, czyli Rigor magoris, czyli Feministyczne lanie). Wychowana na

czarnym humorze, z przesadà i ironià wyraênie pokazuje ró˝nice mi´dzy Êwia-

tem m´˝czyzn i kobiet. Mimo mocnych s∏ów, które sà u˝yte w tym tekÊcie, ma

on raczej charakter mi∏osnej prowokacji, czy te˝ mo˝e szorstkiej kokieterii, po-

niewa˝ liczy na m´skiego czytelnika i chce go po kobiecemu sprowokowaç. Jest

to g∏os doÊwiadczonej d∏ugoletnim ma∏˝eƒstwem emancypantki, uznajàcej obec-

nie m´˝czyzn za istoty pozaziemskie, które przed tysiàcami lat (po okresie ma-

triarchatu) zdoby∏y ziemi´ i zniewoli∏y kobiety. Bohaterka w ostry sposób ata-

kuje ich z∏e nawyki (plucie na pod∏og´ i gwizdanie za kobietami) i wady, którymi

sà na przyk∏ad pró˝noÊç, lenistwo w pracach domowych i potrzeba posiadania

na w∏asnoÊç drugiej, kobiecej istoty. Z terytorium zacisza domowego Biederman-

nová, która jest z wykszta∏cenia prawniczkà, przenosi si´ do sfery spo∏ecznej

i zawodowej. Zwraca uwag´ na problem powszechnej dyskryminacji w kwestii

p∏ac i zdobywania kolejnych szczebli kariery zawodowej. Atakuje te˝ ustabilizo-

wanà przez konwencj´ i tradycj´ rol´, którà m´˝czyêni wyznaczyli kobiecie, oraz

cechy, których posiadania domaga si´ m´˝czyzna od idealnej ˝ony, matki i ko-

chanki. Biedermannová doskonale orientuje si´ w Êwiatowej myÊli feministycz-

nej, g´sto cytuje i odsy∏a do zagranicznej literatury, dokonuje licznych porów-

naƒ. Jej sarkazm i ironia prowadzà cz´sto do uproszczeƒ, które nast´pnie poddane

sà dodatkowej hiperbolizacji. U˝ywa j´zyka obraêliwego, gi´tkiego, bogatego

w wyra˝enia potoczne oraz pytania retoryczne. Jej póêniejszym utworom: Ti,

kte«í létají (1992, Ci, którzy latajà), Stupeñ tvrdosti 11 (1992, Stopieƒ twardo-

Êci 11), T˘Œky Œivot KaÆparovy krávy aneb Ve stavu ohroŒení (1994, Trudne ˝ycie

krowy b∏azna, czyli W stanie zagro˝enia), Lítostivá kantiléna çili MuŒi se diskrimi-

nují sami aneb Pes a jeho hAl (1995, LitoÊciwa kantylena, czyli M´˝czyêni dyskry-

minujà si´ sami, czyli Pies i jego kij), Zem˘ Æílenych bohA (1995, Ziemia szalonych

bogów), brakuje ju˝ szerszej perspektywy. Powtarzajàce si´ motywy i epizody

ulegajà banalizacji, ostroÊç j´zyka cz´sto zamienia si´ w zwyk∏à wulgarnoÊç, sa-

mozadowolenie, nieumiej´tnoÊç dokonania obiektywnej oceny i brak wyczucia

prawdziwej literatury, co zresztà autorce wytyka∏a krytyka.

Podobnie napisane sà te˝ prozy Evy Hauserovej (ur. 1954), która, jak sama

mówi, do feminizmu dotar∏a poprzez zainteresowanie literaturà science-fiction

(Na koÆt˘ti se dá lítat aneb NemoŒné Œeny dokáŒou i nemoŒné/Na miotle mo˝na

lataç, czyli Niemo˝liwe kobiety sà w stanie dokonaç niemo˝liwych rzeczy, 1995).

Dlatego te˝ tematyk´ feministycznà ∏àczy ona z elementami fantastycznymi, któ-

re jej pozwalajà oderwaç si´ od rzeczywistoÊci, byç bardziej swobodnà i nieza-
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le˝nà od konwencji spo∏ecznych i towarzyskich. Pisarka buduje Êwiaty, w których

panujà stosunki matriarchatu wolnorynkowego, gdzie m´˝czyêni, tak jak w nor-

malnym Êwiecie kobiety, majà podporzàdkowanà pozycj´ s∏u˝àcych, podlegajà

podobnej dyskryminacji w pracy i na ∏onie rodziny oraz przejmujà wszystkie ko-

biece role z wyjàtkiem rodzenia potomstwa (KdyŒ se sudiçky spletou/Kiedy Par-

kom poplàczà si´ losy, 2000). Sà to te˝ Êwiaty, w których mo˝na za pomocà ma-

szyny czasu naprawiaç b∏´dy ma∏˝eƒskie i na podstawie wyciàgni´tej nauki budowaç

zwiàzki funkcjonujàce w nowy, odmienny sposób (Cvokyn˘/Wariatka, 1992). Po-

dobnie jak Biedermannová, Hauserova wykorzystuje wszelkie odcienie i formy

humoru, od ironii przez sarkazm a˝ po parodi´. Przyczynia si´ do naruszenia

utartych konwencji, ale udaje jej si´ osiàgnàç wy∏àcznie poziom literatury roz-

rywkowej, niestety nie odznaczajàcej si´ szczególnymi walorami artystycznymi.

Jej kolejne ksià˝ki, na przyk∏ad Zrání Madly v sedmi krocích aneb P«itaŒlivost

západních muŒA (2000, Siedem kroków dojrzewanie Madly, czyli Pociàgajàcy m´˝-

czyêni Zachodu) odchodzà od fantastyki, ale te˝ i od literatury pi´knej i zmie-

rzajà ku felietonistyce (Lapaçe çasu. Feljetony a jiné obrázky doby/Z∏odzieje cza-

su. Felietony i inne obrazki naszych czasów, 2000) i feministycznie zorientowanej

publicystyce (Maly, lehce feministicky rádce/Ma∏y, nieco feministyczny poradnik,

1998; P«íruçka militantního feminismu/Podr´cznik wojujàcego feminizmu, 1999).

Odmienny kierunek rozwoju myÊli feministycznej w latach 90. XX wieku

mo˝na zaobserwowaç u renomowanej pisarki Alexandry Berkovej (ur. 1949),

która zadebiutowa∏a ju˝ w roku 1986 zbiorem opowiadaƒ KníŒka s çervenym

obalem (Ksià˝eczka z czerwonà ok∏adkà), b´dàcych próbà ukazania losu kobiety

od urodzenia po staroÊç. Autorka od po∏owy lat 1990. publikuje w prasie arty-

ku∏y i uwagi o kobietach i ich statusie w m´skim Êwiecie. Organizuje te˝ cykle

wyk∏adów poÊwi´cone problematyce kobiet. Wraz z Evà Hauserovà jest uzna-

wana za nieoficjalnà rzeczniczk´ feminizmu w wydaniu czeskim. W dziedzinie

literatury pi´knej w pe∏ni feministyczna by∏a dopiero jej czwarta ksià˝ka

Temná láska (2000, Ciemna mi∏oÊç). Jej poglàdy feministyczne ukszta∏towa∏y si´

wskutek traumatycznych prze˝yç osobistych zakoƒczonych rozwodem z m´˝em,

ale tak˝e dzi´ki póêniejszym studiom i t∏umaczeniu prac autorek amerykaƒ-

skich, u których poszukiwa∏a inspiracji. Od Valerie Solanas [...] Berková przej-

muje teori´ o ˝eƒskim pierwiastku ka˝dej istoty – a wi´c i m´skiej – którego nie

nale˝y zwalczaç, lecz go przyjàç (Solanas 1998: 87). Takà filozofi´ mo˝na odna-

leêç w∏aÊnie w powieÊci Temná láska. Zostaje ona w tekÊcie kilkakrotnie zwer-

balizowana, ale te˝ i ca∏y podtekst jest nià przesiàkni´ty.

PowieÊç odznacza si´ wysokim poziomem artyzmu. Skonstruowana jest w opar-

ciu o monolog bohaterki wypowiadany przed wyimaginowanà lekarkà, na który

sk∏adajà si´ wykrzyknienia, wypowiedzi, pauzy, skoki w czasie i nag∏e zmiany

stanów psychicznych oraz mieszanka j´zyka poetyckiego z licznymi wulgaryzma-

mi i sztucznymi konstrukcjami j´zykowymi. Z tych elementów, za pomocà dra-

stycznych historii o charakterze metaforycznym, Berková komponuje seri´ pe-

rypetii kobiety walczàcej o swojà niezale˝noÊç, ale przede wszystkim o swojà

twarz, przykrytà licznymi maskami i rolami, do grania których zmusi∏o jà ˝ycie

z despotycznym m´˝czyznà. W procesie uwalniania si´ z ma∏˝eƒskiego jarzma
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udaje jej si´ pokonaç nie tylko mi∏oÊç, wspó∏czucie oraz ca∏kowità intelektual-

nà i materialnà zale˝noÊç od m´˝czyzny, ale g∏ównie l´k przed samotnoÊcià. Ile˝

to ludzie sà w stanie znieÊç ze strachu przed samotnoÊcià … – tak brzmi pierwsze

zdanie utworu. Bohaterka uwalnia si´ od spo∏ecznych konwencji i utrwalonych

stereotypów, od wàtpliwoÊci i stresów b´dàcych efektem despotycznego wycho-

wania, a˝eby na koniec, w chwili, kiedy uÊwiadamia sobie swojà nowà to˝sa-

moÊç, si∏´ i niezale˝noÊç, zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e rzeczywistym wrogiem

kobiety nie jest m´˝czyzna, ale jej w∏asne lenistwo i strach przed wyborem no-

wych Êcie˝ek ˝ycia, ˝e jedynà sensownà walk´ musi stoczyç sama ze sobà i ze

swoim l´kiem przed samotnoÊcià.

W prozie Berkovej pojawia si´ wiele inwektyw, z∏oÊliwoÊci, antym´skich dow-

cipów i napaÊci, jednak mo˝na te˝ us∏yszeç s∏owa, które co prawda majà wy-

dêwi´k ironiczny, lecz przecie˝ podobnà ironi´ ˝ycie zgotowa∏o jej samej. Za-

war∏a je w swojej ostatniej noweli Banální p«íb˘h (2004, Banalna historia), w której

postawa feministyczna bohaterki jawi si´ jako krzyk rozpaczy po utracie mi∏oÊci

m´˝czyzny.

Ach, ci m´˝czyêni! Tak zdradzieccy i pociàgajàcy! Nie mam na myÊli tych odra-

˝ajàcych wÊciek∏ych staruchów, którzy karzà kobiety w swoim wieku za to, ˝e zwi´-

d∏y. – MyÊl´ o tych m∏odych, silny i soczystych m´˝czyznach, jak sà pi´kni! Chodz´

po ulicach, spoglàdam na ich silne cia∏a, w komunikacji miejskiej z zamkni´tymi

oczami odczuwam ich pot… M´˝czyêni: bez nich si´ nie da – a z nimi tak trudno,

sà jak narkotyk, którego nie rozumiem, a który mog´ ju˝ tylko wielbiç… ale m´˝-

czyêni tu nie sà od tego, ˝ebyÊmy ich rozumia∏y, sà na Êwiecie po to, abyÊmy ich

kocha∏y… (Berková 2004: 79-80). Mo˝na wi´c sàdziç, i˝ czeski dyskurs femini-

styczny, przynajmniej w tym jednym (a mo˝e nie tylko jednym) przypadku koƒ-

czy si´ tam, gdzie czekajà niezawodne, otwarte m´skie ramiona, które zapew-

niajà ochron´, spokój i stajà si´ skutecznym lekiem na ca∏à agresj´ walczàcego

feminizmu.

Prze∏o˝y∏ Marcin ¸ukasz Filipowicz
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SUMMARY

Feminist Discourse in Czech Literature of the 1990s

This article summarizes the major trends, achievements and phenomena in the Czech

women’s and feminist fiction after 1989. The author begins with a brief comment on the origins

and history of women’s activity in literature since the 19th century, then points to the lack

of feminist involvement in the then socialist Czechoslovakia, and eventually focuses on

literary processes following the fall of communist regimes in 1989. Taking as a criterion dates

of literary debut, Vlasínová distinguishes three categories of contemporary Czech women

authors: 1) those who started to publish their books in the 1950s and 1960s and are now

withdrawing from literary careers (Styblová, Vrbová, Kubátová, KantArková); 2) those who

made their debuts at the end of the 1960s and in 1970s, publishing first in samizdat or in

exile and reappearing officially on the Czech literary scene after 1989 (Hercíková, Pekárková,

BouÆková); 3) those who in spite of representing various generations started to write in the

beginning of the 1990s (Biedermannová, A. Berková, E. Hauserová et al). In Vlasínová’s opinion,

contemporary Czech women’s writing does not yield to the aggressive anti-masculine attitude

of radical Western feminism but follows its own path. It frequently employs humour, comicality,

irony and sharp criticism of patriarchy, but at the same time usually expresses the female

urge to build a new kind of partnership with men.
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VIERA ˚EMBEROVÁ

Tendencje feministyczne w prozie s∏owackiej

1. Konteksty zjawiska i terminu

Podejmujàc prób´ semantycznego (temat, relacje wewnàtrztekstowe, „opo-

wiadanie”) i genologicznego (synkretyzm gatunkowy) objaÊnienia tendencji

feministycznych w s∏owackiej prozie artystycznej, nale˝y przede wszystkim

wyjaÊniç, jak b´dziemy tu rozumieç termin „feminizm”. Naszym zadaniem

b´dzie rodzajowe i gatunkowe okreÊlenie konkretnych tekstów oraz opis au-

torskich praktyk twórczych, w czym pomocny nam b´dzie kontekst postmo-

dernizmu i teorii postmodernistycznych w miar´ ich pojawiania si´ w ˝yciu

spo∏ecznym, naukowym i literackim w s∏owackiej przestrzeni kulturalnej od

poczàtku lat 1990.

Feminizm jest terminem poliwalentnym, najcz´Êciej u˝ywanym w znaczeniu so-

cjologicznym na okreÊlenie zespo∏u nurtów Êwiatopoglàdowych zogniskowanych

na zwi´kszeniu roli kobiet w tworzeniu rzeczywistoÊci spo∏ecznej i na dà˝eniu

do ich równouprawnienia [...]*. W Êrodkowoeuropejskim obszarze kulturowym

cz´sto musi borykaç si´ z „pejoratywnym podtekstem”, mimo i˝ stanowi cz´Êç

sk∏adowà wielu pràdów duchowych, filozoficznych i religijnych (Blecha 1998: 119).

Feminizm stara uporaç si´ z androcentryzmem – zgodnie z którym „m´skie po-

strzegane jest jako miara ludzkiego” – rozumiejàc go w kategoriach redukcjoni-

stycznej „myÊlowej i j´zykowej re-konstrukcji rzeczywistoÊci” i w opozycji do

niego rozwijajàc ide´ praw cz∏owieka i humanizmu w duchu gynocentryzmu.

Gynocentryzm zaÊ nie jest tu pojmowany jako re-konstrukcja rzeczywistoÊci, ale

jako badawcze spojrzenie na wszelkie sposoby rozumienia rzeczywistoÊci (Blecha

1998: 32) [...].

Feminizm jako narz´dzie poznawcze (filozofia, estetyka, etyka, poetyka) i ko-

munikacyjne (mowa, j´zyk, wyraz, znaczenie), w prozie artystycznej wià˝e si´ mi´-

dzy innymi z postmodernistycznymi sposobami organizacji (na poziomie makro

i mikrokompozycyjnym) wypowiedzi epickiej. W tym kontekÊcie warto si´ zasta-

nowiç nad kolejnym poj´ciowym „narz´dziem pomocniczym”: zró˝nicowanym,

* Wszystkie skróty pochodzà od redaktorki tomu.



cz´sto wprowadzanym w tok badaƒ, bardzo swobodnie i wielostronnie motywo-

wanym okreÊleniem „kobieca”, stosowanym w po∏àczeniu z takimi terminami,

jak: literatura, proza, pisanie, estetyka, filozofia, ale te˝ – kobieca zasada lub

˝ywio∏. Nie b´dziemy si´ tu upieraç przy poszukiwaniu subtelnych ró˝nic dzie-

làcych „feminizm” oraz „kobiecoÊç” i dla naszych potrzeb aktualizowaç je b´-

dziemy jako semantyczne ekwiwalenty.

Pos∏ugujàc si´ w argumentacji takimi poj´ciami, jak „jej odmiennoÊç”, „jej

to˝samoÊç”, filozofia feministyczna zastanawia si´ nad konstruowaniem kobie-

cej to˝samoÊci jako efektu swoistego sposobu poznania. Postuluje, [...] by ko-

bieta jako podmiot poznania uczyni∏a przedmiotem badaƒ i nauki w∏asne widze-

nie Êwiata, refleksj´ na temat w∏asnego specyficznego doÊwiadczenia i dotychczas

w niewielkim stopniu artyku∏owanej perspektywy w postrzeganiu rzeczywistoÊci

[...]. (Kiczková 1994: 7), nawo∏uje do tego, by [...] odkrywaç dotàd zaniedbywa-

ne, t∏umione i przemilczane doÊwiadczenia i potrzeby, które wià˝à si´ z ‘p∏cià’ (Gen-

der, Geschlecht). W p∏aszczyênie kobiecego poznania p∏eç stanowi historycznie

sformu∏owanà, konkretnà, centralnà ‘systemowà kategori´ strukturalnà’ (Kicz-

ková 1994: 8). Poj´cia „zasada kobieca” i „zasada m´ska” majà jednak nie tyl-

ko w´˝sze, historycznie okreÊlone, lecz równie˝ szersze, rozwojowe zastosowa-

nie, o ile pojmuje si´ je – obrazowo i ca∏oÊciowo – jako postulat „∏àczenia”

(zasada kobieca: przezwyci´˝yç czas, przestrzeƒ, przekroczyç próg poznania)

lub wyraz „si∏y” (zasada m´ska: nieruchomoÊç, beznadziejna sta∏oÊç) (Mináç,

Podracká 1998: 17-20), [...] a to oznacza, ˝e musimy zastanowiç si´ nad zagad-

nieniem, czym w∏aÊciwie „jest” kobieca literatura i kobieca estetyka. Najcz´-

Êciej w tym przypadku bierze si´ pod uwag´ teksty napisane przez kobiet´ lub

rozwa˝ana jest taka twórczoÊç artystyczna, która prezentuje i rozwija kobiecy

sposób myÊlenia, wykorzystuje j´zyk literatury kobiecej, w tekstowych relacjach

umieszcza narz´dzia kobiecej samoÊwiadomoÊci i uczuciowoÊci, poniewa˝ si∏a tej

literatury spoczywa w po∏àczeniu otwartoÊci i humanizmu, w zwiàzkach emocjo-

nalnoÊci z racjonalizmem, a do jej pozytywnych znaków nale˝à: autentycznoÊç,

zaanga˝owanie, konkretnoÊç i fantazja (Âebestová 1999: 39). Warto równie˝ roz-

wa˝yç problematyk´ mowy i j´zyka dzie∏a, które uznajemy za feministyczny

tekst literacki lub za autorski tekst z feministycznym spojrzeniem na rzeczywi-

stoÊç, istniejà bowiem mi´dzy nimi podstawowe ró˝nice wynikajàce z odmien-

nych za∏o˝eƒ wyjÊciowych. Feminizm – jako filozofia, estetyka, etyka, poetyka

– dzie∏a literackiego „wyp∏ywa” i „bywa uzasadniany” z jednej strony przez „p∏eç”

autorki, z drugiej zaÊ poprzez p∏eç zakodowanà w temacie, fabule, problema-

tyce, postaci i j´zyku tekstu.

To, ˝e feministyczna literatura znalaz∏a szeroki oddêwi´k w pisarstwie auto-

rek s∏owackich w∏aÊnie w latach 1990., wià˝e si´ równie˝ z tezami postmoderni-

stycznej kultury, postmodernistycznego stylu ˝ycia i z postmodernistycznym po-

strzeganiem sztuki, twórczoÊci, pisarstwa i egzystencji. W tym kontekÊcie myÊli

si´ bowiem o takiej „przestrzeni” i „procesie” (przebiegajàcych w czasie „su-

biektywnym” i „obiektywnym”), w których si´ modelujà, przejawiajà i kszta∏tu-

jà indywidualne i indywidualizowane warianty i realizacje niepowtarzalnego

i wyjàtkowego podmiotu – „bycia”.
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Dla wi´kszej przejrzystoÊci zrekapitulujmy dotychczasowe rozwa˝ania:

– w „praktyce” s∏owackiego ˝ycia literackiego lat 1990., w modernistycznej

i postmodernistycznej komunikacji kulturowej i artystycznej, dzia∏ajà spon-

taniczne i bezpoÊrednie impulsy dla otwarcia si´ na feminizm (w sensie te-

zy, idei, sposobu postrzegania) w jego rodzimym kszta∏cie artystycznym;

impulsy te wp∏ywajà na powstanie rozbudowanej feministycznej filozofii,

estetyki, etyki, teologii;

– w s∏owackich realiach spo∏ecznych i kulturalnych feminizm dookreÊla si´

przy pomocy poj´ç „kobieca”, „kobiece” odnoszonych ekwiwalentnie do

terminów: zasada, sposób myÊlenia, estetyka, samoÊwiadomoÊç itd.;

– do tekstu literackiego feminizm zostaje wprowadzony za poÊrednictwem oso-

by autorki i jej feministycznie nacechowanej ideologii czy sposobu widze-

nia rzeczywistoÊci, widocznego w wyborze fabu∏y, tematu, problemu, boha-

tera i j´zyka, lub za poÊrednictwem okreÊlonego modelu postrzegania

rzutowanego na Êwiat przedstawiony;

– w strategiach autorek feminizm uto˝samia si´ z uniwersum poj´ciowym fi-

lozofii feministycznej, a szczególny nacisk po∏o˝ony zostaje na poj´cia: p∏eç,

innoÊç, to˝samoÊç, charakter, podmiot itd.;

– j´zyk tekstu feministycznego wykorzystuje równie˝ efekt „przesuni´cia”

zdarzeƒ do sfery poj´ç semantycznie nacechowanych, takich jak symbol,

parabola i alegoria [...];

– w dziele literackim feminizm sytuuje si´ w sferze strategii autora, nak∏ada-

jàc si´ na punkt widzenia (strategia tekstu) zawarty w sposobie myÊlenia

o temacie, problemie i postaciach przedstawionych w tekÊcie.

2. Konteksty rozwoju: rodzaj i gatunek

W latach 1990. pojawia si´ w literaturze s∏owackiej licznie reprezentowana,

wyrazista „kobieca twórczoÊç”. W ten sposób powtarza si´ sytuacja z lat 1970.,

kiedy to do ˝ycia literackiego wkroczy∏o wiele prozaiczek. Autorki z lat 1990.

zosta∏y szybko zauwa˝one przez krytyk´ literackà, cz´sto poÊwi´cano im ankiety

(RAK, KniŒná revue) oraz – przede wszystkim – poszczególne rocznicowe szkice

krytyczne (np. w kwartalniku Literika Alexander Halvoník czy MiloÆ Ferko). Na

ogó∏ uprawiajà one proz´ (opowiadanie i nowela, du˝o rzadziej powieÊç), którà

„dobrze si´ czyta”. W minionych dekadach s∏owackie pisarki mia∏y „swojego”

krytyka (Sulík 1985), ale w latach 1990. recenzenci na ogó∏ oszcz´dzali – nie tyl-

ko debiutujàcym autorkom – takiej osobistej „˝yczliwoÊci”. Mimo to czasopisma

niekiedy nie potrafi∏y obroniç si´ przed „pokoleniowymi” recenzjami, które

okreÊliç mo˝na jako stosunkowo nietolerancyjne (Vargová 1996: 24-26), co w za-

sadzie stanowi g∏ównie problem krytyka i dopiero w dalszej konsekwencji autor-

ki i jej tekstu, gdy˝ na takiej p∏aszczyênie konkretyzuje si´ jedynie to, co nie-

istotne i osobiste (interpersonalne) mi´dzy pisarzem i recenzentem. Z drugiej

strony w∏aÊnie dlatego takie problematyczne osiàgni´cia krytyczne pozostajà, ze

wzgl´du na opisane ograniczenia, zjawiskiem obecnym co prawda, ale marginal-
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nym w ramach ca∏oÊciowego kontekstu refleksji krytycznej. Tego typu skrajno-

Êci w praktyce recenzenckiej lat 1990. wià˝à si´, mi´dzy innymi, ze stanem kry-

tyki literackiej, która odzwierciedla ró˝nicujàce si´ ˝ycie literackie, a tak˝e z sy-

tuacjà s∏owackiego literaturoznawstwa.

Omawianà sytuacj´ recenzenckà determinowa∏a z jednej strony drapie˝na i bez-

wzgl´dna praktyka komercji, z drugiej strony jednak wynika∏a ona cz´sto z nie-

przygotowania i braku zasad etycznych „nowego” wydawcy, niewra˝liwego na

respektowane wartoÊci i tradycje gatunku. Najogólniej mówiàc, chodzi o te prak-

tyki „rynku” wewnàtrz kultury, które pojawi∏y si´ w powierzchniowych co praw-

da, ale zauwa˝alnych aspektach ˝ycia literackiego lat 1990. Destrukcyjny wp∏yw

na mechanizmy recepcji wywiera równie˝ reklama, „kicz prezentacyjny” i szum

medialny organizowany wokó∏ autora i jego ksià˝ki. [...]

W latach 1990. zatem w literaturze s∏owackiej licznie debiutujà autorki o zró˝-

nicowanej poetyce, Êwiatopoglàdzie i ambicjach literackich, czemu towarzyszy po-

jawienie si´ w krytyce takich okreÊleƒ, jak kobiecy ˝ywio∏ (Vargová 1996: 61), ko-

biece pisarstwo (Barborík 1996: 24) albo kobieca proza (Halvoník 1997: 27-34).

Poczàtków tego zjawiska nale˝y szukaç w latach 1960., kiedy to w ˝yciu literac-

kim stopniowo znalaz∏y swe miejsce dzie∏a Jaroslavy BlaŒkovej, Alty VáÆovej,

Viery Âvenkovej, Heleny Dvo«ákovej, Milki Zimkovej, Eteli FarkaÆovej, Gabrie-

li Rothmayerovej i in. Natomiast lata 1990. – uwzgl´dniajàc wszelkie, nawet naj-

bardziej sporne przesuni´cia w systemie norm, regu∏ i praktyki twórczej – stwo-

rzy∏y dobre i w zasadzie nieograniczone warunki dla publikowania praktycznie

wszystkiego, co autorki zaproponowa∏y wydawnictwom i wydawcom.

Stopniowo przywykliÊmy do nowych nazwisk i nowej prozy, którà w latach

1990. reprezentowa∏y: Jana Bodnárová (Aféra rozumu/Afera rozumu, Nevidi-

tel’ná swinga/Niewidzialny sfinks, Z dennikov Idy V./Z dzienników Idy V., Blesko-

svetlo/bleskotma/B∏yskoÊwiat∏o/b∏yskociemnoÊç, Závojovaná Œena/Kobieta z woalkà,

2 cesty/Dwie drogi), Marcela Prokopová (Chrúst má krídla pod krovkama/Chrzàszcz

ma skrzyd∏a pod pancerzem), mieszkajàca w Szwajcarii Irena BreŒná (Psoriáza,

moja láska/¸uszczyca, moja mi∏oÊç), Dana Slavkovská (Ty urobíÆ kaŒdého Æt’ast-

nym/Uszcz´Êliwisz ka˝dego, Nikdy t’a neopustím/Nigdy ci´ nie opuszcz´, SkúÆka/Pró-

ba), Mária Bátorová (Zvony v kameni/Kamienne dzwony, TíÆ/Cisza, Tell), miesz-

kajàca w Austrii Zdenka Beckerová (Za vrchom vrch/Za szczytem szczyt), Jana

Juráñová (Zverinec/Zwierzyniec, Siete/Sieci), ˝yjàca w Kanadzie Eva Knie-

sová (Láska bez hranic/Mi∏oÊç bez granic, Daj mi iba jeden deñ/Daj mi tylko je-

den dzieƒ), Zuzana MojŒiÆová (Afrodithé), Stanislava Chrobáková (Krutokrad-

ma/Skrytookrutnie), Veronika Âikulová (Odtiene/Odci´cie, Z obloka/Z okna), Hilda

Hrabovská (Ruka s vytetovanym çíslom/R´ka z wytatuowanym numerem), Otilia

Moravçíková (åakanka/Cykoria), Danka Závadová (Tretí deñ nedel’a/Za trzy dni

niedziela, Príbeh v príbehu/OpowieÊç w opowieÊci), Samko Tále (Kniha o cin-

toríne/Ksi´ga o cmentarzu) czy Silvia Lispuchová (EÆte/Jeszcze).

Nie ma chyba sensu wyliczanie kolejnych debiutów (Júlia Kurilová, Kveta

Âkvarková, L’uba Nitrová itd.). Aby taki informacyjny cel zosta∏ w pe∏ni zre-

alizowany, nale˝a∏oby zwróciç uwag´ na krótkie opowiadania m∏odych autorek

publikujàcych w czasopismach Dotyky, Romboid, Literika, Slovenské pohl’ady
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(Miroslava Svobodová, Tamara Archlebová, Daniela KeçkéÆová, Katarína

Komjátiová i wiele innych), a szczególnie na wydania ksià˝kowe – cieszàce si´

du˝ym powodzeniem prozatorskie almanachy prac z lat 1990. nagradzanych

w konkursie literackim „Poviedka” („Opowiadanie”) organizowanym od roku

1996 („Poviedka 2000”: Zuzana Belková, Scarlett åanakyová, Kveta Fajçíková,

Anna GajdoÆová, Anna Jónásová, Natália Makovská, Alexandra Pavelková).

Wspó∏organizatorem konkursu jest wydawnictwo L.C.A. w Leviciach, które

publikuje zbiory najlepszych prac.

Napisanie i opublikowanie ksià˝ki sta∏o si´ w latach 1990. ulubionym, mod-

nym i ∏atwo osiàgalnym sposobem zaprezentowania siebie w spo∏eczeƒstwie, sa-

moidentyfikacji oraz – jak si´ wydaje – metodà (nie)stylizowanego (mono)dia-

logu z otoczeniem i rzeczywistoÊcià na w∏asny temat. Gdyby pisanie funkcjonowa∏o

tylko jako terapeutyczny aspekt poszukiwania siebie, a pozosta∏by po nim jedy-

nie Êlad w postaci wydanej ksià˝ki, mo˝na by to zrozumieç. Znakiem ostrzegaw-

czym sà jednak s∏owackie modyfikacje „stylowszczyzny” („stílovçiny”) (Táña Ke-

leová-Vasilková, Dana Slavkovská, Eva Gavurová). Zdaniem Alexandra Halvoníka:

Nasza kobieca proza cz´sto maskuje kobiece rozczarowanie czy deziluzj´ przy po-

mocy humoru (Halvoník 1997: 33). Bardziej wyraziÊcie, choç troch´ surowiej,

definiuje krytyk swój punkt widzenia na „romansid∏a”: [...] nasze damy przede

wszystkim poszukujà drogi do mas czytelników. Âwiadczy o tym tendencja do opo-

wiadania historii z ˝ycia – swojego lub cudzego (Halvoník 1999: 22). Literatura

komercyjna, choç genetycznie wià˝e si´ z prozà kobiecà (por. np. „Czerwona

Biblioteka”1) i paso˝ytuje na jej tematach, losach protagonistek czy pointach,

posiada jednak inne ambicje i stosuje odmienne efekty, co Êwiadczy o stanie gu-

stu czytelników oraz o poziomie i stopniu wymagaƒ odbiorcy u schy∏ku burzli-

wej dekady i stulecia.

Kobiece debiuty pisarskie, które w uzasadniony sposób mo˝na rozpatrywaç

jako artystyczny wyraz konkretnej poznawczej i estetycznej linii prozy s∏owackiej

lat 1990., dajà si´ podzieliç na dwie grupy: proz´ intelektualnà, erudycyjnie na-

cechowanà, z wysokà kulturà wypowiedzi, [...] nie rezygnujàcà jednak˝e z fabu-

∏y (Jana Bodnárová, Irena BreŒná, Stanislava Chrobáková, Jana Juráñová, Eva

Maliti, Marcela Prekopová) oraz na proz´, która [...] zanurzona jest w autore-

ferencjalnoÊci, ekshibicjonizmie, narcystycznym zapatrzeniu w siebie a˝ po mi-

tomani´ (Danka Závadová, Veronika Âikulová, Zuzana MojŒiÆová, Mária Báto-

rová), lub której podmiot pragnie przyjrzeç si´ sobie, swojej niepewnoÊci istnienia,

zrozumieç up∏ywajàcy czas i w∏asne przemiany [...]. Inne kategorie i cechy, ja-

kie przychodzà na myÊl w zwiàzku z tà grupà utworów, to poetyzowana ego-mo-

zaika, nastroje emocjonalne, jawna seksualnoÊç, nostalgiczne szczegó∏y czasu prze-

sz∏ego i rodzinnej, intymnej pami´ci. Stylizacji podlega równie˝ pozycja narratorki,

naruszajàca schemat gatunkowy tekstu. Autorka uto˝samiajàc si´ z rolà prota-

gonistki i narratorki (imi´, zaimek „ja”), umacnia poczucie swej wartoÊci po-

przez ukazanie w∏asnej nieprzystawalnoÊci do spo∏eczeƒstwa [...].

67Tendencje feministyczne w prozie s∏owackiej

1 åervená kniŒnica (czes. åervená knihovna) – nazwa serii wydawniczej z lat 20. i 30. po-

Êwi´conej powieÊciom o mi∏oÊci – przyp. t∏um.



Trzeci nurt prozy – oparty na u˝yciu zdeformowanego, infantylnego kodu j´-

zykowego, na ironicznej (auto)refleksji nad czasem i pami´cià zbiorowà zmedia-

tyzowanej poprzez osob´ mentalnie upoÊledzonego bohatera – proponuje Sam-

ko Tále2 (Kniha o cintoríne), stwierdzajàc: MyÊl´, ˝e pisanie w rodzaju ˝eƒskim

zmusza∏oby mnie do wypowiedzi na w∏asny temat, a tego nie lubi´ (Tále 2000: 8).

Byç mo˝e w∏aÊnie „Êmiech przez ∏zy”, który tak wa˝nà rol´ odgrywa w owym

debiutanckim dziele, ma wi´kszy ci´˝ar gatunkowy jako moralne i uniwersalne

odzwierciedlenie idei panta rei, ni˝ przypisywana ksià˝ce s∏awa najwi´kszej lite-

rackiej sensacji regionu w latach 1990. [...] Wydaje si´ jednak, ˝e to, co w tej

kropli znakomitego szkicu charakterologicznego mog∏o staç si´ kondensatem,

zostaje tutaj rozrzedzone w wiadrze solidnie skonstruowanej „formalnej” epiki.

ObecnoÊç poglàdów feministycznych w przestrzeni kulturowej lat 1990. spo-

tyka si´ w S∏owacji ze zró˝nicowanym odbiorem spo∏ecznym, ale wià˝e si´ rów-

nie˝ z dyferencjacjà stanowisk wÊród swych propagatorek – od tolerancyjnej, re-

fleksyjnej Eteli FarkaÆovej po radykalnà Jan´ Juráñovà, która wyk∏ada swà

feministycznà nauk´ te˝, czy raczej przede wszystkim, poprzez proz´ artystycz-

nà. Po debiutanckim zbiorze opowiadaƒ Zverinec (1993) Juráñová opublikowa∏a

dylogi´ Siete (1996), zakorzenionà w koncepcjach radykalnego feminizmu.

[...] Zainteresowanie feministycznymi ambicjami cz´Êci debiutanckiej prozy

lat 1990. jest uzasadnione równie˝ z tej przyczyny, ˝e mowa tu o nurcie, który

wyraênie zaznaczy∏ si´ poza obszarem kultury s∏owackiej. I choç na rodzimym

gruncie, w tej otwartej, eksperymentujàcej, postmodernistycznej, odrzucajàcej

konwencje dekadzie, nie ma on szczególnie wielu przedstawicieli czy zwolenni-

ków, to jednak nie brak i u nas wielowariantowych, skrajnych i kontrowersyj-

nych sposobów postrzegania relacji kobieta – m´˝czyzna, a tak˝e trendu cywili-

zacyjnego, który niegdyÊ, równie˝ w literaturze, zaczyna∏ si´ jako pozytywna

tendencja emancypacyjna, znajdujàca mi´dzy innymi wyraz w redefiniowaniu

poj´cia mi∏oÊci. Najwyraêniej, ze wzgl´du na swà spo∏ecznà aktualnoÊç, nadal

istotne pozostaje pytanie – czym w∏aÊciwie jest mi∏oÊç? O co w niej chodzi?

W kontekÊcie literackiej komunikacji przek∏ada si´ to na pytanie, kim jest au-

torka prozy feministycznej i kto czyta tego rodzaju literatur´? Cz´sto mamy tu

do czynienia z pewnym gestem spo∏ecznym, [...] jak w przypadku Jany Juráño-

vej, która tak oto wprowadza czytelnika w tajniki rodzimego feminizmu kultu-

rowego i literackiego: Od dawna myÊl´, i stale si´ w tym przekonaniu utwierdzam,

˝e na S∏owacji nie za bardzo jest z kim rozmawiaç, co w praktyce czasami okazu-

je si´ m´czàce. Na przyk∏ad gdy niektórzy krytycy p∏ci m´skiej przypisujà sobie pra-

wo do kreowania opinii i, z przyczyn dla mnie niezrozumia∏ych, cz´Êç odbiorców to

akceptuje, przy czym krytycy ci nie potrafià czytaç ksià˝ek, za to formu∏ujà na ich

temat niekompetentne sàdy, to mam poczucie osobistej urazy, przede wszystkim

w imieniu innych, o wiele s∏awniejszych autorek. Nie z powodu ich poglàdów, bo

tylko takich mo˝na si´ po nich spodziewaç, ale dlatego, ˝e traktuje ich si´ powa˝-

nie. (Chrobáková 1999: 42-60)
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[...] A przecie˝ autorska pozycja Juráñovej mi´dzy debiutantkami – i to nie

tylko w kobiecej literaturze – nie jest podrz´dna. Pisarka reprezentuje erudycyj-

ne, wyrafinowane, intelektualne spojrzenie na sztuk´ i rzeczywistoÊç i nie grozi

jej znalezienie si´ na marginesie ˝ycia literackiego przynajmniej dopóty, dopó-

ki nie wyjaÊni si´ sytuacja feministycznego projektu i estetyki kobiecej literatu-

ry w s∏owackim kontekÊcie spo∏ecznym i kulturalnym. Proponowane przez Juráño-

và strategie autorskie i strategie tekstu stanowià przejaw tej linii twórczoÊci,

w której tematyzowane sà biograficzne doÊwiadczenia podmiotu, a w centrum

zainteresowaƒ pozostaje gatunek, j´zyk, narracja i dominanta problemowa. Jak

sama twierdzi: W tekÊcie AŒ za hrob (A˝ poza grób) (…), którego g∏ównym bo-

haterem jest zombi, chcia∏am wyeksponowaç autentycznoÊç s∏owa, prze˝ycia i czy-

nu. W wielu utworach wykorzystywa∏am klasyczne opowieÊci. Preferowa∏am auten-

tycznoÊç doÊwiadczenia, które historie te w sobie niosà. O jakim dziedzictwie w nich

faktycznie mowa? Czy to jest moje doÊwiadczenie? Czy mo˝e opowieÊci te bezlito-

Ênie mnie uformowa∏y? Co mi zostanie, je˝eli je odrzuc´? To w∏aÊnie stara∏am si´

sprawdziç w utworze Do sebe odetá (W siebie odziana), ale te˝ w opowiadaniu

Cesto (Ciasto) ze zbioru Zverinec, a zw∏aszcza w ksià˝ce Iba baba (Tylko baba).

Badam to i pozostawiam problem bez rozwiàzania. Sprawdzam te˝ autentycznoÊç

j´zyka m´˝czyzn-intelektualistów, którzy dzisiaj trz´sà Êwiatem, interesuje mnie au-

tentycznoÊç ich dzia∏aƒ. Ale badam te˝ na przyk∏ad autentycznoÊç mowy kobiet,

które wypowiadajà si´ na swój temat j´zykiem reklamy proszków do prania.

(Chrobáková 1999: 51)

Autorki z lat 1970. i 80. zaktualizowa∏y problematyk´ rodziny, stematyzowa-

∏y kwesti´ kryzysu kobiecej (macierzyƒskiej) ÊwiadomoÊci i etyki, scharakteryzo-

wa∏y istot´ ˝ycia kobiety w powiàzaniu z tradycjà (mi∏oÊç, ofiarnoÊç, szcz´Êcie,

ród, rodzina, dzieci) i w nieuniknionym kontakcie z „wielkim, otwartym” Êwia-

tem, który proponuje racjonalne i osiàgalne ambicje wykszta∏conej i Êwiadomej

siebie kobiecie. Schematy tradycyjnie „literackich” emocji (Viera Âvenková,

Nora Baráthová) ust´powa∏y miejsca kameralnemu dramatyzmowi podejmowa-

nia decyzji (Alta VáÆová, Etela FarkaÆová, Rút Lichnerová), wyrazista podmio-

towoÊç protagonistki parodiowa∏a „pierwiastek kobiecy” (Ol’ga Feldeková, Ga-

briela Rothmayerová, Milka Zimková) lub poszukiwa∏a dla niego nowego

horyzontu wartoÊci (Helena Dvo«áková).

Autorki z lat 1990. w swych zbiorach opowiadaƒ i nowelach (Jana Bodnárová,

Eva Maliti, Mária Bátorová, Marcela Prekopová, Otília Moravçíková, Stanisla-

va Chrobáková, Jana Juráñová) za poÊrednictwem kategorii czasu, samotnoÊci

oraz wewn´trznego dramatyzmu pierwszoosobowej narratorki lub protagonistki

konstruujà zintegrowany i estetycznie autentyczny Êwiat, w którym kreujà siebie

i w którym wiodà spory o wartoÊç zewn´trznej i wewn´trznej rzeczywistoÊci,

w jakiej istniejà i do jakiej nale˝à. Pisarki rezygnujà z przestrzegania regu∏ ga-

tunkowych, eksperymentujà z j´zykiem i stylem, wprowadzajà w obszar literatu-

ry pi´knej formy prozy nieartystycznej mi´dzy innymi dlatego, ˝e wobec swych

wyraziÊcie ukszta∏towanych metod twórczych obawiajà si´ posàdzenia o banal-

noÊç lub emocjonalizm. Wychodzàc od predyspozycji osobistych, ale w nawiàza-

niu do powszechnie respektowanego intelektualizmu literatury, wyruszajà w po-
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dró˝ ku sobie: nie z potrzeby samopoÊwi´cenia, ale z obowiàzku zrozumienia

Êwiata za poÊrednictwem swojej osoby. Wiele rozwiàzaƒ przej´∏y z postmoder-

nizmu, wi´kszoÊç z nich jednak obra∏a „w∏asnà drog´”, nie chcàc zrezygnowaç

z wartoÊci, których nie nazywajà wprawdzie idea∏ami, szcz´Êciem czy pewnoÊcià,

ale które majà jeszcze sens i mogà zostaç zachowane w Êwiecie chaosu i de-

strukcji. Wykorzystujà do tego s∏owo, tekst i w∏asnà osob´, poniewa˝ poszukujà

jedynie w∏asnej strategii w zakresie postawy, wypowiedzi, spojrzenia, rozumie-

nia siebie.

Prze∏o˝y∏a Anna Gawarecka
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SUMMARY

Feminist Trends in Slovakian Prose

This survey of feminist trends, attitudes and topics in the Slovakian prose of the last

decade and a half is preceded by an attempt at defining the notion of “feminism” – its polyvalent

semantics and usage in the native modern and post-modern literary discourses. The author

points to the fact that the term is usually understood as synonymous with “female” or “feminine”,

and to its close connection with the identity, biography and the general worldview of a woman

writer.

In the beginning of the 1990s, numerous female authors entered the Slovakian literary life

and were met with considerable interest by literary critics and the reading public. Writing
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and publishing a book became the favourite, fashionable and relatively easy way of woman’s

self-presenting and self-defining in a stylized mono/dialogue on oneself – claims Viera

˚emberová. She also describes two models of native women’s prose: 1) a highly intellectual,

learned one, which all the same does not abandon traditional plots; 2) a self-referential,

narcissist, mytho-maniacal, first person narratives which express the author’s/protagonist’s lack

of adaptation to the social system. The third, less representative model is based on a deformed,

infantile verbal code and the collective memory mediated by the mentally disturbed

character’s mind and perception (Kniha o cintoríne ‹A Book on Cemetery› by Samko Tale).

The contemporary Slovakian women authors – concludes ˚emberová – experiment with

style and language, abandon generic rules, introduce non-artistic forms to their literary works

and try to understand the world through their personal experiences.
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Szacunek bez szacunku. 
Stan dyskursu feministycznego 

w Czechach i S∏owacji 
w latach dziewi´çdziesiàtych XX wieku

Jesienià 1998 roku feministyczne wydawnictwo Marii Ch«ibkovej przeprowa-

dzi∏o w Czechach nast´pujàcy projekt badawczy. Do przedstawicieli ró˝nych

Êrodowisk intelektualnych zosta∏a rozes∏ana ankieta, której autorzy prosili re-

spondentów o odpowiedê, w formie tekstu naukowego bàdê eseju, na pytania

dotyczàce: poj´cia feminizm, statusu kobiet w ich kraju, spo∏ecznego postrzega-

nia dyskursu feministycznego oraz jego przysz∏oÊci. Badaniem zostali obj´ci pi-

sarze, socjolodzy, historycy literatury oraz aktywistki i aktywiÊci ruchu femini-

stycznego. Interesujàcym za∏o˝eniem projektu, majàcym na celu uzyskanie

maksymalnej szczeroÊci wypowiedzi zapytanych, by∏ fakt, ˝e swoje odpowiedzi

pisali oni bez ÊwiadomoÊci tego, w jakim kontekÊcie zostanà one opublikowane

(Ch«íbková, Chuchma, Klimentová 1999: 7-10). W wyniku powy˝szego badania

powsta∏ tom pod tytu∏em Feminismus devadesátych let çeskyma oçima (Feminizm

lat dziewi´çdziesiàtych w czeskich oczach). Efektem wspominanego za∏o˝enia ba-

dawczego jest, dajàca si´ w tomie zauwa˝yç, swoista polifonicznoÊç wypowiedzi.

Oprócz g∏osów popierajàcych feminizm obecne sà te˝ wypowiedzi jego przeciw-

ników, a tak˝e osób zachowujàcych stanowisko neutralne.

W rok póêniej opublikowany zosta∏ tekst Mirka VodráŒki Esej o poli-

tickém harémismu. Kritická zpráva o stavu feminismu v åechách (Esej o haremi-

zmie politycznym. Raport krytyczny o stanie feminizmu w Czechach), w którym

autor dokonuje najbardziej, jak do tej pory, przenikliwej i krytycznej analizy sta-

nu czeskiego spo∏eczeƒstwa pod kàtem jego stosunku do kwestii feminizmu.

Kolejnà, wartà odnotowania, publikacjà jest wydana w 2004 roku ksià˝ka

Barbory Osvaldovej åeská média a feminismus (Czeskie media a feminizm),

która stanowi podsumowanie tego, co w ostatnim pi´tnastoleciu zosta∏o w Cze-

chach na temat feminizmu powiedziane i napisane. Powy˝sze opracowania po-

zwalajà uzyskaç w miar´ pe∏ny obrazu kondycji czeskiego dyskursu feministycz-

nego lat dziewi´çdziesiàtych XX wieku oraz klimatu spo∏ecznego, jaki si´ wokó∏

niego wytworzy∏.



Znacznie skromniej prezentujà si´ natomiast materia∏y poÊwi´cone rozwojo-

wi tego dyskursu na S∏owacji. W∏aÊciwie mo˝na wskazaç tutaj tylko jeden arty-

ku∏ autorstwa austriackiej badaczki Veroniki Wöhrer Feministicky vyskum a ro-

dové Ætúdiá na Slovensku – pohl’ad z Viedne (Badania feministyczne i gender studies

na S∏owacji – spojrzenie z Wiednia). Co ciekawe, artyku∏ ten jest efektem bar-

dzo podobnego do przeprowadzonego w Czechach badania opinii przedstawi-

cielek s∏owackiego „Êrodowiska feministycznego” na temat feminizmu i stosun-

ku do niego s∏owackiego spo∏eczeƒstwa. Pojawia si´ tu jednak pewna wàtpliwoÊç,

czy w s∏owackim przypadku w ogóle mo˝na mówiç o jakimÊ feministycznym Êro-

dowisku, stàd te˝ u˝ycie cudzys∏owu. Wyniki badania sk∏oni∏y bowiem Wöhrer

do wysuni´cia tezy, ˝e jednolity ruch czy Êrodowisko feministyczne na S∏owacji

nie istnieje i mo˝na wy∏àcznie mówiç o pojedynczych inicjatywach i projektach

(Wöhrer 2004: 192).

Obraz, jaki rysuje si´ na podstawie przywo∏anych powy˝ej opracowaƒ, jest na-

st´pujàcy. Pomimo i˝ w czechos∏owackiej tradycji paƒstwowej pierwszej po∏owy

XX wieku, b´dàcej w du˝e mierze dzie∏em Tomasza Garrigue’a Masaryka, my-

Êlenie profeministyczne przenika∏o do wielu dziedzin ˝ycia publicznego, na przy-

k∏ad teorii paƒstwa czy filozofii (Filipowicz 2003 i 2005), to feminizm, czy Êci-

Êlej mówiàc feminizmy, które dotar∏y do Czech i S∏owacji po transformacji

ustrojowej 1989 roku, budzà nieufnoÊç i niech´ç. Termin feminizm jest w cze-

skim Êrodowisku postrzegany jako poj´cie importowane i narzucane przez za-

chodnie ugrupowania feministyczne. Zaanga˝owani emocjonalnie zwolennicy

i przeciwnicy tego nurtu myÊlowego przerzucajà si´ kolejnymi argumentami w de-

bacie, która odbywa si´ przy ca∏kowitej oboj´tnoÊci zdecydowanej wi´kszoÊci

czeskiego spo∏eczeƒstwa. Ogólny klimat, jaki wytworzy∏ si´ wokó∏ feminizmu,

nie ma, co prawda, nic wspólnego ze znanym z polskiej rzeczywistoÊci pot´pie-

niem odwo∏ujàcym si´ do prawa naturalnego i zamys∏ów Stwórcy (Graff 2003: 15),

ale charakteryzuje si´ przeprowadzanym w duchu tzw. zdrowego rozsàdku ba-

gatelizowaniem, lekcewa˝eniem, oÊmieszaniem i nieprzyznawaniem temu dyskur-

sowi nale˝nego miejsca w ˝yciu spo∏ecznym (Osvaldová 2004: 9). Czeskie i s∏o-

wackie spo∏eczeƒstwo w okresie transformacji ustrojowej, jak zauwa˝a VodráŒka,

nie by∏o zainteresowane, aby feminizm sta∏ si´ przedmiotem szerszej debaty,

chocia˝ przed nadejÊciem obu systemów totalitarnych (faszystowskiego i komu-

nistycznego) wspó∏tworzy∏ on wraz z innymi dyskursami przestrzeƒ politycznà

i kulturowà czechos∏owackiego paƒstwa (VodráŒka 1999: 3). Zdaniem tego au-

tora, czechos∏owackie dziedzictwo narodowe jest wyraênie zdeterminowane p∏cio-

wo. Jest ono przyk∏adem kolejnej „jego” historii (his-story), skoro ze s∏owem fe-

minizm wi´kszoÊci poprzewrotowego spo∏eczeƒstwa kojarzy si´ komunistyczny

Czechos∏owacki Zwiàzek Kobiet (åeskoslovensky svaz Œen), nie zaÊ przedwojen-

na Kobieca Rada Narodowa (˚enská národní rada) i jej przedstawicielki Fran-

tiÆka Plamínková czy Milada Horáková (Osvaldová 2004: 23-40 i Hendrycho-

vá 1999: 46-49). Na S∏owacji negatywne skojarzenia z terminem feminizm wydajà

si´ byç jeszcze silniejsze ni˝ w Czechach, skoro ankietowane przez Wöhrer ba-

daczki i pisarki nie chcia∏y okreÊliç si´ jako feministki i twierdzi∏y, ˝e tylko zaj-

mujà si´ feministycznà filozofià lub gender studies (Wöhrer 2004: 193).
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Taka sytuacja jest o tyle zaskakujàca, ˝e system spo∏eczny, polityczny i paƒ-

stwowy za∏o˝onej przez Masaryka I Republiki Czechos∏owackiej stanowi∏ wzór,

do którego bardzo ch´tnie odwo∏ywano si´ w Czechos∏owacji okresu transfor-

macji, a póêniej szczególnie w Republice Czeskiej. Przyczyny tego stanu rzeczy

nale˝y upatrywaç najprawdopodobniej w systemie komunistycznym, któremu uda-

∏o si´ kwesti´ kobiecà wyeliminowaç ze ÊwiadomoÊci spo∏ecznej do tego stop-

nia, ˝e nawet dà˝àcym do odnowy moralnej spo∏eczeƒstwa kr´gom dysydenckim

nie wydawa∏a si´ ona godnà zainteresowania (VodráŒka 1999: 4). Czeska post-

transformacyjna dyskusja na temat feminizmu zosta∏a ju˝ w samym zarodku

zdeterminowana przez negatywne wzgl´dem niego stanowisko czo∏owych dysy-

dentów, takich jak Václav Havel, Josef Âkvorecky czy Ludvík Vaculík, którym

na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych udawa∏o si´ pe∏niç rol´ swoistego „sumie-

nia narodu” (Osvaldová 2004: 92). Bardzo znamienna jest tutaj postawa Havla,

który, przejmujàc niemal w ca∏oÊci od Masaryka system myÊlenia o paƒstwie

i narodzie, usunà∏ z niego poglàdy poprzednika na emancypacj´ kobiet i ich

miejsce w ˝yciu publicznym (Valdrová 1999: 114). Jeszcze w latach siedemdzie-

siàtych rozwijajàcà si´ wtedy drugà fal´ feminizmu by∏ on sk∏onny uwa˝aç za coÊ

ze wszech miar zabawnego i porównywaç do dadaizmu (VodráŒka 1999: 4).

Z kolei Âkvorecky w publikowanej w czasopiÊmie Respekt w 1992 roku serii ar-

tyku∏ów o feminizmie pod zbiorczym tytu∏em DobrodruŒství amerického femini-

smu I-III (Przygody amerykaƒskiego feminizmu I-III) stworzy∏ karykatur´ wspó∏-

czesnych feministycznych teorii, pos∏ugujàc si´ przy tym ekstremalnymi przyk∏adami

ze Stanów Zjednoczonych. W ten sposób ceniony pisarz nada∏ na ∏amach perio-

dyku uznawanego powszechnie za opiniotwórczy ton dalszym wypowiedziom mniej

znanych autorów (Osvaldová 2004: 63-64). Feminizm jest w tych artyku∏ach po-

strzeganych jako ideologia: antym´ska, lesbijska, dogmatyczna, a jego „fanatycz-

ne” zwolenniczki i zwolennicy stawiani sà na równi z marksistami i ortodoksyj-

nymi katolikami (Âkvorecky 1992: 124-125 i 129). Tak negatywny stosunek do

ruchu feministycznego m´˝czyzn, którzy swego czasu prowadzili otwartà walk´

z system w∏adzy pod has∏em obrony praw cz∏owieka, wydaje si´ potwierdzaç

czysto patriarchalnà regu∏´, którà rzàdzi∏y si´ tak˝e zachodnioeuropejskie kon-

testacje oficjalnych struktur mocy w drugiej po∏owie XX wieku (Ciechomska

1996: 164).

Jakie sà zatem g∏ówne przyczyny tej niech´ci, która jest w pewien sposób

sprzeczna z tradycjà narodowà? Uczestniczki i uczestnicy obu badaƒ wskazujà,

˝e jest to przede wszystkim niech´ç i brak zaufania do wszelkiego typu ideolo-

gii, czyli tak zwanych „izmów”, co jest dziedzictwem komunizmu, zw∏aszcza jego

normalizacyjnego wydania lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych (Kosatík

1999: 29; Voñátko 1998: 13). Ponadto w okresie wczesnej transformacji g∏ównie

czeskie spo∏eczeƒstwo mia∏o okazj´ spotkaç si´, za poÊrednictwem masowo w tym

czasie nap∏ywajàcych do Pragi amerykaƒskich, niemieckich i holenderskich ak-

tywistek, z feminizmem walczàcym, który najbardziej utrwali∏ si´ w powszechnej

ÊwiadomoÊci (Benetková 1999: 154-155; Machovec 1999: 234). Taki rodzaj, cz´-

sto rzeczywiÊcie skrajnego i antym´skiego feminizmu, pozostawa∏ w wyraênej

sprzecznoÊci z lokalnà tradycjà ruchu emancypacyjnego (feminizm pierwszej fali),
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o ile jeszcze o niej pami´tano. Ruch ten nie by∏ bowiem skierowany przeciwko

m´˝czyznom, lecz raczej nastawiony na wspó∏prac´ z nimi (Wagnerová 1999: 83).

Innà ze wskazywanych przyczyn jest równie˝ swoista ksenofobia czeskiego spo-

∏eczeƒstwa, które zamieszkujàc swojà „zacisznà kotlin´”, odznacza si´ wrogoÊcià

wobec obcych idei, ma poczucie wy˝szoÊci w∏asnego rozumu i nie dopuszcza do

siebie ˝adnej myÊli krytycznej nakazujàcej podj´cie g∏´bszej refleksji nad w∏asnà

kondycjà (BlaŒek 1999: 193). W spo∏eczeƒstwie s∏owackim oprócz wspomnia-

nych powy˝ej przyczyn, mo˝e z wyjàtkiem ostatniej, istotnà rol´ odegra∏ stosun-

kowo silnie zakorzeniony i majàcy swà genez´ w kulturze wiejskiej tradycyjny

uk∏ad ról p∏ciowych. Ostatnià, byç mo˝e troch´ niepowa˝nà, przyczynà wskaza-

nà przez re˝yserk´ Olg´ Sommerovà by∏o poczucie humoru czeskich kobiet, do

których rzekomo nie przemawia powa˝na postawa feministycznych bojowniczek

z Zachodu (Sommerová 1999: 178). Przytaczam t´ opini´ g∏ównie dlatego, ˝e

w∏aÊnie czeska literatura feministyczna lat 1990. dostarczy∏a doskona∏ego przy-

k∏adu na to, ˝e najlepszà bronià do walki ze strukturami patriarchatu jest Êmiech,

co postaram si´ udowodniç w dalszej cz´Êci wywodu.

Sytuacja jest wi´c doÊç dziwna, poniewa˝ klimat spo∏eczny panujàcy zw∏asz-

cza w Czechach, zdeterminowany silnà laicyzacjà, coraz cz´stszym zrywaniem

z tradycyjnym modelem rodziny oraz istnieniem wczeÊniejszej tradycji, powinien

byç bardziej sprzyjajàcy dla rozwoju dyskursu feministycznego w literaturze

i szeroko poj´tej humanistyce ni˝ na przyk∏ad w Polsce, gdzie dyscyplina akade-

mickich women studies mo˝e poszczyciç si´ ju˝ wieloma osiàgni´ciami. Dyskurs

ten nie rozwija si´ jednak zbyt szybko. Bardzo dobrym przyk∏adem jest tutaj

stosowanie krytyki feministycznej w badaniach historycznoliterackich, na grun-

cie których nie powsta∏a w ciàgu ostatnich lat ˝adna powa˝na praca zainspiro-

wana tà ga∏´zià wspó∏czesnej humanistyki. Niestety nale˝y te˝ stwierdziç, ˝e pra-

wie ca∏kowicie brakuje rodzimej refleksji teoretycznej, która próbowa∏aby uchwyciç

zale˝noÊci mi´dzy p∏cià a pisaniem.

W kr´gach intelektualnych w dalszym ciàgu panuje modernistyczny i nieska-

˝ony kategorià ró˝nicy poglàd na p∏eç. Ten sposób myÊlenia jest prawdopodob-

nie dodatkowo wzmocniony echem komunistycznego mitu równouprawnienia,

który w Czechos∏owacji by∏ wyjàtkowo przekonujàcy. Mi´dzy innymi dlatego, ˝e

od lat 1960. wskaêniki zatrudnienia i wykszta∏cenia kobiet by∏y jednymi z naj-

wy˝szych na Êwiecie (Wagnerová 1999: 83)

Sk∏onny jestem przypuszczaç, ˝e taka kondycja dyskursu feministycznego jest

równie˝ wynikiem s∏abiej odczuwanej opresji wzgl´dem kobiet, która nie wy-

maga wzmo˝onego wysi∏ku w walce o ich prawa i odwrócenie schematów pa-

triarchalnego myÊlenia. OczywiÊcie ca∏y czas jest w obu spo∏eczeƒstwach silnie

zakorzenione przekonanie, ˝e prawdziwa kobieta powinna realizowaç si´ w gospo-

darstwie domowym, niemniej poziom przyzwolenia spo∏ecznego na odchodzenie

od tradycyjnego patriarchalnego modelu rodziny jest tak wysoki, ˝e aktywnoÊç

ruchu feministycznego jakby „rozmywa si´” na tle wyników procesu emancypa-

cyjnego.

Zilustrujmy to nast´pujàcym przyk∏adem. W 2004 roku wysz∏a w Polsce ksià˝-

ka Kazimiery Szczuki Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji, w której autorka po-
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kazuje mi´dzy innymi modelowy schemat debaty na temat aborcji we wspó∏cze-

snej Polsce. W recenzji zamieszczonej na stronach internetowych feministycznej

ksi´garni Feminoteka czytamy, ˝e ksià˝ka ta jest wa˝nym i inspirujàcym g∏osem

w dyskusji, która naprawd´ nigdy w Polsce nie zosta∏a doprowadzona do koƒca

i w której wcià˝ brak jej najwa˝niejszych uczestniczek: kobiet. Jak zauwa˝a Ha-

lina Filipowicz, w wyniku zaostrzenia w Polce przepisów antyaborcyjnych w nie-

licznych kr´gach kobiecych nastàpi∏a radykalizacja poglàdów feministycznych,

w wyniku czego powsta∏y niewielkie feministyczne stowarzyszenia – rozproszo-

ne i elitarne (Filipowicz 2001: 222). Ponowne rozpocz´cie debaty aborcyjnej, jak

pokazuje przyk∏ad ksià˝ki Szczuki, jest dla nich sprawà bardzo istotnà. Nato-

miast w Czechach w 1994 roku jedna z czo∏owych przedstawicielek nurtu femi-

nistycznego w literaturze – Eva Hauserová na ∏amach feministycznie zoriento-

wanego pisma Jedním okem/One Eye Open powa˝nie zastanawia si´, czy aborcja

aby na pewno powinna byç dla wszystkich dost´pna zupe∏nie za darmo. Autor-

ka stwierdza, ˝e z wprowadzonych ostatnio op∏at powinny byç niewàtpliwie

zwolnione kobiety w trudnej sytuacji materialnej, ale nie widzi powodu, dla któ-

rego czeski podatnik mia∏by op∏acaç takie zabiegi osobom o odpowiednich do-

chodach, tym bardziej, ˝e niektóre kobiety do zabiegu przerwania cià˝y podcho-

dzà w sposób bardzo nieodpowiedzialny i wy˝sze op∏aty mog∏yby odnosiç efekt

wychowawczy (Hauserová 1994: 36).

Nale˝y zatem chyba zgodziç si´ z przytoczonym w tytule zdaniem Mirka

VodráŒky, który stan dyskursu feministycznego w czechos∏owackiej, a póêniej cze-

skiej, przestrzeni publicznej okreÊli∏ mianem szacunku bez szacunku (VodráŒka

1998: 13). Stwierdzenie to nale˝a∏oby chyba rozumieç jako ogólnie istniejàcy

w spo∏eczeƒstwie stosunkowo wysoki poziom poszanowania dla praw kobiet

w ˝yciu codziennym przy jednoczesnej niech´ci wobec feminizmu jako ruchu

i pràdu myÊlowego.

Mojà intencjà nie jest dokonywanie w tym miejscu pe∏nej prezentacji rozwo-

ju czeskiego i s∏owackiego dyskursu feministycznego, tym bardziej, ˝e teksty

podsumowujàce, przynajmniej cz´Êciowo, jego osiàgni´cia na p∏aszczyênie ˝ycia

publicznego, nauki i literatury ju˝ powsta∏y (Âiklová 1999: 9-19; Ch«íbková, Chuch-

ma, Klimentová 1999: 7-10; Kiczková 1998: 298-305; Machala 2001: 81-103).

Ogranicz´ si´ zatem do przedstawienia zjawisk, które wyda∏y mi si´ szczególnie

interesujàce i które stanowià, jak sàdz´, znaki szczególne lokalnych odmian tego

dyskursu. W przypadku czeskim b´dzie to twórczoÊç prozatorska Evy Hausero-

vej, b´dàca dowodem na poczucie humoru czeskich kobiet, a feministek w szcze-

gólnoÊci. Natomiast w odniesieniu do S∏owacji uwag´ chcia∏bym zwróciç na spe-

cyfik´ tamtejszego feministycznego nurtu teoretycznego.

Feministyczna krytyka literacka cz´sto dystansuje si´ od feminizmu jako ide-

ologii nastawionej na osiàgni´cie okreÊlonych celów politycznych (Moi 2002: 8).

Chcia∏bym jednak w tym momencie odejÊç od tej praktyki. Poniewa˝ przedmio-

tem mojego zainteresowania jest stan dyskursu feministycznego w konkretnych

spo∏eczeƒstwach, zatem przez literatur´ feministycznà b´d´ rozumia∏ ten rodzaj

twórczoÊci literackiej, który usi∏uje wp∏ynàç na zmodyfikowanie istniejàcego w spo-

∏eczeƒstwie sposobu myÊlenia bàdê te˝ stworzenie nowego, co mia∏oby stanowiç
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podstaw´ porzàdku spo∏ecznego niedopuszczajàcego jakiejkolwiek formy dys-

kryminacji kobiet (FarkaÆová 1991: 28). Dlatego te˝ w przypadku literatury fe-

ministycznej nale˝y liczyç si´ z jej tendencyjnoÊcià i to w∏aÊnie na nià chcia∏bym

zwróciç szczególna uwag´, b´dàc oczywiÊcie Êwiadomym jej cz´sto negatywnego

wp∏ywu na walory estetyczne dzie∏a literackiego. TendencyjnoÊç mo˝e bowiem

posiadaç ró˝ny kszta∏t, a te same zaanga˝owane pytania i tezy mo˝na konstru-

owaç w ró˝ny sposób. Postanowi∏em wi´c nie uznawaç tendencyjnoÊci za wad´

i raczej zastanowiç si´ nad tym, jak powinna ona byç skonstruowana, aby nie

nu˝y∏a, nie odstrasza∏a, nie irytowa∏a naiwnoÊcià i w koƒcu, aby pobudza∏a do

zmiany optyki patrzenia i stawiania sobie nowych pytaƒ.

Cz´stym grzechem literatury zorientowanej feministycznie jest w∏aÊnie nieudol-

nie konstruowana tendencyjnoÊç, oparta na zasadzie propagowania danej ide-

ologii, której wprowadzenie w ˝ycie mia∏oby raz na zawsze rozwiàzaç podstawo-

we problemy. Niektórych czytelników mo˝e ona utwierdziç w ich przekonaniach,

natomiast z ca∏à pewnoÊcià odstraszy tych, którzy nie sà zwolennikami danego

pràdu myÊlowego (Nebeská 1997: 25). Jest to w∏aÊnie casus Caroli Bieder-

mannovej – pierwszej czeskiej feministycznej autorki tworzàcej w duchu rady-

kalnego feminizmu. W swoich prozach (Mstivá kantiléna aneb Rigor magoris

aneb Feministicky ná«ez/MÊciwa kantylena, czyli Rigor magoris, czyli Feministycz-

ne lanie, 1992; T˘Œky Œivot KaÆparovy krávy aneb Ve stavu ohroŒení/Trudne ˝ycie

krowy b∏azna, czyli W stanie zagro˝enia, 1994; Lítostivá kantiléna çili MuŒi se di-

skriminují sami aneb Pes a jeho hAl/LitoÊciwa kantylena, czyli M´˝czyêni dyskrymi-

nujà si´ sami, czyli Pies i jego kij, 1995) obarcza ona dominujàcy w porzàdku

spo∏ecznym pierwiastek m´ski winà za wszelkie z∏o panujàce wÊród ludzi. Autor-

ka pos∏uguje si´ g∏ównie hiperbolami i ostentacyjnà stronniczoÊcià dowodów przy-

taczanych na poparcie swoich twierdzeƒ, czym ma niby sprowokowaç czytelnika

do zburzenia stereotypów myÊlenia i zachowania. Tego typu tendencyjnoÊç, po-

legajàca na stworzeniu apoteozy jednej p∏ci oraz obrzucaniu drugiej inwektywa-

mi, budzi jednak irytacj´ oraz niesmak i nie sàdz´, ˝eby p∏eç czytelnika musia∏a

odgrywaç znaczàcà rol´ w odbiorze tych tekstów. Trudno zatem nie zgodziç si´

z opinià, ˝e jednà z dodatkowych przyczyn ma∏ego zainteresowania feminizmem

w czeskim spo∏eczeƒstwie mo˝e byç w∏aÊnie tego typu konstrukcja niektórych

feministycznych tekstów literackich (Nebeská 1997: 25).

Stworzenie zaanga˝owanego i jednoczeÊnie nieobcià˝onego zwulgaryzowa-

nym stylem ideologicznym tekstu jest, jak sàdz´, zadaniem doÊç trudnym. Dla-

tego te˝ na szczególnà uwag´ spoÊród czeskich autorek tworzàcych w ostatniej

dekadzie XX wieku i przyznajàcych si´ do inspiracji myÊlà feministycznà zas∏u-

guje twórczoÊç wspominanej ju˝ Evy Hauserovej – autorki felietonów prasowych

oraz opowiadaƒ znajdujàcych si´ na pograniczu fantastyki. Jej metoda na upo-

ranie si´ z tendencyjnoÊcià tekstu feministycznego nie jest jednolita i zasadni-

czo mo˝na w jej obr´bie wyró˝niç trzy podstawowe strategie, które umownie

chcia∏bym oznaczyç jako: przedstawianie opresji wobec kobiet w konwencji

groteski, uprawianie, z du˝à dozà humoru, feminizmu modernistycznego ∫ re-

bour oraz dekonstruowanie „naturalnego” porzàdku poprzez zabaw´ transgresjà

p∏ciowà.
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W realizacji pierwszej ze wskazanych strategii autorka wykorzystuje rzeczywi-

ste problemy spo∏eczne (pornografia, przemoc domowa, prostytucja) i umiesz-

cza je w przerysowanej formie w wyimaginowanych Êwiatach. W jej opowiada-

niach pojawiajà si´ zatem: farma ludzkich organów, gdzie kobiety pozamykane

w kojcach rodzà kolejne dzieci (Milé maminky/Drogie mamy), ˝eƒski klasztor,

w którym zgodnie z encyklikà papie˝a cz´Êç zakonnic zostaje Êwiàtynnymi pro-

stytutkami, majàcymi dokonywaç rytualnego oczyszczenia wiernych, cz´Êci zaÊ sà

wszczepiane niewykorzystane podczas sztucznych zap∏odnieƒ embriony i ich klo-

ny (P«íb˘h chrámové prostitutky/Historia koÊcielnej prostytutki), czy te˝ wychodzà-

ca z ekranu komputera gwiazda porno, która porywa odwiedzajàcà erotyczne

strony internautk´, aby nast´pnie oddaç jà w seksualnà niewol´ m´˝czyênie

(Paní láska/Pani mi∏oÊç).

Feminizm modernistyczny ∫ rebour, jak pisze Joanna Bator, polega na roman-

tycznej rewaloryzacji atrybutów b´dàcych w mizoginistycznych definicjach kobie-

ty êród∏em jej s∏aboÊci i ni˝szoÊci. Nurt ten, wpisujàcy si´ w feministyczny esen-

cjalizm, dostrzega w zwiàzkach kobiety z naturà i jej reprodukcyjnym przeznaczeniu

podstaw´ etycznej wy˝szoÊci kobiet (Bator 2001: 71). Hauserová w swojej twór-

czoÊci projektuje mi´dzy innymi odwrotnà hierarchi´ wartoÊci p∏ci oraz odwrot-

ny sposób jej postrzegania, który zawiera si´ w jednym podstawowym dylema-

cie kultury – m´˝czyzna jako wielka tajemnica ludzkoÊci. Recepta byç mo˝e

prosta, ale dopiero groteskowe odwrócenie zakorzenionych stereotypów pozwa-

la zrozumieç powa˝ne problemy. MyÊlà przewodnià opowiadania UŒ jsi velky muŒík

(JesteÊ ju˝ du˝ym m´˝czyznà) jest uznanie, ˝e zwiàzek kobiety z naturà i jej re-

produkcyjny charakter jest podstawà wy˝szoÊci kobiet. Kobieca to˝samoÊç zostaje

tu zbudowana w oparciu o zanegowanie i deprecjacj´ czysto m´skich cech, do

tej pory wartoÊciowanych pozytywnie. Akcja opowiadania, którego tematem prze-

wodnim jest inicjacja (wejÊcie w doros∏e ˝ycie) m∏odego ch∏opca – HruboÆa,

umieszczona zosta∏a w fantastycznej rzeczywistoÊci wolnorynkowego spo∏eczeƒstwa

matriarchalnego. Panuje tu kult Matki Przyrody i traktowanie m´skiej p∏ci jako

podrz´dnej, nadajàcej si´ do wykonywania wy∏àcznie prymitywnych zaj´ç me-

chanicznych. Taki stan rzeczy powoduje, ˝e m∏ody HruboÆ, najwyraêniej nie

chcàc si´ z nim pogodziç, pyta swojà matk´ MokoÆ: ...dlaczego te wszystkie wa˝-

ne i presti˝owe sprawy zwiàzane z zachowaniem rodu i ˝ycia sà domenà tylko i wy-

∏àcznie kobiet? (Hauserová 2000: 11). Apoteoza reprodukcji oraz opisywana ju˝

przez Karen Horney (Horney 2001: 24-43) m´ska zazdroÊç o macierzyƒstwo po-

jawiajà si´ tak˝e w innych utworach – na przyk∏ad w P«íb˘h chrámové prostitut-

ky (Historia koÊcielnej prostytutki) poród porównywany jest z boskà mocà kre-

acji: ...podczas porodu mia∏am wra˝enie, ˝e jestem równa Bogu, jako stworzycielka,

jako rozleg∏a kraina skropiona deszczem, która wydaje plon... (Hauserová 2000:

98), bàdê przedstawia si´ projekt ustanowienia leksyki zwiàzanej z porodem ja-

ko podstawy komunikacji mi´dzy m´˝czyznami (Románová trilogie FrantiÆky Bram-

borákové z let 2010-2014/PowieÊciowa trylogia Franciszki Bramborakowej).

Ten system ca∏kowitego odwrócenia wartoÊci, gdzie istota ludzka równa si´

kobieta, pozwala Hauserovej spojrzeç na m´˝czyzn´ jako na odwiecznà zagad-

k´ ludzkoÊci. Aby jà rozwiàzaç, autorka stawia sobie dwa zasadnicze pytania:
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...co m´˝czyêni znaczà dla cz∏owieka? (Hauserová 2001: 77) i ...czy którykolwiek

cz∏owiek chcia∏by byç m´˝czyznà? (Hauserová 2000: 58) oraz snuje rozwa˝ania

nad tajemniczà naturà m´˝czyzny: ... która […] mog∏aby te˝ zrozumieç ten roz-

kosznie jednostronny i bezpoÊredni sposób myÊlenia, ten niemal dzieci´cy urok wspó∏-

zawodnictwa i ambicji, to nieuchwytne pragnienie ciàg∏ego rzucania si´ w wir woj-

ny, igrania ze Êmiercià, zdobywania, walczenia i stawiania sobie pomników […].

(Hauserová 2001: 77). Banalnie proste. Wystarczy∏o zamieniç miejsca dotych-

czasowego podmiotu i przedmiotu patriarchalnego dyskursu. Jednak dopiero

tak zaprojektowana sytuacja pozwala, zw∏aszcza czytelnikowi-m´˝czyênie, zrozu-

mieç, co tak naprawd´ mia∏a na myÊli bohaterka W∏asnego pokoju Wirginii Woolf,

kiedy po wizycie w bibliotece Muzeum Brytyjskiego zapyta∏a: ...czy zdajecie so-

bie spraw´, ˝e chyba o ˝adnym stworzeniu Êwiata nie napisano tyle, co o nas? (Woolf

2002: 40). Z próbà odkrycia i zrozumienia m´˝czyzny zwiàzana jest ostatnia, wy-

ró˝niona przeze mnie strategia – zabawy transgresjà p∏ciowà. Bohaterki opowia-

daƒ Hauserovej zazwyczaj za sprawà ró˝nych medykamentów bàdê to wyobra-

˝ajà sobie, ˝e sà m´˝czyznami i odczuwajà ich niezwyk∏à cielesnoÊç (KdyŒ se

sudiçky spletou/Kiedy Parkom poplàczà si´ losy), bàdê te˝ w´drujà jaênià z kobie-

cego cia∏a do m´skiego (Trabant). Najbardziej jednak wyrafinowana konstrukcja

transgresji zosta∏a stworzona w opowiadaniu Tajemství d˘lohy (Tajemnica maci-

cy). Bohaterkà utworu jest m∏oda dziewczyna, która od zawsze odczuwa∏a w so-

bie elementy m´skiej seksualnoÊci, co, jak si´ okazuje, jest cechà specyficznà jej

linii genealogicznej. Od matki dowiaduje si´, ˝e po odbyciu pierwszego aktu

seksualnego z m´˝czyznà automatycznie zajdzie w cià˝´, bez wzgl´du na stoso-

wanie Êrodków antykoncepcyjnych, a rozwijajàcy si´ w niej p∏ód b´dzie wch∏a-

nianym na odleg∏oÊç jej by∏ym partnerem seksualnym. Nie jest specjalnym za-

skoczeniem, ˝e dziecko, które dziewczyna urodzi b´dzie oczywiÊcie p∏ci ˝eƒskiej.

Oznacza to, ˝e bohaterka jest w∏aÊciwie w∏asnym ojcem. Te transgresyjne w´-

drówki, zawieszone gdzieÊ pomi´dzy modernistycznà androginià a wspó∏czesnà

debatà o nieoczywistoÊci p∏ci (Iwasiów 2004: 63-65), przynoszà jednak bohater-

kom Hauserovej rozczarowanie. M´˝czyzna nie jest tak tajemniczy, jak mog∏o-

by si´ wydawaç. Jest on zazwyczaj albo jednà wielkà falà testosteronu: Wie pan,

mnie si´ strasznie podoba∏o to uczucie, kiedy mia∏am jaja. Zrozumia∏am, co jest

w ˝yciu fajne. Walczyç. Likwidowaç. Niszczyç i zwyci´˝aç. (Hauserová 2000: 25),

albo rodzajem swoistej idée fixe – na przyk∏ad mo˝e byç to obsesyjna ch´ç zdo-

bycia samochodu marki Trabant – ... zobaczy∏am w miejscu tych fascynujàcych

smutnych oczu trabancie reflektory. Ca∏à trabancià mask´, która ma w∏aÊciwie mi-

lutki wyraz. Ale te˝ jakby g∏upiutki (Hauserová 2000: 72).

Autorka bawi si´ zatem skostnia∏ymi schematami myÊlenia, tradycjà, czy te˝

konstruktami p∏ciowymi. Odwraca to wszystko. Jednak przy lekturze jej tekstów

nie ma si´ wra˝enia, ˝e jej fantastyczny Êwiat powsta∏ jako idea∏, do którego po-

winno si´ zmierzaç poprzez feministycznà rewolucj´. Poruszane w felietonach pro-

blemy oraz kszta∏t Êwiata przedstawionego w jej prozach majà przede wszystkim

uÊwiadomiç czytelnikowi, ˝e to, co naturalne, wcale naturalnym byç nie musi.

Mo˝na zadaç pytanie: i co w tym takiego bardzo szczególnego, skoro przecie˝

cel twórczoÊci Biedermannovej by∏ dok∏adnie taki sam. Ró˝nica polega przede
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wszystkim na tym, ˝e Hauserová dekonstruuje dotychczasowe struktury kultury,

ale nie podaje ze Êmiertelnà powagà gotowych recept, jak zastàpiç dawne pew-

noÊci patriarchatu nowymi. Krytycy póênej nowoczesnoÊci z pewnoÊcià uznaliby

jej twórczoÊç jako kolejnà prostà drog´ do nihilizmu, ja natomiast sk∏onny jestem

twierdziç, ˝e wzmaga ona feministyczny ferment intelektualny, który stanowi

swoistà dyskusj´ ze Êwiatem zastanym. Przypuszczalnie dlatego utwory Hausero-

vej mogà byç inspirujàce dla czytelnika-m´˝czyzny nierozdzielnie zwiàzanego ze

swojà p∏cià (Iwasiów 2002: 7). Jak twierdzi Mirek VodráŒka, feminizm jest rów-

nie niezb´dny dla m´˝czyzn, co dla kobiet, poniewa˝ potrzebujà oni wyzwoliç si´

z uwarunkowanego kulturowego dyktatu: zwyci´stwa, si∏y i p∏ciowych przywile-

jów (VodráŒka 1998: 13). Teksty Hauserovej, które wykorzystujàc konwencj´ za-

bawy stereotypami, przemawiajà do czytelnika-m´˝czyzny w nast´pujàcy sposób:

zobacz, co by by∏o, gdyby to w∏aÊnie twoja p∏eç by∏a uznawana za t´ drugà.

Pomimo podobnego punktu wyjÊcia z doÊwiadczeƒ komunizmu rozwój dyskur-

su feministycznego na S∏owacji poszed∏ troch´ odmiennym torem. W Êwietle usta-

leƒ cytowanej ju˝ tutaj Veroniki Wöhrer nale˝y stwierdziç, ˝e zajmuje on w s∏o-

wackiej przestrzeni publicznej pozycj´ marginalnà, niemniej jednak jego specyficznà

cechà jest wytworzenie si´ ju˝ na poczàtku lat 1990. na gruncie akademickim bar-

dzo silnego nurtu feministycznej refleksji teoretycznej, g∏ównie w dziedzinie filo-

zofii. Na polu literatury mo˝na oczywiÊcie mówiç o feministycznie zorientowanych

autorkach (Etela FarkaÆová, Jaroslava BlaŒková, Jana Jurañová, UrÆul’a Kova-

lyk), jednak, jak sàdz´, to w∏aÊnie ów silny nurt teoretyczny jest znakiem szcze-

gólnym tego dyskursu. O ile czeski czytelnik mia∏ mo˝liwoÊç zetkni´cia si´ z fe-

minizmem we wspominanych ju˝ przeÊmiewczych artyku∏ach Josefa Âkvoreckiego,

o tyle w s∏owackich periodykach poÊwi´conych zagadnieniom kultury, literatury

i sztuki ju˝ w 1991 roku pojawiajà si´ artyku∏y przybli˝ajàce problematyk´ femi-

nizmu rozumianego g∏ównie jako inicjatywa teoretyczno-artystyczna (FarkaÆová 1991:

27). Warto tak˝e podkreÊliç, ˝e ju˝ wtedy s∏owackie autorki zajmujàce si´ femini-

zmem odznacza∏y si´ bardzo wysokim poziomem orientacji w zachodniej literatu-

rze przedmiotu. Zjawisko to mo˝na zilustrowaç nast´pujàcym przyk∏adem: numer

11. z 1991 roku czasopisma Slovenské pohl’ady, którego tradycja si´ga jeszcze do

lat 40. XIX wieku, przyniós∏ mi´dzy innymi artyku∏ Zuzany Kiczkovej poÊwi´co-

ny problemowi racjonalizmu w filozofii feministycznej (Kiczková 1991: 4-14),

t∏umaczenie tekstu Gra˝yny Borkowskiej „Córy Miltona” (Borkowska 1991:

100-109) oraz wywiad z Hél¯ne Cixous i prezentacj´ fragmentu jej twórczoÊci

(KeníŒová 1991: 146-149 i Cixous 1991: 150-154). Chocia˝ ta si´gajàca poczàtku

lat 1990. tendencja ogranicza si´ w dalszym ciàgu do jednego oÊrodka akademic-

kiego – Uniwersytetu Komeƒskiego w Bratys∏awie – i jednej fundacji kobiecej wy-

dajàcej czasopismo Aspekt, to jednak w ostatnim pi´tnastoleciu s∏owackie Êrodo-

wisko intelektualne mia∏o okazj´ zapoznaç si´ z du˝à cz´Êcià dorobku Êwiatowej

myÊli feministycznej. (Na ∏amach Aspektu prezentowany by∏ mi´dzy innymi doro-

bek: Naomi Wolf, Adrienne Rich, Luce Irigaray, Susan Gubar, Elisabeth Badin-

ter, Hél¯ne Cixous, Mary Daly, Judith Butler, Elisabeth Grosz czy te˝ Susan Bor-

do.) W odró˝nieniu od Czech znacznie wi´ksza jest tak˝e liczba t∏umaczeƒ literatury

feministycznej i genderowej. Na s∏owacki prze∏o˝one zosta∏y na przyk∏ad ksià˝ki
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Butler, Badinter i Wolf. G∏ównym celem badaczek z tego Êrodowiska jest przed-

stawianie wspó∏czesnych pràdów filozofii feministycznej, która ukierunkowana jest

na redefinicj´ kategorii podmiotu oraz zdefiniowanie poj´ç feministycznej episte-

mologii i estetyki (FarkaÆová 1998: 111-123; Kiczková 1998: 64-75; FarkaÆová i Sza-

puová 2003-2004: 178-188). Dokonujàc podsumowania swojej kilkuletniej pracy,

s∏owackie zwolenniczki feminizmu dosz∏y do wniosku, ˝e ich g∏ównym zamierze-

niem by∏o poddanie w wàtpliwoÊç oskar˝eƒ o ideologizacj´ stawianych próbom ∏à-

czenia przymiotnika feministyczna z poj´ciem filozofii, czyli tradycyjnie m´skiej

dziedziny (FarkaÆová, Kiczková i Szapuová 1998: 124).

W stosunku do takiej dzia∏alnoÊci mo˝na oczywiÊcie wysunàç zarzut wytwo-

rzenia „wie˝y z koÊci s∏oniowej”, która, b´dàc zaj´ta swoimi teoretycznymi roz-

wa˝aniami, nie oddzia∏uje w ˝aden sposób na zmian´ sytuacji kobiet na S∏owa-

cji. Taki hipotetyczny zarzut nie by∏by chyba ca∏kiem sprawiedliwy. To, ˝e na

akademickiej mapie Bratys∏awy istnieje silne Êrodowisko feministyczne, które, jak

sàdz´, traktowane jest z nale˝ytà powagà i nie stanowi przedmiotu szumu me-

dialnego nastawionego na prezentacj´ feministek jako swoistych dziwolàgów,

nie pozostaje bez znaczenia dla kszta∏cenia przysz∏ych pokoleƒ, które byç mo˝e

b´d´ patrzeç na dotychczasowy porzàdek spo∏eczny ju˝ z odmiennej perspekty-

wy. Warto mo˝e jeszcze na zakoƒczenie dodaç, ˝e dzia∏alnoÊç tego s∏owackiego

Êrodowiska w du˝ej mierze przyczynia si´ do przenikania wspó∏czesnych teorii

feministycznych na grunt czeski i stanowi jeden z nielicznych przyk∏adów cze-

sko-s∏owackiej wzajemnoÊci kulturowej funkcjonujàcej w warunkach istnienia

dwóch niezale˝nych organizmów politycznych.
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SUMMARY

‘Respect Without Respect’:
Feminist Discourse in the Czech Republic and Slovakia in the 1990s

In the beginning of this highly informative and analytic article the author notices that

Czech and Slovakian women, including academics involved in gender studies, are rather reticent

in openly manifesting their feminist engagement, and the very word ‘feminism’ frequently

arouses negative reactions, whereas Western feminism is perceived as a foreign product and

doctrine which does not necessarily apply to the local reality. He attempts at explaining this

phenomenon by pointing to various factors of historical and political nature. These are, in

the first place: the still vivid tradition of Thomas Masaryk’s inter-war Czechoslovakian Republic

with its pro-women politics; the effects of the post-war communist ideology on people’s mentality;

and, last but not least, the attitude of major dissidents (Václav Havel, Josef Âkvorecky or

Ludvík Vaculík) who openly marginalised women issues in their anti-communist, pro-democratic

and pro-independent agendas. Although some of Filipowicz’s remarks can be justly extrapolated

to other post-communist countries, he nevertheless emphasises features, which are in his

opinion specific exclusively for the discussed area. Firstly – the relative ‘mildness’ of the

Czech and Slovakian patriarchal structures which allow women to enjoy less oppression here

then elsewhere in post-communist Europe, and secondly – the most successful use Czech

women writers make of humour, transgressive games, comic effects, irony and self-irony (this

trend being illustrated by the immensely popular Eva Hauserová’s novels and short stories).

Comparing further Czech and Slovakian feminist discourses, the author suggests that the

former achieves better results in the field of literature, particularly fiction, whereas the latter

is more advanced in developing feminist theory.
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II. OBSZAR WSCHODNIOS¸OWIA¡SKI

TATIANA ROWIE¡SKA

Historia prozy kobiecej w epoce transformacji,
czyli „oczy szeroko zamkni´te” 

rosyjskiego feminizmu

Historia literatury kobiet generalnie ma charakter nieciàg∏y. W Rosji litera-

tura kobiet zazwyczaj wy∏ania si´ na powierzchni´ ˝ycia literackiego w momen-

tach prze∏omowych zmian historycznych, kiedy panujàcy system traci kontrol´

nad wprowadzonymi przez siebie strategiami reprezentacji. Natomiast w chwili,

kiedy w∏adza znów zaczyna pe∏niç swoje funkcje reglamentacyjne, literatura ko-

biet zanika. Od po∏owy lat 80. XX wieku jesteÊmy Êwiadkami zmian, które

w szerokim kontekÊcie historycznym, spo∏ecznym oraz politycznym nazwano

epokà transformacji. Okres tzw. „smuty” (◊ëÏÛÚÌÓÂ ‚ÂÏfl”) po raz kolejny przy-

czyni∏ si´ do rozkwitu literatury kobiet. Co wi´cej, w ciàgu ostatnich pi´tnastu

lat zdo∏a∏a ju˝ powstaç h i s t o r i a nowej fali literatury pisanej przez kobiety.

Mo˝emy nawet mówiç o podziale pokoleniowym wÊród wspó∏czesnych rosyj-

skich autorek, które tworzà w tym samym czasie, ale pod wzgl´dem doÊwiad-

czeƒ historycznych i kulturowych nale˝à do odmiennych generacji. Stàd ró˝nice

w sposobach samoidentyfikacji oraz strategiach w∏asnej reprezentacji, jakie wi-

dzimy w ich prozie.

Od po∏owy lat 1970. status literatury kobiet znacznie si´ zmienia. Zostawia-

jàc „m´skà” literatur´ daleko za sobà, literatura kobiet zaczyna wyzwalaç si´

z presji i ograniczeƒ ideologicznych, zwracajàc si´ w kierunku tzw. problemów

jednostkowych, które przez d∏ugie lata by∏y przez autorów ignorowane. Jed-

nak˝e utwory, które charakteryzowa∏y si´ wewn´trznà swobodà, a na dodatek

prezentowa∏y kobiece widzenie Êwiata, nie mog∏y oficjalnie ukazywaç si´ dru-

kiem. Dlatego te˝ przez nast´pne 15-20 lat poza kilkoma wyjàtkami, które jak

wiemy, tylko potwierdzajà regu∏´, literatura kobiet by∏a pozbawiona kontaktu

z czytelnikiem, zaÊ same autorki, wierne obranej przez siebie drodze, skazane

by∏y na ˝ycie g∏odowe, pracujàc jako stró˝ki, woêne czy sprzàtaczki. Wróci∏y do

literatury w drugiej po∏owie lat 1980., wraz z falà literatury alternatywnej, nazy-

wanej przez krytyków tak˝e „innà prozà” lub „prozà nowà”. Podobnie jak lite-

ratura alternatywna, proza kobiet opisywa∏a kryzys wspó∏czesnego Êwiata, pos∏u-



gujàc si´ przy tym poetykà buntu skierowanego przeciwko spo∏ecznemu oraz li-

terackiemu dogmatyzmowi. Jednak w swoich manifestach kobiety podkreÊla∏y

zasadniczà odmiennoÊç w∏asnego postrzegania okolicznoÊci tudzie˝ przyczyn

kryzysu, jaki nasta∏ w spo∏eczeƒstwie oraz ˝yciu duchowym kraju. Zdaniem au-

torek êród∏em owej odmiennoÊci jest specyfika „kobiecego spojrzenia” oraz

spo∏eczno-kulturowego doÊwiadczenia kobiet, które tradycyjnie do tej pory by∏y

marginalizowane. Sytuacja ta pozostawa∏a nadal aktualna w latach 1980., kiedy

nawet w z natury demokratycznej „innej prozie” kobiety wcià˝ umiejscawiano

na jej peryferiach, podkreÊlajàc podwójnà „innoÊç” ich twórczoÊci. Sprzyja∏a te-

mu trwa∏oÊç panujàcych nadal opinii o „podrz´dnoÊci” literatury kobiet oraz

niech´ç wobec obrazu Êwiata prezentowanego w niej z pozycji gender.

Poprzedni etap (koniec lat 1970.-po∏owa 80.) przyniós∏ pojawienie si´ tema-

tu kobiet w dziennikarstwie oraz powstanie pierwszych stricte feministycznych

organizacji i wydawnictw. Wówczas na tle g∏´bokiego kryzysu ÊwiadomoÊci za-

czà∏ si´ proces poszukiwaƒ i samoidentyfikacji kobiet. Kobiety zacz´∏y postrze-

gaç siebie jako „Innego” najpierw na tle ogólnego ruchu dysydentów, póêniej

tak˝e wzgl´dem samego ruchu, rozwijajàcego si´ wed∏ug tradycyjnego modelu

dzia∏alnoÊci w obronie praw cz∏owieka, który w Rosji nie bierze pod uwag´

specyfiki sytuacji oraz problemów kobiet. Chyba najwa˝niejszym wydarzeniem

tamtych lat by∏o wydanie almanachu ÜÂÌ˘ËÌ˚ Ë êÓÒÒËfl (Kobiety i Rosja),

a nast´pnie powstanie czasopisma oraz klubu å‡Ëfl (Maria). W∏adza szybko

interweniowa∏a, surowo karzàc autorki1 i demonstrujàc w ten sposób stosunek

totalitarno-patriarchalnego paƒstwa wobec idei powstania stowarzyszenia kobiet

twórczych, próbujàcych wyjÊç poza granice spo∏eczno-kulturowego uniwersalizmu.

W narodzinach alternatywnego feministycznego spojrzenia na rzeczywistoÊç w∏a-

dza i spo∏eczeƒstwo dostrzeg∏y nawet wi´ksze zagro˝enie ni˝ w „propagandzie

antyradzieckiej”. Instytucjom w∏adzy bezpoÊrednio zale˝a∏o przede wszystkim na

zwalczaniu osób i Êrodowisk o odmiennych poglàdach, w szerszej perspektywie

chodzi∏o jednak o dalsze kontrolowanie kobiety jako jednostki. Trudno si´ za-

tem dziwiç, ˝e pojawienie si´ literatury kobiet nie spotka∏o si´ z entuzjazmem

czy choçby akceptacjà.

Tak wi´c w Rosji odrodzenie tradycji literatury kobiet przebiega∏o równocze-

Ênie z os∏abieniem i nast´pnie upadkiem re˝imu sowieckiego. Dzi´ki wspólne-

mu wysi∏kowi i solidarnoÊci pisarki powróci∏y do literatury. Ka˝da z nich mia∏a

za sobà traumatyczne prze˝ycia. Przez wiele lat musia∏y krà˝yç po redakcjach
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1 Los pierwszego almanachu i klubu stworzonych przez kobiety by∏ tragiczny. Klub, wy-

dawnictwo oraz jego twórcy byli ostro przeÊladowani przez w∏adz´ radzieckà od samego po-

czàtku dzia∏alnoÊci, czyli od wrzeÊnia 1979 r. W styczniu 1980 r. pierwszy, prawie gotowy nu-

mer czasopisma å‡Ëfl zosta∏ skonfiskowany. 5 maja 1980 r. dzia∏aczkom uda∏o si´ odtworzyç

zarekwirowany przez w∏adz´ pierwszy numer. 9 czerwca 1980 r. trzem aktywistkom klubu,

pod groêbà aresztowania, zaproponowano opuszczenie kraju. Prac´ nad czasopismem konty-

nuowa∏y T. Bielajewa, J. Doron (Szanygina) i in. W 1981 roku zacz´∏y si´ kolejne nagonki,

wiele osób straci∏o prac´, zostajàc bez Êrodków do ˝ycia, niektóre zosta∏y aresztowane, pod-

dane torturom, po czym zmuszone do „okazania skruchy”, a w niektórych przypadkach do

wyjazdu z kraju.



i urz´dach, walczàc o publikacj´ w∏asnych utworów i cz´sto tak˝e o chleb. W 1988

roku zdesperowane kobiety za∏o˝y∏y ugrupowanie çÓ‚˚Â ‡Ï‡ÁÓÌÍË (Nowe Ama-

zonki), do którego, mi´dzy innymi, nale˝a∏y znane dziÊ autorki Swiet∏ana Wasi-

lenko, Larisa Waniejewa, Nina Gorlanowa, Nina Sadur, Waleria Narbikowa, Irina

Polanskaja i Jelena Tarasowa. W ciàgu czterech lat, od 1989 roku do roku 1993,

dzi´ki staraniom organizatorek ugrupowania, niezale˝nych wydawców oraz za-

granicznych badaczy literatury kobiet, ukaza∏o si´ 10 zbiorów zawierajàcych

dzie∏a nowych rosyjskich autorek. Innymi s∏owy, rozwój nowej prozy kobiet nie

by∏ procesem przypadkowym czy powsta∏ym na zamówienie w∏adz, lecz wyrazem

subiektywnej potrzeby wypowiedzi autorek. Nale˝y zwróciç uwag´ tak˝e na fakt,

i˝ pod koniec lat 1980. rosyjskie autorki nie wiedzia∏y prawie nic na temat ist-

niejàcych wówczas zachodnich teorii feministycznych. Wspominajàc poczàtki w∏a-

snej dzia∏alnoÊci mówià, i˝ wtedy myÊla∏y, ˝e „odkry∏y Ameryk´”.2 Z tego wyni-

ka, i˝ na prze∏omie lat 1980.-90. proza kobiet w Rosji by∏a zjawiskiem unikalnym,

ca∏kowicie odr´bnym i rozwijajàcym si´ niezale˝nie od zachodniego dyskursu fe-

ministycznego.

W okresie koƒca lat 1980. do po∏owy lat 1990. decydujàcym czynnikiem roz-

woju literatury kobiet by∏o zjednoczenie autorek, mi´dzy którymi zresztà wi´cej

by∏o ró˝nic ni˝ podobieƒstw, w jeden ruch literacki. [...] Pisarki demonstrowa∏y

w∏asny potencja∏ twórczy w dzie∏ach literackich i publicystycznych, a jednoczàc

si´, wyda∏y ca∏à seri´ zbiorów wspó∏czesnej prozy kobiet. Poczàtkowo ∏àczy∏ je

wspólny cel – pragnienie dotarcia do czytelnika oraz przerwanie zmowy milcze-

nia, jaka otacza∏a nazwiska piszàcych kobiet. By∏ to g∏ówny motyw przewijajàcy

si´ w pierwszych zbiorach prozatorskich, lecz ju˝ na poczàtku lat 1990. pojawi-

∏o si´ nowe wyzwanie. Przestrzeƒ tej prozy przesta∏a byç wy∏àcznie swoistym re-

zerwatem kobiet w literaturze, stajàc si´ czymÊ na kszta∏t laboratorium, w któ-

rym pracowano nad „zmianà ÊwiadomoÊci” kobiety oraz odzyskaniem przez nià

w∏asnego g∏osu. Podstawà tego projektu stworzenia w∏asnej reprezentacji by∏a

wewn´trzna spójnoÊç genderowa oraz poczucie InnoÊci wzgl´dem literatury „oj-

ców”. Swojà pozycj´ pisarki t∏umaczy∏y nast´pujàco: Istnieje proza kobiet, tak jak

istnieje Êwiat kobiet, odmienny od Êwiata m´˝czyzn. Nie mamy zamiaru od˝egny-

waç si´ od w∏asnej p∏ci, a tym bardziej przepraszaç za jej s∏aboÊç. By∏oby to tak sa-

mo pozbawione sensu, jak od˝egnywanie si´ od w∏asnej krwi, historii czy losu (Wa-

niejewa 1990: 3). Tak wi´c pisarki g∏osi∏y unikalnoÊç literatury kobiet, powstajàcej

w oparciu o w∏asny los i doÊwiadczenie, przy czym wyprzedzi∏y rosyjskich kryty-

ków i literaturoznawców, wprowadzajàc poj´cie gender jako odr´bnà kategori´

analizy dzie∏a literackiego.

PrzemyÊlana strategia w∏asnej reprezentacji uobecnia si´ mi´dzy innymi w szacie

graficznej zbiorów: ka˝dy z nich jest poprzedzony wst´pem przedstawiajàcym pro-

gram ugrupowania, zawiera zdj´cia i autografy autorek. Bez wzgl´du na ró˝ni-
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2 Jedna z za∏o˝ycielek ugrupowania Nowe Amazonki wspomina: „Wówczas nie wiedzia∏y-

Êmy, czym jest feminizm, nie zdawa∏yÊmy sobie sprawy ani z tego, ˝e na Êwiecie istnieje po-

t´˝ny ruch kobiet, ani ˝e istnieje takie poj´cie jak „literatura kobiet”... Gdyby nie by∏o tego

wszystkiego, to tutaj, w Rosji i tak byÊmy stworzy∏y i ruch kobiet, i feminizm, i literatur´”.

(Wasilenko 2001: 85)



c´ mi´dzy poszczególnymi autorkami, ca∏oÊç przedsi´wzi´cia pozwala mówiç

o ówczesnej prozie kobiet jako o czymÊ, co powsta∏o wysi∏kiem pewnej jednost-

ki zbiorowej, co by∏o efektem pracy kolektywnego podmiotu twórczego. Czyta-

jàc te pierwsze zbiory prozy, s∏yszy si´ wielog∏os kobiet – autorki niczym pszczo-

∏y po kropelce zbiera∏y py∏ kobiecoÊci, tworzàc miód w∏asnej literatury, który

w rzeczywistoÊci jest g´sto zaprawiony goryczà kobiecego doÊwiadczenia.

Podmiotem zbiorowym staje si´ równie˝ bohaterka tej ksià˝ki. W samym cen-

trum ˝ycia codziennego oraz przestrzeni ontologicznej zazwyczaj jest kobieta,

czyli, zgodnie z terminologià Luce Irigaray, „genealogia kobiet”. W wi´kszoÊci

przypadków narratorem jest równie˝ kobieta. Swiet∏ana Wasilenko mówi: W Êwie-

cie wspó∏czesnym uwa˝am Kobiet´ za postaç tragicznà, przez nià bowiem przeta-

czajà si´ wszystkie tragedie Êwiata (Waniejewa 1990: 82). Oznacza to, i˝ miejsce

kobiety w postsowieckiej rzeczywistoÊci i kulturze jest naznaczone jako miejsce

bólu. Kobieta przemawia wi´c nie j´zykiem rozkoszy, lecz bólu.

Autoportret bohaterki zbioru çÂ ÔÓÏÌfl˘‡fl ÁÎ‡ (Nie pami´tajàca z∏ego) kre-

owany jest i wielokrotnie powielany nie w postaci „idea∏u siebie”, lecz poprzez

odrzucenie siebie Konsekwentnie dokonywana negacja zawiera w sobie wszyst-

kie podstawowe cechy destrukcji. Nowa proza kobiet zaszokowa∏a nieprzygoto-

wanego czytelnika okrucieƒstwem, agresjà, gwa∏townoÊcià i zawartà w niej si∏à

niszczenia. Niewàtpliwie by∏ to pierwszy atak na ukszta∏towany wówczas zmito-

logizowany obraz rzeczywistoÊci kulturowej – szalejàce menady chcia∏y rozszar-

paç nie tyle Orfeusza, b´dàcego uosobieniem samego twórcy, co opiewane prze-

zeƒ bohaterki rosyjskiej literatury: Biednà Liz´ Karamzina, s∏awetne panny

Turgieniewa czy kobiety to∏stojowskie, Sonieczk´ Marmie∏adowà Dostojewskie-

go oraz inne postacie, b´dàce emanacjà „rosyjskiej pi´knoÊci”. Wydawa∏o si´, i˝

celem autorek by∏o niejako wypatroszenie kobiety, pokazanie jej „ze wszystkimi

bebechami” – jak przy okazji jednego ze swych warsztatów dla m∏odych pisarzy

uj´∏a to Ludmi∏a Pietruszewska (2001). Wàtpiàc w uniwersalnoÊç twórczego do-

Êwiadczenia, wymaga∏y one od literatury kobiet, by opisywa∏a bohaterk´ „poprzez

jej w∏asne ˝ycie”.

Zm´czone spo∏ecznym idea∏em cz∏owieka, jakim by∏ protagonista socrealistycz-

nej literatury, pisarki poddajà dekonstrukcji zarówno samà postaç bohatera, jak

i kszta∏tujàce go instytucje. Uwa˝ajà, i˝ uwolnienie kobiety powinno nastàpiç

tak˝e w sferze ˝ycia prywatnego. Dlatego broniàc kobiet przed agresywnà poli-

tykà spo∏ecznà, kryjà swoje bohaterki w kapsu∏ach prywatnej egzystencji. Jednak

taka eliminacja kobiet ze sfery aktywnego ˝ycia publicznego, niekiedy w po∏à-

czeniu z pojawiajàcà si´ przy tym motywacjà biologicznà, dawa∏a efekt odwrot-

ny – powodowa∏a jeszcze wi´kszà marginalizacj´ bohaterek tej prozy.

Nowa artykulacja doÊwiadczenia kobiet zawiera∏a w sobie tak˝e sprzeciw wo-

bec praktyk symbolizacji, co przejawia∏o si´ przede wszystkim w uruchomieniu

kategorii cielesnoÊci jako wyrazu biologii i fizjologii. Przestrzenià kobiecoÊci

i kobiecego losu stawa∏y si´ szpitale, kliniki po∏o˝nicze, oÊrodki aborcyjne, ko-

muna∏ki, a nawet obozy. W kontekÊcie literatury kobiet miejsca te stajà si´ prze-

strzenià, w której polityka cielesnoÊci wobec kobiet jest realizowana w sposób

najbardziej agresywny, ujawniajàc swój represyjny charakter. Pos∏ugujàc si´ ter-
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minologià Jean-Luca Nancy’ego (Nancy 1999), mo˝na stwierdziç, i˝ w tej w∏a-

Ênie przestrzeni cia∏o kobiety zostaje rozcz∏onkowane, oznaczone i ponownie

z∏o˝one, ale ju˝ wzbogacone o nowe treÊci.

Zbiór pod tytu∏em çÓ‚˚Â ‡Ï‡ÁÓÌÍË (Nowe Amazonki) mia∏ cel zupe∏nie in-

ny. Autorki podj´∏y w nim prób´ skonstruowania kobiecej podmiotowoÊci. Jed-

nak okaza∏o si´, ˝e zawarte w nim utwory odzwierciedlajà raczej proces zmiany

kobiecej podmiotowoÊci – od koƒca epoki sowieckiej, poprzez epok´ Transfor-

macji a˝ po czasy postsowieckie. W manifeÊcie poprzedzajàcym ich opowiada-

nia autorki prezentujà siebie jako podmiot twórczy, realizujàcy si´ w postaci no-

wej Amazonki, a wi´c w istocie staremu mitowi przeciwstawiajà w∏asny, nowy

mit. Spróbujmy sporzàdziç krótkà charakterystyk´ nowej Amazonki: nie jest ona

kobietà wojowniczà, lecz samodzielnà, podobnie jak jej dzieci. Nie wierzy w sta-

re mity, dlatego tworzy nowe. Ma za sobà skurcze porodowe, potem sam po-

ród, a teraz ma dzieci. Poniewa˝ jej sytuacja jest zawsze nieprzewidywalna,

Amazonka jest kobietà, która ma przed sobà bogatà przysz∏oÊç (w odró˝nieniu

od tradycyjnej bohaterki kobiecej majàcej za sobà „bogatà przesz∏oÊç”). Ama-

zonka zawsze jest w awangardzie, zawsze w siodle. B´dàc córkà Harmonii i Ore-

stesa, jest genetycznie uwarunkowana do tego, by poszukiwaç harmonii poprzez

niszczenie. Âmierç traktuje zwyczajnie, widzàc w niej te˝ kobiet´, tyle ˝e z kosà

– stàd jej wisielcze poczucie humoru. Jej post´powaniem zawsze kieruje wspó∏-

czucie dla ludzi ˝yjàcych tu i teraz.

Manifest opublikowany w Nowych Amazonkach niewàtpliwie wp∏ynà∏ na litera-

tur´ kobiet w Rosji, zapowiadajàc kierunek jej dalszego rozwoju. A jednak proza

kobiet nie sta∏a si´ Nowà Amazonkà. W postaci Nowej Amazonki pisarki widzia-

∏y p e ∏ e n podmiot genderowy, natomiast w nowej rosyjskiej prozie kobiet ˝eƒ-

skà podmiotowoÊç prezentowano w kategoriach b r a k u oraz t r a u m y. Âwiad-

czà o tym chocia˝by tytu∏y ksià˝ek pisanych przez autorki nieuprawiajàce zawodowo

pisarstwa, lecz nale˝àce do tego samego pokolenia, mi´dzy innymi przez Ludmi-

∏´ Gurczenk´ (ã˛Òfl, ÒÚÓÔ!/LuÊka, stop!), Jelen´ Koreniewà (çÂÚ-ÎÂÌÍ‡/Nie-len-

ko) czy tancerk´ baletowà Jekaterin´ Maksimowà (å‡‰‡Ï çÂÚ/Madame Nie).

Nast´pny etap – druga po∏owa lat 1990. – by∏ dla autorek okresem w pew-

nym sensie ∏atwiejszym, lecz tak˝e o wiele bardziej dramatycznym. Autorki po

cz´Êci wykona∏y zadanie z poprzedniego etapu – wróci∏y do literatury, udowod-

ni∏y, i˝ majà bogaty potencja∏ twórczy, og∏osi∏y istnienie literatury kobiet jako

cz´Êci odr´bnej kultury tworzonej przez kobiety, a tak˝e wzbudzi∏y zaintereso-

wanie czytelników. Teraz, po zrealizowaniu projektów zbiorowych, przyszed∏

czas na projekty indywidualne. Utwory poszczególnych autorek zacz´to publiko-

waç w tzw. grubych czasopismach, zaÊ najwi´ksze wydawnictwa, dbajàc o pre-

sti˝, wydajà kolejne serie wspó∏czesnej literatury kobiet (takie jak ç‡ÒÚÓfl˘‡fl

ÊÂÌÒÍ‡fl ÔÓÁ‡/Prawdziwa proza kobieca, ÜÂÌÒÍËÈ ÔÓ˜ÂÍ/Kobiece pismo wy-

dawnictwa Wagrius czy serie „kobiece” wydawnictw Eksmo i Letnij sad). Z jed-

nej strony zatem pisarki osiàgn´∏y ju˝ wiele, i jest to oczywistoÊç, której nie

mo˝na zaprzeczyç. Ludmi∏a Ulicka otrzyma∏a najbardziej presti˝owà nagrod´ li-

terackà Booker Prize. Tatiana To∏stoj i Ludmi∏a Pietruszewska za ˝ycia zosta∏y

zaliczone do grona klasyków rosyjskiej literatury. W istocie jednak nie mamy
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podstaw, by mówiç o sukcesie projektu feministycznego w Rosji. Uznanie kry-

tyków i czytelników zdobywajà bowiem g∏ównie te pisarki, które publicznie od-

˝egnujà si´ od wi´zi z literaturà kobiet, w zwiàzku z czym kobiecy aspekt ich

twórczoÊci mo˝e zostaç poddany dekonstrukcji wy∏àcznie za pomocà narz´dzi

krytyki feministycznej. W mediach prym wiedzie g∏ównie m´ska krytyka literacka,

na dodatek przesiàkni´ta retorykà seksistowskà. Ukazujà si´ kolejne prace pseu-

donaukowe, takie jak Proza ginekologiczna Anny Bia∏ko (2004), w których ko-

biet´ permanentnie sprowadza si´ do jej macicy, niwelujàc w ten sposób ca∏y

wysi∏ek podj´ty dotychczas przez krytyk´ feministycznà, by rozmow´ o literatu-

rze kobiecej wyprowadziç z b∏´dnego ko∏a biologicznych interpretacji.

Temat kobiety, a w∏aÊciwie samego feminizmu, wyp∏ynà∏ na powierzchni´ ˝y-

cia publicznego Rosji w po∏owie lat 1990. Feministki zacz´to zapraszaç do

udzia∏u w dyskusjach telewizyjnych, jednak po ci´ciach redaktorskich ich wypo-

wiedzi wypada∏y niezbyt przekonujàco, wi´c wkrótce one same przesta∏y dà˝yç

do dialogu z publicznoÊcià. O swojej pracy, prowadzonej w licznych NOK-ach

(Niezale˝nych Organizacjach Kobiet) oraz pracowniach genderowych powsta-

∏ych przy placówkach naukowych i uniwersytetach, wola∏y publicznie zbyt wie-

le nie mówiç. Pojawi∏a si´ wówczas jedna uznana oficjalnie feministka – Masza

Arbatowa. OkreÊlana jako „feministka Masza”, uczestniczy∏a w pierwszym ro-

syjskim telewizyjnym talk-show ◊ü Ò‡Ï‡” („Ja sama”). Prowokujàc i zbierajàc

wszystkie ciosy, Masza Arbatowa w pojedynk´ stawia∏a czo∏o tradycyjnej, anty-

feministycznej ideologii ogó∏u spo∏eczeƒstwa. Wszystko to bardziej przypomi-

na∏o dobrze zorganizowanà akcj´ PR, przy czym Arbatowa, zyskujàc coraz

wi´kszà popularnoÊç, wype∏ni∏a luk´, jaka powsta∏a w ówczesnej rosyjskiej de-

bacie publicznej – przecie˝ w kraju musi byç chocia˝ jedna, a najlepiej jedyna,

feministka. Uwa˝ajàc si´ za pisark´ feministycznà, Arbatowa wyda∏a kilka po-

wieÊci autobiograficznych, w których najistotniejszà kwestià jest feministyczny

patos dà˝enia kobiety do swobody samorealizacji. Podobnie jak w swoich wy-

powiedziach publicznych, równie˝ w prozie Arbatowa realizuje praktyk´ odtwa-

rzania psychicznego dramatu kobiety i rozwiàzywania indywidualnego konflik-

tu psychicznego poprzez publiczne wypowiedzenie jego istoty, przy czym samo

doÊwiadczenie kobiety (w szerokim sensie) jest dla s∏uchaczy zarówno poucza-

jàce, jak po˝yteczne.

Reszt´ pustki informacyjnej wype∏ni∏y przek∏ady zagranicznych tekstów z zakre-

su teorii gender. Studia genderowe przekszta∏ci∏y si´ w odr´bnà dyscyplin´ nauko-

wà. Powsta∏y nieliczne, lecz istotne feministyczno-genderowe inicjatywy wydawni-

cze o charakterze kulturalno-oÊwiatowym i spo∏eczno-politycznym, wÊród nich

almanachy èÂÓ·‡ÊÂÌËÂ (Przemiana), Ç˚ Ë Ï˚. ÑË‡ÎÓ„Ë ÓÒÒËÈÒÍËı Ë ‡ÏÂ-
ËÍ‡ÌÒÍËı ÊÂÌ˘ËÌ (Wy i my. Dialogi rosyjskich i amerykaƒskich kobiet), czasopi-

sma ÉÂÌ‰ÂÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl (Badania genderowe), ÜÂÌ˘ËÌ‡-ÔÎ˛Ò (Kobieta plus),

àÌÓÈ ‚Á„Îfl‰ (Inne spojrzenie), èÓÒË‰ÂÎÍË (Wieczornica), Ä‰‡Ï Ë Ö‚‡ (Adam

i Ewa) i inne. Jednak˝e pod koniec lat 1990. stawa∏o si´ coraz bardziej oczywiste,

i˝ mimo wysi∏ków podj´tych w ostatniej dekadzie, w Rosji nie dosz∏o do rozpo-

wszechnienia ani demokratycznej, ani stricte feministycznej ÊwiadomoÊci. Proble-

my feministyczne nie znalaz∏y zrozumienia ani w instytucjach spo∏eczno-praw-
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nych, ani wÊród rosyjskich kobiet. Z kolei zale˝noÊç finansowa feministek unie-

mo˝liwia∏a swobod´ ruchu kobiecego, parali˝ujàc wr´cz jego dalszy rozwój.

Na pozór sytuacja rosyjskiego feminizmu nie wyglàda∏a tragicznie, lecz prze-

czà temu pewne fakty. Jak si´ okaza∏o, zarówno bohaterki prozy, jak i same au-

torki, mia∏y za sobà traumatyczne doÊwiadczenie – mimo ˝e autorkom nowej pro-

zy kobiet uda∏o si´ wywalczyç w literaturze przestrzeƒ dla w∏asnej twórczoÊci,

cz´Êç pisarek z ugrupowania Nowe Amazonki dozna∏a psychicznego wyczerpa-

nia. Larisa Waniejewa wstàpi∏a do zakonu, Jelena Tarasowa i Galina Wo∏odina

w zasadzie przesta∏y pisaç, wielce obiecujàca Waleria Narbikowa zamilk∏a, La-

risa Fomenko i Marina Palej wyjecha∏y z kraju... Mimo to pod koniec 2002 ro-

ku dzi´ki staraniom Nowych Amazonek ukaza∏ si´ kolejny zbiór prozy kobiet

pt. Å˚Á„Ë ¯‡ÏÔ‡ÌÒÍÓ„Ó (Bryzgi szampana). Powrót do kolektywnych akcji Êwiad-

czy o coraz wi´kszym odejÊciu od kierunku, który obra∏a nowa proza kobiet na

poczàtku swojego istnienia. Dowodzi tak˝e, i˝ dzia∏ajàc pojedynczo, autorki nie

mia∏yby szans na przetrwanie.

Pokoleniu trzydziestolatek przysz∏o wykonaç na gruncie literatury kobiet skom-

plikowane zadanie. Poniewa˝ same formowa∏y si´ na styku skrajnie ró˝nych epok,

tote˝ musia∏y w sposób syntetyzujàcy ujàç w swej twórczoÊci doÊwiadczenie

zmieniajàcych si´ realiów – i to na ró˝nych poziomach czasu i przestrzeni. Szu-

ka∏y sposobów po∏àczenia przesz∏oÊci z teraêniejszoÊcià, klasyki ze wspó∏czesno-

Êcià, j´zyka literackiego i tradycji rosyjskiej literatury ze wspó∏czesnym j´zykiem

mówionym – stylem niskim, j´zykiem mas i kultury popularnej, j´zykiem nienor-

matywnym i ˝argonem grup przest´pczych; próbowa∏y pogodziç j´zyk ksià˝kowy

z j´zykiem Internetu, Wschód z Zachodem, pokonujàc przy tym odleg∏oÊci geo-

graficzne (wiele autorek mieszka za granicà lub nie posiada sta∏ego kraju osie-

dlenia). Nie ma tu miejsca na wspólnà estetyk´, ka˝da autorka ma w∏asne do-

Êwiadczenie, poglàdy si´ mno˝à, wcià˝ rodzà si´ nowe. W odró˝nieniu od pokolenia

„matek”, czyli „nowych Amazonek”, m∏odsze autorki potrafià zdystansowaç si´

wobec doÊwiadczenia bólu, ujmujàc je w sposób dyskursywny. Tym bardziej, ˝e

majà ju˝ w swym arsenale takie narz´dzie, jak ironia. Eksperyment staje si´

g∏ównym elementem ich twórczych poszukiwaƒ, co pokoleniu „nowych Amazo-

nek” by∏o raczej obce. Kilka przedstawicielek m∏odszego pokolenia zas∏uguje na

szczególnà uwag´.

TwórczoÊç Julii Kisinej jest projektem postmodernistycznym, w którym ko-

biet´ przedstawia si´ jako miejsce bez bólu. Autorka konsekwentnie poddaje

destrukcji tradycyjne, mi´dzy innymi freudowskie, modele subiektywnoÊci i sek-

sualnoÊci kobiety. Z kolei styl Margarity Meklinej porównuje si´ do stylu Na-

bokowa. Tworzy ona coÊ na kszta∏t metaprozy, unikajàc przy tym jakichkolwiek

zwiàzków z gender, starajàc si´ raczej podà˝aç w kierunku „biseksualnoÊci”

w rozumieniu Luce Irigaray. Margarita Szarapowa odkry∏a dla prozy kobiet za-

bawowà przestrzeƒ codziennej rzeczywistoÊci cyrku. W jej twórczoÊci obraz dro-

gi, czyli ˝ycia w ciàg∏ej podró˝y, bezdomnoÊç i wieczny ruch stajà si´ odbiciem

jedynej mo˝liwej formy istnienia wspó∏czesnego cz∏owieka, natomiast kostium

clowna i charakteryzacja jego twarzy – kolejnà metaforà doÊwiadczenia kobiety.

Nieprzeêroczysty sposób pisania Anastasji Gostiewej odkrywa czytelnikowi mo-
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tyw wielowymiarowej w´drówki wspó∏czesnego cz∏owieka. Podró˝e do dalekich

krajów przeplatajà si´ z subiektywizacjà m∏odego intelektualisty, który ˝yje z da-

la od Êwiata zewn´trznego, poszukujàc drogi do pojednania z w∏asnà podÊwia-

domoÊcià. Z kolei twórczoÊç Sofii Kuprijaszynej proponuje radykalny projekt,

w którym kobieta jest oznaczana jako przestrzeƒ marginalizowana, jako miejsce

traumy, przy czym uwa˝a si´ je za miejsce najbardziej dla kobiety odpowiednie.

Najbardziej charakterystycznym utworem tej autorki jest opowiadanie pt. Ç‡ÌÌ‡fl
(¸azienka). W wieku 26 lat g∏ówna bohaterka ulega wypadkowi – o ma∏o co nie

ginie od wybuchu miny, zostaje inwalidkà i jest oszpecona przez blizny, lecz jej

brzydota czyni z niej istot´ niemal˝e nieÊmiertelnà i ca∏kowicie niedosi´g∏à. Pra-

cujàc w instytucie naukowym, ukochany bohaterki przeprowadza na niej rozma-

ite doÊwiadczenia, zara˝ajàc jà d˝umà, lecz ona prze˝ywa; kradnie jej materia∏y

naukowe i dzi´ki nim uzyskuje habilitacj´, lecz ona znosi i to, a co wi´cej, dys-

ponujàc s∏abszym materia∏em, pisze w∏asnà prac´ habilitacyjnà wczeÊniej od nie-

go itd., itd.

Przez autorki tej generacji kategoria w∏asnego doÊwiadczenia, w tym tak˝e

cielesnego, jest tematyzowana dyskursywnie, bàdê przedstawiana bezpoÊrednio,

bez u˝ycia jakichkolwiek masek. W odró˝nieniu od pokolenia „matek” m∏odsze

autorki starajà si´ unikaç feministycznego patosu, lecz, inaczej ni˝ „nowe Ama-

zonki”, wykazujà si´ przy tym niez∏à znajomoÊcià zachodnich filozoficznych

i krytycznoliterackich teorii feministycznych.

Na poczàtku XXI wieku do literatury gwa∏townie wkroczy∏o nowe pokolenie

autorek. Nic w tym dziwnego, poniewa˝ obecnie Rosja prze˝ywa boom kultury

m∏odzie˝owej. Zaledwie 5-7 lat temu piosenkarka Zemfira musia∏a sama toro-

waç sobie drog´ na scen´ i to, ˝e sta∏a si´ idolkà rosyjskiej m∏odzie˝y lat 1990.,

zawdzi´cza wy∏àcznie swojemu talentowi i sile przebicia. W ciàgu ostatnich 3-4 lat

w rosyjskiej telewizji powsta∏y i zdoby∏y popularnoÊç widzów takie projekty jak

◊ëÚ‡Ì¸ Á‚ÂÁ‰ÓÈ” („Zostaƒ gwiazdà”) i ◊î‡·ËÍ‡ Á‚fiÁ‰” („Fabryka gwiazd”),

które przy wspó∏pracy znanych rosyjskich producentów muzycznych wy∏awiajà

m∏ode talenty. Po trwajàcej rok intensywnej kampanii reklamowej „fabryki”

produkujà zespo∏y, które majà zagwarantowanà popularnoÊç s∏uchaczy. Pop-ka-

pita∏ musi w coÊ inwestowaç swoje pieniàdze i tego typu projekty stajà si´ jed-

nym ze sposobów czerpania zysku. Podobnà sytuacj´ (ró˝nià si´ tylko sumy in-

westycji) mamy tak˝e w literaturze. W 2001 roku jednà z finalistek konkursu

„Narodowy bestseller” zosta∏a „wy∏apana” z Sieci dwudziestoletnia Irina Dienie˝-

kina z Jekaterinburga. W ten sposób przemówi∏o i zacz´∏o tworzyç w∏asnà lite-

ratur´ ukszta∏towane przez Wiktora Pielewina Generation P (pokolenie Pepsi,

pokolenie prze∏omu – postsowieckie, pierestrojkowe, postpierestrojkowe, post-

modernistyczne itd. – innymi s∏owy, pokolenie Pielewina). To w∏aÊnie kobieta

zosta∏a nowym g∏osem tego pokolenia w literaturze, podobnie jak Zemfira na

rosyjskiej estradzie czy zespó∏ „Tatu” w eksportowej wersji rosyjskiego projektu

muzycznego. W jednym z wywiadów, zapytana o to, kto jest bohaterem nowej

epoki, Dienie˝kina bez chwili zastanowienia odpowiedzia∏a – „Ja!”. Projektem

autoreprezentacji tej autorki jest zbiór opowiadaƒ pod znaczàcym tytu∏em Ñ‡È
ÏÌÂ! (Daj mi!), w którym opisuje pe∏en energii i jednoczeÊnie pasywny, targany
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nami´tnoÊciami i przy tym smutny Êwiat „progresywnej” m∏odzie˝y z prowincji,

dla której poj´cie granicy (bond and boundaries) uleg∏o ca∏kowitemu rozmyciu.

W prozie Dienie˝kinej widzimy Êwiat zupe∏nie odr´bny od Êwiata doros∏ych,

a przez to – oderwany tak˝e od tradycji. Brak zwiàzków pokoleniowych oraz za-

korzenienia staje si´ dla jej bohaterów êród∏em braku doÊwiadczenia traumy.

W prozie Dienie˝kinej prze˝yciom traumatycznym zostaje przeciwstawiona m∏o-

doÊç bez represji i m∏odzie˝, która ˝yje w swoim Êwiecie, pe∏nym niepokojów,

lecz bez strachu. To Êwiat skrywanego, tradycyjnego romantyzmu, swobodnej

seksualnoÊci, muzyki, alkoholu i trawki.

Z nazwiska Iriny Dienie˝kinej, zgodnie z mitologizowanà przez Pielewina

strategià PR, zrobiono brand nowego pokolenia, dzi´ki czemu niedawno ukaza∏

si´ zbiór pt. ÑÂÌÂÊÍËÌ‡ Ë ä°. ÄÌÚÓÎÓ„Ëfl ÔÓÁ˚ ‰‚‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌËı (2003, Die-

nie˝kina i sp. Antologia prozy dwudziestoletnich). WÊród pi´ciu autorów opubli-

kowanych w tej ksià˝ce sà cztery kobiety. Oprócz opowiadania Dienie˝kinej,

ukaza∏y si´ tu powieÊci Iriny Tabunowej, Lilii Kim i Anny Siergijewskiej. Zbiór

zawiera wszystko, czego oczekuje si´ po nowym pokoleniu: nieokie∏znanà ener-

gi´, wra˝liwoÊç, infantylnoÊç, ˝àdz´ obalenia kanonów, brak gustu i umiaru itd.

Przy tym, jak trafnie zauwa˝a badaczka Irina ˚erebkina (˚erebkina 2003: 7),

praktyka j´zykowa tego zbioru obala tez´ o tym, ˝e nazwanie jest jednoczeÊnie

aktem poznania, poniewa˝ w rzeczywistoÊci proza dwudziestolatków nie przy-

nios∏a ˝adnej nowej wiedzy na temat nowego pokolenia. Na tym etapie Dienie˝-

kina i sp. staje si´ raczej pu∏apkà autoreprezentacji. Na tym w∏aÊnie polega pod-

stawowa ró˝nica mi´dzy nowym projektem a strategià autoreprezentacji stosowanà

przez pokolenie „nowych Amazonek”, które wybiera∏y dla siebie zasad´ szcze-

roÊci i autentycznoÊci, tworzàc literatur´ „poprzez w∏asne ˝ycie” oraz pokole-

niem „córek” z ich „symulatywnymi” strategiami artystycznymi.

Od momentu ukazania si´ w 1989 roku pierwszego zbioru nowej rosyjskiej

prozy kobiet min´∏o 15 lat. Jak na literatur´, jest to okres doÊç d∏ugi. Literatu-

ra kobiet musi szybko nadrabiaç stracony, a mo˝e nawet ukradziony jej czas.

Tym bardziej, ˝e w postsowieckiej Rosji feminizm nie zdà˝y∏ czy nie zdo∏a∏ za-

istnieç jako prawno-Êwiatopoglàdowa podstawa funkcjonowania spo∏eczeƒstwa.

Nie zosta∏ przyj´ty przez struktury spo∏eczne i kulturalne. Jednak˝e nawet w sy-

tuacji, kiedy wi´kszoÊç rosyjskich kobiet publicznie od˝egnuje si´ od feminizmu,

w pewnym sensie spe∏ni∏ on swojà rol´, dajàc niezwykle silny impuls twórczemu

rozwojowi kobiet, i to w ró˝nych dziedzinach. Kobiety dokonujà takich rzeczy,

o których wczeÊniej z pewnoÊcià nawet nie mog∏y marzyç. DziÊ wiele z nich

twierdzi, ˝e osiàgn´∏y sukces zupe∏nie niezale˝nie od feminizmu, a nawet, ˝e

nigdy nie publikowa∏y swoich utworów w zbiorach prozy kobiet (tak w∏aÊnie, mi-

jajàc si´ z prawdà, utrzymuje np. Tatiana To∏stoj). Ch´ç od˝egnania si´ od

impulsów w istocie feministycznych, pragnienie bycia pisarkà neutralnà pod wzgl´-

dem genderowym w momencie, kiedy odnosi si´ sukcesy, jest cechà charaktery-

stycznà rosyjskiego feminizmu koƒca XX – poczàtku XXI wieku.

Obecnie w dyskursie nowej rosyjskiej literatury kobiet istniejà jednoczeÊnie

trzy wy˝ej wspomniane generacje literackie, przy czym nie mo˝emy tu mówiç

o ˝adnym nast´pstwie pokoleniowym. Ka˝de z nich nale˝y do innej epoki. Z tego
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powodu mo˝emy mówiç raczej o skokowym „rozwoju” literatury epoki Trans-

formacji. Jednak˝e czas trwania zjawiska (znaczàco d∏ugi jak na literatur´ ko-

biet) oraz jego nieprzerwany rozwój uwydatniajà nieciàg∏y charakter tradycji li-

teratury kobiet w szerokim uj´ciu czasowym. Tradycji, która z kolei kszta∏tuje

si´ poprzez samookreÊlenie autorki bàdê grupy autorek nie tylko wzgl´dem

miejsca „ojca” w literaturze, lecz tak˝e wzgl´dem „matki”. Zbli˝enie do porzàd-

ku symbolicznego tradycji ojcowskiej wymaga od kobiety odrzucenia matczynej

to˝samoÊci preedypalnej, natomiast uto˝samienie si´ z tradycjà matek prowadzi

do tego, ˝e kobieta zostaje wyparta z dyskursu dominujàcego. Historia ostatnich

pi´tnastu lat wyraênie demonstruje amplitud´ drgaƒ mi´dzy tymi dwiema mo˝-

liwoÊciami zarówno w przypadku poszczególnych autorek, jak i ca∏ej literatury

kobiet. W procesie intensywnych poszukiwaƒ w∏asnej to˝samoÊci oraz sposobów

wyra˝ania kobiety twórczej powstawa∏y rozmaite strategie reprezentacyjne, za-

równo w formie wydawnictw zbiorowych, jak i projektów indywidualnych. Au-

torki przesz∏y drog´ od eksperymentowania na poziomie treÊci do eksperymen-

tu z formà i j´zykiem dzie∏a literackiego, od subiektywnoÊci biologicznej do

parodiowania symulatywnych oraz performatywnych to˝samoÊci genderowych.

Prze∏o˝y∏a Irina Kuêmina
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SUMMARY

A History of Russian Women’s Prose During the Transformation:
Feminism with ‘Eyes Closed Wide’

This paper aims at distinguishing the main features of women literary ideological generations,

which simultaneously co-exist in current Russian literature. The author reminds that only

15 years have passed since the first collection of the New Russian Women’s Prose was published

after decades of this subject’s oblivion in Soviet literature. The situation has changed radically

since then and presently women writers occupy an important place in the Russian literary

space. The historical, social and cultural cataclysms of the 1980-90s have become a powerful
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catalyst for a chemical reaction which led to the stratification of women writers who otherwise

belong to different historical epochs, as well as represent a different mentality, life and

artistic tasks, experience, different language, different strategies, etc. Today we can speak about

three generations of modern Russian women writers at the very least.

Rovenskaya argues that post-Soviet women writers were the first to announce the existence

of women’s literature as a separate aesthetic phenomenon. They formed a literary group

“New Amazons”, and published ten collections of fiction; thus made it possible for the other

women-writers, who followed them, to blaze their trial into literature (S.Vasilenko, L.Vaneeva,

O. Tatarinova, N. Gorlanova, N. Sadur, T. Nabatnikova, R. Polishuk, N. Gabrielian, L. Fomenko).

But those who belong to the next generation, now in their thirties or forties, do not follow

any of their “mother’s” strategies, do not share their ideological concerns, transmitting through

all their writing and public performances a state of post-modern transitivity (J. Kisina, V. Pavlova,

M. Meklina, M. Sharapova). The voice of the rising new literary generation, already labelled

Generation P, belongs predominantly to young women slightly over twenty, with I. Denezhkina

being its most famous representative.
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IRINA KUèMINA

Âwi´to Kobit..., 
czyli twórczoÊç Tatiany To∏stoj

TwórczoÊç Tatiany To∏stoj zaistnia∏a w Polsce jesienià 2004 roku wraz z uka-

zaniem si´ przek∏adu jej jedynej, jak dotàd, powieÊci KyÊ (ä˚Ò¸) (To∏stoj 2004),

która zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami wzbudzi∏a wielkie emocje wÊród

krytyków, znawców i wielbicieli rosyjskiej literatury. Prze∏o˝ono co prawda kil-

ka opowiadaƒ autorki, i to ju˝ pod koniec lat 1980. (To∏stoj 1988a, 1988b, 1988c,

1992, 2001), lecz niestety wówczas proza Tatiany To∏stoj nie zosta∏a zauwa˝ona

ani doceniona. Nie by∏ to najlepszy czas na odkrywanie rosyjskiej literatury

pi´knej, stroniàcej od polityki i dysydenctwa. Tym bardziej, ˝e maestria stylu i ma-

gia Êwiata kreowanego przez autork´ w opowiadaniach wymaga nie tylko pro-

fesjonalizmu i talentu literackiego t∏umacza, lecz tak˝e pewnych nawyków czy-

telniczych – gotowoÊci do zabawy, wra˝liwoÊci na gry stylistyczne, a tak˝e zwyk∏ej

potrzeby rozkoszowania si´ samym s∏owem, jego barwà, brzmieniem, wymowà.

Koniec lat osiemdziesiàtych, okres prze∏omu, zdawa∏ si´ domagaç od twórcy szyb-

kiego pisania, od odbiorcy zaÊ – szybkiej lektury. Estetyka schodzi∏a na dalszy

plan i byç mo˝e w∏aÊnie to spowodowa∏o, i˝ twórczoÊç Tatiany To∏stoj trafi∏a do

szerokiego grona polskich czytelników dopiero po dwudziestu latach od jej de-

biutu.

Proz´ Tatiany To∏stoj zalicza si´ nieraz do nurtu prozy estetycznej bàdê arty-

stowskiej. To ostatnie okreÊlenie pojawi∏o si´ w artykule Marka Lipowieckiego

(Lipowiecki 1989, 1991) w odniesieniu do twórczoÊci niektórych przedstawicieli

rosyjskiej prozy „innej” (do tej grupy nale˝y zaliczyç równie˝ Tatian´ To∏stoj).

Rosyjski znawca postmodernizmu pos∏u˝y∏ si´ nim, by wyeksponowaç wi´ê ∏à-

czàcà wspó∏czesnà proz´ z literaturà lat 1920. Za mistrza tego typu twórczoÊci

powszechnie uwa˝a si´ W∏adimira Nabokowa. Jednak˝e, jak wskazuje Lipowiec-

ki, tradycja rosyjskiej zabawowej, „przesadzonej” (ros. ÛÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÔÓÁ‡ –

okreÊlenie Andrieja Siniawskiego) prozy bierze swój poczàtek w twórczoÊci Ni-

ko∏aja Gogola i Niko∏aja Leskowa, znajdujàc swoje rozwini´cie w prozie Alek-

sieja Remizowa, póêniej – w ornamentalizmie lat dwudziestych i trzydziestych



oraz w twórczoÊci takich mistrzów s∏owa jak Jurij Olesza, Izaak Babel, Michai∏

Bu∏hakow, Konstantin Waginow, Leonid Dobyczin, Dani∏ Charms, Walentin

Katajew (we wczesnych utworach), Michai∏ Zoszczenko, Ilja Ilf i Jewgienij Pie-

trow. Jak pisze Mark Lipowiecki: [...] proza artystowska nie najlepiej mia∏a si´

w totalitaryzmie, gdy˝ ˝y∏a kulturà i historià, a to wówczas by∏o niebezpieczne. [...]

w latach trzydziestych tendencja artystowska w literaturze zosta∏a st∏amszona, zd∏a-

wiona, na szcz´Êcie jednak literatura posiada swój „gen awaryjny” [..] i ju˝ pod-

czas pierwszej „odwil˝y” zacz´∏y si´ pojawiaç pi´kne „okazy” tradycji artystowskiej”.

(Lipowiecki 1991: 173-175)

Literatura przetrwa∏a najgorsze lata trzydzieste i powojenny okres nast´pujà-

cych po sobie politycznych „przymrozków” i „odwil˝y”. ZaÊ ów „gen awaryjny”

niewàtpliwie zachowa∏ si´ w rodzinie Tatiany To∏stoj.

Tatiana Nikiticzna To∏stoj urodzi∏a si´ w 1951 roku w Leningradzie, w rodzi-

nie o wybitnych korzeniach literackich. Dziadek ze strony ojca – klasyk litera-

tury radzieckiej Aleksiej Niko∏ajewicz To∏stoj, autor Piotra Pierwszego, Drogi

przez m´k´, a tak˝e Buratina, rosyjskiej wersji Pinokia. Babcia – Natalia Wasil-

jewna Krandijewska-To∏stoj, autorka kilku tomików poetyckich oraz libretta do

opery DekabryÊci. Ze strony matki równie˝ s∏awny przodek – wybitny t∏umacz

Michai∏ ¸ozinski, który prze∏o˝y∏ na rosyjski, mi´dzy innymi, Dantego, Szekspi-

ra, Cervantesa, Moliera. Wiersze pisa∏a tak˝e druga babka Tatiany To∏stoj, Sofia

– fragmenty jej niepublikowanych wierszy, przeplatane cytatami z Puszkina, Cwie-

tajewej, Mandelsztama, Tiutczewa i innych poetów rosyjskich pojawià si´ w Ky-

siu, powieÊci, która ukazuje przede wszystkim spo∏eczeƒstwo bez historii, kultu-

ry, a co najwa˝niejsze – bez pami´ci. Zerwanie tradycji kulturowej, „zdziczenie”

wspó∏czesnego cz∏owieka, zanik hierarchii wartoÊci, prowadzàce do katastrofy

spo∏ecznej – oto najwa˝niejsze wàtki podejmowane ostatnio przez autork´ za-

równo w powieÊci, jak i w tekstach publicystycznych.

Tatian´ Nikiticzn´ mo˝na by nazwaç „pannà dziedziczkà”, zarówno z powo-

du imponujàcego rodowodu, jak te˝ tradycji starannie piel´gnowanych w jej ro-

dzinnym domu. Mo˝na powiedzieç, ˝e Tatiana Nikiticzna zosta∏a wychowana

w „szlacheckim gniazdku” uwitym przez rodzin´ To∏stoj w Leningradzie, w po-

bli˝u rzeki Karpowki, p∏ynàcej wÊród starych kamienic Pietrogradki1, gdzie sta-

ra guwernantka prowadzi∏a na spacery wnuczk´ Aleksieja To∏stoja. W latach pi´ç-

dziesiàtych niewiele dzieci zazna∏o takiej troski, jak Tatiana To∏stoj; mo˝e dlatego

po latach pisarka wspomina swoje powojenne dzieciƒstwo z takà nostalgià. Stàd

w ca∏ej jej twórczoÊci biorà si´ owe ciàg∏e powroty do szcz´Êliwej krainy dzie-

ciƒstwa. Wystarczy przypomnieç chocia˝by opowiadanie ã˛·Ë¯¸ – ÌÂ Î˛·Ë¯¸
(Kochasz – nie kochasz), w którym dzieci naÊmiewajà si´ ze swojej niani, nud-

nej i staroÊwieckiej Mariwanny próbujàcej nauczyç je francuskiego, czytajàcej

przed snem wiersze Puszkina, albo inne, bioràce tytu∏ od wyliczanki dzieci´cej

ç‡ ÁÓÎÓÚÓÏ Í˚Î¸ˆÂ ÒË‰ÂÎË (Siedzieli sobie na z∏otym ganku) zaczynajàce si´

od s∏ów:
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Na poczàtku by∏ Ogród. Dzieciƒstwo by∏o Ogrodem – bez koƒca i kresu, bez gra-

nic i p∏otów, w zgie∏ku i szeleÊcie, z∏otym na s∏oƒcu, jasnozielonym w cieniu, wie-

lopi´trowym – od wrzosów a˝ po wierzcho∏ki sosen; na po∏udnie od ogrodu znaj-

dowa∏a si´ studnia z ropuchami, na pó∏noc – bia∏e ró˝e i grzyby, na zachód – pe∏en

komarów maliniak, na wschód by∏o pe∏no jagód i trzmieli, urwisko, jezioro, mo-

stek. W dzieciƒstwie ˝y∏o si´ jak w bajce. (To∏stoj 2001: 37)

Idylliczny obraz dzieciƒstwa utrwalony w opowiadaniach Tatiany To∏stoj nie

mo˝e nas jednak zmyliç. Leningrad lat pi´çdziesiàtych nie by∏ przecie˝ krainà

„mlekiem i miodem p∏ynàcà”. W jednym z wywiadów pisarka t∏umaczy: Dla

mnie to by∏ raj, dlatego ˝e to by∏o dzieciƒstwo. Pami´ta jednak równie˝ inne de-

tale z ˝ycia ówczesnego Leningradu: JakieÊ przera˝enie, ciemnoÊç, syreny fabrycz-

ne, strach przed czymÊ nieokreÊlonym, paƒstwowym, poniewa˝ to wisia∏o w powie-

trzu... a dzieci wszystko potrafià wyczuç... chyba tak w∏aÊnie to odbiera∏am –

ÊwiadomoÊç bliskiej obecnoÊci straszliwego paƒstwa, le˝àcego za oknem niby jakieÊ

czarne zwierz´, przecie˝ w Leningradzie ciàgle jest ciemno, zw∏aszcza w zimie. To

zwierz´ le˝a∏o za oknem i rano zaczyna∏o wyç, okropnie, przera˝ajàco. Pami´tam,

jak pyta∏am – „Co to tak wyje?”. Jak to co, przecie˝ ludzie muszà iÊç do fabryki,

a nie majà budzików. Takie mia∏am dzieciƒstwo i chcia∏abym na chwilk´ tam wró-

ciç. (To∏stoj 2002)

Bohaterowie To∏stoj zawsze pochodzà z odleg∏ej krainy dzieciƒstwa, gdzie

czuwajà nad nimi i chronià przed ca∏ym Êwiatem „Mamusie”. W ogóle zresztà

doroÊli sà jak: wielkie ciep∏e s∏upy, niezawodne, wieczne kolumny, podajàce nam

szklank´ mleka albo placek z jagodami, ozdobiony krzy˝ujàcymi si´ paskami cia-

sta, wybiegajàce w Êlad za nami z we∏nianymi, k∏ujàcymi sweterkami w r´ku, kl´-

kajàce, by zapiàç ma∏e zakurzone sanda∏ki (To∏stoj 2001: 160). W jej opowiada-

niach g∏ówne postacie ˝yjà „po drugiej stronie snów” – w dzieciƒstwie, w Êwiecie

w∏asnych fantazji, iluzji lub marzeƒ, w chorobie, niemocy, wÊród wspomnieƒ

bàdê wyimaginowanych zdarzeƒ. Ich kontakt ze Êwiatem rzeczywistym najcz´-

Êciej prowadzi do rozczarowania, a nieraz do tragedii.

Dorastajàca w warunkach, mo˝na powiedzieç, cieplarnianych, lecz majàca

oczy otwarte na otaczajàcy Êwiat, Tatiana To∏stoj zdawa∏a sobie chyba spraw´

z tego, ˝e jej los jest jak wygrana na loterii. Sama autorka przyznaje, ˝e wiedz´

czerpa∏a „z rodziny”, poza tym w 1974 roku ukoƒczy∏a filologi´ klasycznà na

Uniwersytecie Leningradzkim. Mo˝e w∏aÊnie stàd wzi´∏o si´ jej zami∏owanie do

przesz∏oÊci i ch´ç przeniesienia si´ do jakichÊ odleg∏ych Êwiatów. Zapytana

o stosunek do czasów obecnych, Tatiana To∏stoj z rozbrajajàcà szczeroÊcià od-

powiada: Zawsze mia∏am jakieÊ dziwne poczucie czasu. Mylà mi si´ wszystkie da-

ty do tego stopnia, ˝e na przyk∏ad nie potrafi´ przypomnieç sobie lat osiemdziesià-

tych, nie utkwi∏o w mojej pami´ci nic, oprócz kilku punktów zwrotnych, kiedy

wydarzy∏o si´ coÊ wa˝nego. Zada∏am sobie trud, by zapami´taç te kilka dat i jakoÊ

si´ orientowaç. Po pierwsze, nie zapami´tuj´ wszystkiego rok po roku, stosuj´ jakàÊ

innà rachub´ czasu. Po drugie, nie opuszcza mnie dziwne uczucie, ˝e w nast´pnym

wcieleniu b´d´ mog∏a wybraç sobie epok´, i to nie w przysz∏oÊci, ale w czasach mi-

nionych. Na przyk∏ad ju˝ teraz ca∏kiem powa˝nie zastanawiam si´ nad tym, co by

tu ciekawego wybraç dla siebie. Mam ju˝ jeden pomys∏ – prze˝yç to ˝ycie tak, by
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umrzeç spokojnie, najlepiej we Ênie i przed rokiem 1913, kiedy jeszcze wszystko by∏o

dobrze, kiedy jeszcze nie zaczà∏ si´ ten ca∏y koszmar. (To∏stoj 2002)

Po ukoƒczeniu studiów Tatiana To∏stoj nie mia∏a okazji, by daç si´ poznaç ja-

ko znawczyni Êwiata staro˝ytnego. Podobno ju˝ podczas pierwszych zaj´ç wszyst-

kich studentów filologii klasycznej uprzedzono, ˝e jedyne, na co mogà liczyç po

ukoƒczeniu studiów, oczywiÊcie przy odrobinie szcz´Êcia, to nauczanie ∏aciny

studentów akademii medycznych. Tatiana Nikiticzna wybra∏a innà drog´ – prze-

prowadzi∏a si´ do Moskwy, wysz∏a za mà˝ i zacz´∏a pracowaç w g∏ównej redak-

cji literatury Dalekiego Wschodu przy wydawnictwie „Nauka”. Pisarka wspomi-

na, ˝e by∏ to najpi´kniejszy okres jej ˝ycia, kiedy mo˝na by∏o czytaç na okràg∏o,

na dodatek otrzymujàc za to wynagrodzenie. Ksià˝ki otacza∏y Tatian´ To∏stoj od

urodzenia i odtàd towarzyszà jej przez ca∏e ˝ycie. WczeÊniej czy póêniej musia-

∏a wi´c zaczàç pisaç.

W wywiadzie udzielonym dla projektu internetowego ◊ç‡ëÚÓfl˘‡fl ãËÚÂ‡-

ÚÛ‡: ÜÂÌÒÍËÈ êÓ‰” w 2002 roku, pisarka opowiedzia∏a prawdziwà histori´ po-

czàtków w∏asnej drogi literackiej. Przyzna∏a zarazem, ˝e wczeÊniej, pytana o to,

jak zacz´∏a pisaç, nie zawsze wiedzia∏a, co ma w∏aÊciwie odpowiedzieç. Z cza-

sem jednak odkry∏a moment zwrotny we w∏asnym ˝yciorysie:

GdzieÊ oko∏o 1982 roku, kiedy przesz∏am operacj´ oczu w klinice Fiodorowa –

opowiada Tatiana Nikiticzna – umar∏ Bre˝niew. Tylko dlatego pami´tam dok∏adnie,

˝e to by∏ 1982 rok i ˝e umar∏ Bre˝niew, ˝e kiedy jecha∏am do szpitala na zmian´

opatrunku, nagle zapad∏a cisza. To by∏a minuta, trzy, a mo˝e pi´ç minut ciszy. Dla

uczczenia pami´ci zmar∏ego genseka. StaliÊmy wszyscy w zimnym autobusie, t∏um

ludzi, ka˝dy inaczej zabanda˝owany. [...] No i stoi ten wypchany kalekimi ludêmi

autobus, zimnica, wieje ze wszystkich stron, wokó∏ – koszmar, sowieckie baraki a˝

po horyzont... i wszystko zamar∏o. Poniewa˝ by∏o to odgórne rozporzàdzenie, samo-

chody stan´∏y, piekarnie umilk∏y, r´ce trzymajàce trzy kopiejki zawis∏y nad kasà.

Wszyscy musieli milczeç. To by∏o straszne, jakieÊ absolutnie przera˝ajàce uczucie.

Wszystko nie wiadomo czemu zamilk∏o. Póêniej przysz∏o mi do g∏owy, dlaczego tak

si´ sta∏o: skoƒczy∏a si´ straszna epoka. W∏aÊnie w tym momencie wszystko si´ skoƒ-

czy∏o i zacz´to usuwaç gruzy. Po operacji prze˝y∏am trzy miesiàce ca∏kowitej bezczyn-

noÊci – nie wolno mi by∏o nic robiç. [...] By∏y to trzy miesiàce zastoju umys∏owego.

S∏ucha∏am muzyki. Póêniej moje oczy od˝y∏y, znowu mog∏am ich u˝ywaç i przypo-

mnia∏am sobie dzieciƒstwo, sàsiadów, jakieÊ zapachy... to wszystko, co ju˝ od daw-

na zblad∏o i rozp∏yn´∏o si´ w pami´ci, a teraz nagle pojawi∏o si´ znowu. PomyÊla-

∏am: „Napisz´!”. Wzi´∏am d∏ugopis, kartk´ i napisa∏am opowiadanie. Wiedzia∏am,

jak to si´ robi, od razu zrozumia∏am. Wszystko by∏o dla mnie oczywiste, nie mia∏am

˝adnego przygotowania, szkiców, brulionów. JakoÊ od razu zacz´∏am pisaç i tak za-

cz´∏o si´ moje zabawne i bardzo interesujàce ˝ycie. (To∏stoj 2002)

Tatiana To∏stoj zadebiutowa∏a w 1983 roku opowiadaniem ç‡ ÁÓÎÓÚÓÏ Í˚Î¸ˆÂ
ÒË‰ÂÎË (Siedzieli sobie na z∏otym ganku), zadedykowanym „Siostrze Szurze”. Utwór

zbudowany jest z g∏osów dobiegajàcych z przesz∏oÊci – g∏osów dzieci´cych, pe∏-

nych zachwytu dla Êwiata przyrody i Êwiata pi´knych, tajemniczych, starych rze-

czy sàsiada wujka Paszy, g∏osów wype∏niajàcych owà letniskowà krain´ zwierzàt,

dociekliwego koguta i ˝ó∏tego psa, który oka˝e si´ dla wujka Paszy psem Cha-
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rona, g∏osów ju˝ dorastajàcych bohaterów i wreszcie – g∏osu patrzàcej na to

wszystko z dystansu doros∏ego ˝ycia narratorki, która spisuje to, co ju˝ prawie

umkn´∏o jej pami´ci, ale nagle, na sekund´ przed ostatecznym pogrà˝eniem si´

w niepami´ç, stan´∏o przed oczami.

Opowiadanie zosta∏o opublikowane w roku 1983 w czasopiÊmie Awrora i wkrót-

ce zosta∏o uznane za jeden z najlepszych utworów lat osiemdziesiàtych. Autor-

k´ natychmiast zauwa˝ono, a w roku 1987 przyj´to do Zwiàzku Pisarzy. W tym

samym roku ukaza∏ si´ tomik sk∏adajàcy si´ z trzynastu opowiadaƒ, zatytu∏owa-

ny tak, jak utwór debiutancki autorki – ç‡ ÁÓÎÓÚÓÏ Í˚Î¸ˆÂ ÒË‰ÂÎË. Dwa la-

ta póêniej opowiadania te zosta∏y prze∏o˝one na j´zyk angielski i opublikowane

w zbiorze pod tytu∏em On the Golden Porch. Nast´pnie ukaza∏y si´ zbiory opo-

wiadaƒ – ëÓÏÌ‡Ï·ÛÎ‡ ‚ ÚÛÏ‡ÌÂ (Lunatyczka we mgle, przek∏. ang. Sleepwalker

in a Fog), ã˛·Ë¯¸ – ÌÂ Î˛·Ë¯¸ (Kochasz – nie kochasz), êÂÍ‡ éÍÍÂ‚ËÎ¸
(Rzeka Ockerville). W 1998 roku ukaza∏ si´ tom zbiorowy publicystyki, esejów

oraz prozy sióstr Tatiany i Natalii To∏stoj.2 Stàd tytu∏ zbioru – ëfiÒÚ˚ (Siostry),

b´dàcy równie˝ aluzjà do twórczoÊci dziadka Aleksieja.

W roku 2000 wreszcie ukaza∏a si´ d∏ugo oczekiwana powieÊç Tatiany To∏stoj

KyÊ, nad którà autorka zacz´∏a pracowaç tu˝ po katastrofie w Czarnobylu, w ro-

ku 1986. Utwór – nazywany przez niektórych antyutopià, ukazuje bowiem nega-

tywnà wizj´ spo∏eczeƒstwa, przez innych encyklopedià ˝ycia rosyjskiego – jest pe∏-

nà humoru przypowieÊcià, napisanà wspania∏ym, archaizowanym j´zykiem, a tak˝e

powiastkà filozoficznà, której prawdziwà treÊcià jest ukazanie stanu nie tylko

wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa rosyjskiego, lecz tak˝e szersza diagnoza wspó∏cze-

snego Êwiata, niestety ma∏o optymistyczna.

Akcja powieÊci toczy si´ dwieÊcie lat po Wybuchu, który cofnà∏ by∏ych miesz-

kaƒców Moskwy do epoki kamienia. Tam, gdzie niegdyÊ by∏a „stolica Êwiata”,

powsta∏y drewniane osady, zamieszka∏e przez mutantów, z których ka˝dy ma

swój specyficzny „effekt”. Jeden – r´ce niby zielonà màkà obsypane, jakoby w chle-

biodzie grzeba∏, inszy – skrzela, jeszcze inszy – grzebieƒ koguci abo co tam jeszcze

(To∏stoj 2004: 15). Zamiast koni wykorzystuje si´ wygeneratów – podobno b´-

dàcych satyrà na moskiewskich taksówkarzy, których autorka najwyraêniej nie

darzy sympatià: g´ba niby ludzka, ale tu∏ów pokryty sierÊcià i biegajà na czwora-

kach. A na ka˝dej nodze majà po walonku (To∏stoj 2004: 6). Zosta∏a te˝ garstka

Dawnych, pami´tajàcych czasy sprzed Wybuchu. Gród ów nazywa si´ Fiodoro-

-Kuêmiczów, a rzàdzi nim, jak mo˝na si´ domyÊlaç, Najwy˝szy Basza Fiodor

Kuêmicz: Sà u nas mali baszowie, ale Fiodor Kuêmicz, niech si´ s∏awi imi´ jego,

to Najwy˝szy Basza, oby ˝y∏ d∏ugo. Kto wymyÊli∏ sanie? Fiodor Kuêmicz. Kto do-

myÊli∏ si´, ˝e z drewna ko∏o mo˝na wyciosaç? Fiodor Kuêmicz. Nauczy∏ nas drà˝yç

kamienne garnce, ∏apaç myszy i zup´ warzyç. Da∏ nam rachunek i pismo, bukwy

du˝e i ma∏e, nauczy∏ zdzieraç kor´ brzozowà, ksi´gi z niej szyç, z b∏otnej rdzy goto-
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waç atrament, rozszczepiaç patyczki pisarskie i maczaç w tym atramencie. Nauczy∏

∏ódki d∏ubanki robiç z drewna i spuszczaç na wod´, nauczy∏ na miedêwiedzia z ro-

hatynà chodziç, z miedêwiedzi p´cherze wyjmowaç, rozciàgaç je na kó∏kach i kryç

b∏onà okna, ˝eby Êwiat∏a nawet zimà starcza∏o. (To∏stoj 2004: 19)

OpowieÊç si´ toczy z perspektywy g∏ównego bohatera, Benedikta (z ∏ac. „b∏o-

gos∏awiony”), który jest skrybà. Pracuje w specjalnej Chacie Pracy i przepisuje do

brzozowych zeszytów wszystko, co napisa∏ Fiodor Kuêmicz, w rzeczywistoÊci zaÊ –

ca∏à literatur´ rosyjskà. Akcja powieÊci nabiera tempa, kiedy Benedikt zakochuje

si´ w Oleƒce, córce Najwy˝szego Sanitarza Madeja Madejowicza. Zadaniem Sa-

nitarzy zaÊ jest konfiskowanie starych ksià˝ek, które wcià˝ zalegajà po domach

nieszcz´snych mieszkaƒców grodu Fiodoro-Kuêmiczów, od nich bowiem mo˝e

byç Choroba. Benedikt w˝eniony w rodzin´ Najwy˝szego Sanitarza i zwabiony do

bogatej biblioteki Madeja Madejowicza, zostaje bibliofilem. A poniewa˝ ˝yje w Êwie-

cie po Wybuchu, bez ÊwiadomoÊci tradycji kulturowej, a co za tym idzie, bez

umiej´tnoÊci wartoÊciowania: [...] ˝àda strawy duchowej (...), ale oboj´tnie mu, co

to za strawa. Z jednakowym apetytem po˝era „Morderstwo w Orient Expressie”, „Za-

bójstwo w kodeksach karnych paƒstw demokracji ludowej”, „Zabójstwo Kirowa”,

„Âmierç w Wenecji”, „Âmierç Iwana Iljicza” (To∏stoj 2005) – mówi Tatiana To∏stoj

o swoim bohaterze w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego. Autorka jednak sta-

wia jeszcze surowszà diagnoz´ wspó∏czesnego Êwiata. Pracujàc nad Kysiem, chcia-

∏a przedstawiç Êwiat: [...] po wielkim wybuchu spo∏ecznym, który zmiecie starà kul-

tur´. Wybuch jest wi´c metaforà rewolucji, takiej jak rewolucja 1917 roku – wyznaje

autorka. – Ka˝dy wstrzàs spo∏eczny zrywa mosty prowadzàce do rozumienia kultury

i to stanowi treÊç powieÊci. PowieÊci o narodzinach nowego cz∏owieka – nowego nie

dlatego, ˝e uszy ma pod pachami. W pewnym sensie ka˝dy z nas rodzi si´ jako no-

wy cz∏owiek, który albo nawià˝e dialog z kulturà przesz∏oÊci i tym samym ocali jà od

zapomnienia, albo jà odrzuci. Kim jednak wówczas b´dzie? (To∏stoj 2005)

W powieÊci mamy odpowiedê na to pytanie. Nie przypadkowo przecie˝ naj-

wa˝niejszym elementem jad∏ospisu bohaterów sà myszy. „Myszy – nasza ostoja”

– tak uczy Fiodor Kuêmicz, niech si´ s∏awi imi´ jego (To∏stoj 2004: 8). B´dàc

z wykszta∏cenia filologiem klasycznym, Tatiana To∏stoj z pewnoÊcià wie o tym,

˝e w mitologii antycznej mysz jest symbolem zapomnienia i wszystko, czego

mysz dotkn´∏a, znika z ludzkiej pami´ci (Lejderman, Lipowiecki 2003: 474). Za-

tem w∏aÊnie problem pami´ci jest jednym z g∏ównych tematów powieÊci KyÊ.

Tradycji kulturowej, chocia˝by przez wzniesienie tabliczek z nazwami ulic starej

Moskwy lub ustawienie pomnika Puszkina, próbujà w powieÊci broniç Dawni,

lecz na pró˝no. Jak twierdzi sama autorka: [...] nowy cz∏owiek si´ga po ksià˝k´,

nie pojmujàc jej treÊci – u˝ywam czasu teraêniejszego, bo mutanci ˝yjà poÊród nas

(...) Uczmy si´ alfabetów, dopiero potem próbujmy odczytaç ksi´g´ Êwiata, choç nie

gwarantuj´, ˝e komukolwiek to si´ uda. (To∏stoj 2005) Benedyktowi z pewnoÊcià

si´ nie udaje. Jak pisze w pos∏owiu t∏umacz Kysia Jerzy Czech, w spo∏eczeƒstwie

po Wybuchu [...] nikt ju˝ nie rozumie stra˝ników pami´ci – Dawnych; budzà Êmiech

i z∏oÊç, przeszkadzajà. Odtàd z pokolenia na pokolenie przekazywane b´dà nie my-

Êli, lecz stereotypy. Efektem, a raczej Effektem odci´cia si´ od przesz∏oÊci jest Êwia-

domoÊç mitologiczna, akurat taka, jakà majà mieszkaƒcy Fiodoro-Kuêmiczowa.
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Przesz∏oÊç zlewa si´ w jedno nieokreÊlone „kiedyÊ”. Nie ma zresztà i przysz∏oÊci, bo

jutro te˝ b´dzie jakieÊ nowe dzisiaj, z „dzisiejszym” dzisiaj niemajàce nic wspólne-

go. No có˝, to te˝ jest jakaÊ kultura. (To∏stoj 2004: 287)

Po ukazaniu si´ Kysia muza Tatiany To∏stoj zamilk∏a. Nie oznacza to jednak,

˝e s∏awna autorka znikn´∏a z ˝ycia publicznego – przeciwnie, prowadzi bardzo

˝ywà dzia∏alnoÊç dziennikarskà i publicystycznà. Oprócz pracy twórczej i pe∏nie-

nia obowiàzków zwiàzanych z byciem „damà literackà”, wyk∏ada rosyjskà litera-

tur´ oraz prowadzi warsztaty literackie na uniwersytetach w USA. Sp´dzajàc pó∏

roku (semestr zimowy) w Stanach Zjednoczonych, drugà po∏ow´ Tatiana Nikiticz-

na sp´dza w Rosji lub w podró˝ach zagranicznych. Wracajàc do swoich czytel-

ników, natychmiast trafia w centrum zainteresowania mediów. Cz´sto i ch´tnie

bierze udzia∏ w rozmaitych konferencjach, spotkaniach z m∏odzie˝à, progra-

mach telewizyjnych. Od 2002 roku wraz ze swojà przyjació∏kà, dziennikarkà

i scenarzystkà Dunià Smirnowà prowadzi w telewizji (poczàtkowo w programie

„Kultura”, ostatnio w „NTV”) talk-show Szko∏a obmowy, cieszàce si´ z∏à s∏awà

– ze wzgl´du na dosyç napastliwe zachowanie prowadzàcych, lecz wysoko cenio-

ne przez rosyjskà akademi´ telewizyjnà, która w 2003 roku przyzna∏a z∏oÊliwym

prowadzàcym nagrod´ w nominacji na „Najlepsze talk-show”.

Czy Tatiana To∏stoj jest feministkà?

Bioràc pod uwag´ cz´ste publiczne ataki autorki skierowane przeciwko femi-

nizmowi, nale˝a∏oby odpowiedzieç na to pytanie przeczàco. Amerykaƒska badacz-

ka twórczoÊci kobiet Helena Goscilo we wst´pie do monografii The Explosive

World of Tatyana N. Tolstaya’s Fiction stwierdza: Rozg∏os, jakim si´ cieszy Tatia-

na To∏stoj w Stanach Zjednoczonych (przynajmniej wÊród liberalnych akademików

i dziennikarzy), bierze si´ g∏ównie z jej gwa∏townych, wybiórczych i w wi´kszoÊci

nieracjonalnych ataków na feminizm, amerykaƒski styl ˝ycia oraz ideologiczne, jej

zdaniem, skrzywienie aktualnych trendów akademickich. Zwa˝ywszy na jej doÊwiad-

czenie ˝yciowe i ustrój spo∏eczny, w jakim kszta∏towa∏ si´ jej system wartoÊci, po-

glàdy takie nie tylko nie sà zaskakujàce, lecz wr´cz typowe dla rosyjskich inteligen-

tów w wieku Êrednim. JeÊli sprawiajà wra˝enie wewn´trznie sprzecznych, a nawet,

w kontekÊcie cz´stego udzia∏u To∏stoj w konferencjach poÊwi´conych feminizmowi,

jej zamieszkiwania w Ameryce i pracy na amerykaƒskich uniwersytetach – k∏opo-

tliwych, to w istocie Êwiadczà jedynie o tym, ˝e pisarka ta, jak wi´kszoÊç ludzi, jest

niekonsekwentna i niekiedy daje si´ powodowaç wzgl´dom innym ni˝ te, które wy-

nikajà z jej najg∏´bszych przekonaƒ. (Goscilo 1996: 3-4)

Tatianie To∏stoj, podobnie jak innym autorkom, cz´sto zadaje si´ pytanie o jej

stosunek do literatury kobiecej oraz o to, na ile p∏eç autora mo˝e wp∏ynàç na

jakoÊç i charakter literatury. Swój poglàd na temat „kwestii kobiecej” w litera-

turze wyra˝a ona nast´pujàco: Nie lubi´ tych wszystkich teorii zwiàzanych z lite-

raturà kobiecà oraz takich rzeczy jak p∏eç, gender itd. Nawet nie bardzo rozumiem,

co kryje si´ za tym tajemniczym gender. OczywiÊcie, wiem, o co tu chodzi, ale nie

chc´ o tym myÊleç. Poza tym uwa˝am, ˝e je˝eli chodzi o twórczoÊç, to nie ma ˝ad-

nej ró˝nicy pomi´dzy m´˝czyznà a kobietà. Im lepsza jest literatura, tym bardziej

zaciera si´ granica p∏ci. Weêmy skrajny przyk∏ad – histori´ konia w opowiadaniu

Lwa To∏stoja ïÓÎÒÚÓÏÂ (w polskim t∏um. – „Bystronogi”). Czy Lew To∏stoj by∏
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koniem, ˝e tak wspaniale odda∏ uczucia zwierz´cia? Geniusz twórcy pozwala na ta-

kie rzeczy. Tak w∏aÊnie jest w literaturze – je˝eli jednostka twórcy jest wszechogar-

niajàca, m´˝czyzna mo˝e staç si´ kobietà, kobieta – m´˝czyznà, wszystko si´ ∏àczy

w ca∏oÊç. Inna sprawa, je˝eli mamy do czynienia z literaturà podrz´dnà. W niej po-

jawiajà si´ kobiece i m´skie tematy, obie p∏ci istniejà osobno jak dwa ró˝ne Êwia-

ty. M´˝czyzna i kobieta majà pewne punkty stycznoÊci, istnieje jednak taka prze-

strzeƒ, gdzie absolutnie si´ ze sobà nie kontaktujà(...) Pisarz, podobnie jak ka˝dy

artysta, musi byç istotà transcendentnà, powinien byç wsz´dzie i byç wszystkim: je-

Êli pojawia si´ pluskwa, staje si´ pluskwà. Pod tym wzgl´dem jest jak ma∏y bóg, mo-

˝e skrzywiony, niedowidzàcy, kulawy, ale jednak bóg. Jest twórcà wszystkiego, wszyst-

kiemu musi nadaç istnienie, nazw´ (...) Je˝eli robi si´ coÊ konkretnego, to ˝adna

p∏eç nie istnieje – trzeba po prostu coÊ wykonaç. (To∏stoj 2002)

Deklaracje sk∏adane przez autork´ ∏atwo jednak podwa˝yç, si´gajàc do jej

w∏asnej twórczoÊci. Z pewnoÊcià literatur´ trzeba ró˝nicowaç, bioràc pod uwa-

g´ jej wartoÊç artystycznà, nie sposób jednak pominàç zjawiska, jakim sta∏a si´

rosyjska proza koƒca XX wieku pisana w∏aÊnie przez kobiety. Nie trzeba byç

przecie˝ feminist(k)à, by zauwa˝yç ogromne zainteresowanie czytelników tà lite-

raturà i niewàtpliwie najwy˝szà jakoÊç prozy takich autorek, jak Ludmi∏a Pietru-

szewska, Marina Palej, Ludmi∏a Ulicka, Nina Sadur czy Tatiana To∏stoj.

W celu uporzàdkowania problematyki zwiàzanej z literaturà z za∏o˝enia fe-

ministycznà oraz literaturà, która z ∏atwoÊcià poddaje si´ feministycznej inter-

pretacji, warto przywo∏aç kolejnà uwag´ Heleny Goscilo: Wszelka dyskusja o fe-

minizmie w literaturze winna braç pod uwag´ elementarne rozró˝nienie mi´dzy

intencjà a recepcjà, dokonane przed laty przez Nelly Furman w „The Politics of

Language”: „Z feministycznego punktu widzenia nie jest istotne, czy utwór literac-

ki zosta∏ napisany przez kobiet´ i odzwierciedla jej doÊwiadczenie ˝yciowe [...], lecz

czy daje si´ czytaç z pozycji feministycznych”. (Goscilo 1996: 4)

Takie podejÊcie niewàtpliwie da si´ z powodzeniem zastosowaç do prozy Ta-

tiany To∏stoj. Wystarczy przywo∏aç chocia˝by takie opowiadania jak äÛ„ (Ko∏o),

é„ÓÌ¸ Ë Ô˚Î¸ (Ogieƒ i py∏), èÓ˝Ú Ë ÏÛÁ‡ (Poeta i muza) lub éıÓÚ‡ Ì‡ Ï‡ÏÓÌÚ‡
(Polowanie na mamuta). Zawarty w nich obraz kobiety oraz przedstawienie re-

lacji mi´dzy m´˝czyznà a kobietà dajà wspania∏e mo˝liwoÊci do feministycznej

interpretacji twórczoÊci To∏stoj.

Przyjrzyjmy si´ dwóm ostatnim opowiadaniom. Tematem obu utworów sà re-

lacje pomi´dzy m´˝czyznà a kobietà, przy czym kobieta zajmuje pozycj´ central-

nà, to w∏aÊnie jej punkt widzenia przedstawia narracja. Polowanie na mamuta

zaczyna si´ od opisu g∏ównej bohaterki: Zoja to ∏adne imi´, prawda? Brzmi jak

lot pszczo∏y. No i ∏adna jest – wzrostu jak trzeba, ca∏a reszta te˝. Szczegó∏y? Prosz´

bardzo, szczegó∏y: nogi ma ∏adne, sylwetk´ ∏adnà, cer´, nos, oczy – wszystko ∏adne.

Szatynka. Czemu nie blondynka? Bo nie do wszystkich szcz´Êcie si´ uÊmiechn´∏o.

(To∏stoj 2001: 235) Zobaczmy, jak zaczyna si´ drugie opowiadanie: Nina by∏a

pi´knà, zwyczajnà kobietà, lekarzem i niewàtpliwie, tak jak ka˝dy, mia∏a prawo do

szcz´Êcia w ˝yciu. (To∏stoj 2001: 310)

Ju˝ na samym poczàtku obu utworów pojawia si´ jeden z najistotniejszych dla

ca∏ej twórczoÊci Tatiany To∏stoj motywów – motyw szcz´Êcia. W interesujàcych nas
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opowiadaniach problem szcz´Êcia zostaje przedstawiony z perspektywy kobiet –

Zoi i Niny. Poniewa˝ utrwalone od wieków spo∏eczne role kobiet ka˝à im reali-

zowaç si´ w zinstytucjonalizowanym ma∏˝eƒstwie i Êwiadomym macierzyƒstwie, pod-

czas gdy m´˝czyznom przypada w udziale rola zdobywcy, ˝ywiciela rodziny i ak-

tywnego uczestnika ˝ycia spo∏eczno-publicznego, bohaterki To∏stoj pragnà budowaç

swoje relacje z m´˝czyznami zgodnie z akceptowanymi przez nie wzorcami.

Na fabu∏´ Polowania na mamuta sk∏ada si´ historia dwojga ludzi. G∏ówna bo-

haterka poznaje W∏adimira. Ów in˝ynier niewielkiego wzrostu, o pó∏ g∏owy ni˝-

szy od Zoi, wyglàdem przypomina∏ dzikusa, by∏ kud∏aty i bardzo ˝wawy. Na po-

czàtku znajomoÊci Zoja i W∏adimir wychodzili czasem do restauracji, gdzie Zoja

przyjmowa∏a poz´ lekko zamyÊlonej romantyczki, roztargnionej melancholijnej

pi´knoÊci, rozpuszczonej przez m´˝czyzn femme fatale, lecz zdaje si´, ˝e W∏adi-

mir nie zauwa˝a∏ tych odgrywanych wy∏àcznie dla niego scen. Wkrótce wyjÊcia

do restauracji si´ skoƒczy∏y. Zamiast urlopu na Kaukazie sp´dzili kilka tygodni

na sp∏ywie kajakowym, wÊród komarów, wilgoci, t∏ustych mena˝ek i wiecznie za-

dowolonych przyjació∏ W∏adimira. Zoja z trudem dotrwa∏a do koƒca urlopu i po

powrocie ostro˝nie, by nie sp∏oszyç zwierzyny, zacz´∏a rozstawiaç pu∏apki.

W∏adimir opiera∏ si´ ca∏kowitemu udomowieniu. W mieszkaniu Zoi trzyma∏

tylko szczoteczk´, reszt´ rzeczy uparcie przechowywa∏ u siebie. Zoja stopniowo

osacza∏a W∏adimira – kupi∏a mu kapcie, do portfela wcisn´∏a swoje zdj´cie, a na

parapet wystawi∏a palàcà si´ wieczorami ró˝owà lampk´ – ˝eby kiedyÊ przypad-

kiem nie pomyli∏ drogi do domu. Zdawa∏oby si´, ˝e by∏a na dobrej drodze –

W∏adimir poma∏u, niepostrze˝enie wprowadza∏ si´ do niej, ale na tym etapie

proces si´ wyraênie zatrzyma∏. Zoja desperacko dà˝y∏a do wyznaczonego celu –

[...] nienawidzi∏a W∏adimira i chcia∏a ju˝ jak najszybciej wyjÊç za niego za mà˝

[...] O rany, jaki by∏ obrzydliwy! Za mà˝, za mà˝ jak najszybciej! [...] Wyglàda na

to, ˝e zagnieêdzi∏ si´ u Zoi na dobre! A je˝eli tak, to bardzo prosz´ – do urz´du.

Kochaç bez gwarancji Zoja nie chcia∏a. (To∏stoj 2001: 241-244)

W∏adimir najwyraêniej nie zna∏ zasad gry. Nawet go∏àb, który usiad∏ na pa-

rapecie okna Zoi, nawet ten by∏ zaobràczkowany, co powinno by∏o daç W∏adi-

mirowi do myÊlenia. On jednak nie reagowa∏ i tylko cicho, na paluszkach prze-

myka∏ przez pokój do ∏azienki. Wreszcie los W∏adimira zostaje przesàdzony –

przebywajàca w nieustajàcym strachu i napi´ciu, pe∏na podejrzeƒ Zoja pewne-

go razu: [...] zarzuci∏a mu na szyj´ sznur, po∏o˝y∏a si´ na tapczanie i nads∏uchu-

jàc, szarpn´∏a smyczà. Po tamtej stronie coÊ szemra∏o, wzdycha∏o, tupa∏o. Ten cz∏o-

wiek nigdy jej si´ specjalnie nie podoba∏. Dobra, szczerze mówiàc – wydawa∏ si´

wr´cz obrzydliwy. Ma∏e, kr´pe, ruchliwe, w∏ochate, oboj´tne zwierz´. Przez jakiÊ

czas jeszcze si´ rzuca∏o – nerwowo poj´kiwa∏o, a˝ wreszcie ucich∏o – zapad∏a g´sta

niezmàcona cisza epoki lodowcowej. (To∏stoj 2001: 250)

Tatiana To∏stoj odwraca role spo∏eczne, drwi ze stereotypów spo∏eczno-kultu-

rowych, sprowadzajàc model relacji damsko-m´skich do ca∏kowitego absurdu,

w którym kobieta, walczàca o przys∏owiowe „szcz´Êcie w ˝yciu osobistym” prze-

radza si´ w potwora. Przy tym jednak nadal pozostaje ca∏kowicie uzale˝niona

od m´˝czyzny – istnieje wy∏àcznie jako odbicie jego spojrzeƒ. Samo istnienie

Zoi jest uwarunkowane m´skim widzeniem, m´skà reakcjà na jej wdzi´ki. Poza
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zasi´giem wzroku m´˝czyzny Zoja w ogóle przestaje istnieç, jej podmiotowoÊç

nie ma w∏asnej racji bytu.

Przedstawiajàc dramatycznà histori´ zwiàzku dwojga ludzi, Polowanie na ma-

muta jest przy tym opowiadaniem pe∏nym komizmu, ale tak˝e bezlitosnych uwag

rzucanych przez autork´ pod adresem kobiet. Bohaterki opowiadania Poeta

i muza To∏stoj równie˝ nie darzy sympatià: si´gajàc po w∏asne szcz´Êcie, Nina

niszczy osobowoÊç, talent, a wreszcie i samo ˝ycie swojego wybraƒca, poety Gri-

szy. Fabu∏a opowiadania wydaje si´ rozwini´ciem i dramatycznym dopowiedze-

niem historii Polowania na mamuta. Otoczony ucià˝liwà opiekà przez lekark´

i towarzyszk´ ˝ycia Nin´, artysta-lekkoduch Grisza, pragnàcy wolnoÊci przynaj-

mniej po Êmierci, oficjalnie przekazuje swój szkielet studentom akademii me-

dycznej. Zresztà wkrótce umiera, Nina zaÊ, przyjmujàc rol´ wdowy po genial-

nym poecie, wreszcie jest szcz´Êliwa.

Mo˝na wr´cz odnieÊç wra˝enie, ˝e Tatiana To∏stoj w ogóle kobiet nie lubi, by-

∏oby to jednak wielce niesprawiedliwe. Spojrzenie autorki kieruje si´ bowiem

wsz´dzie tam, gdzie cz∏owiek poszukuje szcz´Êcia, niezale˝nie od p∏ci, wieku czy

charakteru, i gdzie najcz´Êciej spotyka go rozczarowanie. Dotyczy to niemal

ka˝dego z opowiadaƒ Tatiany To∏stoj.

W Kysiu znajdziemy jednak fragment stricte feministyczny i chyba nie wy∏àcz-

nie ˝artobliwy. Raz do roku obchodzi si´ tu i ówdzie Mi´dzynarodowy Dzieƒ

Kobiet. Skàd wzi´∏o si´ owo Êwi´to? Niektórzy uwa˝ajà, ˝e to kobiety z Austrii,

Danii, Niemiec i Szwajcarii, wychodzàc na ulice z ˝àdaniem praw wyborczych

w 1911 roku podczas najwi´kszej z manifestacji zapoczàtkowa∏y obchody Mi´-

dzynarodowego Dnia Kobiet, po czym przy∏àczy∏y si´ do nich kobiety Francji,

Holandii i Szwecji, a w roku 1913 równie˝ kobiety carskiej Rosji. Histori´ t´

mo˝na w∏o˝yç mi´dzy bajki; prawda, jak wiemy, by∏a inna.

Najwy˝szy Basza, Sekrytarz i Akademik i Bohatyr i ˚eglarz i CieÊla, b´dàcy w nie-

ustannym o ludzi frasunku, o paƒstwowe sprawy si´ turbujàcy, tak nam przykaza∏:

– Ósmego Marca te˝ Âwi´to Mi´dzynarodowy Dzieƒ Kobit

– To Êwi´to nie ma wolne od roboty byç

– Znaczy si´ do roboty idêcie ale ràk sobie nie urabiajcie

– Dzieƒ Kobit abo inaczej babskie Âwi´to

– W on dzieƒ wszystkim babom czeÊç i uwa˝anie, jako ˝e sà i ˚ona i Matka

i Babka i Kuzynka i insza jaka Ptaszynka wszystkie uwa˝aç

– W ono Âwi´to nie biç ich nie t∏uc nic takiego normalnego nie robiç, a won-

czas niechaj ona i ˚ona, i Matka, i Babka, i Kuzynka, i Insza jaka Ptaszynka ra-

niutko wstanie, pierogów napiecze placuszków abo czego inszego narobi wszystko

do czysta wymyje pod∏ogi wymiecie ∏awki wyszoruje wody ze studni nanosi [...].

Drew niechaj naràbie w ∏aêni napali umyje si´ jak nale˝y. Stó∏ nakryje bogaty bli-

nów kup´ zakàszenie wszelakie mo˝e od Nowego Roku co niedojedzone wszystko

na stó∏ k∏aÊç

– Z roboty przyszed∏szy powinszowanie ˚onie i Matce i Babce i Kuzynce abo in-

szej jakiej Ptaszynce z∏o˝yç jako ˝e Mi´dzynarodowy Dzieƒ Kobit

– Powiedzieç: „˚ycz´ wam, ˚ono, i Matko, i Babko, i Kuzynko, i insza jaka Pta-

szynko zdrowia szcz´Êcia pomyÊlnoÊci w pracy i w ˝yciu osobistym”
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– Wszelkiemu babskiemu plemieniu, czy Sàsiadce czy której inszej, takimi˝ s∏o-

wy uprzejmie winszowaç

– Potym pijcie-hulajcie jedzcie co tam chcecie, weselcie si´, byle z umiarem.

Kab∏ukow. (To∏stoj 2004: 96-97)

Czy aby na pewno Tatiana To∏stoj nie jest feministkà?
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SUMMARY

‘Gal’s Day’: Tatiana Tolstoy’s Literary Work

In the autumn of 2004 Tatiana Tolstoy’s famous novel Kis (ä˚Ò¸) was published in Polish

translation, thus introducing this world-renowned author to the Polish reading public. Irina

Kuêmina presents Tolstoy’s life and literary career against the background of Soviet and post-Soviet

life and culture. Her main interest, however, lies in Kis and its attitude to the issue of feminism.

Tatiana Tolstoy officially denies any feminist affiliations, nevertheless frequently appearing at

feminist conferences or seminars. Kuêmina’s reading of Kis proves that feminism in its emancipatory

dimension is present both in Tolstoy’s worldview and her particular sensibility.
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WIRA AGIEJEWA

Kobieta-autor i kobieta-czytelnik 
we wspó∏czesnej literaturze ukraiƒskiej

Zainteresowanie problematykà to˝samoÊci p∏ciowej i zwiàzków seksualnoÊci

z twórczoÊcià artystycznà, jak równie˝ rewidowanie tradycyjnych definicji kobie-

coÊci i m´skoÊci, nie by∏y [w ukraiƒskiej literaturze i krytyce literackiej – przyp.

red.] w ostatniej dekadzie XX wieku li tylko haraczem sk∏adanym modzie. Po-

dobnie jak w poprzednim fin de siécle, równie˝ i dziÊ granice zwiàzanych z tà

sferà poj´ç wydajà si´ nie do koƒca okreÊlone, ulegajà rozmyciu. Problematyka

ta by∏a do tego stopnia okryta tabu, a spo∏eczeƒstwo tak bardzo nieprzygotowa-

ne do naruszenia odwiecznych zakazów, ˝e próby podj´cia rozmowy o to˝samo-

Êci p∏ciowej i seksualnej wywo∏ywa∏y w latach dziewi´çdziesiàtych przede wszyst-

kim skandale.

W naszym literaturoznawstwie dyskurs p∏ci przedstawili g∏ównie badacze mo-

dernizmu. W metodologicznej pró˝ni, jaka powsta∏a w koƒcu lat 1980., kiedy

kl´sk´ ponios∏a marksistowsko-leninowska doktryna socrealistyczna, w ukraiƒ-

skiej humanistyce najaktywniej zacz´∏y si´ rozwijaç badania feministyczne i gen-

derowe. Ju˝ w 1991 roku odby∏o si´ g∏oÊne seminarium feministyczne w Insty-

tucie Literatury Akademii Nauk Ukrainy i pojawi∏y si´ pierwsze publikacje

poÊwi´cone tej problematyce, ukaza∏y si´ równie˝ ukraiƒskie przek∏ady prac

teoretycznych Simone de Beauvoir, Kate Millet oraz Virginii Woolf. W sposób

nieoczekiwany (i nie do przyj´cia!) dla tradycjonalistów zacz´to akcentowaç w mo-

dernizmie ukraiƒskim motywy feministyczne, problemy poszukiwania to˝samo-

Êci seksualnej, ca∏y zespó∏ idei, który badaczom zachodnim dawa∏ podstawy do

mówienia o „seksualnej anarchii” [poprzedniego – przyp. red.] fin de siécle (Sho-

walter 1990). Nale˝y podkreÊliç, ˝e u schy∏ku lat dziewi´çdziesiàtych pojawi∏a

si´ na rynku fala ksià˝ek i zwracajàcych uwag´ publikacji poÊwi´conych ¸esi

Ukraince – dosz∏o nawet do tego, ˝e wulgarnie interpretowany homoseksualizm

kobiecy sta∏ si´ tematem taniej publicystyki maskulinistycznej. Nie jest tajemni-

cà, ˝e dzisiejszà intensywnà galwanizacj´ badaƒ o ¸esi Ukraince wywo∏a∏o w pierw-

szym rz´dzie zdj´cie w nauce ukrytego totalitarnego „tabu na gender” – pisa∏a

Oksana Zabu˝ko – i ˝e zacz´∏a si´ ona w∏aÊnie w „obozie” feministycznej teorii.



Sformu∏owana przez Romana Weretelnyka w 1989 r. idea, ˝e przys∏owiowa samot-

noÊç poetki „nigdy nie by∏a rozpatrywana jako rezultat jej statusu kobiety piszàcej,

w Êwiecie, w którym kobiety i ich problemy nie sà uwa˝ane za wa˝ne” (Weretel-

nyk 1989: 7) przez kolejne dziesi´ç lat przekonujàco zademonstrowa∏a swój praw-

dziwie niewyczerpany potencja∏ heurystyczny: gdy tylko feminizm ¸esi Ukrainki,

uprzednio traktowany marginalnie, znalaz∏ si´ w centrum uwagi badaczy, ca∏a pro-

blematyka filozoficzna jej twórczoÊci nabra∏a nagle nowej i nieoczekiwanej aktual-

noÊci, a przez ma∏o wyrazisty, kanonizowany obraz panteonu narodowych bohate-

rów zacz´∏a si´ przebijaç z∏o˝ona i pe∏na napi´cia, wewn´trznych konfliktów

i sprzecznoÊci dialektyka rozwoju duchowego pisarki (Zabu˝ko 2001: 17).

Przesz∏oÊç znienacka j´∏a wspó∏brzmieç ze wspó∏czesnoÊcià, w tekstach ¸esi

Ukrainki zacz´to odczytywaç problemy, których przez stulecie jakby nie dostrze-

gano. To wspó∏brzmienie trzeba postrzegaç zw∏aszcza w kontekÊcie nowych in-

terpretacji samego poj´cia czasu historycznego i historycznych realiów. Slavoj

˚iŒek, podobnie jak wielu innych teoretyków, akcentuje zw∏aszcza koniecznoÊç

rezygnacji z „realistycznego” opisu przesz∏oÊci, „takiej, jakà by∏a w rzeczy sa-

mej”, i rozró˝nia, u˝ywajàc terminologii Waltera Benjamina, „czas homogenicz-

ny” oficjalnej historiografii od czasu „otwartego” i „nieciàg∏ego”, jakim widzà

go przedstawiciele grup „skolonizowanych” bàdê mniejszoÊci. W przeciwieƒstwie

do triumfalnego pochodu zwyci´zców ukazywanych przez oficjalnà historiografi´

klasa uciskana przyw∏aszcza sobie przesz∏oÊç o tyle, o ile jest ona „otwarta”, o ile

mieÊci si´ w niej ju˝ „pragnienie zbawienia”. Oznacza to, ˝e przyw∏aszcza sobie

przesz∏oÊç wówczas, gdy zawiera ona ju˝ – w formie tego, co si´ nie powiod∏o, zo-

sta∏o unicestwione – wymiar przysz∏oÊci (˚iŒek 1999: 140, wyd. pol. 2001: 168).

Temat historyczny pojawia si´ w myÊleniu wspó∏czesnego badacza jako „mona-

da”, wspó∏czesnoÊç jest tu momentem, z którym bezpoÊrednio – obchodzàc lini´

ciàg∏à ewolucji – ∏àczy si´ przesz∏oÊç. (˚iŒek 1999: 141, wyd. pol. 2001: 169)1

OkreÊlone chwile historyczne sà wi´c zape∏niane wspó∏czesnoÊcià i prze˝ywa-

ne jako dziejàce si´ aktualnie. Owa teoria „konstruowania historii” w zale˝no-

Êci od potrzeb wspó∏czesnoÊci szczególnie dobrze t∏umaczy dzisiejsze skupienie

uwagi przez badaczy ukraiƒskich na modernizmie, nies∏abnàce pomimo licznych

apeli i przestróg przed nadmiernym dla tej formacji zainteresowaniem. Dzieje

si´ tak, rzecz jasna, wskutek tego, ˝e w kulturze ukraiƒskiej odbywa si´ w∏aÊnie

kolejna próba modernizacji.

Procesy charakterystyczne dla modernizmu poczàtku XX wieku sà pod pew-

nymi wzgl´dami „homogeniczne” wzgl´dem obecnych. Nale˝y przy tym podkre-

Êliç, ˝e ka˝da próba modernizacji jest zwiàzana z podj´ciem problematyki to˝sa-

moÊci p∏ciowej. So∏omija Paw∏yczko w monografii ÑËÒÍÛÒ ÏÓ‰ÂÌ¥ÁÏÛ ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È
Î¥ÚÂ‡ÚÛ¥ (Dyskurs modernizmu w literaturze ukraiƒskiej) po raz pierwszy zacz´-

∏a mówiç o tym, ˝e wÊród najwa˝niejszych opozycji obecnych w tym dyskursie, na

przyk∏ad: „ukraiƒskoÊç” (patriotyzm) – europeizm, kultura o charakterze zamkni´-

tym – kultura o charakterze otwartym, realizm (pojmowany jako odtwarzanie

rzeczywistoÊci w zgodzie z obserwacjà ˝ycia) – estetyzm, mo˝na wyró˝niç [...]

107Kobieta-autor i kobieta-czytelnik we wspó∏czesnej literaturze ukraiƒskiej

1 Cytowane fragmenty w przek∏adzie Joanny Bator – przyp. red.



jeszcze jednà opozycj´ majàcà zasadnicze znaczenie – kobiecoÊç i m´skoÊç, bàdê fe-

minizm i patriarchalizm, którà w pe∏ni sobie uÊwiadamiali uczestnicy tego dyskursu

literackiego (Paw∏yczko 1997: 69).

Dla epoki modernizmu, przypomina∏a badaczka, szczególne znaczenie mia∏a

w∏aÊnie inwersja ról p∏ciowych, burzenie zwyczajowych stereotypów zachowania

w∏aÊciwego m´˝czyênie i kobiecie. Przedmiotem analizy sta∏y si´ dla niej biogra-

fie ¸esi Ukrainki, Olgi Kosacz–Kriwiniuk, Olgi Kobylanskiej. Nieco tajemnicze,

ezoteryczne, ekscentryczne lingwistycznie listy ¸esi Ukrainki i Kobylanskiej, do-

kumenty przyjaêni/mi∏oÊci ∏àczàcej dwie s∏awne kobiety epoki, sta∏y si´, jak pi-

sa∏a So∏omija Paw∏yczko, [...] ucieleÊnieniem marzenia o mi∏oÊci, która w ich ˝y-

ciu nie zosta∏a w pe∏ni zrealizowana; lesbijskà fantazjà, znajdujàcà podstaw´ tak˝e

w dziennikach Kobylanskiej i w jej wczeÊniejszych utworach (Paw∏yczko 1997: 86).

Kobietom-pisarkom chodzi∏o przede wszystkim – ale nie tylko! – o zburzenie

granic i ram strukturyzujàcych skostnia∏e przedstawienia wiecznej „kobiecoÊci”

i m´skoÊci [Ï‡ÒÍÛÎËÌÌÓÒÚË]. (Co ciekawe, w j´zyku ukraiƒskim nie istnieje od-

dzielne s∏owo dla oznaczenia m´skoÊci; mo˝liwe, ˝e w dyskursie patriarchalnym

jej oczywistoÊç wydawa∏a si´ nie wymagaç jakichÊ specjalnych okreÊleƒ czy opi-

sów). Zgodnie z logikà przeciwstawienia, cz∏on pierwszy nie mo˝e zawieraç dru-

giego, a przejawianie cech uwa˝anych za typowo kobiece, takich jak wspó∏czu-

cie czy delikatnoÊç, prawdziwemu m´˝czyênie przynosi oczywiÊcie wstyd... Kobieta

nie mia∏a wczeÊniej prawa do rozumienia w∏asnej to˝samoÊci seksualnej, a na-

wet prawa do wyboru partnera seksualnego – w literaturze ukraiƒskiej bohater-

ki Olgi Kobylaƒskiej pretendowa∏y do nich jako pierwsze.

O ile w ÑËÒÍÛÒe ÏÓ‰ÂÌiÁÏa zosta∏y poddane analizie obrazy nowych kobiet

oraz kolizje kobiecej si∏y i m´skiej s∏aboÊci (Paw∏yczko 1997: 71), to w ksià˝ce

o Agatangelu Krymskim So∏omija Paw∏yczko poruszy∏a podobne problemy, tym

razem analizujàc wszak˝e m´skie doÊwiadczenia i m´skà twórczoÊç. Jej ksià˝k´

ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ, ÒÂÍÒÛ‡Î¸Ì¥ÒÚ¸, Ó¥πÌÚ‡Î¥ÁÏ: ëÍÎ‡‰ÌËÈ Ò‚¥Ú Ä„‡Ú‡Ì„ÂÎ‡
äËÏÒ¸ÍÓ„Ó (Nacjonalizm, seksualnoÊç, orientalizm: z∏o˝ony Êwiat Agatangela Krym-

skiego) dlatego mo˝na uznaç za znakomity wzorzec analizy genderowej, ponie-

wa˝ podj´ta jest w niej tematyka zwiàzku Logosu i Erosa, zburzenia modelu pa-

triarchalnej m´skoÊci. OpowieÊç toczy si´ tu o tym, jak Krymski sublimowa∏

w swojej twórczoÊci homoseksualne doÊwiadczenia, a tak˝e o l´ku pisarza przed

bezecnà mi∏oÊcià i, odpowiednio, o jego ascetycznej drodze do autodestrukcji.

Krymski, ze szczeroÊcià niezwyk∏à zw∏aszcza jak na ówczesne ukraiƒskie Êrodo-

wisko inteligenckie, skr´powane l´kiem przed niepisanymi zakazami patriar-

chalnymi, w listach do przyjació∏ nie ba∏ si´ opisywaç swoich intymnych proble-

mów wewn´trznych, stanów chorobowych, skomplikowanej walki z histerià,

z myÊlami samobójczymi.

W literaturze ukraiƒskiej skupienie si´ na problemach duszy i duchowoÊci

bardzo cz´sto przynosi∏o w efekcie niemal ca∏kowity brak zainteresowania dla

kwestii p∏ci, dla cielesnoÊci. Ta ostatnia by∏a traktowana nie tylko jako temat

niewarty uwagi, ale wr´cz amoralny, niegodny, niski. Podejmowane przez mo-

dernistów próby przypominania, ˝e najszlachetniejsza nawet dusza mimo wszyst-

ko zamieszkuje w ludzkim ciele, a nie w rajskim duchu, ˝e ignorowanie potrzeb
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cia∏a przynosi, jak to formu∏uje jedna z bohaterek ä‡Ï¥ÌÌÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡fl (Ka-

miennego pana) ¸esi Ukrainki, piekielnà m´k´ – nie by∏y w stanie radykalnie zmie-

niç tego dyskursu. Podobne próby, równie bezowocne, podj´li po ¸esi Ukrain-

ce Michaj∏o Kociubinski, Olga Kobylanska, Walerian Pidmogilny […].

Literatura ukraiƒska, odrzuciwszy zdobycze modernizmu i nie majàc kontak-

tu z doÊwiadczeniem zachodnioeuropejskim, nadal pokazywa∏a najcz´Êciej boha-

terów pozbawionych cia∏a i p∏ci. Ów ascetyzm w konsekwencji t∏umi∏ lub nawet

niszczy∏ twórczà inwencj´. So∏omija Paw∏yczko zanalizowa∏a to zjawisko na przy-

k∏adzie biografii Krymskiego: pragnà∏ on przezwyci´˝yç swà to˝samoÊç bezecnà,

wbrew naturze, zgodnie z obowiàzujàcymi spo∏ecznymi normami, poprzez ca∏ko-

wità rezygnacj´ z seksualnoÊci jako takiej. Lecz, jak pisze badaczka: [...] celibat,

ascetyzm, prowadzà do Êmierci natchnienia, jego twórczoÊç zamiera (Paw∏yczko

2000a: 150).

Poruszywszy tego rodzaju kwestie, z punktu widzenia nazbyt dobrze wycho-

wanych odbiorców ukraiƒskich skandaliczne, krytyka feministyczna [...] w istotny

sposób poszerzy∏a ramy poszukiwaƒ intelektualnych, filozoficznych, wprowadza-

jàc – przynajmniej w pewnym zakresie – literatur´ ukraiƒskà w pole dyskursyw-

ne recepcji europejskiej. Stosujàc podejÊcie genderowe, wspó∏czeÊni literaturo-

znawcy potrafili na nowo zinterpretowaç wielu uznanych klasyków. W tym

kontekÊcie stopniowo ulegajà zmianie wyobra˝enia o kanonie klasyki rodzimej

– charakterystyczny jest tu tytu∏ jednego z artyku∏ów So∏omii Paw∏yczko: Kanon

jako pole walki genderowej (ä‡ÌÓÌ ÍÎ‡ÒËÍ¥‚ flÍ ÔÓÎÂ „ÂÌ‰ÂÌÓª ·ÓÓÚ¸·Ë). Wpro-

wadziwszy w pole widzenia p∏eç w wymiarze fizycznym, p∏eç jako noumen du-

szy-fenomenu, wspó∏czeÊni badacze przeanalizowali problem rozró˝nienia do-

Êwiadczeƒ kobiecych i m´skich, kobiecych i m´skich wartoÊci, wreszcie na koniec

kobiecego i m´skiego stylu wypowiedzi. WÊród interesujàcych odkryç w naszym

literaturoznawstwie prze∏omu XX i XXI wieku wymienione problemy, ró˝nice

i opozycje by∏y, jak mi si´ wydaje, szczególnie znaczàce.

Trudno znaleêç wyt∏umaczenie dla faktu, i˝ w ukraiƒskiej literaturze socreali-

stycznej lat 1930-70 znalaz∏o si´ niewiele piszàcych kobiet. Pomimo bezsporne-

go autorytetu jednej z najbardziej wyrazistych pisarek pokolenia lat 60., Liny

Kostenko, mimo popularnoÊci kilku prozaiczek i poetek, na przyk∏ad Iriny Wil-

de, Iriny ˚ylenko, Swiet∏any Jowenko, Niny Biczui, kobiety pisarki w ˝yciu literac-

kim tej epoki nie by∏y tak widoczne, jak w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku.

Psychika kobieca, szczególna kondycja kobiety w radzieckim spo∏eczeƒstwie,

niezbyt cz´sto stawa∏y si´ przedmiotem analizy artystycznej. Byç mo˝e dzia∏o si´

tak mi´dzy innymi dlatego, ˝e socrealizm a priori skupia∏ swojà uwag´ na kwe-

stiach spo∏ecznych, ideologicznych, ˝yciu zbiorowoÊci, a problemy „prywatno-

Êci”, ˝ycia pojedynczej rodziny, w którym kobiety sà znacznie bardziej zanurzo-

ne, niezbyt interesowa∏y sztuk´ radzieckà.

Literatura lat 1980. i 1990. rozwija si´ natomiast w klimacie niemal˝e zawro-

tu g∏owy od poczucia wolnoÊci, w obliczu zniesienia pot´˝nych jeszcze niedaw-

no zakazów i tabu. Niezbyt g∏´bokie i zawi∏e kolizje akcji powieÊciowej sà teraz

cz´sto przyozdabiane niewymyÊlnà erotykà, scenami gwa∏tu (którego zresztà

by∏o dostatecznie du˝o tak˝e w socrealizmie), zaÊ demonstrowanie ordynarnej
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m´skoÊci staje si´ cechà charakterystycznà wielu tekstów pisanych przez m´˝-

czyzn. W powieÊci Jurija Andruchowycza Perwersja (èÂ‚ÂÁ¥fl) wprost nie móg∏

si´ nie pojawiç groteskowy obraz feministki – w miar´ g∏upiej i ponad miar´ wo-

jujàcej poszukiwaczki uciech seksualnych Lizy Szalajzer. We wszystkich powie-

Êciach tego autora niezmiennie mamy bowiem do czynienia z bohaterami pe∏-

nymi kompleksów na tle m´skoÊci, z wulgarnym stosunkiem do kobiet i potrzebà

autoafirmacji ich kosztem. Jego m´skie postacie literackie widzà w kobiecie g∏ów-

nie skoncentrowanà na potrzebach cia∏a Mart´. Dla Marii nie ma tutaj miejsca,

gdy˝ – jak mo˝na przypuszczaç – m´˝czyêni odczuwaliby nazbyt wielki dyskom-

fort obok niezwyk∏ej kobiety wykraczajàcej poza czystà cielesnoÊç, a uznanie

˝eƒskiej podmiotowoÊci zmusi∏oby ich do zmiany kodeksu post´powania i hie-

rarchii wartoÊci, do zmiany pojmowania idealnej m´skoÊci, której sami zazwy-

czaj bywajà zak∏adnikami. W powieÊciach tych m´˝czyzna cz´sto widzi w kobie-

cie przede wszystkim obiekt seksualny, Êrodek zaspokojenia w∏asnych potrzeb

i kompensacji niepowodzeƒ ˝yciowych. Zresztà tonacja erotyczna prozy Andru-

chowycza jest prawie idyllicznie powÊciàgliwa w porównaniu z ju˝ zupe∏nie nie-

pohamowanà Êmia∏oÊcià jego kontynuatorów. Na przyk∏ad Jurij Pokalczuk pró-

buje zdobyç reputacj´ nowoczesnego prozaika, sprowadzajàc czasem stosunki

mi´dzy osobnikami ró˝nych p∏ci niemal wy∏àcznie do kontaktów ich organów

p∏ciowych. Bohatera powieÊci á ‰Û„Ëı ÛÍ (Z drugiej r´ki) oburza nieprzychyl-

ny, „mechaniczny” stosunek prostytutki do partnera, który zap∏aci∏ za jej us∏ugi.

A w scenie gwa∏tu dokonanego na pijanej dziewczynie przez grup´ „prawdzi-

wych” m´˝czyzn zarówno „przedmiot”, jak i „podmioty” akcji uzyskujà ponoç

nieopisanà rozkosz, przy czym ˝adne tropy wewnàtrztekstowe nie wskazujà, by

ów zachwyt wspania∏à m´skoÊcià, owà apoteoz´ m´skiej autoafirmacji nale˝a∏o

w jakikolwiek sposób w odbiorze utworu skorygowaç.

Komicznie wyglàdajà w dzisiejszej prozie i krytyce próby teoretycznych uogól-

nieƒ, a nawet recept, których nie skàpià pisarze. Z powieÊci Jewhena Paszkow-

skiego ôÓ‰ÂÌÌËÈ ÊÂÁÎ (Codzienne ber∏o), która otrzyma∏a nagrod´ im. Szew-

czenki, dowiedzia∏am si´ z du˝ym dla siebie po˝ytkiem, ˝e przyczynà niemal

wszystkich dzisiejszych kryzysów i nieszcz´Êç narodu ukraiƒskiego jest... demo-

kracja, emancypacja i nadmierne wykszta∏cenie kobiet, które zapomnia∏y o swo-

jej powinnoÊci rodzenia i wychowywania nowych Ukraiƒców. (Nie zamierzam

bynajmniej odmawiaç powieÊci Paszkowskiego walorów artystycznych. Pisarz umie

przekazaç nastrój, klimat psychologiczny, a tekst niekiedy autentycznie urzeka

czytelnika swoim magicznym stylem. Wydaje mi si´ jednak, ˝e powieÊç zbyt cz´-

sto stacza si´ do poziomu publicystyki, gazetowej po∏ajanki i porachunków z „wro-

gami”). W prozie Paszkowskiego, pisa∏a Oksana Zabu˝ko: [...] mamy do czynie-

nia z ra˝àcym u tak wytrawnego powieÊciopisarza, bez przesady rzec mo˝na

nieprofesjonalnym, wrodzonym brakiem zainteresowania dla ˝ycia wszystkich jego

licznych, skrojonych na jednà miar´ bohaterek; z pokorà ja∏ówek k∏adà si´ one pod

m´˝czyzn, zachodzà w cià˝´ i rodzà dzieci zagubionych bohaterów, którzy na ogó∏

znikajà w nieznanym kierunku – tak jakby „zaprogramowany” na swojà „m´skoÊç”

autor nie dostrzega∏, jak obok zagubienia jego nieszcz´snych w∏ócz´gów wegetuje

bez meldunku równoleg∏e zagubienie kobiet (przecie˝ dla m∏odej rozwiedzionej ko-
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biety z dzieckiem, która wraca do matki na wieÊ lub do ma∏ego miasteczka, sp∏o-

dzone nie wiadomo z kim drugie dziecko oznacza koniec wszelkich nadziei na

„normalnà” kobiecà dol´ – nie, jemu to nawet przez myÊl nie przejdzie!) – w ca∏ej

kulturze s∏owa mamy tu u∏omny, niepe∏ny, po∏owiczny, a jeÊli odnieÊç to do para-

metrów ludzkiego cia∏a – jednor´ki i jednonogi, obci´ty Êwiat „m´˝czyzn bez ko-

biet” (bez upodmiotowionej, „od siebie”, „o sobie” i „dla siebie”, czytaj – „dla Bo-

ga”, przemawiajàcej kobiecoÊci) – dysfunkcyjny Êwiat dysfunkcyjnej kultury (Zabu˝ko

1999: 189).

Jeszcze bardziej konkretny jest w swoich zaleceniach inny powieÊciopisarz te-

go pokolenia, Wiaczes∏aw Miedwid’. W wywiadzie dla czasopisma Kurier Kriw-

bassa (marzec 1999) dzieli si´ on swoimi odkryciami: przejàwszy si´ problema-

mi i konfliktami zagra˝ajàcymi odwiecznej ukraiƒskiej duchowoÊci, zrozumia∏

nagle, ˝e gdyby ka˝dy ukraiƒski m´˝czyzna–pisarz móg∏ zaspokoiç seksualnie

ukraiƒskà kobiet´–pisark´, to feministek by∏oby znacznie mniej... Zresztà dla-

czego mielibyÊmy si´ dziwiç prawdziwemu „narodnikowi”, jakim jest Miedwid’,

skoro tak˝e pisarz o wydawa∏oby si´ zupe∏nie innej orientacji estetycznej, jeden

z naszych najbardziej wyrazistych awangardzistów, Jurij Izdryk, uwa˝ajàc femi-

nizm za „niedorzecznoÊç”, t∏umaczy jego obecnoÊç w ukraiƒskim spektrum ide-

ologicznym i kulturalnym tak samo prosto: brakuje wystarczajàcej liczby m´˝-

czyzn obdarzonych du˝à potencjà, którzy mogliby zaspokoiç wszystkie te ozi´b∏e

i niezaspokojone kobiety, a jedynym celem feministek sà [...] poszukiwania ko-

chanka lady Chatterlay (ÑÂÌ¸ 1998). Czytelnika p∏ci m´skiej te poni˝ajàce skàd-

inàd dla niego wywody majà zapewne utwierdziç w wierze we w∏asne si∏y i w mo˝-

liwoÊci globalnego wp∏ywu na sytuacj´. Natomiast kobieta jako adresatka

zacytowanych tekstów powinna po raz kolejny uwierzyç, ˝e podobnie jak sto

pi´çdziesiàt lat temu, kiedy to debiutowa∏y pierwsze ukraiƒskie feministki, tak-

˝e i dzisiaj nawet koledzy–intelektualiÊci chcà (bàdê sà w stanie) widzieç w niej

tylko cielesny obiekt m´skiego po˝àdania [...].

Poniewa˝ w pisarskiej generacji ostatnich dekad XX wieku znów aktywniej

zabrzmia∏y g∏osy kobiece, poniewa˝ kobiety zacz´∏y przemawiaç z w∏asnej per-

spektywy z du˝o wi´kszà ni˝ kiedykolwiek szczeroÊcià, mo˝emy dzisiaj zestawiç

punkty widzenia, porównaç wartoÊci. Karnawa∏ uciech erotycznych, którego bla-

ski tak zdobià powieÊci i opowiadania Jurija Pokalczuka czy te˝ Jurija Winni-

czuka (jeÊli wierzyç Winniczukowi, autorowi powieÊci ÜËÚ¥π ‚ „‡ÂÏÌÂ/˚ycie

w haremie), to najwi´kszym problemem Roksolany, niewolnicy, która zosta∏a

pot´˝nà ˝onà tureckiego su∏tana, by∏o opanowanie tajemnic uwodzenia m´˝-

czyzn – co by∏o warunkiem wystarczajàcym nie tylko do przetrwania, ale tak˝e

do samorealizacji m∏odej kobiety, która znalaz∏a si´ w ekstremalnych okolicz-

noÊciach) – w prozie kobiecej jest przedstawiany raczej w postaci szarych nega-

tywów bàdê nawet zdj´ç rentgenowskich, które bezb∏´dnie zaÊwiadczajà o sta-

nie chorobowym. Bohaterki Oksany Zabu˝ko, Swiet∏any Kasjanowej, Jewgienii

Kononienko, Luby Ponomarienko, Galiny Pagutiak w wi´kszoÊci nie dà˝à do

autoafirmacji za wszelkà cen´ i nie proponujà rozwiàzaƒ globalnych. [...] To, co

w m´skiej perspektywie jest erotykà i autoafirmacjà, dla kobiety bowiem cz´sto

oznacza gwa∏t, ból, lekcewa˝enie jej uczuç.
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Swiet∏ana Kasjanowa odnotowuje sceny ˝yciowego, beznami´tnego, brudnego

gwa∏tu bez oburzenia, bez protestu – kobiecie ∏atwiej jest przemilczeç to, co si´

jej zdarzy∏o, ni˝ rzecz ca∏à rozg∏osiç, bo przecie˝ w opinii spo∏ecznej zawsze si´

oka˝e tak czy inaczej winna. W przedmowie do debiutanckiego zbiorku tej pisar-

ki åÓfl ÏÛ‡¯ËÌ‡ Ô‡‚‰‡ (Moja mrówcza prawda) Bogdan ˚o∏dak podkreÊli∏

niezwyk∏à odwag´ jej realizmu: I niech to b´dzie nauczkà nas, m´˝czyzn – którzy

jak˝e cz´sto poni˝amy s∏abà p∏eç, a czasami uciekamy si´ wr´cz do gwa∏tu – ˝e w ˝y-

ciu ka˝dej kobiety istniejà straszne karty, o których nie opowie ona nawet najbli˝szej

przyjació∏ce. Swiet∏ana Kasjanowa z ∏atwoÊcià odrzuca wszelkie sentymenty, przedsta-

wiajàc trudne do zniesienia dla kobiecej duszy sceny gwa∏tu (˚o∏dak 1998: 6).

JeÊli porównywaç utwory m´˝czyzn i kobiet – pisa∏a So∏omija Paw∏yczko – to

rozbie˝noÊç wytwarzanych nawzajem o sobie wyobra˝eƒ i sàdów, a tak˝e wzajem-

ne niezadowolenie z siebie [obu p∏ci – przyp. red.], oka˝à si´ ewidentne. Co wi´-

cej, mo˝na powiedzieç, ˝e w literaturze ukraiƒskiej od kilku ju˝ lat toczy si´ niewi-

doczna na pierwszy rzut oka walka lub wojna p∏ci (Paw∏yczko 2000: 186). Istotnie

tak jest, a owa ró˝nica wyobra˝eƒ musia∏a si´ pojawiç choçby z tej przyczyny,

˝e kobiety zbyt d∏ugo nie zdobywa∏y si´ na odwag´ mówienia o sobie i o swo-

ich pretensjach wobec Êwiata – lub te˝ ich g∏osu nie chciano s∏uchaç. W ostat-

nich latach konflikty zosta∏y wszak˝e nag∏oÊnione, przedyskutowane i to po-

zwala liczyç nie tyle na ich rozwiàzanie (w koƒcu sprzecznoÊci sà konieczne,

nieuchronne w rozwoju samego ˝ycia), ile na mo˝liwoÊç dialogu, a w konse-

kwencji – na wyeliminowanie niektórych obszarów wyobcowania. Zainteresowa-

nie prawdà wypowiedzianà przez kobiety-autorki o samych sobie, nawet jeÊli ta

prawda d∏ugo wydawa∏a si´ niezbyt wielka, ma∏o znaczàca, „mrówcza”, jest w ka˝-

dym razie lepsze od pocieszycielskich mitów i iluzji.

Jednym z najg∏oÊniejszych literackich skandali obecnego ukraiƒskiego fin de

siécle sta∏a si´ powieÊç Oksany Zabu˝ko èÓÎ¸Ó‚¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó
ÒÂÍÒÛ (Badania terenowe nad ukraiƒskim seksem). Autorka Êwiadomie zaplanowa-

∏a ów skandal, nie bez satysfakcji naruszajàc horyzonty czytelniczych oczekiwaƒ.

Chocia˝ powieÊç, którà Wadym Skuratowski nazwa∏ [...] pierwszà konsekwentnà

próbà ukraiƒskiej szczeroÊci literackiej, a Oles’ Ilczenko – wy∏omem podobnym do

s∏awnej Eneidy Iwana Kotlarewskiego, nie sta∏a si´ bestsellerem w zwyk∏ym tego

s∏owa rozumieniu, potwierdzajàc brak mo˝liwoÊci pojawienia si´ takiego fenome-

nu w naszej sytuacji socjokulturalnej, to jednak w∏aÊnie Badania terenowe... ak-

tywnie zainspirowa∏y liczne dyskusje na temat kobiecego pisarstwa i kobiecej eks-

presji, na temat przyczyn na∏o˝enia przez kultur´ patriarchalnà tabu na kobiece

cia∏o oraz na doÊwiadczenia seksualne kobiet. Mykola Sulima pisa∏, ˝e ten utwór

[...] pozostanie w historii literatury ukraiƒskiej jako jedna z pierwszych sensacji lite-

rackich (w∏aÊnie literackich, a nie politycznych, jak to bywa∏o wczeÊniej, kiedy ko-

muÊ udawa∏o si´ wydaç coÊ zawierajàcego rzekome sensacje, co czytali wszyscy z wy-

piekami na twarzy (ã¥ÚÂ‡ÚÛÌ‡ ìÍ‡ªÌa, 2.03.1997). Pisarce oczywiÊcie wytkni´to

jej osobistà amoralnoÊç. (Dziewczyna z porzàdnej rodziny, dobrze znajàca j´zyk an-

gielski, sprzedaje si´ – tak podzieli∏ si´ wra˝eniem z lektury powieÊci recenzent

Taras Ungurian; ÅÛÎ¸‚‡ 19.08.996). Jak si´ wydaje, najbardziej rozdra˝ni∏y ukra-

iƒskich czytelników nawet nie sceny intymne, nie seks jako taki, a metodologia
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owych „badaƒ terenowych”. Oksan´ Zabu˝ko s∏usznie oskar˝ono o zamach na –

ni mniej, ni wi´cej – spo∏ecznà moralnoÊç, o zamach na aureol´ Êwi´toÊci ota-

czajàcà wyobra˝enie ukraiƒskiej kobiety. Jak wyt∏umaczyç, ˝e o w∏asnej matce nie

wolno powiedzieç – ozi´b∏a, choçby i taka by∏a? (Dusowa 1996: 69) – mówi∏a ze

skruchà, zapomniawszy o wszelkich osiàgni´ciach psychoanalizy i odwo∏ujàc si´

do zwyczajowego ukraiƒsko-radzieckiego „nie wolno”, jedna z pierwszych recen-

zentek powieÊci. Zamiast poetyckich obrazów romantycznej mi∏oÊci, do jakich

przywykliÊmy – ten pseudoromantyzm przez wiele dziesi´cioleci mia∏ charakter

epidemii w literaturze ukraiƒskiej – powieÊç pokazuje nam, jak twierdzi recen-

zentka: [...] detale [...] nie majàce istotnego znaczenia dla takiego zjawiska, jak

grzeszna, ziemska mi∏oÊç. Krajowi krytycy og∏aszali od czasu do czasu podobne

cnotliwe uwagi, a˝ do zupe∏nie ju˝ skrajnego stwierdzenia ¸arisy Bierezowczuk,

i˝ nie jest ona ciekawa ˝adnej z tych rzeczy [...] które dziejà si´ w ∏ó˝ku mi´dzy

m´˝czyznà i kobietà (Bierezowczuk 2001: 25).

Ostatecznie jednak najbardziej nie do przyj´cia dla recenzentów okaza∏o si´

nawet nie tyle z∏amanie najsurowszych zakazów przedstawiania okreÊlonych

fragmentów rzeczywistoÊci, co przede wszystkim j´zyk powieÊci Oksany Zabu˝-

ko. Nienormatywne s∏ownictwo w ustach kobiety przyj´to jako coÊ skandalicz-

nego. Ku memu wielkiemu zdziwieniu – komentowa∏a sama pisarka – to w∏aÊnie

najbardziej dra˝ni∏o, j´zyka powieÊci nie zaakceptowali nawet ci, którzy poza tym

odnieÊli si´ do niej zupe∏nie ˝yczliwie, a nawet entuzjastycznie (Zabu˝ko 1999: 191).

Wykorzystanie nienormatywnego s∏ownictwa to jedna ze strategii wykorzysty-

wanych wielokrotnie przez pisarki–feministki, zw∏aszcza w celu podwa˝enia ste-

reotypów genderowych i zaznaczenia odwracalnoÊci ról p∏ciowych. Znanà po-

wieÊç amerykaƒskiej pisarki Eriki Jong Strach przed lataniem (The Fear of Flying,

1973) niektórzy krytycy uwa˝ali za najbardziej znaczàcà w∏aÊnie dlatego, ˝e jej

bohaterka u˝ywa „niekobiecego” s∏ownictwa, do którego zawsze mieli prawo

autorzy–m´˝czyêni piszàc o kobiecie, a wi´c ze wzgl´du na buntownicze za-

w∏aszczenie przez kobiet´ pornograficznej obrazowoÊci, j´zyka i sposobu widze-

nia przeciwnej p∏ci. Nie bez podstaw amerykaƒska badaczka Susan Robin Su-

leiman dostrzeg∏a w owym nienormatywnym s∏ownictwie, w dokonanym po raz

pierwszy w ksià˝ce napisanej przez kobiet´ po∏àczeniu [...] pierwszej osoby zaim-

ka dzier˝awczego z nieprzyzwoitym wyrazem (Suleiman 1990: 122), parodiowanie

przez Erik´ Jong narracyjnej maniery takich apologetów wszechpot´˝nej m´sko-

Êci, jak Norman Mailer czy Henry Miller; ich „ostre ch∏opaki” sà po prostu nie

do pomyÊlenia bez ordynarnych s∏ów wypowiadanych pod adresem kobiet.

Krytycy Badaƒ terenowych nad ukraiƒskim seksem nie podj´li próby analizy

ÊciÊle literackich aspektów utworu, w tym zw∏aszcza jego stylu. Elementy paro-

dii w kontekÊcie tradycji ukraiƒskiej nie zosta∏y rozpoznane, poniewa˝ nasi pi-

sarze-m´˝czyêni tak˝e nie u˝ywali nienormatywnej leksyki – cnotliwoÊç ukraiƒ-

skiej literatury XX wieku w porównaniu, na przyk∏ad, z amerykaƒskà mog∏aby

wzruszaç do ∏ez ˝arliwych obroƒców wartoÊci patriarchalnych.

Agresj´, podobnie jak j´zykowe Êrodki jej przekazu, postrzega si´ jako przy-

wilej m´˝czyzn, wszak˝e dziÊ nie wynika to ju˝ wy∏àcznie z patriarchalnego poj-

mowania cnoty. Czego jak czego, lecz ordynarnoÊci i nienormatywnego s∏ownic-

113Kobieta-autor i kobieta-czytelnik we wspó∏czesnej literaturze ukraiƒskiej



twa nasza wspó∏czesna literatura nadu˝ywa dziÊ z entuzjazmem neofity, jednak

to, co w m´skiej prozie jest odbierane niemal jako oznaka d∏ugo oczekiwanej

wolnoÊci i dojrza∏oÊci, w Badaniach terenowych nad ukraiƒskim seksem zosta∏o

ocenione jako kompromitacja samego poj´cia kobiecoÊci.2 Jeden z najmniej wy-

dawa∏oby si´ uprzedzonych m∏odych krytyków, Rostis∏aw Siemkiw, uwa˝a, i˝

Oksana Zabu˝ko wpad∏a w pu∏apk´ bez wyjÊcia, wyrzekajàc si´ wiecznej kobie-

coÊci i walczàc z patriarchatem bronià, która tradycyjnie uwa˝ana by∏a za wy-

∏àcznie m´skà: Âwiat patriarchalny potrzebuje do panowania autorytarnej woli, ra-

cjonalnej reglamentacji i agresji – tych cech, które tradycyjnie przypisywano

m´˝czyznom i które [...] zaszczepiane sà kobiecie, kiedy zaczyna ona wspó∏zawod-

niczyç z m´˝czyznami jak równy z równym (Semkiw 2001: 19). Krytyk ma racj´:

bohaterka Badaƒ terenowych nad ukraiƒskim seksem jest agresywna, obdarzona

mocnym charakterem i cz´sto kieruje si´ rozsàdkiem. Czemu jednak charakter,

racjonalne zachowanie i agresywnoÊç mia∏yby byç cechami m´skimi? „Tradycyj-

nie” postrzega si´ je jako m´skie, nie znaczy to jednak, ˝e takimi esencjonalnie

sà, ˝e cechy konstytuujàce osobowoÊç kobiety to irracjonalnoÊç i pokora, zaÊ

rozsàdek czy charakter mo˝e ona przyswajaç sobie tylko doraênie, „po˝yczajàc”

je od p∏ci przeciwnej – za cen´ utraty owej tajemniczej „kobiecoÊci”.

[...] Rostis∏aw Semkiw nieÊwiadomie sam „wpad∏ w pu∏apk´” s∏ów, jakich przy-

wyk∏ u˝ywaç, nie zadajàc sobie trudu przeanalizowania, zdekonstruowania pa-

triarchalnej skali wartoÊci rozdysponowanych mi´dzy Êwiat kobiet i m´˝czyzn.

A pozbawianie kobiety prawa do kierowania si´ rozumem jest równie niedo-

rzeczne, jak pozbawianie m´˝czyzny prawa do prze˝ywania emocji i kierowania

si´ intuicjà. Mo˝na wszak˝e zgodziç si´ z krytykiem co do tego, ˝e w Badaniaych

terenowych... czasami jednak razi nadmierna agresja i zapalczywoÊç, coÊ, co okre-

Êli∏abym jako efekt „zapartego tchu”. Ma on zwiàzek z poczuciem pionierstwa,

z pragnieniem autorki, by wypowiedzieç wszystko, o czym zbyt d∏ugo nikt nie

oÊmiela∏ si´ mówiç. Brak jakiegokolwiek punktu odniesienia sprawia, ˝e to, co

w innej sytuacji kulturowej wystarczy∏oby tylko zasygnalizowaç, podsunàç odpo-

wiednie skojarzenie – tu wymaga dok∏adnych i gruntownych wyjaÊnieƒ. Agresyw-

noÊç bohaterki powieÊci jest uzasadniona, nietrudno zrozumieç, kto i co jà pro-

wokuje. Narratorka nieustannie odczuwa obecnoÊç domyÊlnego oponenta,
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2 Zwiàzek nienormatywnej leksyki z agresjà w interesujàcy sposób ilustruje fragment wspo-

mnieƒ wieloletniej wi´êniarki stalinowskich ∏agrów, Nadie˝dy Surowcewej, w którym mowa

o ró˝nicach mi´dzy wi´êniarkami politycznymi i kryminalnymi: Osadzone w wie˝y kryminalne

od razu si´ poci´∏y i wykrzykiwa∏y ordynarne przekleƒstwa, takie, jakimi wy∏àcznie kobiety potra-

fià si´ pos∏u˝yç. Na pró˝no stary dozorca próbowa∏ je uspokoiç, rozrabia∏y jeszcze bardziej.[...]

Budzi∏o to w nas wstr´t, zw∏aszcza podczas obchodu, kiedy to otwierano równoczeÊnie kilka cel,

ale nic nie mo˝na by∏o poradziç. One widzia∏y nasze obrzydzenie i to im wystarcza∏o. Nasta∏

dzieƒ, zadêwi´cza∏y klucze, wi´êniarki zacz´∏y wychodziç z cel na plac. KtóraÊ z kryminalnych za-

cz´∏a przeklinaç. I wtedy nasza Jakowlewa, która na scenie MChAT-u odegra∏a w ˝yciu ró˝ne

role, chwyci∏a si´ pod boki i z jej pi´knych ust pop∏ynà∏ stek najbardziej wyrafinowanych, ordy-

narnych przekleƒstw. Wszyscy os∏upieli na chwil´. Zamar∏ z kluczem w r´ku stary dozorca, a po-

tem – ciemna wie˝a zadr˝a∏a od wybuchu homeryckiego Êmiechu. Âmiali si´ wszyscy, do ∏ez, do

bólu. Po tym zajÊciu bezprzedmiotowe przekleƒstwa znikn´∏y na zawsze. Przeklinano tylko „jeÊli

by∏a taka potrzeba” (Surowcewa 1996: 223).



przysz∏ego krytyka, nieprzejednanego obroƒcy moralnoÊci patriarchalnej. Mo˝na

odnieÊç wra˝enie, ˝e ta niekiedy nazbyt ostra polemicznoÊç, sta∏a gotowoÊç od-

parowywania przewidywanych ciosów, dà˝enie do zaprojektowania w∏asnego, ko-

biecego Êwiatopoglàdu by∏y konieczne, aby móg∏ si´ dokonaç ów opisany przez

krytyków wy∏om, bez którego problematyka feministyczna byç mo˝e jeszcze d∏u-

go nie znalaz∏aby dla siebie miejsca w nazbyt cnotliwej kulturze ukraiƒskiej.

W innych powieÊciach Oksany Zabu˝ko, zarówno w Ñ¥‚˜‡ÚÍ‡ (Dziewcz´ta),

jak i w ä‡ÁÍa ÔÓ Í‡ÎËÌÓ‚Û ÒÓÔiÎÍÛ (BaÊƒ o kalinowej fujarce), koncepcja od-

biorcy zmienia si´. Wydaje si´ on teraz mniej uprzedzony, a zadanie narratora

tak˝e nie ogranicza si´ do koniecznoÊci obalenia za wszelkà cen´ muru uprze-

dzeƒ i wyroków.

BaÊƒ o kalinowej fujarce mo˝na odczytaç jako wspó∏czesnà interpretacj´ mo-

tywu zaczerpni´tego z folkloru, histori´ o siostrze zabijajàcej siostr´, w której

t∏o obyczajowe jest wykorzystane do rozwini´cia treÊci mitologicznych, kobiecej

„inwersji” opowieÊci o Kainie i Ablu. Hanna, która w otoczeniu ch∏opskim wy-

ró˝nia si´ niezwyk∏à urodà, arystokratyzmem ducha i darem niemal mistyczne-

go jasnowidzenia, cierpliwie czeka na swój niezwyk∏y los. Jako wybrana, nie

mo˝e ˝yç normalnym ˝yciem wiejskiej gospodyni, nie jest przeznaczona dla gru-

boskórnych ch∏opców z sàsiedztwa. Jednak w jej otoczeniu oferta ról dla kobie-

ty jest bardzo ograniczona. Dziewczyna pragnie naruszyç granice wyznaczone jej

pochodzeniem i staje si´ zak∏adniczkà mitu o szcz´Êliwym zamà˝pójÊciu jako ˝y-

ciowym sukcesie kobiety.

Hanna pokornie czeka na zamorskiego ksi´cia, ale rycerze nie przybywajà,

a dumna pi´knoÊç nazbyt ju˝ zaczyna przeszkadzaç krajanom, [...] którzy z upo-

rem przyk∏adali do niej swojà miar´, a gdy si´ na to nie godzi∏a, w bezgranicznym

swoim ubóstwie zapragn´li jà poni˝yç (Zabu˝ko 2000: 70).

Nieprzeci´tna kobieta, która dà˝y do tego, by wznieÊç si´ ponad swoje Êro-

dowisko, nieuchronnie wyzwala w otoczeniu potrzeb´ przywo∏ania jej do po-

rzàdku, wt∏oczenia w szereg, narzucenia zwyczajowych stereotypów zachowania.

Na uznanie i wspó∏czucie mo˝e liczyç tylko ta, która odpowiada wymaganiom.

WrogoÊç mi´dzy dwiema siostrami wywo∏ana jest w∏aÊnie ró˝nicà wyznawanych

przez nie wartoÊci – jedna to zwyk∏a, szara dziewczyna, a druga jest wybrankà

losu. Hannie sàdzone by∏o znaleêç si´ w szeregach buntowników. Historia dum-

nego Kaina wywo∏uje w niej pragnienie dochodzenia sprawiedliwoÊci. Dlaczego

oboje muszà ponieÊç kar´? [...] A ˝ycie Hanny, wbrew nadziejom, nie okazuje

si´ ani bajeczne, ani królewskie, gdy˝ Êwiat nale˝y do pokornych, przeci´tnych.

Bohaterka BaÊni o kalinowej fujarce przekona∏a si´, ˝e jej wolnoÊç jest bardzo

ograniczona, ˝e mo˝e jedynie odmówiç swatom – o ile w ogóle do niej przyjdà.

Jej bunt przeciwko temu, co odczuwa jako niesprawiedliwe, zostaje uznany za

grzech.

[...] Aby istnieç inaczej, nie prze˝ywaç owego powszedniego kobiecego szcz´-

Êcia mi´dzy ko∏yskà i gospodarstwem domowym, Hanna potrzebuje przestrzeni

˝yciowej. Ale siostra, z jej bezwzgl´dnym przestrzeganiem wszystkich praw i wy-

mogów patriarchalnego Êwiata, pozbawia jà nawet najzwyklejszych mo˝liwoÊci by-

towych poszerzenia owej przestrzeni.
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[...] Cudowne znaki, jakie pojawi∏y si´ przy jej narodzinach, zapowiada∏y los

wyjàtkowy, tyle ˝e Hanna (albo jej matka) pope∏ni∏y na wst´pie b∏àd w interpre-

tacji tej wyjàtkowoÊci. Dziewczyna, ˝e powtórz´ swojà myÊl, sta∏a si´ zak∏adnicz-

kà wyobra˝eƒ o pi´knym i dobrym ksi´ciu jako jedynej szansie godnego ˝ycia do-

st´pnej kobiecie. Jednak˝e wyjàtkowy los Hanny to nie los pi´knej ksi´˝niczki.

Nie godzàc si´ na takie ukszta∏towanie Êwiata, w którym kobieta zawsze pozo-

staje na drugim planie, zawsze jest przedmiotem, bohaterka ma odwag´ stanàç

do walki z samym Bogiem. Mo˝liwe, ˝e w∏aÊnie do tego zosta∏a wybrana. Ale

czy nie pomyli∏a si´ przy wyborze Êrodków? I czy mia∏a w ogóle szans´ wyboru?

Przecie˝ doskonalenie Êwiata przez niszczenie z∏a przemocà na ogó∏ to z∏o jesz-

cze zwi´ksza. RzeczywistoÊç stworzy∏a sprzyjajàce warunki do rozwoju najciem-

niejszych pierwiastków jej duszy. Zabójstwo dokonane przez dziewczyn´ mo˝na

zinterpretowaç jako gest, który udowodni∏ win´ ca∏ego Êwiata wobec bohaterki,

gest adresowany do samego Najwy˝szego. To Êwiat jest winien. Ale czy oczyÊci

go kara i zemsta? W odczuciu Hanny zemsta jest jedynym wyjÊciem.

Bohaterka oskar˝a Êwiadków swojej tragedii o to, ˝e powiedzà Êwiatu ca∏à

nieprawd´. Mo˝e przyczynà katastrofy sta∏o si´ w∏aÊnie dà˝enie do upewnienia

samej siebie, ˝e jej prawda jest jedyna, w opozycji do powszechnej nieprawdy.

Mo˝e przez taki wyjàtkowy, nierozwa˝nie grzeszny gest Hanna–panna chcia∏a wy-

rwaç si´ ze swej kulturowej kobiecej przestrzeni, interpretowanej jako natural-

na przestrzeƒ ˝yciowa. Mo˝e w∏aÊnie tu kryje si´ najwi´ksze, tragiczne osiàgni´-

cie bohaterki: za cen´ przest´pstwa, za cen´ straszliwego grzechu wstàpi∏a w szeregi

bojowników walczàcych z Bogiem, postawi∏a si´ poza bytem, poza zwyk∏ym

Êwiatem, którego granice tak rzadko udawa∏o si´ przekroczyç kobiecie [...].

TwórczoÊç Zabu˝ko wywar∏a znaczny wp∏yw na ukraiƒskà proz´ drugiej po∏o-

wy lat dziewi´çdziesiàtych XX wieku, choçby z tego wzgl´du, ˝e j´zyk naszej no-

wej kobiecej beletrystyki jest w du˝ym stopniu zaprogramowany przez Badania

terenowe... Co jednak ciekawe, w utworach, w których wp∏yw ten jest widoczny,

kategorie genderowe nie sà tak biegunowo przeciwstawne. JeÊli porównaç choç-

by samà tonacj´ i j´zyk powieÊci Zabu˝ko na przyk∏ad z jednà z ciekawszych

publikacji ostatnich lat – powieÊcià Swiet∏any Pyrka∏o áÂÎÂÌ‡ å‡„‡ËÚa (Zie-

lona Margarita), mo˝na si´ przekonaç, ˝e w naszym Êwiecie patriarchalnym za-

sz∏y jednak pewne zmiany. To, o czym jeszcze niedawno trzeba by∏o przekony-

waç za pomocà innowacyjnego j´zyka, nowo wynajdywanych s∏ów i zwrotów, na

poczàtku trzeciego tysiàclecia wydaje si´ zupe∏nie oczywiste. I Swiet∏ana Pyrka-

∏o z lekkoÊcià (byç mo˝e nadmiernà) sprawnego programisty komputerowego

zbudowa∏a Êwiat niemal pozbawiony problemów, gdzie nie ma ju˝ podwójnych

standardów zachowania, innych dla m´˝czyzn i kobiet, gdzie nie przygniatajà lu-

dzi tradycje patriarchalne i gdzie bodaj tylko niedorozwini´ty Zienyk straszy na-

zbyt wyemancypowanà rozmówczyni´ przegranà w Êlubnej loterii. Zielona Mar-

garita wyraênie nie by∏a zaplanowana jako tekst programowo feministyczny, chocia˝

krytyka ch´tnie podchwyci∏a w∏aÊnie te jego aspekty.

Wydaje si´, ˝e ukraiƒskie pisarki mogà ju˝ przestaç zwracaç uwag´ na hipo-

tetycznego groênego krytyka, który wykluczy je z literatury ukraiƒskiej i naro-

dowej tradycji. Aktu wykl´cia próbowano dokonaç niegdyÊ wobec Olgi Kobylan-
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skiej i – po stu latach – wobec Oksany Zabu˝ko. Natomiast twórczoÊç ¸esi

Ukrainki starannie preparowano, milczeniem pomijajàc to, co narusza∏o oficjal-

ny wizerunek i prymitywizujàc bardziej z∏o˝one kwestie, aby za wszelkà cen´ wpa-

sowaç jà w prokrustowe ∏o˝e klasycznej tradycji narodowej. Modernizacja koƒ-

ca XX wieku by∏a jednak bardziej zdecydowana ni˝ zmiana orientacji, która

dokonywa∏a si´ sto lat wczeÊniej. Dotyczy to zresztà nie tyle autorów (wczeÊni

moderniÊci koƒca XIX wieku byli niekiedy bardzo radykalni), co odbiorców,

krytyków i czytelników. Chocia˝ i dzisiaj nie brak te˝ apeli o przywrócenie usta-

nowionego przez Boga podporzàdkowania jednej p∏ci drugiej, to jednak femi-

nizm sta∏ si´ wa˝nym elementem ukraiƒskiego dyskursu literackiego. Czy mo˝-

na by∏o przy tym konstytuowaniu nowej problematyki uniknàç skandali literackich

i agresywnego gorszenia gawiedzi? Jest rzeczà oczywistà, ˝e odrzucenie tradycji

i zmiana generacji literackich nie jest bez tego mo˝liwa.

Wa˝ne znaczenie ma fakt, ˝e wykorzystanie nowych mo˝liwoÊci interpretacyj-

nych, w szczególnoÊci analizy feministycznej, natychmiast burzy tradycyjny obraz

literatury ukraiƒskiej jako literatury przede wszystkim zaanga˝owanej spo∏ecz-

nie, demokratycznej, narodowej, s∏u˝àcej Êwi´tej sprawie oÊwiecenia i wyzwole-

nia mas uciskanych. Ten demokratyzm przez ponad sto pi´çdziesiàt lat by∏ dla

wielu wizytówkà kultury ukraiƒskiej. Otó˝ w∏aÊnie analiza genderowa, nie ogra-

niczajàc si´ do rozpatrywania przede wszystkim problematyki spo∏ecznej, lecz

przemieszczajàc akcenty w stron´ problematyki psychologicznej zwiàzanej z ˝y-

ciem jednostki, uwzgl´dniajàc niebrany wczeÊniej pod uwag´ kobiecy punkt wi-

dzenia, wartoÊci nieuznawane dotàd przez spo∏eczeƒstwo bàdê przez ideologi´

patriarchalnà, pozwala dostrzec w prozie na przyk∏ad Marko Wowczok, klasycz-

ki realizmu XIX wieku, postacie, o których ˝yciu bynajmniej nie decyduje przede

wszystkim nierównoÊç spo∏eczna i ucisk klasowy. Obecnie pisarka ta jest chyba

bli˝sza wspó∏czesnemu czytelnikowi jako b∏yskotliwa znawczyni g∏´bin kobiecej

psychiki ni˝ jako autorka spo∏ecznych analiz. W literaturze poczàtku XX wieku

akcentuje si´ dziÊ przede wszystkim indywidualne doÊwiadczenie, na pierwszy

plan wydobywajàc problemy „nowej moralnoÊci”, „nowej rodziny”, niezale˝no-

Êci kobiety, odwrócenia ról p∏ciowych zwyczajowo pe∏nionych w rodzinie... Bo-

daj w∏aÊnie w tamtych czasach przymiotnik „nowy” nabra∏ szczególnego wy-

dêwi´ku.

Literatura wspó∏czesna z zainteresowaniem Êledzi proces zmiany patriarchal-

nych wyobra˝eƒ o podziale ról p∏ciowych. Kobiety dà˝à do samorealizacji poza

domem i rodzinà, przestajà byç dla m´˝czyzn milczàcym zwierciad∏em i szk∏em

powi´kszajàcym. „Nowy m´˝czyzna” niekiedy przystosowuje si´ do tej sytuacji,

dà˝y do tego, by sprostaç zwi´kszonym wymaganiom kobiety, zaczyna raz po raz

dostrzegaç zalety kobiety posiadajàcej równy z nim status, kobiety przyjaciela i in-

telektualnej, wykszta∏conej interlokutorki.

Dzisiejsza sytuacja ró˝ni si´ od tej z poprzedniego prze∏omu stuleci ju˝ choç-

by pod tym wzgl´dem, ˝e istnieje dla nas punkt odniesienia w postaci donios∏ej

w odbiorze tradycji, a wi´c istnieje tak˝e materia∏ do autorefleksji. Moderniza-

cja lat 1990. zaczyna∏a si´ mi´dzy innymi od si´gni´cia do doÊwiadczeƒ poprzed-

niego fin de siécle, od reinterpretacji modernizmu i uzmys∏owienia sobie cià-
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g∏oÊci okreÊlonych tendencji – mimo nieuniknionych przerw i najbardziej nie-

sprzyjajàcych okolicznoÊci – przez ca∏y XX wiek. Stwarza to mo˝liwoÊç odnale-

zienia gleby, wykorzystania istniejàcych doÊwiadczeƒ. JednoczeÊnie po usuni´ciu

˝elaznej kurtyny intelektualiÊci ukraiƒscy uzyskali szans´ szybkiego przyswojenia

sobie teorii i modeli, które Zachód wypracowywa∏ przez dziesi´ciolecia. Ma to

swoje dobre strony, ale wià˝e si´ te˝ z trudnoÊciami, gdy˝ zderzamy si´ tu z au-

torytetem koncepcji, teorii i wzorów innego modelu kultury, skutkiem czego na-

le˝y liczyç si´ z niebezpieczeƒstwem szablonowego przeniesienia gotowych form

do ukraiƒskiej przestrzeni intelektualnej. Wydaje si´, ˝e w∏aÊnie w k∏ótniach o ste-

reotypy p∏ciowe wytoczono najwi´cej oskar˝eƒ, jako ˝e w feminizmie naj∏atwiej

jest dopatrzyç si´ rzekomego zagro˝enia dla tradycyjnej ojczystej kultury pa-

triarchalnej, której wielu nie chcia∏oby modernizowaç.

A jednak, pomimo nieuniknionych strat, uproszczeƒ i konfliktów, kobieta-pi-

sarka i kobieta-czytelniczka nie sà ju˝ marginalnymi postaciami procesów kul-

turowych. W czasach naszego skomplikowanego prze∏omu stuleci to w∏aÊnie re-

fleksja na temat genderowych aspektów naszej kultury w du˝ym stopniu przyczyni∏a

si´ do jej oczywistej modernizacji.

Z rosyjskiego prze∏o˝y∏a Wies∏awa Olbrych
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SUMMARY

Contemporary Ukrainian Literature: Author as Female, Reader as Female

This article aims at describing the major phenomena and processes in Ukrainian feminist

literature, criticism and academic research at the turn of the 21st century.

The author starts by indicating analogies between the present and the previous fin de

siécle, arguing that the discourse on gender was first examined in Ukrainian literary research

in regard to the early 20th century modernism – with particular attention paid to such topics

as “sexual anarchy”, inversion of gender roles, questioning of gender stereotypes, and

re-interpreting works by modern women writers (Lesya Ukrainka). Next, she briefly points

to the surprising scarcity of women’s writing during the socialist realism period (from 1930

to the end of 1970s) in the Soviet Ukraine, and finally focuses on new trends in Ukrainian

fiction in the last two decades. Comparing books published by contemporary male authors

(J. Andrukhovych, V. Miedwid’, J. Pashovsky) with those by women representing the young

literary generation (O. Zabuzhko, S. Kasjanova, L. Ponomarienko, S. Pyrkalo et al.), Ageyeva

notices the strong misogyny and antifeminist backlash of the former, and the provocative

realistic openness of the latter.

The second part of the article is dominated by the analysis and interpretation of Oksana

Zabuzhko’s prose, focusing on her two novels: èÓÎ¸Ó‚¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÂÍÒÛ
(Field Work in Ukrainian Sex) and ä‡ÁÍa ÔÓ Í‡ÎËÌÓ‚Û ÒÓÔiÎÍÛ (The Reedpipe Tale). Zabuzhko

is presented here as a leading and deliberately provocative Ukrainian woman writer, using

“non-normative” vocabulary (vulgarisms) that up to recently were reserved exclusively for male

gender-lects, re-writing traditional myths and gendered narratives. The subversive potential

of her books was met with ambiguous reactions by Ukrainian critics and readers but nevertheless

it helped to break some strong cultural taboos concerning female sexuality and identity.

Concluding, Ageyeva states that feminism has become an important element of contemporary

Ukrainian literary discourse and moreover, its scandalous strategies were indispensable for

introducing new attitudes, new styles and new generations of writers.
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OKSANA ZABU˚KO

„Za nas wszystkie”

W dniu, w którym ukraiƒski parlament – w ponad 90% „m´ski” – wybra∏

Juli´ Tymoszenko na premiera, t∏umnie rzucili si´ na mnie dziennikarze. By∏y

to przewa˝nie m∏ode kobiety, które nie posiada∏y si´ ze szcz´Êcia – ich ogólny

nastrój najtrafniej podsumowa∏a redaktorka jednej ze stacji telewizyjnych, za-

szczebiotawszy, gdy przygwo˝d˝ono mnie ju˝ do mikrofonu: „Bo˝e, jak ja si´

ciesz´ za Juli´ – i za nas wszystkie!”. To „za nas wszystkie” zaskoczy∏o mnie naj-

bardziej: oto zabrzmia∏ g∏os Êwiadomej swoich praw wspólnoty kobiecej, tej sa-

mej, która na Ukrainie po raz pierwszy objawi∏a swe istnienie dopiero w 1996

roku, na fali zaciek∏ych dyskusji (czy trzeba je nazwaç „wojnà p∏ci”?) wokó∏ Ba-

daƒ terenowych nad ukraiƒskim seksem.

Dzi´ki temu nareszcie zrozumia∏am, wed∏ug jakiej logiki opinia spo∏eczna

umieszcza mnie razem z panià Tymoszenko w jednej i tej samej kategorii „mo-

delowych ról” (a wczeÊniej w pierwszej dziesiàtce „najbardziej wp∏ywowych ko-

biet Ukrainy”): jej kariera polityczna i moja kariera literacka w ÊwiadomoÊci

masowej odbierane sà jako wyzwanie rzucone regu∏om ustanowionym przez

m´˝czyzn. Z takiego kulturowo-symbolicznego punktu widzenia publikacja Ba-

daƒ terenowych... w roku 1996 wraz ze skandalem, który wybuch∏ póêniej – naj-

g∏oÊniejszym w literaturze ukraiƒskiej ostatnich trzydziestu lat – istotnie mo˝e

si´ wydawaç wydarzeniem prawie tak samo prze∏omowym, jak przemówienie

Julii Tymoszenko w parlamencie w 2005 r. Inna sprawa, ˝e z moimi w∏asnymi

autorskimi ambicjami taka spo∏eczno-polityczna misja ma niewiele wspólnego

i kiedy s∏ysz´, jak mnie nazywajà „sztandarem ukraiƒskiego feminizmu”, za ka˝-

dym razem kul´ si´ niczym przy∏apana na kradzie˝y: przecie˝ sama nie oÊmie-

li∏abym si´ uwa˝aç siebie ani za „matk´-za∏o˝ycielk´”, ani za ideolo˝k´ wspó∏-

czesnego ukraiƒskiego feminizmu – to honorowe miejsce w naszej kulturze nale˝y

do So∏omii Paw∏yczko (1958-1999). Jednak ˝adne sprzeciwy z mojej strony nie

sà w stanie niczego zmieniç, powsta∏ bowiem mit, który, jak ka˝dy mit, nie pod-

lega racjonalnej dyskusji.

W ciàgu dziewi´ciu lat nieêle si´ um´czy∏am, t∏umaczàc wszystkim naoko∏o,

˝e bycie równoczeÊnie pisarkà i feministkà to wcale nie to samo, co bycie pisar-

kà feministycznà. Tego ostatniego okreÊlenia chyba nie powinnam odnosiç do



siebie, chocia˝by dlatego, ˝e pisa∏am i pisz´ nie z programowo „partyjnych” po-

zycji, nie „w imieniu kobiety”, lecz w imieniu CZ¸OWIEKA, KTÓRY JEST

KOBIETÑ – nawet wtedy, gdy, jak w cyklu opowiadaƒ ëÂÒÚÓ, ÒÂÒÚÓ (Sio-

stro, siostro), badam Êwiat relacji wy∏àcznie kobiecych: przyjaêni, zdrady, rywali-

zacji, siostrzanej mi∏oÊci-nienawiÊci itp. Je˝eli ca∏a ta, powtórzmy za Faulkne-

rem, „wÊciek∏oÊç i wrzask” wokó∏ mojej pierwszej powieÊci sta∏a si´ dla mnie

jakàÊ twórczo (a nie tylko spo∏ecznie) po˝ytecznà lekcjà na przysz∏oÊç, to lekcja

ta polega∏a na prostym odkryciu, ˝e w odró˝nieniu od cz∏owieka, kobieta JAKO

GATUNEK wcià˝ jeszcze pozostaje w literaturze bia∏à plamà. Tysiàce czytelni-

czek w ró˝nym wieku dzi´kowa∏y mi za jedno i to samo – ˝e w mojej powieÊci

po raz pierwszy przeczyta∏y „o sobie” to, co dotychczas milczàco wyp∏akiwa∏y do

poduszki albo najbli˝szej przyjació∏ce. „Dzi´ki Pani ksià˝ce zrozumia∏am, ˝e je-

stem normalna i ˝e nie tylko ja odczuwam w podobny sposób”...; „Czyta∏am

i myÊla∏am: skàd ona o tym wie? – ja przecie˝ nikomu nigdy o tym nie opowia-

da∏am”... Chór podobnych g∏osów rós∏ i przybiera∏ na sile: z jednej strony by∏o

to wyznanie, na tle którego jakoÊ ˝a∏oÊnie i nikczemnie wyglàda∏y wszystkie ka-

mienie rzucane we mnie przez „obroƒców moralnoÊci”. A jednak, mój Bo˝e, ja-

ki za tymi g∏osami otwiera∏ si´ ogrom dawnego kobiecego milczenia, jaki bez-

miar KULTUROWEJ SAMOTNOÂCI kobiecego doÊwiadczenia! Chcàc niechcàc,

narzuca∏a si´ analogia z siedemdziesi´cioletnià „niemotà” ca∏ej Ukrainy, której

tragiczne doÊwiadczenia historyczne XX wieku pozosta∏y literacko niewyartyku-

∏owane – chyba ˝e pó∏g∏osem, przez ÊciÊni´te gard∏o: wierszem, notatkà pami´t-

nikowà, wydobytym w 1990 z archiwów KGB memuarem... Ale powieÊç – nie,

nowoczesna powieÊç nie wytrzyma∏a „próby historii”. Byç mo˝e sukces Badaƒ

terenowych... tym w∏aÊnie da si´ wyt∏umaczyç, ˝e dramat mi∏osny, w ca∏ej jego

psychofizycznej z∏o˝onoÊci, zosta∏ tu wpisany w historyczne wspó∏rz´dne koƒca

wieku...

Najwi´ksze oburzenie moich krytyków wywo∏ywa∏o to, ˝e „wysokà tragedi´

narodowà” ukazuj´ przez pryzmat intymnego doÊwiadczenia kobiecego, które

dotychczas u nas do „wysokiej literatury” nie by∏o dopuszczane. Tu zaÊ, para-

doksalnie, „margines sta∏ si´ centrum” (Derrida) i wszelkie próby zepchni´cia

go z powrotem do marginesu przez oddzia∏ zaciek∏ych „zabu˝kofobów”, pra-

gnàcych za wszelkà cen´ pogrzebaç mnie jako pisark´ (zbyt liczny, bym mog∏a,

jak kiedyÊ w podobnej sytuacji Gombrowicz, wyt∏umaczyç to zwyk∏à zazdro-

Êcià!) – okaza∏y si´ nie bardziej skuteczne, ni˝ onegdaj naciski antysufra˝ystow-

skie. Co wi´cej, prze∏amujàc g∏uchy mur kobiecego milczenia, Badania tereno-

we... otworzy∏y w koƒcu usta ca∏ej armii pisarek, które wczeÊniej mo˝na by∏o

policzyç na palcach, a w g∏ównym nurcie literatury kobieca proza jako zjawi-

sko po prostu nie istnia∏a. Kiedy w 1994 roku w amerykaƒskim wydawnictwie

Zephyr Press wspó∏redagowa∏am antologi´ wspó∏czesnej literatury ukraiƒskiej

zatytu∏owanà From Three Worlds, to nawet po w∏àczeniu do niej wszystkich zna-

nych autorek mojej generacji nie uda∏o si´ utrzymaç, jak domaga∏ si´ tego wy-

dawca, „polityczno-poprawnej” równowagi p∏ci. Dzisiaj, po dziesi´ciu latach,

we Lwowie ukazuje si´ drukiem ju˝ ca∏a antologia wspó∏czesnej ukraiƒskiej

prozy kobiecej, w której zdecydowana wi´kszoÊç nazwisk to debiutantki drugiej
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po∏owy lat 1990. Tak wi´c, dzi´ki Bogu, pod wzgl´dem „genderowym” pejza˝

naszej literatury zmieni∏ si´ radykalnie, a tym samym na porzàdku dziennym

nieuchronnie znalaz∏y si´ nowe problemy zwiàzane z kulturowym konstruowa-

niem to˝samoÊci kobiecej.

M∏odsze pokolenie pisarek krytyka odebra∏a jako formacj´, która bezpoÊred-

nio „wyskoczy∏a” z Badaƒ terenowych... niczym Atena z g∏owy Zeusa, przejmu-

jàc z „kultowej powieÊci lat dziewi´çdziesiàtych” wszystkie zewn´trzne znamio-

na stylu: narracj´ monologowà w pierwszej osobie, autobiografizm, afabularnoÊç

itp. Mog∏oby si´ wi´c wydawaç, ˝e nie pozostaje mi nic innego, jak tylko z du-

mà powtórzyç klasycznà formu∏´ Anny Achmatowej: „Nauczy∏am kobiety mó-

wiç”. A jednak jakoÊ nie mam na to ochoty. I to nie tylko dlatego, ˝e moim

zdaniem liderka ca∏ej generacji, autorka dwóch popularnych powieÊci m∏odzie-

˝owych, Swiet∏ana Pyrka∏o, nie mniej ni˝ mnie zawdzi´cza Helen Fielding, a po-

zosta∏e pisarki (Irena Karpa, Swiet∏ana Powaljewa, Natalka Âniadanko) jeszcze

nie wyodr´bni∏y si´ z „chóru” na tyle, by aspirowaç do w∏asnej maniery twór-

czej i w omówieniach krytycznych nadal wymieniane sà w „jednym pakiecie”.

Niepokojàce jest jeszcze coÊ innego: oto pokolenie kobiet, dla których orienta-

cja feministyczna powinna ju˝ staç si´ czymÊ naturalnym, raz po raz przejawia

te same kompleksy ni˝szoÊci „drugiej p∏ci”, z jakimi ˝y∏a zarówno pierwsza (moja)

generacja postkomunistyczna, jak i nasze matki oraz babki – ten sam wyraênie

widoczny „tokenizm”1, t´ samà ukrytà czy otwartà wrogoÊç i agresj´ wobec ko-

le˝anek jako potencjalnych konkurentek, jako ˝e zgodnie ze standardami pa-

triarchalnymi, w literaturze, jak i w ka˝dej innej sferze publicznej, dopuszcza si´

tylko jeden pe∏nowartoÊciowy „wakat kobiecy”. Tak by∏o przez ca∏e minione stu-

lecie i dlatego sama idea kobiecej kolegialnoÊci nie zdà˝y∏a si´ u nas ukszta∏to-

waç – m∏odym pisarkom cià˝y obawa, ˝e „jeÊli nie ja, to ona” oraz jeszcze bar-

dziej widoczna ni˝ u „pierwszej p∏ci” tendencja do „rozpychania si´ ∏okciami”

wed∏ug praw spo∏ecznego darwinizmu. Ma∏o która z nich odwa˝a si´ mówiç „za

nas wszystkie”, s∏usznie chyba podejrzewajàc, ˝e taka postawa nie gwarantuje

∏atwej kariery, gdy˝ tak jak dawniej to m´˝czyêni zajmujà kluczowe pozycje na

rynku wydawniczym i to im przede wszystkim trzeba si´ spodobaç – nawet gdy

odgrywasz rol´ „niegrzecznej dziewczynki”.

Obecna forma genderowej autocenzury/autokastracji ró˝ni si´ oczywiÊcie od

tej, którà uprawia∏y moje rówieÊniczki, obcià˝one jeszcze radzieckim tabu wo-

bec seksualnoÊci, wobec szeroko pojmowanej kobiecej cielesnoÊci. (Jednak i one

w koƒcu przesz∏y widocznà ewolucj´, czego reprezentatywnym przyk∏adem mo-

˝e byç twórczoÊç Marii Matios, która wydoby∏a si´ z „damskiego getta” i jako

autorka powieÊci ëÓÎÓ‰Í‡ Ñ‡ÛÒfl (S∏odka Darusia) zosta∏a bohaterkà najg∏o-

Êniejszego wydarzenia literackiego 2004 roku. Ten fakt potwierdza, jak uparcie

i nieodwracalnie w literaturze ukraiƒskiej „to, co marginalne, staje si´ central-
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nym”. Tej wiosny powieÊç wyró˝niono narodowà nagrodà imienia Szewczenki,

tradycyjnie s∏ynàcà z konserwatywnoÊci; w ciàgu wszystkich lat niepodleg∏oÊci po

raz pierwszy „przytrafi∏o si´” to powieÊci kobiecej i jest to znak, ˝e zachwia∏y

si´ najmocniejsze bastiony literackiego patriarchatu...)

Zmiana form nie oznacza jednak, jak wiadomo, zmiany samego zjawiska,

wr´cz przeciwnie – Êwiadczy o jego ˝ywotnoÊci. Dzisiaj na Ukrainie ani oÊwia-

ta, ani kultura codzienna nie dostarczajà jeszcze utalentowanej dziewczynie

zbyt wielu szans na to, by uÊwiadomi∏a ona sobie, i˝ bycie kobietà to dla lite-

racko uzdolnionego cz∏owieka wielka i nieoceniona wygrana na loterii losu, po-

niewa˝ dzi´ki temu ma si´ bezpoÊredni dost´p do takich obszarów duszy ludz-

kiej, które jak dotàd s∏abo przez literatur´ zosta∏y „zagospodarowane”. Wydaje

si´, ˝e przez wieki istnienia powieÊci europejskiej m´˝czyêni zdà˝yli opowie-

dzieç o sobie jako „gatunku” wszystko, kobiety zaÊ o sobie zacz´∏y opowiadaç

stosunkowo niedawno – do naszej dyspozycji pozostajà wi´c jeszcze ca∏e nie-

tkni´te kopalnie nieznanych skarbów! Lecz gdy ju˝ sobie to uÊwiadomisz, za-

czynasz odczuwaç odpowiedzialnoÊç za to, co piszesz. OdpowiedzialnoÊç nie

przed wydawcà lub krytykiem, któremu trzeba si´ przypodobaç, lecz przed nie-

widzialnymi dziesiàtkami i setkami tysi´cy nieznanych tobie ludzi – czytelników

i czytelniczek.

U˝y∏am w pierwszej kolejnoÊci s∏owa „czytelników”, bo od pewnego czasu

stwierdzam, ˝e wi´kszoÊç listów w mojej skrzynce pocztowej pochodzi od m´˝-

czyzn – byç mo˝e po prostu majà oni wi´cej odwagi, by zwracaç si´ do niezna-

jomej osoby? M´˝czyêni si´gajà po moje ksià˝ki, kierujàc si´ przede wszystkim

– poza czysto literackim zainteresowaniem – ch´cià lepszego zrozumienia ko-

biety (wÊród fanów Badaƒ terenowych... osobnà grup´ stanowià m∏odzi ch∏opcy

prze˝ywajàcy kryzys mi∏osny). Na pewnym etapie jednak dokonuje si´ przesu-

ni´cie uwagi: czytanie „o niej” zmienia si´ w czytanie „o sobie”. OczywiÊcie

w centrum uwagi znajdujà si´ wówczas inne ni˝ w przypadku czytelniczek-ko-

biet sceny i epizody. Na przyk∏ad powieÊç Ñ¥‚˜‡ÚÍ‡ (Dziewcz´ta) jest odbiera-

na przez kobiety g∏ównie jako historia przyjaêni dziewcz´cej (która z nas jej nie

pozna∏a!), tak wa˝nej w duchowej ontogenezie, a przez m´˝czyzn jednoznacz-

nie jako historia zdrady dokonanej pod presjà spo∏eczeƒstwa. M´˝czyêni czyta-

jà inaczej, odczytujà w tekÊcie coÊ innego, jednak samo rozpoznawanie przez

nich „swojego” – tego, co Nietzsche nazywa∏ „ludzkim, zbyt ludzkim” – ZA

POÂREDNICTWEM doÊwiadczenia i W doÊwiadczeniu, któremu jeszcze wczo-

raj odmawiano jakiegokolwiek wymiaru uniwersalnego i które pogardliwie upy-

chano do osobnego „damskiego pokoju”, osobiÊcie uwa˝am za poczàtek

PRAWDZIWEJ rewolucji genderowej.

Jasne, to tylko poczàtek... Zaledwie (nareszcie!) uchylone drzwi, za którymi

widnieje droga ku naszej wspólnej wolnoÊci...

Prze∏o˝y∏a Stanislava Kostiç
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SUMMARY

“On Behalf of All Us Women”

This commentary was written shortly after the “orange revolution” in Kyev by the most

celebrated Ukrainian women writer and feminist of today and concerns her own role as

a supposed triggering agent in launching the new women’s writing in Ukraine. Although Oksana

Zabuzhko herself denies being precursory in this process, it remains an unquestionable fact

that the fierce public discussion which followed her novel èÓÎ¸Ó‚¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó
ÒÂÍÒÛ (Field Work in Ukrainian Sex) was crucial for raising a new gender awareness among

literary circles and readers of both sexes, thus shifting the literary interest toward new topics,

new genre conventions, new discourses and identity issues. In her own opinion it is particularly

significant that her works are being read by women and men alike, albeit with different

interpretive outcomes, and that even the latter are capable of discovering something “of their

own” in a female experience, which up to recently was excluded from the domain of the

“universally human”.
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HANNA KISLICYNA

Nowa Sytuacja Literacka: czynnik genderowy

Mimo i˝ poj´cia „bia∏oruskie” oraz „m´skie” (z których to ostatnie ma zna-

czenie wyraênie wartoÊciujàce) sà przez niektórych krytyków uznawane za to˝-

same, bia∏oruskiej literatury narodowej jeszcze do niedawna nie odbierano jako

areny walki p∏ci – przynajmniej nie na tyle, by problem ten sta∏ si´ przedmio-

tem powa˝nych badaƒ literackich. Byç mo˝e dlatego istnieje doÊç rozpowszech-

niona opinia, i˝ tematyka genderowa w twórczoÊci bia∏oruskich autorek bierze

si´ nie tyle z prawdziwego zainteresowania problemami p∏ci, co z nag∏oÊnienia

tej kwestii poprzez rozmaite organizacje spo∏eczne powsta∏e po 1989 roku dzi´-

ki aktywnemu wsparciu zachodnich centrów badawczych zajmujàcych si´ women

studies. I choç to doÊç ironiczne wyjaÊnienie przyczyn „feminizacji” bia∏oruskiej

kultury jest poniekàd uzasadnione, to jednak nale˝y podkreÊliç, ˝e w ostatnich

latach kategoria gender staje si´ coraz bardziej aktualna dla bia∏oruskiej kultu-

ry narodowej.

W odró˝nieniu od Rosji, do po∏owy lat 1990. na Bia∏orusi praktycznie nie ist-

nia∏y ˝adne badania dotyczàce tzw. „kwestii kobiecej”, dlatego te˝ nowa dzie-

dzina poznania historycznego poczàtkowo odwo∏ywa∏a si´ do zachodniego do-

robku gender studies. W obr´bie zachodniej myÊli feministycznej ju˝ wówczas

istnia∏y odr´bne dyscypliny naukowe, w ramach których studia genderowe stop-

niowo przekszta∏ca∏y si´ w badanie struktur w∏adzy. W zwiàzku z tym samoiden-

tyfikacja „p∏ciowa” kobiet na Bia∏orusi, pomijajàc etap op∏akiwania kobiecego

losu oraz walki o prawo do „innoÊci”, wiàza∏a si´ raczej z powstawaniem cen-

trów gender studies, ugrupowaƒ politycznych, czasopism i biuletynów bran˝o-

wych oraz prac naukowych z dziedziny historycznej „feminologii” (mi´dzy inny-

mi, takich autorek jak Almira Usmanowa, Irina Czika∏owa, Alena Gapowa,

Olga Szutowa, Olga Czesnokowa).

Pojawiajà si´ równie˝ badania genderowe z zakresu historii bia∏oruskiej

literatury. Praca Tatiany A. Ficner pt. ÉÂÌ‰˝Ì˚fl Ô‡·ÎÂÏ˚ Ÿ ·ÂÎ‡ÛÒÍ‡È
Î¥Ú‡‡ÚÛ˚ ïï ÒÚ‡„Ó‰‰Áfl (Problematyka genderowa w bia∏oruskiej literaturze

XX wieku) przedstawia [...] nowy, nietradycyjny, alternatywny sposób czytania dzie∏

literackich (Ficner 2003: 3). Studium Ficner, poÊwi´cone twórczoÊci Urszuli Ra-

dziwi∏∏, Salomei Rusieckiej-Pilsztynowej, Marii Baguszewicz, Zosi Trzaszczkow-



skiej, Gabrieli Puzyniny, Ciotki1, Konstancji Buj∏o, Larisy Geniusz oraz Ludmi-

∏y Rublewskiej, wydaje si´ tym bardziej aktualne, i˝ obecnie na scen´ literackà

wkroczy∏a nowa plejada piszàcych kobiet, które w swej twórczoÊci ju˝ Êwiado-

mie nawiàzujà do problemów stratyfikacji genderowej w bia∏oruskiej kulturze.

I tak Swiet∏ana Aleksijewicz, Olga Ipatowa, Ewa Wie˝nawiec, Irina Bogdano-

wicz, Polina Koczetkowa czy Walentyna Kowtun nie tylko piszà, ale tak˝e ak-

tywnie dzia∏ajà w rozmaitych organizacjach spo∏ecznych, których celem jest

praktyczna realizacja idei równych mo˝liwoÊci dla kobiet w polityce, kulturze

i ˝yciu prywatnym. Pragnienia „bycia zauwa˝onà” oraz „wyjÊcia z cienia historii”

zaprowadzi∏y je do struktur w∏adzy, wyostrzajàc przy tym myÊl krytycznà, która

nie sprowadza si´ ju˝ wy∏àcznie do ukazania innego, „kobiecego widzenia” Êwia-

ta, lecz dà˝y do przedstawienia kobiety jako równoprawnej i godnej partnerki

w dziedzinach tradycyjnie uwa˝anych za m´skie, na przyk∏ad w polityce. Dowo-

dem na to jest nie tylko dzia∏alnoÊç partii i ugrupowaƒ kobiecych (takich jak

Partia Kobiet „Nadzieja” czy Niezale˝ny Demokratyczny Ruch Kobiet), ale

tak˝e fakt, i˝ podczas zesz∏orocznej [2003 – przyp. red.] „czystki” przeprowadzo-

nej w Êrodowiskach demokratycznej opozycji zlikwidowano organizacj´ femini-

stycznà „Odpowiedê kobiet” oraz fundusz „Kasjopeja”, reprezentujàce na poli-

tycznej arenie Bia∏orusi postaw´ niezale˝nà.

Niestety, wÊród kobiet na Bia∏orusi mamy ju˝ nie tylko polityków, ale rów-

nie˝ polityczne wi´êniarki i polityczne emigrantki. Warto pami´taç o tym, ˝e fe-

minizm i demokracja sà ze sobà ÊciÊle powiàzane i wzajemnie uwarunkowane,

a zatem dyskurs feministyczny w literaturze jest przede wszystkim manifestacjà

poglàdów niezale˝nych. OczywiÊcie w kraju, w którym wi´kszoÊç gazet i czaso-

pism jest kontrolowana i finansowana przez paƒstwo, mówienie o feminizmie

jako ruchu spo∏ecznym, zaanga˝owanym w problematyk´ w∏adzy, sprawiedliwo-

Êci i dyskryminacji, jest raczej problematyczne. Dlatego nie nale˝y si´ dziwiç, ˝e

obecnie w j´zyku bia∏oruskim istnieje zaledwie jeden periodyk feministyczny

poÊwi´cony problematyce literatury i kultury – czasopismo è‡ÏiÊ (Mi´dzy), wy-

dawane od roku 2001 przez studentów Kolegium Bia∏oruskiego. Pozosta∏e cza-

sopisma genderowe, takie jak àÌÓÈ ‚Á„Îfl‰ (Inne spojrzenie), Wargazm czy

LambdaForum po pierwsze, sà wydawane po rosyjsku, a po drugie, majà cha-

rakter spo∏eczno-polityczny, natomiast cz´Êç literacka zawiera co najwy˝ej t∏u-

maczenia zachodnich tekstów z poprzedniego stulecia.

˚eby pokazaç rzeczywistà sytuacj´ bia∏oruskich pisarek, wystarczy si´gnàç po

statystyk´. Na Bia∏orusi istniejà dwie organizacje pisarzy – Zwiàzek Pisarzy

Bia∏orusi oraz Bia∏oruskie PEN-Centrum. W Zwiàzku Pisarzy kobiety stanowià

dziesi´ç procent cz∏onków organizacji, w Radzie Zwiàzku – tylko 1,3 proc. Udzia∏

kobiet w PEN-Centrum jest nieco wi´kszy i wynosi 15 procent, za to wÊród

siedmiu przedstawicieli Rady PEN-Centrum nie znajdziemy ju˝ ani jednej ko-

biety. Przy tym warto podkreÊliç, ˝e przynale˝noÊç p∏ciowa sama w sobie jesz-

cze nie gwarantuje nawet powierzchownej znajomoÊci koncepcji feministycznych.
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Prasa bia∏oruska z kolei usi∏uje sztucznie wytworzyç nowà binarnà opozycj´

pomi´dzy „kobiecoÊcià” a „feminizmem”, który ma byç kojarzony z dà˝àcà do

w∏adzy furià o m´skim wyglàdzie. ˚eby obaliç ten stereotyp, kobiety-pisarki mu-

szà posiadaç nie tylko talent literacki i urok osobisty; dobrze jest równie˝, gdy

mogà legitymowaç si´ s∏awà w skali Êwiatowej.

Takim autorytetem jest urodzona na Ukrainie pisarka Swiet∏ana Aleksijewicz,

której twórczoÊç uhonorowano presti˝owà rosyjskà nagrodà Triumf. Umi∏owanie

wolnoÊci oraz poglàdy polityczne Swiet∏any Aleksijewicz by∏y powodem jej emigra-

cji do Niemiec, gdzie mieszka do dziÊ. Intuicjà raczej kobiecà ni˝ twórczà Swiet∏a-

na Aleksijewicz wyczu∏a w naukach historycznych nadchodzàcà zmian´ antropolo-

gicznà, która w latach osiemdziesiàtych dopiero si´ zapowiada∏a. Autorka ju˝ wtedy

zrozumia∏a, jak wa˝ne znaczenie dla rekonstrukcji historii ma doÊwiadczenie indy-

widualne, które podczas rozmów z naocznymi Êwiadkami minionych wydarzeƒ z∏o-

˝y∏o si´ na obraz przesz∏oÊci przedstawiony w takich ksià˝kach jak èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË: ÍÌË„‡ ÌÂ‰ÂÚÒÍËı ‡ÒÒÍ‡ÁÓ‚ (1985, Ostatni Êwiadkowie: zbiór opowia-

daƒ niedzieci´cych), ñËÌÍÓ‚˚Â Ï‡Î¸˜ËÍË (1991, O∏owiane ˝o∏nierzyki), Krzyk Czar-

nobyla (óÂÌÓ·˚Î¸ÒÍ‡fl ÏÓÎËÚ‚‡, 1998). Najg∏oÊniejszà ksià˝kà Swiet∏any Aleksi-

jewicz jest wydana w 1985 roku (wydanie zmienione, poprawione w 2004 r.) ì ‚‡ÈÌ˚
ÌÂ Ê‡ÌÓ˜˚ Ú‚‡ (Wojna ma niekobiecà twarz). Po dziesi´ciu latach autorka pod-

da∏a jà pewnej modyfikacji, a zmiany, jakie wprowadzi∏a, odzwierciedlajà nowe po-

dejÊcie do historii, która straci∏a zaufanie do wielkich narracji, ale tak˝e nowe po-

dejÊcie do kobiety, która wreszcie odzyska∏a prawo do w∏asnej cielesnoÊci. Mi∏oÊç,

seks, higiena z perspektywy kobiet-uczestniczek drugiej wojny Êwiatowej opowiada-

jàcych w∏asne historie... Porody i skrobanki, seksualne pragnienia i tabu, Êmiertel-

ne rany i rozk∏adajàce si´ cia∏a martwych ludzi odzwierciedlajà zak∏ócone postrze-

ganie kobiecej seksualnoÊci i cielesnoÊci. Szokujàce obrazy kobiecego cia∏a, które

jest jednoczeÊnie traumà i tematem tabu, tworzà wizerunek nie tyle kobiety wal-

czàcej o zwyci´stwo, co raczej kobiety b´dàcej przede wszystkim ofiarà.

Si∏a i s∏aboÊç to poj´cia w tej ksià˝ce najwa˝niejsze, a ich nierozerwalny zwià-

zek jest gwarancjà prawdy. Dla Swiet∏any Aleksijewicz prawda poza jednostkà,

prawda bezosobowa i nieoparta na konkretnych detalach nie istnieje. Swojà twór-

czoÊcià autorka udowodni∏a, ˝e z artystycznego punktu widzenia plamy krwi men-

struacyjnej na wojennych drogach sà o wiele bardziej wymowne ni˝ wszelkie

liczby, dane statystyczne i kroniki filmowe. Mo˝na si´ z tym nie zgadzaç, ale

okazuje si´, ˝e nie opis wojennych wydarzeƒ, lecz aspekty fizjologiczne, poka-

zujàce wypaczonà istot´ prowadzonej w imi´ m´skich ambicji wojny, tworzà an-

tymilitarystycznà wymow´ tego utworu. Prze˝ycia kobiet, przede wszystkim ne-

gatywne, takie jak gwa∏t, doznanie krzywdy i cierpienia, sà tematem tak˝e innych

dzie∏ Swiet∏any Aleksijewicz, jednak˝e to w∏aÊnie ksià˝ka ì ‚‡ÈÌ˚ ÌÂ Ê‡ÌÓ˜˚
Ú‚‡, sk∏adajàca si´ z wywiadów przeprowadzonych przez autork´ z uczestnicz-

kami drugiej wojny Êwiatowej, odkry∏a znaczenie, jakie zarówno dla literatury,

jak i dla historii, ma „inna rzeczywistoÊç”, tym samym rehabilitujàc wartoÊç

i wa˝noÊç doÊwiadczenia kobiet i ich spojrzenia na histori´.

Trzeba wszak˝e pami´taç, ˝e wartoÊç artystyczna utworu literackiego powsta-

∏ego na podstawie ustnej opowieÊci polega nie tylko na przedstawieniu faktu hi-
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storycznego, lecz tak˝e na jego interpretacji. W porównaniu z uprawiajàcymi

podobne gatunki literackie m´˝czyznami Swiet∏ana Aleksijewicz pozwoli∏a sobie

na doÊç swobodnà interpretacj´ faktów historycznych, co z jednej strony zawa-

˝y∏o na jej sukcesie literackim, z drugiej zaÊ postawi∏o przed krytykà szereg

pytaƒ dotyczàcych pozycji autora, kontekstu, odbioru, zwiàzków pomi´dzy nar-

racjà a obrazowaniem, budowania to˝samoÊci, a tak˝e kwestii interpretacji „im-

plikowanej” w tekÊcie. Problemy te zaktualizowa∏y si´ ponownie w Êwietle skan-

dali, jakie w 1991 roku wywo∏a∏a kolejna ksià˝ka Aleksijewicz ñ˚ÌÍ‡‚˚fl ıÎÓÔ˜˚Íi.
Po jej opublikowaniu odby∏o si´ kilka procesów sàdowych, zainicjowanych przez

matki ˝o∏nierzy walczàcych w Afganistanie, które oskar˝a∏y pisark´ o odejÊcie

od prawdy historycznej w imi´ wiarygodnoÊci literackiej. W ten sposób bohate-

rowie Swiet∏any Aleksijewicz prze˝yli podwójnà traum´, zadanà im najpierw przez

wojn´, nast´pnie – przez literatur´. Co prawda pisarka zdo∏a∏a obroniç przed

sàdem w∏asne prawo do wolnoÊci interpretacji, to jednak jej zwrócenie si´ w kie-

runku her-stories (w tym przypadku u˝yjmy tego terminu jako nazwy gatunku li-

terackiego) zdaje si´ byç konsekwencjà konfliktu wywo∏anego przez ñ˚ÌÍ‡‚˚fl
ıÎÓÔ˜˚Íi. Mi∏osne historie kobiet sk∏adajàce si´ na nowà ksià˝k´ Swiet∏any Alek-

sijewicz ó‡ÓŸÌ˚ ‡ÎÂÌ¸ ‚Â˜Ì˚ı ÎÓ‚‡Ÿ (Cudowny jeleƒ wiecznych pu∏apek), zre-

lacjonowane podczas przeprowadzonych przez autork´ wywiadów, nie majà jed-

nak postaci dokumentu, brak w nich konkretnego narratora. Opowiadajàc swoje

historie, kobiety bronià w∏asnej cielesnoÊci, emocjonalnoÊci, subiektywnoÊci,

upatrujàc w mi∏oÊci drogi do samopoznania. Mi∏oÊç sprawia, ˝e rzucamy si´ w ot-

ch∏aƒ w∏asnego wn´trza, zaczynamy czerpaç stamtàd pe∏nà garÊcià, nieraz pe∏ne ra-

doÊci, a niekiedy w strachu przed samà sobà. Mi∏oÊç oÊlepia i ot´pia, ale jednocze-

Ênie obdarowuje nas najwy˝szà wiedzà (Aleksijewicz 2002: 19). Kobiece historie

Aleksijewicz mog∏yby z powodzeniem pe∏niç funkcj´ „powieÊci kobiecej” – gatun-

ku, którego, o dziwo, wcià˝ nie mamy w bia∏oruskiej literaturze narodowej, na-

dal zwróconej ku czytelnikowi-m´˝czyznie.

Zupe∏nie odmienny typ dyskursu feministycznego reprezentuje twórczoÊç pi-

sarki prowadzàcej aktywnà dzia∏alnoÊç spo∏eczno-politycznà, Olgi Ipatowej, która

przez kilka lat pe∏ni∏a obowiàzki przewodniczàcej Zwiàzku Pisarzy Bia∏orusi, po

czym musia∏a ustàpiç ze stanowiska z powodu konfliktów z dzisiejszà w∏adzà

bia∏oruskà. Zamiast po dok∏adnoÊç dokumentu oraz prawd´ zawartà w ustnej

opowieÊci, Ipatowa si´ga po mitologi´ i wyobraêni´, w sposób fantazyjny rekon-

struujàc histori´ wczesnego Êredniowiecza, gdy˝ jej zdaniem to w∏aÊnie ducho-

we doÊwiadczenie kobiety wczesnego Êredniowiecza jest obecnie zbyt ma∏o zna-

ne i doceniane. Trylogia historyczna pt. ÄÎ¸„Â‰‡‚‡ ‰Ái‰‡ (1997-2001, W∏ócznia

Olgierda) opisuje dzieje kszta∏towania si´ paƒstwowoÊci Wielkiego Ksi´stwa Li-

tewskiego w po∏owie XIII wieku. Jej g∏ównà bohaterkà jest kap∏anka starohin-

duskiego kultu bliêniàt Aszwinów, wyznawanego jakoby przez Bia∏orusinów w epo-

ce przedchrzeÊcijaƒskiej. Autorka nieprzypadkowo si´ga do tej epoki historycznej

– w∏aÊnie wtedy dosz∏o do najostrzejszej walki pomi´dzy poganami a chrzeÊci-

janami, którzy w trylogii zostajà przeciwstawieni jako starcie „kobiecoÊci” oraz

„m´skoÊci”. Z∏otow∏osà bohaterk´ powieÊci o imieniu ˚ywiena, czyli „dajàca

˝ycie”, autorka porównuje do Bogini-Matki, ukrywajàcej si´ pod wieloma posta-
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ciami – Surii, Auszry, Lali, Zari. W swojej trylogii Olga Ipatowa próbuje rekon-

struowaç kult Bogini-Matki b´dàcy przeciwwagà dla m´skiej dominacji w religii

chrzeÊcijaƒskiej. Kap∏anka ˚ywiena uosabia jednostk´ idealnà, b´dàcà ucieleÊnie-

niem harmonii pomi´dzy cia∏em a rozumem, cia∏em a duchem, naturà a kultu-

rà. Posiada dar proroczy, uzdrawia chorych, jeêdzi konno, w∏ada mieczem i uczest-

niczy w wielkich wydarzeniach historycznych tamtej epoki.

Olga Ipatowa nale˝y do pokolenia pisarek (majàcych dziÊ oko∏o szeÊçdzie-

siàtki), które si´gajàc po tematyk´ historycznà, pragn´∏y rehabilitowaç kobiet´

jako jednostk´ spo∏ecznie aktywnà, w niczym nie ust´pujàcà m´˝czyênie – ani

fizycznie, ani duchowo. Nie da si´ jednak ukryç, ˝e bohaterki Raisy Borowiko-

wej, Walentyny Kowtun, Taisy Bondar i innych rówieÊniczek Ipatowej, wzorowa-

ne na realnych postaciach historycznych, takich jak Salomea Rusiecka, Anasta-

zja S∏ucka czy Jefrosinija Po∏ocka, przesz∏y do historii tylko dlatego, ˝e zachowywa∏y

si´ jak m´˝czyêni.

Zupe∏nie innà koncepcj´ kobiecoÊci prezentujà pisarki nale˝àce do pokolenia

trzydziestolatek, które literacko ukszta∏towa∏o si´ na poczàtku lat 1990. W swo-

jej twórczoÊci m∏odsze autorki poddajà dekonstrukcji sposób myÊlenia poprzed-

niczek, znoszàc dotychczasowà opozycj´, która kobiecie przypisywa∏a cechy de-

fektywnej „innoÊci”, poniewa˝ dotàd bycie „innym” zawsze sprowadza∏o si´ do

„bycia gorszym”. Trudno by∏oby mówiç o konflikcie pokoleniowym w sytuacji,

kiedy do grupy feministek na Bia∏orusi zalicza si´ zaledwie kilkanaÊcie osób,

tym niemniej wyraênie widaç nowà jakoÊç twórczoÊci feministycznej m∏odego

pokolenia, które zwraca si´ ku problemom ogólnoludzkim, mi´dzy innymi do-

tyczàcym mechanizmów w∏adzy.

Najlepszym przyk∏adem tego typu twórczoÊci jest bogata, wyrafinowana pro-

za Ewy Wie˝nawiec. W swoich utworach autorka nie tylko podejmuje temat

w∏asnych relacji z w∏adzà, lecz tak˝e krytykuje wspó∏czesne spo∏eczeƒstwo, co

od czasów Ciotki (Eloizy Paszkiewicz) nie charakteryzowa∏o twórczoÊci bia∏oru-

skich pisarek. Jednym z najciekawszych utworów Ewy Wie˝nawiec jest powieÊç

pt. Å‡ÚÎÂÈÍ‡, Í‡Ú˚ÌÍ‡ (Szopka, katarynka), której treÊç stanowià urywki ja-

koby „pods∏uchanych” rozmów, sk∏adajàcych si´ na deklaratywny dialog, próbu-

jàcy wyjaÊniç pozycj´ autorki wzgl´dem granic gatunkowych w∏asnego utworu

(... ani ∏adu, ani sk∏adu, ni to dziennik, ni to utwór fabularny, ni to strumieƒ Êwia-

domoÊci; Wie˝nawiec 2000: 155), rozmowa z „larwà w d˝insach”, istniejàcà wy-

∏àcznie w ÊwiadomoÊci narratorki, sny oraz listy „psycholi”, którzy piszà do nar-

ratorki pracujàcej w Komitecie Helsiƒskim). Postmodernistyczna w stylu, powieÊç

Ewy Wie˝nawiec odznacza si´ krytycznym nastawieniem pisarki, prezentujàcej

wyraênie subiektywnà ocen´ opisywanych zdarzeƒ:

Powoli wlok´ si´ do pracy przez dawny Cmentarz Luteraƒski. Teraz ma innà na-

zw´ – Park Wypoczynku. Brzmi eufemistycznie. Stare drzewa, stare ptaki, starzy lu-

dzie. Za cmentarzem zaczyna si´ „˚ebracza ulica” – ulica Liebknechta. Wzd∏u˝

ulicy stojà czteropi´trowe rudery i powojenne baraki, w których mieszkajà kolejne

pokolenia Jahusów. Zajmujà si´ zbieractwem – butelek, makulatury, szmat. Na

skutek ich dzia∏alnoÊci powstaje olbrzymia iloÊç kurzu. Zdmuchuj´ ten kurz ze sto-

∏u i z ekspresu do kawy. Robi´ kaw´ i siadam przy komputerze. Gdyby Komitet
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Helsiƒski wynajmowa∏ biuro gdzieÊ przy prospekcie Maszerowa czy w Broniewym

zau∏ku, gdzie chodzà ludzie bogaci, to wszystko by∏oby inaczej – i biuro mielibyÊmy

lepsze, i sprawy mia∏yby si´ lepiej. A tutaj czasem wydaje si´, ˝e ca∏y kraj zamieni∏

si´ w „Ró˝yczk´”. DziÊ na Bia∏orusi (niez∏a nazwa dla programu wiadomoÊci) wy-

skakuje gigantyczna spr´˝yna ob∏àkania. Jest to etap wyswobodzenia. Czuj´ jej na-

pi´cie i rozmach. Znajoma psychiatryczka mówi, ˝e na Bia∏orusi po∏owa ludzi po

czterdziestce ma „powa˝ne odchylenia pracy mózgu”. Jeszcze gorzej wÊród dzieci.

Skutki wielowiekowej diety ziemniaczanej. Zag∏ada najmàdrzejszych. Rosja, Czar-

nobyl, Komunizm. Nie kraj, a diabelski p´pek. (Wie˝nawiec 2000: 155)

Zarówno zewn´trzne, jak i wewn´trzne ˝ycie g∏ównej bohaterki jest pe∏ne dys-

harmonii, co znakomicie oddajà ró˝ne rodzaje przeplatajàcych si´ w powieÊci

dyskursów, zawartych w poszczególnych, zamkni´tych, samoistnych fragmentach

tekstu, reprezentujàcych totalnie krytyczne spojrzenie autorki. W powieÊci

Å‡ÚÎÂÈÍ‡, Í‡Ú˚ÌÍ‡ Ewa Wie˝nawiec nie tylko osàdza ludzi czy instytucje w∏a-

dzy paƒstwowej, ale tak˝e zastanawia si´ nad fatum cià˝àcym nad Bia∏orusià, spro-

wadzajàc konkretne zarzuty natury spo∏eczno-politycznej do poziomu abstrakcji

filozoficznych: Wyobraê sobie takà fabu∏´: jakaÊ ci´˝arna kobieta za pope∏nione

kiedyÊ grzechy trafia do piek∏a. Rodzi jej si´ dziecko. Dziecko przyzwyczaja si´ do

goràca, sma˝enia pi´t, zgrzytania z´bami i wykrzywionych twarzy. Nazywa piek∏o Oj-

czyznà. I nagle Bóg, widzàc niewinne dziecko, otwiera wrota piek∏a i mówi: idê,

dziecko, do nieba! A dziecko na to: „Nie pójd´, bo nie porzuc´ wijàcej si´ w bólu

Ojczyzny. My, dobrzy ludzie, odmienimy piek∏o”. Tymczasem piek∏o powsta∏o nie po

to, by je zmieniaç. Piek∏o jest miejscem, gdzie Bóg trzyma groênych idiotów. I dla-

tego je˝eli zobaczysz otwarte drzwi – uciekaj stamtàd!!!. (Wie˝nawiec 2000: 160)

Pod wzgl´dem stylistycznym powieÊç Ewy Wie˝nawiec najbardziej przypo-

mina strumieƒ ÊwiadomoÊci, lecz z punktu widzenia treÊci jest raczej satyrà spo-

∏ecznà, ni˝ lirycznà refleksjà. Ciekawym wàtkiem jest „walka” narratorki z ziem-

niakiem, uosabiajàcym wszystko, co si´ ∏àczy z ojczyznà, która traktuje g∏ównà

bohaterk´ po macoszemu. Stroniàc od k∏amliwej retoryki, Wie˝nawiec konse-

kwentnie obna˝a i degraduje poj´cia, które jeszcze do niedawna by∏y „Êwi´to-

Êcià” literatury narodowej.

Narodzie, Êwi´ta krowo! Nauczy∏am si´ ˝yç w twej brudnej oborze, u twego cie-

p∏ego boku – sarkastycznie mówi autorka ustami swej bohaterki (Wie˝nawiec

2000: 160).

Podobny obraz ojczyzny znajdziemy na ostatniej stronie kolejnego utworu

Ewy Wie˝nawiec. Bohater powieÊci ãflÎÂ˜Í‡ – ·‡ÎÂÚÌ¥ˆ‡ – Í‡‡ÎÂ‚‡  – ÒÔÎÂÚÌ¥ˆ
(Laleczka-baletnica-królowa-plotkarka) przypomina sobie rzeêb´ stojàcà przed bu-

dynkiem komitetu rejonowego: Kobieta z dzieckiem. Kobieta ma wyraênie zazna-

czone podstawowe oraz wtórne cechy p∏ciowe i ponurà twarz neandertalczyka. Pa-

trzy na zachód, gdzie w∏aÊnie ucich∏y odg∏osy wojny. Wrona, zadar∏szy dziób, przyglàda

si´ pomnikowi. Zdaje si´, bez aprobaty. (Wie˝nawiec 1999: 120)

Obraz kobiety z dzieckiem, tradycyjnie w kulturze bia∏oruskiej wynoszonej na

piedesta∏, w twórczoÊci Wie˝nawiec traci aureol´ Êwi´toÊci, zamieniajàc si´ w znak,

który zgodnie z g∏oszonymi przez autork´ ideami stratyfikacji genderowej nabie-

ra nowego znaczenia. Kobieta z dzieckiem, przedtem porównywana do Matki
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Boskiej, w powieÊciach Ewy Wie˝nawiec zostaje sprowadzona do kontekstu re-

alistycznego, w którym wszystkie kobiety sà sobie równe.

Postaç Teresy Zmuszki, g∏ównej bohaterki powieÊci ãflÎÂ˜Í‡ – ·‡ÎÂÚÌ¥ˆ‡
– Í‡‡ÎÂ‚‡ – ÒÔÎÂÚÌ¥ˆ‡, ∏àczy w sobie dwa najbardziej popularne wizerunki ko-

biet w literaturze – kobiety-matki oraz kobiety-grzesznicy (w przypadku Teresy

Zmuszki jest to postaç „grzesznej córki”). Tego typu stereotypy sà krytykowane

w pracach feministycznych, mi´dzy innymi w eseju filozofki Almiry Usmanowej

pt. ÅÂÁ‡·‡ÓÌÌ‡fl ÇÂÌÂ‡ (Bezbronna Wenus), opublikowanym razem powieÊcià

Ewy Wie˝nawiec w jednym z numerów czasopisma ARCHE (co potwierdza

zwiàzek pomi´dzy gender studies a wspó∏czesnà bia∏oruskà literaturà). Stereoty-

powe obrazy kobiet funkcjonowa∏y jako signifiant kultury patriarchalnej, koja-

rzone z tym, co „dobre”, czyli zaspokajajàce m´skie pragnienia na poziomie funk-

cjonalnym, przy tym jednak by∏y spychane na margines i represjonowane. Wynika

stàd, zdaniem Usmanowej, ambiwalencja obrazów matki i kobiety, które cz´sto

przekszta∏cajà si´ w nie mniej popularne obrazy wiedêmy czy nierzàdnicy. Poja-

wiajàca si´ w powieÊci Ewy Wie˝nawiec synteza Matki Boskiej oraz nierzàdnicy

oddaje ironiczny stosunek autorki do kultury patriarchalnej. W powieÊci ãflÎÂ˜Í‡
– ·‡ÎÂÚÌ¥ˆ‡ – Í‡‡ÎÂ‚‡ – ÒÔÎÂÚÌ¥ˆ‡ nie tylko Matka Boska, ale tak˝e anio∏

tracà aureol´ Êwi´toÊci:

Teresa spodziewa∏a si´ dziecka. Wtedy posz∏a na wieÊ. Ten sam anio∏, którego

spotka∏a kiedyÊ w Nowogródku, teraz sta∏ opierajàc si´ skrzyd∏em o szyld „Kabaƒ-

czycy”. Skrzyd∏o mia∏ przezroczyste. Na przywitanie kiwnà∏ g∏owà. Z jego podo∏ka

sypa∏y si´ du˝e Êliwki, nazbierane wczeÊniej w zdzicza∏ym ogrodzie Moczankow-

skim. (Wie˝nawiec 1999: 120)

Trzeba przyznaç, ˝e anio∏owie nale˝à chyba do najbardziej lubianych postaci

bia∏oruskich pisarek nowej fali. Ciekawe, czy anio∏owie myÊlà o seksie? (To∏stik

1999: 175) – pyta bohaterka Iriny To∏stik w opowiadaniu ëÛÒÚ˝˜‡, flÍÓÈ ÌÂ
·Û‰ÁÂ (Spotkanie, którego nie b´dzie), poÊwi´conym problematyce przemocy sek-

sualnej nad kobietà. Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e inne autorki tak˝e interesuje

w tej figurze przede wszystkim problem braku/obecnoÊci cech p∏ciowych oraz

mo˝liwoÊç/niemo˝noÊç ustalenia to˝samoÊci seksualnej.

Postaç „anio∏a bez skrzyde∏” pojawia si´ tak˝e w „powieÊci w detalach” Olgi

Gapiejewej. PowieÊç pt. ê˝Í‡ÌÒÚÛÍˆ˚fl ÌÂ·‡ (Rekonstrukcja nieba) zawiera

szereg opisów, w których najcz´Êciej pojawiajà si´ ró˝ne synonimy s∏owa „nie-

wyrazistoÊç” (·ÂÁ‚˚‡ÁÌ‡Òˆ¸). Gapiejewa konsekwentnie opowiada si´ przeciw-

ko utrwalonym schematom „kobiecych” oraz „m´skich” zachowaƒ. Wystarczy

przypomnieç chocia˝by poczàtki jej kariery literackiej, zainicjowanej skandalem

wokó∏ wiersza opisujàcego „kaw´ ze spermà”, który nie tylko przyniós∏ m∏odej

autorce popularnoÊç, lecz tak˝e podpowiada∏ czytelnikom, i˝ „powieÊç w deta-

lach” nale˝y rozpatrywaç jako wyk∏adni´ poglàdów feministycznych autorki.

W ka˝dym z „detali”, które sà odr´bnymi, niepowiàzanymi kontekstualnie frag-

mentami „mikropowieÊci” Gapiejewej (ka˝dy fragment mieÊci si´ na jednej stro-

nie druku), autorka g∏osi swój sprzeciw wobec zakorzenionych w ˝yciu codzien-

nym oraz w kulturze mitów dotyczàcych tego, o czym wypada mówiç kobiecie,

a o czym nie. G∏ównym tematem utworu jest protest przeciwko przypisywaniu
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ludziom okreÊlonych funkcji spo∏eczno-psychologicznych ze wzgl´du na p∏eç. Pro-

blem determinacji p∏ciowej staje si´ podstawowym wàtkiem ju˝ w rozpoczynajà-

cym powieÊç ironicznym „Ostrze˝eniu”:

Czytelnik ma prawo:

– w trakcie czytania korzystaç ze wszystkiego, co tu napisane;

– wyobra˝aç sobie siebie na miejscu g∏ównych bohaterów, bowiem autor, bioràc

pod uwag´ podzia∏ spo∏eczeƒstwa na p∏eç ˝eƒskà i m´skà, u˝ywa w tekÊcie powie-

Êci zarówno ˝eƒskich, jak i m´skich koƒcówek gramatycznych;

– do∏àczyç si´ do nas i uczestniczyç w budowaniu i wzmocnieniu spo∏eczeƒstwa

ludzi (nie)równouprawnionych, uprawiajàc ostrà krytyk´ lub tworzàc wznios∏e ody...

(Gapiejewa 2003: 5)

W powieÊci ê˝Í‡ÌÒÚÛÍˆ˚fl ÌÂ·‡ Olga Gapiejewa buntuje si´ przeciwko uni-

fikacji jednostki, od˝egnujàc si´ od norm rzàdzàcych spo∏eczeƒstwem logocen-

trycznym. Autorka broni prawa do kierowania si´ w∏asnymi emocjami, do bycia

jednostkà „niepoprawnà”. Dla bohaterki Gapiejewej Êwiat wyobraêni jest tak sa-

mo realny jak otaczajàca jà rzeczywistoÊç. We w∏asnych fantazjach rozpoznaje

rodzinne miasto, ˝yjàcych w rzeczywistoÊci kolegów-pisarzy i nawet „znajomego

anio∏a”, zmartwionego nadejÊciem staroÊci. (Anio∏owie te˝ cierpià na ból z´bów!

– stwierdza z udawanym wspó∏czuciem).

Bohaterka ê˝Í‡ÌÒÚÛÍˆ˚¥ ÌÂ·‡ w prowokujàcy sposób opisuje te˝ w∏asne

fantazje seksualne. Przyjrzyjmy si´ dwóm fragmentom.

Pierwszy przedstawia spotkanie z m´˝czyznà w metrze. Przez pryzmat Êwia-

domoÊci bohaterki najpierw widzimy jego rodzin´ (Trzy osoby: m´˝czyzna, kobie-

ta i dziecko, klasyczny uk∏ad. Wyraz ich twarzy tylko potwierdza przypuszczenie o tym,

˝e tworzà typowà Êrednio statystycznà rodzin´), póêniej pojawia si´ jego monolog

wewn´trzny (...czy to jest rzeczywiÊcie moja ˝ona? a ta tutaj to córka? to z nimi

mieszkam? to ta kobieta k∏adzie si´ przy mnie codziennie wieczorem i codziennie

rano nie mog´ si´ obudziç? a to dziecko – jedno b∏yskawiczne spotkanie mojego

plemnika z jej komórkà jajowà?). Póêniej bohaterka przyznaje si´ do tego, ˝e

chce ukraÊç m´˝czyzn´ jego ˝onie i córce.

Drugi fragment zawiera wyznanie mi∏osne bohaterki, skierowane pod adre-

sem nastoletniej dziewczyny (By∏am o nià piekielnie zazdrosna i chcia∏am, by na-

le˝a∏a wy∏àcznie do mnie. Póêniej nawet postanowi∏yÊmy si´ pobraç.)

Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e Gapiejewa celowo demonstruje swojà transgre-

syjnoÊç seksualnà. Nieprzypadkowo do ràk jej bohaterki trafia ksià˝ka pt.

èÂ‚ÂÒ¥¥ (Perwersje). W istocie jednak autork´ zajmuje nie tyle aspekt seksu-

alny, co genderowy, oraz brak mo˝liwoÊci wyboru w spo∏eczeƒstwie o wyraênie

zaznaczonych i trwa∏ych zasadach funkcjonowania relacji p∏ciowych. Nie seks

jest g∏ównym przedmiotem zainteresowania autorki, lecz jego funkcjonowanie

w Êwiecie „stworzonym dla m´˝czyzn”. Wprowadzajàc na scen´ bohatera, któ-

ry jest malarzem, pisarka sprzeciwia si´ w∏adzy utylitarno-voyeurystycznego „m´-

skiego spojrzenia”, zbli˝ajàc si´ w ten sposób do koncpecji feministycznych,

które oskar˝ajà m´˝czyzn o to, ˝e za pomocà sztuki tworzà stereotypy wizual-

ne narzucajàce wàskie ramy funkcjonalne oraz wzorce majàce okreÊlaç wartoÊç

kobiety. Bohaterka Gapiejewej rezygnuje z patrzenia na siebie przez pryzmat
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dominujàcych pragnieƒ m´˝czyzny: On pochyla si´ nad mojà g∏owà i mówi: ja-

kie to cudowne, ˝e pachniesz niczym. GdybyÊ by∏a wy˝sza, narysowa∏bym ci´ jako

Wenus. Siedzieç przez kamerà obcych oczu i zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e w rze-

czywistoÊci ciebie si´ nie widzi, poniewa˝ teraz jesteÊ mistycznà istotà o cudzym

imieniu i cudzej biografii. Jednak dobrze, ˝e nie jestem taka wysoka. (Gapiejewa

2003: 15)

Autorka obdarza bohaterk´ powieÊci swoim imieniem, dlatego mo˝emy po-

dejrzewaç je o pewne cechy wspólne. Deklaracj´ bohaterki odnoÊnie do w∏a-

snych perwersyjnych zachowaƒ seksualnych nale˝y rozpatrywaç w kontekÊcie

bardziej niewinnych prowokacji obyczajowych, takich jak na przyk∏ad „d∏uba-

nie paluszkiem w nosie”. Fantazje bohaterki sà niczym innym, jak buntem

przeciwko unifikacji jednostek w spo∏eczeƒstwie konsumpcyjnym. Jako przy-

k∏ad niech pos∏u˝y fragment z „detalu 72”, w którym bohaterka odwiedza

sklep odzie˝owy:

Pytajà mnie o rozmiar, ulubiony kolor. Jaki styl pani preferuje? Po wejÊciu na-

tychmiast zrozumiesz – tutaj wszystko kieruje si´ tylko jednym pragnieniem, by ka˝-

dego zaklasyfikowaç, bioràc pod uwag´ jego rozmiar, numer, znak, adres, gender,

status, image. Nie wiem, jaki mam rozmiar... Teraz jestem kimÊ innym, niczym

lalka, którà trzeba PRZE-braç. Tutaj leczy si´ sam proces, a nie rezultat... Nie da

si´ przed tym wykr´ciç. I tak zostaniesz sklasyfikowana, przydzielà ci numer osobi-

sty, odpowiednio okreÊlà, wyznaczà cen´, znajdà kupca, zapakujà niczym prezent

Êwiàteczny i wyÊlà. (Gapiejewa 2003: 11)

Bohaterka ê˝Í‡ÌÒÚÛÍˆ˚¥ ÌÂ·‡ buntuje si´ przeciwko dopatrywaniu si´ we

wszystkim sensu, logiki, przeciwko wyjaÊnianiu przyczyny ka˝dego zachowania,

przeciwko szukaniu we wszystkim korzyÊci i przeprowadzaniu klasyfikacji. Nale-

˝y jednak podkreÊliç, ˝e niezale˝nie od p∏ci autora polemika z logocentryzmem

– który zgodnie z myÊlà feministycznà ma swoje êród∏o w „kulturze patriarchal-

nej”, czyli takiej, w której dominuje element m´ski, a wi´c logika, racjonalizm

oraz priorytet myÊlenia naukowego nad ˝ywio∏em natury – jest obecna niemal-

˝e we wszystkich tekstach sk∏adajàcych si´ na to, co nazywamy Nowà Sytuacjà

Literackà.

Jednak˝e teksty feministyczne takich m∏odych autorek jak Olga Gapiejewa

czy Wal˝yna Mort polemizujà nie tyle z logocentryzmem, co z fallogocentryzmem.

„Fallusowi”, b´dàcemu symbolem m´skich wartoÊci, Gapiejewa przeciwstawia

„kobiecà pierÊ”, która symbolizuje potencja∏ twórczy oraz kreatywnoÊç i p∏od-

noÊç ˝ywio∏u kobiecoÊci. W powieÊci Gapiejewej „pierÊ” wià˝e si´ z poj´ciem

„skóry”, która w koncepcjach postmodernistycznych oznacza to, co jest wewn´trz-

ne, indywidualne, jest „ostatecznà granicà cielesnoÊci”, niczym „ostatnia bariera

przed stanem podniecenia”. Gapiejewa zr´cznie operuje tymi znaczeniami:

By∏o jeszcze za wczeÊnie, by dotknàç tej ledwo skropionej melaninà skóry, wi´c

moja êrenica, nie zwracajàc uwagi na to, ˝e jest obserwowana, kontynuowa∏a swo-

jà w´drówk´ wzd∏u˝ linii, starannie nakreÊlonej przez natchnienie. To by∏y one, bla-

doró˝owe o odcieniu marchewkowym oczy-brodawki, wytrzeszczone z charaktery-

stycznà dla nich bezczelnà koncentracjà. Jednà z nich raz po raz pokrywa∏a g´sia

skórka, mo˝e dlatego, ˝e s∏oƒce powoli zacz´∏o si´ chowaç i robi∏o si´ coraz ch∏od-
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niej, a mo˝e równie˝ dlatego, ˝e chowa∏o si´ w∏aÊnie za nià. Brodawk´ a˝ rozpie-

ra∏o z poczucia dumy i samozadowolenia. (Gapiejewa 2003: 5)

Motyw skóry jest szczególnie podkreÊlany w powieÊci nie tylko dlatego, ˝e au-

torka pragnie skoncentrowaç uwag´ czytelnika na „dotykaniu”, a nie „patrze-

niu”, ale tak˝e próbuje znaleêç nowe sposoby reprezentacji cielesnoÊci jako si-

gnifiant autentycznego doÊwiadczenia kobiet. I choç pojawiajàce si´ w powieÊci

opisy sà bardzo szczegó∏owe, „brodawka” w utworze Gapiejewej jest nie bar-

dziej realna od „penisa” czy „fallusa” z powieÊci bez tytu∏u Wal˝yny Mort. Oby-

dwie autorki nale˝à do tego pokolenia twórców, które aktualizowa∏o dobrze

znany dowcip przedstawiajàcy „penis jako symbol falliczny”. Ironizujàc na temat

wspó∏czesnej kultury fallocentrycznej, Wal˝yna Mort przedstawia penis jako

symbol wyw∏aszczenia: Fallus samotnoÊci przypomina lunet´. Kiedy pojawiam si´

gdzieÊ w pobli˝u, cicha i niepozorna, z dwoma spinkami na cienkich w∏osach, lu-

neta si´ wyd∏u˝a tyle ile trzeba, by obserwowaç mnie przez powi´kszajàce szk∏o swo-

jego penisa. (Mort 2005: 60)

W twórczoÊci Olgi Gapiejewej i Wal˝yny Mort cechy p∏ciowe przekszta∏cajà

si´ w pewnà konwencj´ literackà, co potwierdza myÊl Borysa Paramonowa o tym,

˝e we wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie [...] problem p∏ci jest problemem wolnej od

represji kultury (Paramonow 1997: 235). Kultura jako opozycja wobec mechani-

zmów biologicznych jest sta∏ym zagadnieniem podejmowanym przez europejskà

myÊl feministycznà. Pod koniec lat 1990., kiedy na Bia∏orusi pojawi∏y si´ pierw-

sze teksty neofeministek, problem ten sta∏ si´ aktualny tak˝e i tutaj.

Nawet mi∏oÊç, b´dàca sta∏ym i do niedawna bodaj˝e jedynym tematem twór-

czoÊci piszàcych kobiet, dziÊ przestaje byç kojarzona ze sferà uczuç, zaczynajàc

przypominaç akt twórczy. Ukochany! Ofiaruj´ Panu mój „utwór literacki”. Jest owo-

cem naszej mi∏oÊci. Prosz´ si´ nie gniewaç, ˝e jest troch´ koÊlawy. Mi∏oÊç te˝ czasem

bywa koÊlawa. Niech Pan bierze tego b´karta... (Wie˝nawiec 1998: 224) – tak zaczy-

na si´ opowiadanie pt. å˚ ‰‚‡ ıÓıÎ¥Í¥ (Ty i ja to dwa chochliki) Ewy Wie˝nawiec.

W kontekÊcie twórczoÊci wspó∏czesnych pisarek, zw∏aszcza m∏odego pokole-

nia, które doÊç agresywnie walczy o to, by twórczoÊç oceniano bez uprzedzeƒ

wynikajàcych z przynale˝noÊci seksualnej, traktowanie dzie∏a literackiego jako

„dziecka” przestaje dziwiç. Feministyczne has∏o nawo∏ujàce do „wyjÊcia z cienia

historii” zach´ci∏o bia∏oruskie autorki do „wyjÊcia z cienia historii literatury”.

Bronià wi´c nie tylko prawa do istnienia „kobiecego spojrzenia”, lecz tak˝e pra-

wa do prezentowania go w sztuce, domagajàc si´ przy tym oceny w∏asnej twór-

czoÊci bez stosowania kryteriów ulgowych. Co ciekawe, niemal˝e po∏owa tek-

stów feministycznych zawiera rozwa˝ania na temat w∏asnej metody twórczej,

a tak˝e prognozy dotyczàce reakcji krytyki. Autorki coraz cz´Êciej buntujà si´

przeciwko pob∏a˝liwoÊci, z jakà traktuje si´ twórców p∏ci ˝eƒskiej.

Charakterystyczna w tym wzgl´dzie wydaje si´ reakcja Wal˝yny Mort, jawnie

wyÊmiewajàcej w swojej powieÊci bez tytu∏u przedstawicieli p∏ci m´skiej, którzy

uwa˝ajà si´ za jedynych dystrybutorów literackiego talentu:

W trakcie ka˝dego spotkania, oboj´tnie, na jaki temat si´ rozmawia – na temat

sportu, seksu, muzyki czy polityki, wczeÊniej czy póêniej padnie to samo pytanie –

A propos, nadal piszesz wiersze?
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Lecz odpowiadaç takim ludziom, jak wy, ˝e „Tak, jestem poetkà” to tyle˝ co po-

wiedzieç: „Tak, to ja puÊci∏am bàka podczas koncertu, kiedy orkiestra w∏aÊnie wy-

konywa∏a „Romans” Ludwika van Beethovena urodzonego w 1758 roku, zaczyna-

jàcy si´ nutà si”.

Có˝ za brak wychowania! Lecz b´d´ to robi∏a zawsze, i b´d´ mia∏a poczucie wi-

ny wsz´dzie tam, gdzie idziemy razem, jeden przy drugim i patrzymy sobie w twarz,

gdzie palimy i pijemy i gdzie palenie i picie jest zabronione. Tam, gdzie wdychamy

to samo powietrze i nawzajem dotykamy receptorów na naszej skórze. I co dziwne,

nikogo nie przera˝a, ˝e tak ma∏o o sobie wiemy, nie znamy i nie rozumiemy cu-

dzych pragnieƒ, boimy si´ cudzych marzeƒ. I nie ma zadania, którego razem mo-

glibyÊmy si´ podjàç, nie ma takiego miejsca, gdzie moglibyÊmy si´ spotkaç, nie ma

takiego j´zyka, w którym mog∏yby si´ porozumieç wi´cej ni˝ dwie osoby. (Mort

2005: 69)

Przedstawicielki m∏odego pokolenia bia∏oruskich autorek, mi´dzy innymi Wal-

˝yna Mort, Ewa Wie˝nawiec, Olga Gapiejewa, Maria Rowda, twierdzà, ˝e win´

za izolacj´, archaicznoÊç, brak psychologizmu oraz innowacji artystycznej we

wspó∏czesnej literaturze narodowej ponosi fallogocentryzm zadufanej w sobie tra-

dycyjnej m´skiej kultury bia∏oruskiej. Przyk∏adem takiego stanowiska niechaj

b´dzie fragment powieÊci Wal˝yny Mort. Akcja toczy si´ w muzeum literackim.

Obserwujàc swoich kolegów po fachu, bohaterka powieÊci o imieniu Wal˝yna

(sic!) dochodzi do wniosku, i˝ „umieranie” kultury narodowej jest skutkiem za-

chowania pisarzy, którzy literatur´ zamienili w eksponat muzealny.

PoÊrodku sali siedzieli bia∏oruscy pisarze. Póki moje spojrzenie balansowa∏o po-

mi´dzy Êcianà a pod∏ogà, pisarze usi∏owali klonowaç literatur´ bia∏oruskà. Bardzo

si´ starali, a to dlatego, ˝e chyba nigdy nie widzieli siebie w lustrze, nie s∏yszeli swo-

jego g∏osu, nie czytali swoich utworów, nie wiedzieli wi´c, ˝e najpierw trzeba by klo-

nowaç ich samych. Ju˝ pozdychali i trzeba b´dzie czekaç na Sàd Ostateczny, by za-

mówiç zmartwychwstanie chocia˝by tych, co mieli najwi´cej publikacji. ˚yli i umarli

wszyscy razem, w zorganizowanym przez nich samych raju, z daleka od tych, którzy

nie pisali powieÊci i nie byli drukowani w czasopismach, czytanych przez pisarzy...

˚yli literaturà i przez ca∏e swoje ˝ycie nie zrobili ani jednego kroku dalej, nawet nie

splun´li nigdy poza granice swego Êwiata. (Mort 2005: 73) Paradoksalnie w∏aÊnie

Wal˝yna Mort, której pseudonim oznacza „Êmierç”, walczy o o˝ywienie literatu-

ry bia∏oruskiej, wyrzucenie z niej „sinych trupów” (jak nazywa wspó∏czesnych pi-

sarzy), o powstawanie wartoÊciowych dzie∏ literackich, które mia∏yby opisywaç

Êwiat w jego najró˝niejszych kszta∏tach, z uwzgl´dnieniem jego ró˝norodnoÊci,

„innoÊci”. W ten sposób problematyka genderowa, wydawa∏oby si´ daleka od

problemów sztuki, uczestniczy w kszta∏towaniu Nowej Sytuacji Literackiej, której

najistotniejszym przejawem jest walka z dominujàcym w poprzednim paradyg-

macie kulturowym logocentryzmem.

Wspó∏czesna literatura kobiet jest bardzo ró˝norodna. Nawet autorki zalicza-

ne przez krytyków do „awangardy literatury kobiecej” prezentujà czasami nie-

zbyt wysoki poziom twórczoÊci artystycznej. Trzeba przyznaç, ˝e proz´ kobiet

nadal cechuje brak szerokiego spojrzenia na Êwiat, strach oraz niech´ç do po-

dejmowania trudnych dylematów wspó∏czesnoÊci, a tak˝e ograniczony repertuar
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tematów, co w efekcie daje kolejnà powieÊç o nieodwzajemnionej mi∏oÊci. Uty-

skiwania pod adresem „literatury kobiecej” biorà si´ raczej z takich powodów,

a nie, jak twierdzà neofeministki, wskutek spisku uknutego przez p∏eç prze-

ciwnà.

Prze∏o˝y∏a Irina Kuêmina

Literatura

Aleksijewicz, Swiet∏ana, 2002, ◊Ñ‚‡ ‡ÔÓ‚fl‰˚ Á ÍÌi„i ó‡ÓŸÌ˚ ‡ÎÂÌ¸ ‚Â˜Ì˚ı ÎÓ‚‡Ÿ”, ÑÁÂflÒÎÓŸ
nr 1.

Ficner, Tatiana A., 2003, ÉÂÌ‰˝Ì˚fl Ô‡·ÎÂÏ˚ Û ·ÂÎ‡ÛÒÍ‡È ÎiÚ‡‡ÚÛ˚ ïï ÒÚ‡„Ó‰‰Áfl,

autoreferat rozprawy doktorskiej (maszynopis), åiÌÒÍ.

Gapiejewa, Olga, 2003, ê˝Í‡ÌÒÚÛÍˆ˚fl ÌÂ·‡, åiÌÒÍ.

Mort, Wal˝yna, 2005, ü ÚÓÌÂÌ¸Í‡fl flÍ Ú‚‡Â ‚ÂÈÍi, åiÌÒÍ.

Paramonow, Borys, 1997, äÓÌÂˆ ÒÚËÎfl, åÓÒÍ‚‡.

Wie˝nawiec, Ewa, 2000, ◊Å‡ÚÎÂÈÍ‡, Í‡Ú˚ÌÍ‡, ARCHE, nr 5.

Wie˝nawiec, Ewa, 1999, ◊ãflÎÂ˜Í‡, ·‡ÎÂÚÌiˆ‡, Í‡‡ÎÂ‚‡, ÒÔÎÂÚÌiˆ‡”, ARCHE, nr 3.

Wie˝nawiec, Ewa, 1998, ◊å˚ ‰‚‡ ıÓıÎ¥Í¥”, ARCHE, nr 1.

To∏stik, Irina, 1999, ARCHE, nr 3.

SUMMARY

The New Literary Situation: the Gender Factor

In this article Hanna Kislitsyna characterises the literary works by several Belorussian

women writers who significantly influence the way cultural paradigms evolve in this country

from the traditional and phallocentric to the post-modern and gendered. The author points

to the fact that already in the 1980s, Svetlana Aleksyevich attempted re-writing modern

history from the feminine perspective in a series of interviews with women participants of

World War Two, focusing on topics related to the female body and physiology, violence and

death; she continued this project over the next decade, raising such difficult themes as for

example the Chernobyl catastrophe or the Afghanistan war. Another strategy of representing

‘her-story’ is to be seen in Olga Ipatova’s historic fantasy fiction situated in medieval times

and evoking the Great Goddess myth. The emphasis here, however, is on writings by the

younger generation of women authors who made their literary debuts during the 1990s: Eva

Vezhnavec, Walzhyna Mort and Olga Gapeyeva. In their prose there are strong anti-patriarchal

accents combined with innovative literary techniques, typical for the post-modern aesthetics.
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III. OBSZAR PO¸UDNIOWOS¸OWIA¡SKI

SVETLANA SLAPÂAK

Feminizm i pisarstwo kobiet na polu minowym:
paradygmat jugos∏owiaƒski 

i postjugos∏owiaƒski 
w perspektywie synchronicznej 

i diachronicznej

1. Zmienne wzorce siostrzaƒstwa: 
feminizm w regionach postjugos∏owiaƒskich

Zjawisko przemocy wobec kobiet, w tym zw∏aszcza przemocy, do której do-

chodzi w warunkach wojny, jest tematem najwy˝szej wagi dla istnienia zaan-

ga˝owanej myÊli feministycznej zarówno dziÊ, jak i (prawdopodobnie) w przy-

sz∏oÊci. [...]

W wi´kszoÊci krajów by∏ej Jugos∏awii debata [nad reprodukcyjnymi prawami

kobiet – przyp. aut.] zosta∏a od∏o˝ona do lamusa. Jednak w S∏owenii wytwo-

rzy∏a si´ innego rodzaju sytuacja. Mimo pojawienia si´ konserwatywnych partii

politycznych, programowo przeciwnych wolnemu wyborowi kobiet w kwestii

macierzyƒstwa, nie dosz∏o do wyeliminowania tej problematyki z ogólnej dysku-

sji na temat praw kobiet. GdybyÊmy w latach 1980. nie doprowadzili tej deba-

ty na okreÊlony poziom, tak˝e i w S∏owenii mog∏oby si´ zdarzyç to samo [co

w innych krajach postjugos∏owiaƒskich – przyp. red.]. (Dobnikar 2000: 360, 364)1

W powy˝szych s∏owach napisanych pod koniec XX wieku (tom publikacji,

w którym zamieszczony zosta∏ cytowany tekst, ukaza∏ si´ w roku 2000) wyczu-

wa si´ ewidentnà trosk´ o to, jak s∏oweƒski feminizm zostanie odebrany przez

s∏oweƒskà zbiorowoÊç paƒstwowà/etnicznà w relacji do innych spokrewnionych

z nim postjugos∏owiaƒskich paƒstwowych/etnicznych feminizmów. Za∏o˝ona tu

porównywalnoÊç przemocy wobec kobiet w jej wydaniu codziennym z przemo-

1 Rezygnujàc z przypisów, które niepotrzebnie obcià˝y∏yby niniejszy tekst i utrudni∏y jego

lektur´, odsy∏am zainteresowanych do zamieszczonej na koƒcu bibliografii – przyp. aut.



cà, do jakiej dochodzi podczas wojny, jest wielce szkodliwa dla feministycznej

dzia∏alnoÊci pacyfistycznej, gdy˝ odsuwa kwesti´ pokoju na dalszy plan. Tym sa-

mym pozbawia pacyfizm silnych wi´zi z feminizmem, nie wynikajàcych zresztà,

co oczywiste, z jakichkolwiek uwarunkowaƒ „naturalnych”, lecz z tego, ˝e jest

on niejako „wpisany” w kobiecà kultur´. Strukturalnym sk∏adnikiem prezento-

wanej tu koncepcji feminizmu jest pluralizm feminizmów, zaÊ wewn´trzny po-

rzàdek tak pojmowanego feminizmu opiera si´ na kategorii „wi´kszej” ni˝ ko-

biecoÊç – na paƒstwowym i narodowym kolektywie. Mo˝na postawiç pytanie, czy

owa koncepcja jest odzwierciedleniem doÊç archaicznego myÊlenia uniwersali-

stycznego, czy raczej wynika z konkretnego, lokalnego umiejscowienia. Najpew-

niej z jednego i z drugiego, gdy˝ dochodzà w niej do g∏osu zarówno poglàdy

wczeÊniejsze, jak i teraêniejszy wspólny, mi´dzynarodowy kontekst, w jakim sy-

tuuje si´ feminizm jugos∏owiaƒski oraz postjugos∏owiaƒski – przy czym mam tu

na myÊli nie tylko internacjonalistycznà ideologi´ socjalizmu, lecz tak˝e bliskie

i zapoczàtkowane jeszcze w wieku XIX wspó∏istnienie z feminizmami europej-

skimi i amerykaƒskimi.

W d∏ugim procesie kszta∏towania si´ na Ba∏kanach paƒstw narodowoÊcio-

wych poprzez wyzwalanie si´ spod w∏adzy dwóch imperiów – otomaƒskiego

i austro-w´gierskiego – rozpadajàce si´ patriarchalne uk∏ady spo∏eczne pozosta-

wi∏y po sobie liczne Êlady w dominujàcych narracjach, dyskursach i zachowa-

niach, a z ca∏à pewnoÊcià w relacjach mi´dzy p∏ciami. W istocie patriarchalne

narracje potrzebne by∏y nowo powsta∏ym paƒstwom do zorganizowania podsta-

wowych tekstów o przesz∏oÊci i to˝samoÊci narodowej, jednak w zakresie orga-

nizacji struktur spo∏ecznych pojawienie si´ mononuklearnej rodziny mieszczaƒ-

skiej oznacza∏o zarazem kres pewnych przestrzeni i socjokulturowych nisz

zajmowanych przez kobiety w obr´bie mniej lub bardziej elastycznej sfery pa-

triarchalnej. Zmianà tà dotkni´te zosta∏y niektóre osobliwoÊci ba∏kaƒskiej kul-

tury kobiecej – przekraczajàcej Êcis∏e i niekiedy bardzo sztuczne granice mi´dzy

chrzeÊcijaƒstwem a islamem – takie jak multilingwizm, pos∏ugiwanie si´ j´zyka-

mi krypto-ludycznymi oraz wyspecjalizowanymi gatunkami twórczoÊci oralnej.

Owe utracone „terytoria” w∏adzy i produkcji dóbr kulturowych kontrolowane

w dawnym patriarchacie przez kobiety, w nowych paƒstwach nale˝a∏o znaleêç

gdzie indziej – przede wszystkim w mi´dzynarodowym ruchu feministycznym.

Ba∏kaƒskie feminizmy pod wieloma wzgl´dami nie by∏y wcale wtórne, lecz para-

lelne wobec dynamiki zachodnich ruchów feministycznych, dzieli∏y z nimi te sa-

me dylematy polityczne, walk´ o obecnoÊç [w sferze publicznej – przyp. red.]

i o zmiany prawne, posiada∏y tak˝e podobne oparcie ideologiczne w dziewi´t-

nastowiecznym socjalizmie. Opublikowana przez Zork´ Jankoviç w Nowym Sadzie

w roku 1911 panorama Êwiatowego feminizmu ˚ensko pitanje (Kwestia kobieca)

stanowi niezwyk∏y przyk∏ad tego, na jak wysokim poziomie odbywa∏a si´ ówcze-

Ênie komunikacja i wymiana idei przewodnich w mi´dzynarodowym ruchu ko-

biet. Julka Hlapec Dor…eviç w swoich Studije i eseji o feminizmu (Studia i eseje

o feminizmie) wydanych w Belgradzie w roku 1932 poruszy∏a z kolei wiele kwe-

stii kluczowych dla jej epoki, takich jak socjalizm, nacjonalizm oraz zagro˝enie

faszyzmem i nazizmem, analizujàc je z perspektywy feministycznej. Jelena Dimi-
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trijeviç, feministka starszej generacji, która pod koniec XIX wieku napisa∏a

swojà pierwszà ksià˝k´ o kobietach muzu∏maƒskich (Pisma iz Nisa o haremima/

1897, Listy z Niszu o haremie), a w roku 1918 nast´pnà o feministkach turec-

kich (Pisma iz Soluna/Listy z Salonik), w du˝o póêniejszym dzienniku z podró˝y

zatytu∏owanym Siedem mórz i trzy oceany (1940, Sedam mora i tri okeana) wspo-

mina o spotkaniu z egipskà feministkà Houdà Scharawi. Dyskutowa∏y wówczas

o feminizmie i nacjonalizmie, Jelena zaÊ stwierdzi∏a w koƒcu, i˝ najszcz´Êliwsze

chwile ˝ycia sp´dzi∏a w∏aÊnie z muzu∏mankami...

¸àczenie dzia∏alnoÊci narodowoÊciowej z feministycznà by∏o zjawiskiem typo-

wym dla regionu ba∏kaƒskiego i mimo przerwy spowodowanej ideologicznà inter-

wencjà socjalizmu powraca ono raz po raz w zmieniajàcych si´ kontekstach i dys-

kursach w∏adzy. Niezale˝ne od innych opcji politycznych projekty feministyczne

nawet w dzisiejszych czasach wcià˝ pozostajà raczej wyjàtkiem ni˝ regu∏à, istnia∏y

jednak i takie programy polityczne, w których kobiety zyskiwa∏y nie tylko prawa

i przywileje, ale tak˝e rol´ wr´cz symbolicznà, reprezentujàc niejako ca∏à ideolo-

gi´. Z pewnoÊcià tak w∏aÊnie by∏o w Jugos∏awii w latach drugiej wojny Êwiatowej,

kiedy to ruch komunistyczny po∏àczy∏ si´ z ruchem oporu. W sytuacji, gdy dzia-

∏acze Partii Komunistycznej zmuszeni byli przenosiç si´ z miast w g∏àb kraju, od

elity towarzyszek-konspiratorek do niepiÊmiennych kobiet wiejskich, pot´˝na pro-

paganda okazywa∏a si´ niezb´dna dla zapewnienia im ze strony tego nowego ko-

biecego otoczenia pomocy logistycznej, medycznej, dostaw ˝ywnoÊci tudzie˝ in-

nych form wsparcia koniecznych w wojnie partyzanckiej. Powsta∏y wówczas

Antyfaszystowski Front Kobiet (AF˚) po wojnie sta∏ si´ najpot´˝niejszà i najbar-

dziej masowà organizacjà politycznà w nowej Jugos∏awii, znacznie przewy˝szajàcà

Parti´ Komunistycznà jeÊli idzie o liczb´ cz∏onków. [...] Ów zwiàzek mi´dzy w∏a-

dzà komunistycznà i kobietami trwa∏ kilka lat, dopóki zerwanie przez Tit´ ze Sta-

linem i stalinizmem nie doprowadzi∏o w partii do wzrostu podejrzliwoÊci wobec

potencjalnych wrogów wewn´trznych i prosowieckich zdrajców. Ostatecznie

AF˚ rozwiàzano w roku 1952, zaÊ cz´Êç jego cz∏onkiƒ przy∏àczy∏a si´ do komu-

nistycznej nomenklatury. I choç w partyjnych programach zabrak∏o miejsca dla fe-

minizmu, kobiety nie utraci∏y raz zdobytych praw i przywilejów. W istocie jednak,

w nowym, bardziej liberalnym systemie ekonomicznym i przy szerszym otwarciu

kulturalnym na Zachód komuniÊci jugos∏owiaƒscy o˝ywili niektóre stare kody pa-

triarchalne, ∏àczàc je z nowym konsumpcyjnym wizerunkiem kobiecoÊci, w efek-

cie czego narodzi∏a si´ pot´˝na, otwarcie wroga wobec feminizmu machina w∏a-

dzy. Dawne cz∏onkinie AF˚ sta∏y si´ przedmiotem niewybrednych dowcipów na

temat braku kobiecoÊci, a seksualny liberalizm sprawi∏, ˝e Jugos∏awia sta∏a si´ g∏ów-

nym producentem pornografii dla krajów bloku sowieckiego. Dla popkultury ju-

gos∏owiaƒskiej – piosenkarzy, artystów – kraje te stanowi∏y niewyczerpane êród∏o

zysków i s∏awy. Fala liberalizmu mia∏a te˝ swoje dobre strony: do Jugos∏awii mo˝-

na by∏o przemycaç dysydenckie ksià˝ki i artyku∏y, a nast´pnie t∏umaczyç je i pu-

blikowaç, co z kolei umacnia∏o lokalnà opozycj´ i dostarcza∏o jej narz´dzi krytycz-

nych. W tej dynamicznej scenerii nie odczuwa∏o si´ nieobecnoÊci feminizmu – wielu

dysydentów ˝ywi∏o przekonanie, i˝ kwestie feministyczne sà „mniej istotne” od

walki o prawa cz∏owieka czy o wolnoÊç s∏owa, a poglàd ten podziela∏y liczne opo-
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zycyjne dzia∏aczki... W pewnym sensie ów brak zainteresowania da∏ impuls kobie-

tom zajmujàcym si´ feminizmem (zarówno teoretyczkom, jak i aktywistkom) do

podj´cia niezale˝nej od kr´gów dysydenckich dzia∏alnoÊci.

Ró˝nice regionalne, a wraz z nimi nowe postrzeganie feminizmu, zacz´∏y si´ uwi-

daczniaç pod koniec lat 1960., po dotarciu do Jugos∏awii fali wydarzeƒ 1968 roku,

po sowieckiej inwazji w Czechos∏owacji i nasileniu si´ ideologii nacjonalistycz-

nych w Chorwacji i Serbii. W Chorwacji nomenklatura partyjna odnosi∏a si´ wy-

rozumiale do wzrostu zainteresowania feminizmem w kr´gach akademickich, a Par-

tia Komunistyczna inicjowa∏a, wspiera∏a i finansowa∏a feministyczne konferencje

i publikacje. Mo˝na wskazaç kilka przyczyn wyjaÊniajàcych takà postaw´: femi-

nizm by∏ prawdopodobnie jedynà szko∏à myÊlenia uprawiajàcà teoretycznà re-

fleksj´ na temat Trzeciego Âwiata, stanowiàcego podówczas dla Jugos∏awii obszar

znacznych inwestycji politycznych, ponadto dawa∏ solidnà broƒ przeciwko nasila-

jàcemu si´ chorwackiemu nacjonalizmowi i nie podwa˝a∏ ideologii komunistycz-

nej. Inaczej sprawy mia∏y si´ w Serbii, gdzie nawet antykomunistyczna opozycja

datujàca si´ od 1968 roku pot´pia∏a feminizm i minimalizowa∏a jego znaczenie.

Nomenklatura serbska, w obawie przed narastaniem ruchów opozycyjnych w Êro-

dowiskach akademickich i w kr´gach elit intelektualnych, przyklei∏a feminizmo-

wi etykiet´ produktu „importowanego” z dekadenckiego Zachodu, lecz w rzeczy-

wistoÊci i w∏adza, i opozycja zajmowa∏y w tej kwestii podobne stanowisko.

Feministki, dobrze zorientowane w rosnàcej sile politycznej i intelektualnej za-

chodniego feminizmu, w Serbii musia∏y stawiç czo∏o „zdwojonemu problemowi”

(double trouble) – przekonaç do siebie opozycyjnych (domniemanych) sojuszni-

ków i walczyç o to, by ich program zaakceptowali partyjni prominenci. Chorwac-

kie, serbskie i s∏oweƒskie feministki ÊciÊle ze sobà wspó∏pracowa∏y, razem wyda-

jàc publikacje i uczestniczàc w konferencjach, zw∏aszcza od lat 1980., kiedy to

wielka odwil˝, która nastàpi∏a po Êmierci Tity, u∏atwi∏a i przyÊpieszy∏a komuni-

kacj´ ze Êwiatem. Znakiem firmowym tej dekady sta∏y si´ Êwiatowe kongresy pi-

sarstwa kobiecego i seminaria feministyczne w Dubrowniku: ktokolwiek wówczas

coÊ znaczy∏ w feminizmie, pr´dzej czy póêniej làdowa∏ w Dubrowniku, a jugos∏o-

wiaƒska myÊl feministyczna, zorientowana g∏ównie na teorie francuskie, robi∏a

na uczestnikach tych konferencji spore wra˝enie. Podczas jednej z ostatnich,

w roku 1990, jugos∏owiaƒskie feministki apelowa∏y do mi´dzynarodowych goÊci,

by zwrócili uwag´ swoich krajów na narastajàcà groêb´ wybuchu wojny w Jugo-

s∏awii, a tak˝e zredagowa∏y wspólne oÊwiadczenie, w którym podkreÊla∏y swoje

poparcie dla paƒstwa wieloetnicznego i dla sprawy pokoju oraz wyst´powa∏y

przeciwko nacjonalizmom i odradzaniu si´ postaw konserwatywnych w licznych

rodzimych inicjatywach politycznych. Do tego czasu dawna kultura dysydencka

podzieli∏a si´ na mniejszoÊç z∏o˝onà z dzia∏aczy projugos∏owiaƒskich, prokonfe-

deracyjnych i pacyfistycznych oraz zdecydowanà wi´kszoÊç dzia∏aczy narodowo-

Êciowych, którzy teraz zacz´li broniç interesów „w∏asnej” nomenklatury i nowych

ugrupowaƒ politycznych – od otwarcie faszyzujàcych po umiarkowanie, konstytu-

cjonalnie nacjonalistyczne. W tej sytuacji tak˝e w kr´gach feministycznych mu-

sia∏a nastàpiç generalna schizma, a w miar´ rozwoju dzia∏aƒ wojennych – osta-

teczny roz∏am mi´dzy optujàcymi za pokojem i wspó∏pracà kobietami a innymi
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si∏ami politycznymi, zdominowanymi g∏ównie przez m´˝czyzn, co w koƒcu dopro-

wadzi∏o do tego, ˝e nawet dziÊ, dziesi´ç lat po zakoƒczeniu wojny w Jugos∏awii,

nadal mamy w tym regionie do czynienia z czymÊ na kszta∏t wojny p∏ci.

Feministyczna kooperacja w Jugos∏awii przed wojnà i po jej wybuchu pozwo-

li∏a wypracowaç program, który by∏ zarówno otwarcie feministyczny, jak i gene-

ralnie opozycyjny wobec w przewa˝ajàcej mierze m´skiej polityki konfliktu i roz-

padu paƒstwowego. Jednak idealizowanie tej wspó∏pracy by∏oby b∏´dem: na

konferencji, która odby∏a si´ w Belgradzie w roku 1990, dzia∏aczki i teoretycz-

ki nie zdo∏a∏y osiàgnàç porozumienia w kwestii stworzenia ogólnojugos∏owiaƒskiej

platformy feministycznej, i to nie tylko w wyniku wewn´trznych problemów or-

ganizacyjnych, lecz równie˝ z obawy przed w∏adzami narodowymi lub ze wzgl´-

du na tajne z nimi wspó∏dzia∏anie. W roku 1992 w Zagrzebiu, na konferencji

zorganizowanej i sfinansowanej przez sekcj´ niemieckiej Partii Zielonych, uczest-

nicy ekskomunikowali feministki serbskie, które w owym czasie stanowi∏y ju˝

w Serbii najbardziej jawnà opozycj´ przeciw wojnie... Antywojenna polityka fe-

ministyczna w du˝ej mierze nie wykorzysta∏a ówczesnej szansy reprezentowania

jeszcze w warunkach pokojowych interesu kobiet: propagowania i egzekwowa-

nia równych praw obywatelskich, karania przemocy wobec kobiet, prawa do po-

siadania mieszanych etnicznie rodzin i wszelkich multietnicznych relacji, wielo-

kulturowoÊci jako warunku koniecznego dla ka˝dej, lecz zw∏aszcza dla ba∏kaƒskiej

kultury itd. Dla ka˝dego, kto próbowa∏ formu∏owaç jakiekolwiek polityczne cele,

oczywistym by∏o, i˝ wiele z tych postulatów wywodzi∏o si´ wprost z zasad, na

których zbudowane zosta∏o paƒstwo jugos∏owiaƒskie. Jednak w okresie, o któ-

rym mowa, sprzeciw wobec jugos∏owiaƒskiej nomenklatury komunistycznej w po-

∏àczeniu z rosnàcà falà nacjonalizmów stanowi∏y chyba zbyt wielkà przeszkod´

dla uznania ciàg∏ej aktualnoÊci idei, jakie leg∏y u podstaw istnienia Jugos∏awii...

Zaanga˝owanie feministek na pewno nie mog∏o uratowaç Jugos∏awii przed

destrukcjà. Oznacza∏o jednak istotny post´p w ogólnoÊwiatowej polityce femini-

stycznej, czego skàdinàd Zachód jakby nie zauwa˝y∏. Gdy po roku 1989 femi-

nistki amerykaƒskie ruszy∏y ∏awà do krajów postkomunistycznych, by edukowaç

feministycznie tamtejsze spo∏eczeƒstwa, jedno z licznych nieporozumieƒ nastà-

pi∏o w∏aÊnie w Jugos∏awii. Nie zetkn´∏y si´ tu bowiem ze skrajnym przypadkiem

gwa∏townej transformacji politycznej, lecz trafi∏y na pole walki politycznej mi´-

dzy zwolennikami post´pu i narodowymi tradycjonalistami, walki, która osta-

tecznie przerodzi∏a si´ w wojn´ terytorialnà. Z drugiej strony wiele zachodnich

feministek otwarcie optowa∏o za zwiàzaniem ruchu kobiecego z narodowoÊcio-

wà i nacjonalistycznà politykà „ich” regionu. NieÊwiadome swej ewidentnie kolo-

nialnej perspektywy, cz´sto ∏àczy∏y si´ z wybranà grupà narodowoÊciowà, jak to

mia∏o miejsce na zagrzebskiej konferencji w roku 1992, ale podobne nastawie-

nie widaç równie˝ w wielu publikacjach pochodzàcych z póêniejszej dekady.

Przykra jest w nich zw∏aszcza ca∏kowita ignorancja co do lokalnych uwarunko-

waƒ, arbitralny lub stronniczy dobór miejscowych informatorów oraz, Êmiem

twierdziç, totalna nieznajomoÊç prac tutejszych feministek akademickich...

Cytat, od którego rozpocz´∏am niniejsze rozwa˝ania, sytuuje autork´ artyku∏u

niebezpiecznie blisko tych zjawisk przez to, ˝e k∏adzie nacisk na aspekt narodo-
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wy, definiujàc specyficzny dla okreÊlonego regionu proces rozwoju feminizmu

i jego program. W moim przekonaniu natomiast w∏aÊnie rozbrat z aktualnymi

orientacjami politycznymi jest warunkiem niezale˝noÊci programów feministycz-

nych i politycznej refleksji nad pogarszajàcà si´ sytuacjà kobiet we wszystkich

krajach postjugos∏owiaƒskich, nie wy∏àczajàc S∏owenii.

Dzisiejsza mapa dzia∏alnoÊci kobiecej i feminizmu akademickiego w rejonie

ba∏kaƒskim jest bardzo dynamiczna i wymaga∏aby szczegó∏owej analizy. Studia

kobiece i genderowe, na uniwersytetach s∏oweƒskich i chorwackich obecne od

po∏owy lat 1980., w S∏owenii rozmno˝y∏y si´ i rozdrobni∏y, zaÊ w Chorwacji

muszà walczyç o swà pozycj´. Studia genderowe wkroczy∏y te˝ do uniwersytetu

w Nowym Sadzie – kolebki ba∏kaƒskiego feminizmu – oraz w Belgradzie, majà

równie˝ swoje nisze na uniwersytecie w Sarajewie, a tak˝e w Macedonii, w zo-

rientowanych akademicko organizacjach pozarzàdowych (NGO), takich jak np.

Instytut Euro-Ba∏kaƒski w Skopje. Europejskie standardy dotyczàce praw kobiet

i ich udzia∏u w polityce, jakkolwiek wypracowywane poma∏u i w sposób niescen-

tralizowany, z pewnoÊcià zawa˝à na sytuacji w krajach nowo przyj´tych do EU

i w krajach kandydujàcych, lecz trudno wiàzaç z tym faktem jakieÊ wielkie i ob-

liczone na niedalekà przysz∏oÊç nadzieje. Najwi´kszym zagro˝eniem dla szybkie-

go post´pu w tych sprawach jest dziÊ widoczna w Serbii, ale i w innych paƒ-

stwach regionu, mizoginia sàczàca si´ z mediów, kultury popularnej, polityki

KoÊcio∏a i wi´kszoÊci partii, zw∏aszcza gdy ∏àczà si´ z nià skandaliczne formy trak-

towania kobiet, takie jak handel ˝ywym towarem i prostytucja, bezrobocie, ogra-

niczanie podstawowych praw, backlash w najgorszym wydaniu. Podj´cie tych za-

gadnieƒ przez europejskie studia kobiece i genderowe mog∏oby zaowocowaç

zerwaniem z amerykaƒskà supremacjà w tych dziedzinach i z angielskoj´zycz-

nym kolonializmem.

Wiele z tych kwestii pojawia si´ w europejskich programach feministycznych

i jest rzeczà oczywistà, ˝e feministki ba∏kaƒskie sà nimi bezpoÊrednio zaintere-

sowane. Jednak to zainteresowanie mo˝e byç w pe∏ni i w ca∏ej swojej ró˝norod-

noÊci wyartyku∏owane jedynie poprzez powa˝ne studia nad konkretnymi przy-

padkami w ich kontekÊcie historycznym i porównawczym.

2. MobilnoÊç kobiet i zmiana kulturowa: uj´cie teoretyczne

PrzedwczeÊnie zmar∏a ˚arana Papiç utrzymywa∏a z naciskiem, i˝ kobiece w´-

drówki po regionie ba∏kaƒskim mia∏y wymiar polityczny. I choç stwierdzenie to

by∏o wybitnie kontekstowe, choç odnosi∏o si´ do niedawnej wojny w Jugos∏awii,

do rozpadu jugos∏owiaƒskiego paƒstwa, do zmian w Europie Ârodkowo-Wschod-

niej po roku 1989 i skomplikowanego procesu integracji europejskiej, nie wol-

no nam zlekcewa˝yç zawartego w nim potencja∏u teoretycznego. Przeciwnie,

winniÊmy szczegó∏owo rozwa˝yç ewentualny wp∏yw tego zjawiska na bie˝àce de-

baty i z ca∏à pewnoÊcià nale˝a∏oby je wziàç pod uwag´ w dyskusjach o wspólnej

europejskiej przestrzeni. Najnowsza antologia podstawowych tekstów do naucza-

nia gender studies pt. Thinking Differently (2002), w której ukaza∏o si´ ostatnie
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studium ˚arany Papiç, w niezwykle interesujàcy sposób otwiera perspektyw´

teoretycznego uj´cia owej przestrzeni. Mowa tu nie tylko o ró˝nych paradygma-

tach, które domagajà si´ zró˝nicowanej refleksji, lecz tak˝e o poszukiwaniu za-

pomnianych lub dyskryminowanych wàtków teoretycznych, intelektualnych cià-

g∏oÊci, które mog∏y zostaç porzucone w szaleƒczym poÊcigu za jednolitym ˝argonem

dyscypliny tak m∏odej, jakà wcià˝ pozostajà studia genderowe. A tak˝e o prze-

budowywaniu statusu historii w obr´bie gender studies, o wychodzeniu poza ka-

non (w∏àczaniu kobiet do historii) i o her-story (w∏àczaniu historii w kobiece

dyskursy). W obu przypadkach historia pojmowana jest jako ustanowiona real-

noÊç/tekst, pozostajàca w oddzielnych relacjach z ró˝nymi, ewidentnie dyna-

micznymi (o ile nie wr´cz p∏ynnymi) koncepcjami historii kobiecej. Europejskie

prze-myÊliwanie (rethinking) historii, rozpocz´te od intelektualnego wydarzenia,

którym by∏o pojawienie si´ nouvelle historie oraz innych podejÊç postrukturali-

stycznych, mimo pewnego wp∏ywu, jaki wywar∏o na wspó∏czesnà teori´ histo-

rycznà w USA, wcià˝ jeszcze – jeÊli nie liczyç wàskich kr´gów akademickich –

nie podj´∏o wyzwania rzuconego przez gender studies i feministycznà energi´.

A w∏aÊnie w tych pobocznych strefach ˝ycia intelektualnego natknàç si´ mo˝na

na zaskakujàco nowatorskie analizy i paradygmaty interpretacji historycznej. Ja-

ko najbardziej oczywiste jawiç si´ b´dà badania pewnych kontynuacji w struk-

turowaniu ról oraz zachowaƒ p∏ciowych w obr´bie modelu spo∏eczeƒstwa pa-

triarchalnego na Ba∏kanach, ciàgnàcych si´ poprzez granice historyczne i czasowe

(od antyku, przez Êredniowiecze do czasów nowo˝ytnych), a tak˝e poprzez gra-

nice o charakterze bardziej kulturowym ni˝ geograficznym (pomi´dzy „klasycz-

nà” Grecjà a resztà paƒstw ba∏kaƒskich). Nim zagadnienia te podda si´ powa˝-

nej dyskusji akademickiej, nale˝y najpierw przeanalizowaç i odrzuciç wiele

stereotypów kolonialnych, by w ten sposób podjàç prób´ umiejscowienia Ba∏ka-

nów na mapie wspó∏czesnych teorii postkolonialnych. Powiedzmy jasno, i˝ p e r -

s p e k t y w a  t e o r i i  k r y t y c z n e j  winna byç przynajmniej jednym z mo˝li-

wych sposobów podchodzenia do konfliktowych obszarów ba∏kaƒskiej historii.

Jak zatem nale˝y teoretycznie ujmowaç takie kwestie, jak sytuacja kobiet na

Ba∏kanach, feminizm postsocjalistyczny, spo∏eczny i kulturowy nomadyzm, dys-

kryminacja etniczna, aktywizm? Stosownego modelu mo˝e nam dostarczyç in-

auguracyjny wyk∏ad Judith Butler zatytu∏owany „Czynniki (Agencies) stylu dla

podmiotu liminalnego2”, który rozpoczà∏ seminarium pt. „Kryzys podmiotu”

zorganizowane w Ohrydzie (Macedonia) w maju 2000 roku. W tym jak˝e zna-

komicie wywa˝onym, krótkim wystàpieniu Butler przypomnia∏a i o˝ywi∏a femi-
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nistyczny postulat oÊwiecenia, które mo˝e si´ wziàç tylko z praktyki – tym ra-

zem z praktyki przek∏adu. Relacja mi´dzy j´zykiem êród∏owym (source language,

SL) a j´zykiem docelowym (target language, TL) upodabnia si´ do zjawiska re-

frakcji, zmiany w percepcji – przy zachowaniu pewnych istotnych ró˝nic. Po pierw-

sze, w gr´ wchodzi tu wi´cej ni˝ jeden TL – w istocie ca∏a panorama j´zyków

Êrodkowo i wschodnioeuropejskich obecna by∏a w debacie, jaka nastàpi∏a po wy-

k∏adzie Judith Butler; po drugie – SL warunkuje tu refrakcj´ w formie skonden-

sowanej, niejako epitome3 Butlerowskiej fazy myÊlenia, a epitome jest najbar-

dziej skutecznà formà oralna i tekstualnà tak w zachodnich, jak i we wschodnich

praktykach oÊwieceniowych. Po trzecie – termin „liminalny” mo˝e si´ odnosiç

zarówno do g∏ównej problematyki Butlerowskiej, jakà jest przejÊcie od teorii fe-

ministycznych do teorii queerowej, jak i do jej seminaryjnego audytorium, z na-

tury swej liminalnego geograficznie i kulturowo. Po czwarte, Judith Butler jest

bezsprzecznie najcz´Êciej t∏umaczonà autorkà w kr´gach feministycznych daw-

nych krajów socjalistycznych Europy Ârodkowo-Wschodniej i Ba∏kanów.4 Wiele

uczestniczek seminarium w Ohrydzie nie tylko Êwietnie zna oryginalnà (SL)

myÊl Butlerowskà, lecz równie˝ jej (TL) refrakcje, jako ˝e niektóre z nich mogà

byç po prostu jej (w przesz∏oÊci, obecnie i w przysz∏oÊci) t∏umaczkami. Mamy tu

wi´c do czynienia z przypadkiem przyw∏aszczenia (appropriation) na skal´ nie-

spotykanà i nierozwa˝anà dotychczas we wschodnich i zachodnich Êrodowiskach

feministycznych.

W swoim wyk∏adzie Butler przywo∏uje Althusserowskà teori´ podmiotu, która

dla lokalnego odbiorcy mog∏aby stanowiç znakomity przedmiot refrakcji – acz-

kolwiek nic takiego nie mia∏o miejsca podczas seminarium, byç mo˝e za spra-

wà ró˝nicy pokoleniowej, a mo˝e po prostu wskutek niewiedzy. Teoria Althus-

sera by∏a swego czasu dla nas niezwykle istotna, wiele jego tekstów przek∏adano

i omawiano w dawnej Jugos∏awii w latach 1960. i 70. po to, by stworzyç zasób

narz´dzi intelektualnych dla zwalczania ideologicznych ograniczeƒ komunizmu

oraz by móg∏ powstaç teoretyczny dyskurs zdolny przeciwstawiç si´ naruszaniu

praw cz∏owieka i zasady wolnoÊci s∏owa – innymi s∏owy, by uda∏o si´ oddzieliç

uproszczony „marksizm” w wydaniu paƒstwowym od intelektualnie odpowiedzial-

nej refleksji nad teoriami Marksa. Taki stan rzeczy utrzymywa∏ si´ przez pewien

czas – w dawnej Jugos∏awii nikogo nie aresztowano za t∏umaczenia i publiko-

wanie Althussera, za to jego prace de facto dostarczy∏y silnych argumentów

przeciwko „marksistowskiej” represyjnoÊci. A majàc dzie∏a Marksa w kanonie

lektur obowiàzkowych, jugos∏owiaƒskie teoretyczki nie traktowa∏y podejÊcia fe-

ministycznego jako jakiegoÊ istotnego novum. I choç ów pe∏niejszy, a zarazem

trudniejszy kontekst nale˝y ju˝ do historii, to propozycja ponownego odczytania

Althussera znów nabiera dzisiaj sensu.

We wst´pnej cz´Êci wyk∏adu Butler stwierdza, i˝: ...nie jest ∏atwo u m i e j s c o -

w i ç  dzia∏anie – poprzedziwszy to uwagà o nierównomiernoÊci procesów globa-
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lizacji i translacji kulturowej (cultural translation). Jednak do translacji nie zali-

cza zjawiska refrakcji. Jeszcze bardziej zastanawiajàcy jest w jej wystàpieniu brak

odniesieƒ do Habermasowskiej idei Êwiata ˝ycia5 (life world) ma∏ych wspólnot

j´zykowych (speech communities) integrujàcych si´ na zewnàtrz systemu (a nie-

kiedy wbrew niemu) – w tym przypadku systemu kapitalistycznego.

W obecnych czasach otworzy∏a si´ szeroka przestrzeƒ dla refleksji teoretycz-

nej nad powrotem do kapitalizmu po doÊwiadczeniu totalitaryzmów, a tym sa-

mym liczne powody do ponownego przemyÊlenia koncepcji Habermasa. Nowo

powstajàce ruchy spo∏eczne i kontrpubliczny feminizm muszà nie tylko radykal-

nie i od poczàtku si´ okreÊlaç, lecz tak˝e mozolnie wypracowywaç nowe strate-

gie oÊwiecenia, nowe epitomai albo narracje edukacyjne, za pomocà których

zdolne b´dà unieszkodliwiç nowy uniwersalizm, podst´pnie wÊlizgujàcy si´ ra-

zem z kapitalizmem. I trudno znaleêç po temu odpowiedniejszà, bardziej strau-

matyzowanà sytuacj´ ni˝ ta, z którà mamy do czynienia w by∏ych socjalistycz-

nych/totalitarnych spo∏eczeƒstwach, gdzie dawne uzale˝nienie od kanonicznych

tekstów „marksistowskich” zosta∏o zastàpione powszechnym przekonaniem o „na-

turalnym” charakterze kapitalizmu. Co gorsza, owa „fa∏szywa interpelacja” (fa∏-

szywa w tym sensie, ˝e zastàpi∏a ona wczeÊniejszà interpelacj´ przeciwko ide-

ologii totalitarnej, ˝ywiàc si´ zarazem paso˝ytniczo jej energià) w y w o ∏ u j e6

pewien dystans wobec tekstów i lektury, a mówiàc wprost – wobec piÊmienno-

Êci (literacy) i gramatycznoÊci (grammar). O ile ideologia komunistyczna a˝ do

koƒca nie przestawa∏a inwestowaç w kszta∏cenie i rozwój czytelnictwa, podno-

szàc poziom wiedzy w spo∏eczeƒstwie (choçby nawet by∏a to wiedza powierzchow-

na i obliczona na uzyskanie okreÊlonych celów) i tym samym zachowujàc wàt∏y

historyczny tudzie˝ poj´ciowy zwiàzek z zachodnià formacjà oÊwieceniowà, o ty-

le nowe fa∏szywe interpelacje schlebiajà podmiotowi jako rzekomo „uformowa-

nemu”, przypisujàc mu „naturalny”, niekwestionowany dost´p do wiedzy i praw-

dy... Nowy obywatel „formuje” si´ bez pomocy gramatyki, a jego to˝samoÊç

kszta∏towana jest w niekwestionowalnej i niezmienialnej bio-inwencji, stanowià-

cej ˝yznà gleb´ dla wszelakich etnicznych i nacjonalistycznych wyobra˝eƒ.

Jednak pod koniec swojego wyk∏adu Judith Butler stawia kilka pytaƒ, które

mo˝na potraktowaç jako wyjÊciowe dla przysz∏ej krytyki: [...] jak mo˝emy odczy-

taç dzia∏ania podmiotu, gdy jego potrzeba kulturowego i politycznego przetrwania

daje o sobie znaç jako styl? Jakie rodzaje stylu sygnalizujà kryzys przetrwania? Ja-

ka hermeneutyka pozwoli nam odczytaç podmiot s∏abo jeszcze zaistnia∏y w kultu-

rze, bez przyjmowania jego samokonstytuujàcego si´ istnienia za pewnik, a z odczy-

taniem, wedle agramatycznych stylów jego przejawiania si´, jego walki na Êmierç

i ˝ycie z warunkujàcymi go normami?

Jaki zwiàzek majà owe pytania z naszym tematem? Taki oto, i˝ postaramy si´

pokazaç, ˝e „mobilnoÊç” jest interpelacjà wywo∏ujàcà podmiot z ideologicznych
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(nacjonalistycznych) aparatów. Podejmiemy prób´ opisania kontekstu tej inter-

pelacji, nawiàzujàc do pewnych zak∏adanych ciàg∏oÊci historyczno-antropologicz-

nych oraz do pewnych nacechowanych p∏ciowo/rodzajowo norm i praktyk – na

przyk∏ad do pacyfizmu.

Spróbujemy tak˝e powiàzaç nieco dziÊ zapomnianà refleksj´ nad p∏cià/rodza-

jem zaproponowanà przez francuskie teoretyczki, w tym zw∏aszcza Claudine

Hermann i Sar´ Kofman, w latach 1970., z sytuacjà kobiet na Ba∏kanach na po-

czàtku XXI stulecia. W swojej ksià˝ce zatytu∏owanej Les voleuses de langue

Claudine Hermann wprowadza koncepcj´ „kradzie˝y” j´zyka oraz „wstawienia”

go (insertion) do écriture féminine. Termin „kradzie˝” jest jednym z najbardziej

udanych sposobów translacji poj´cia przyw∏aszczenia (appropriation) na teore-

tyczny dyskurs feminizmu, jednak nie wszed∏ do szerokiego u˝ycia. W naszym

przypadku kradzie˝ j´zyka idealnie koresponduje ze strategiami wieloj´zyczno-

Êci, przek∏adu kulturowego i transgresji, a tak˝e podkopywania dyskursów ofi-

cjalnych. Bliska podejÊciu reprezentowanemu przez Hermann jest w ksià˝ce

Kofman zabawna wstawka teoretyczna o... kocie. Za pomocà nieprzet∏umaczal-

nego neologizmu autobiogriffure Kofman stawia pytania j´zykowi, to˝samoÊci i sa-

motnoÊci kobiecej o to, czy i kiedy próbujà one oderwaç si´ od kolonizujàcej

symboliki, która si´ nimi pos∏uguje. Zamieszczona wewnàtrz narracji o „prze-

st´pczoÊci” kobiet i o kobietach wyobra˝anych jako nie-ludzie, opowieÊç Kof-

man o kocie Mruczys∏awie (literackim tworze E.T.A. Hofmanna), dekonstruujà-

cym kulturowe m´skie techniki racjonalnoÊci/represji oraz to˝samoÊci, wr´cz prosi

si´ o to, by przyw∏aszczy∏y jà sobie strategie feministyczne. Drapanie, gryzmole-

nie, pisanie: ka˝dy sposób oznaczania (signing) jest dobry, kot kradnie dla zaba-

wy, a nie z potrzeby ekspresji.

Mruczys∏aw nie tylko dzia∏a destrukcyjnie na m´skà kultur´, ale odrzuca rów-

nie˝ „naturalne”, czyli to, co stanowi ambiwalentne kobiece schronienie [...].

Semantyczna tekstura, którà proponuje Kofman, jest znakomita: oto uczone

europejskie terminy okreÊlajàce czynnoÊci pisania, szkicowania i rysowania majà

zwiàzek z greckim rdzeniem graph/o oznaczajàcym skrobanie. Uczony europej-

ski termin charakter7 wià˝e si´ z greckim czasownikiem charazein znaczàcym

‘wydrapywaç’. „J´zyk”, „pismo”, „znak” i „to˝samoÊç” mogà byç wspólnie wywie-

dzione z tego samego êród∏a historyczno-semantycznego. Kot zaÊ to ambiwalent-

ne zwierz´, zarazem naturalne i ukulturowione, ob∏askawione i dzikie, wydajà-

ce dêwi´k kojarzony w wielu j´zykach z elementarnà produkcjà tekstowo-tekstylnà

(text-texture) – „mruczenie” jako „warkot” np. urzàdzeƒ tkackich – która prze-

cie˝ nale˝y do podstawowych czynnoÊci kobiecych, by przywo∏aç Penelop´, która

nocà pruje to, co utka∏a/napisa∏a za dnia. Paradygmaty przedstawione przez

Hermann i Kofman wywodzà si´ z jednego i tego samego kontekstu historycz-

nego i semantycznego – z Grecji jako najbardziej reprezentatywnej spoÊród kul-

tur ba∏kaƒskich. Podobne próby ∏àczenia przesz∏oÊci z teraêniejszoÊcià na nie-

bezpiecznym gruncie pomieszanych wyobra˝eƒ (mixed imaginaries) by∏y ju˝

podejmowane; nowe antropologiczne podejÊcia do historii staro˝ytnoÊci pozwo-
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li∏y wskazaç pewne ciàg∏oÊci, lecz wspólnà cechà owych nurtów teoretycznych

i badawczych wydaje si´ byç nieobecnoÊç w nich silnego zaanga˝owania akade-

mickiego, intelektualnej debaty nie sprowadzajàcej si´ tylko do chwilowego za-

interesowania medialnego oraz refleksji teoretycznej wyraênie oddzielonej od

nurtu g∏ównego [...].

Termin „mobilnoÊç” obejmuje w naszych rozwa˝aniach nie tylko mobilnoÊç

cielesnà (podró˝, zmiana miejsca, komunikacja), lecz równie˝ kulturowo rozpo-

znawalne (i definiowalne) emocje: co, jak i kiedy emocjonalnie „wzrusza” (mo-

ve), „porusza”, „mobilizuje” (mobile) i „motywuje” (motivate) kobiety (wszyst-

kie trzy terminy majà t´ samà etymologi´). A dalej – w jakim kontekÊcie owa

mobilnoÊç zaczyna mieç charakter polityczny. Najnowsze studia dotyczàce bólu,

pami´ci, zmys∏ów i prze˝ycia traumatycznego otworzy∏y ca∏kowicie nowe obsza-

ry badaƒ. Jak podsumowuje na przyk∏ad Nadia Seremetakis:

W owych semantycznych pràdach nie istniejà ostre granice mi´dzy zmys∏ami i emo-

cjami, mi´dzy umys∏em i cia∏em, przyjemnoÊcià i bólem, Êwiadomym i nieÊwiado-

mym, mi´dzy doÊwiadczeniem afektywnym i estetycznym. Takie kulturowo specy-

ficzne sposoby postrzegania doznaƒ zmys∏owych bynajmniej nie sà komparatystycznà

ciekawostkà. Wyznaczajà one kluczowe drogi eksplorowania kulturowo specyficz-

nych form pami´ci, a badanie to ma podstawowe znaczenie w obcowaniu z post-

traumatycznà pami´cià zakorzenionà w doÊwiadczeniu wojny. (Seremetakis 1996)

Ów brak granic zdaje si´ korespondowaç z dokonanym wy˝ej opisem seman-

tycznej zawartoÊci u˝ywanego przez nas terminu „mobilnoÊç”. Seremetakis kon-

tynuuje d∏ugà lini´ myÊlicieli zajmujàcych si´ historià i pami´cià, dziÊ faworyzu-

jàcych pojmowanie historii jako performatywnoÊci – co sprowadza nas na powrót

do teorii Butler.

W kontekÊcie pami´ci „mobilnoÊç” mo˝e byç odczytywana nie tylko poprzez

gatunkowo zró˝nicowane relacje historyczne (p∏aszczyzna horyzontalna), lecz

tak˝e poprzez nierównà ekonomi´ dost´pnoÊci, odmowy i proporcji kobiecego

udzia∏u w pami´ci kolektywnej (p∏aszczyzna wertykalna). Nieuniknione zderze-

nie ma miejsce w zwiàzku z obiektami symbolicznymi – pomnikami. ˚aden

z nowo wznoszonych w krajach by∏ej Jugos∏awii pomników nie nawiàzuje komu-

nikacji z kobietami: owe pomniki/monumenty najwyraêniej cementujà nowe gra-

nice i nowe ograniczenia w stosunku do kobiet, pozbawiajàc je zarazem udzia-

∏u w oficjalnej historii. Poj´cie lieu de mémoire8 odnosi si´ zasadniczo do g∏ównego

nurtu praktyk kulturowych, niezak∏óconego podzielonà recepcjà tekstu historii.

Na p∏aszczyênie horyzontalnej strony uczestniczàce w konflikcie wojennym roz-

poznajà nawzajem swojà semantycznà „okupacj´” danego miejsca, lecz na p∏asz-

czyênie wertykalnej wygnaƒcy z historii oficjalnej zarazem emitujà i odbierajà

odrzucenie. Dokonujàc refleksji z takiej pozycji, mo˝emy zrozumieç, dlaczego

w krajach postjugos∏owiaƒskich nietolerancja wobec pacyfizmu nie tylko nie

s∏abnie, lecz nasila si´ jeszcze d∏ugo po tym, jak dyskurs publiczny i ˝ycie poli-

tyczne osiàgn´∏y tu pewien stopieƒ normalnoÊci – najdrastyczniejszym przyk∏a-

dem jest tu Serbia po dramatycznych zmianach w paêdzierniku 2000 roku.
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W swym inspirujàcym studium Lucette Valensi (Valensi 1992) pokaza∏a, jak

wokó∏ tego samego zdarzenia ró˝ne grupy etniczne i kulturowe budujà ró˝ne

lub skonfliktowane narracje. Przypadek ba∏kaƒski, ze swojà historycznà powta-

rzalnoÊcià, kieruje naszà uwag´ ku historycznym narracjom nacechowanym rodza-

jowo (gendered), nie mniej zró˝nicowanym i skonfliktowanym. Ukazujàce si´ ostat-

nio prace poÊwi´cone m´skim rolom, m´skoÊci i przemocy Êwiadczà o tym, do

jakiego stopnia owe narracje determinujà konstruowanie regu∏ m´skoÊci we wspó∏-

czesnym Êwiecie oraz odgrywanie przez m´˝czyzn roli pierwszego i centralnego

„aktanta”. W tej perspektywie lieu de mémoire to w istocie non-lieu dla kobiet,

obszar wzmo˝onego ryzyka i wyzwania wobec ich wielorakich zobowiàzaƒ lojal-

noÊciowych. Negocjacje dotyczàce stopnia wiktymizacji, wymiana mniej lub bar-

dziej taktownych gestów solidarnoÊci, pos∏ugiwanie si´ wywa˝onym dyskursem,

autocenzura i niepisany zakaz u˝ywania prowokacyjnej terminologii – wszystko

to sà znaki kobiecej sztuki naÊladowania j´zyka dyplomacji (typowy przyk∏ad „kra-

dzie˝y” j´zyka), lecz z drugiej strony sygnalizujà równie˝ si∏´ nowych tabu pro-

dukowanych przez nowe rytua∏y.

Ambiwalentny charakter pozycji zajmowanej przez kobiety wobec danego lieu

de mémoire sprawia, i˝ cz´sto odmawia im si´ do niego dost´pu lub dost´p ów

ogranicza. W istocie kobiety jako inni historii posiadajà status wi´cej-ni˝-wroga,

wroga wewn´trznego: podejrzane jeÊli idzie o zdolnoÊç i ch´ç podporzàdkowa-

nia si´ rzàdzàcym narracjom historycznym, zyskujà potencja∏ sprawczy (agency

potential) lub tracà znacznà cz´Êç udzia∏u w pami´ci zbiorowej. Ta ambiwalen-

cja winna zostaç wygrana i wykorzystana na korzyÊç kobiet. Jednym z najwa˝-

niejszych skutków politycznej akcji przekraczania granic powinno byç kwestio-

nowanie lieux de mémoire, gdy˝ lieux de mémoire reprezentujà symboliczne

ograniczenia niezale˝ne od granic geograficznych i politycznych – wewn´trzne

ograniczenia oddzia∏ujàce na ˝ywych ludzi. Nowe lieux de mémoire, przewa˝nie

upami´tniajàce ofiary wojny, symbolizujà zwyci´stwo martwych nad ˝ywymi, Êmier-

ci nad ˝yciem. Rzucajàca si´ w oczy hierarchizacja ofiar (bojownicy p∏ci m´skiej

sà wa˝niejsi od ofiar cywilnych, ofiary cywilne zaÊ hierarchicznie zró˝nicowane

w zale˝noÊci od stopnia przydatnoÊci dla celów g∏ównonurtowej polityki) jedy-

nie zwi´ksza odczucie traumy i opóênia proces posttraumatycznej rekonwalescen-

cji, ustanawiajàc zarazem nowe wartoÊci i relatywizujàc ponoszenie odpowiedzial-

noÊci. Dyskomfort w obliczu lieux de mémoire, ∏agodzony za pomocà ró˝nych

technik praktykowania ˝a∏oby i leczenia bólu, jawi si´ w takiej sytuacji jako je-

den z g∏ównych „ekranów” rzutowania i odgrywania emocji. Nowe granice ma-

terialne funkcjonujà zarówno jako symboliczne potwierdzenia nowych polityk,

ideologii i ograniczeƒ, lecz równie˝ wywo∏ujà krytycyzm, nostalgi´ oraz ironi´

jako finalny rezultat porównywania stanu „sprzed” ze stanem „po”. Przestrzeƒ

mo˝liwej subwersji nie jest tu ograniczona i poza odgrywaniem (performances)

oszustwa, uwodzenia czy protestu, co zawsze daje w efekcie jakàÊ przyjemnoÊç

(w sensie Barthesowskim), zwielokrotniona mobilnoÊç rodzàca si´ z tych rytual-

nych praktyk przybli˝a nas do umiejscowienia „dzia∏alnoÊci” (determinig a loca-

tion of „agency”). Dla teoretycznego uj´cia tej kwestii najbardziej inspirujàcy

by∏by mo˝e przypadek pewnej kobiety ze Srebrenicy, której mà˝ zosta∏ zamor-
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dowany przez paramilitarne oddzia∏y serbskie na moÊcie nad rzekà Drinà, sta-

nowiàcà tradycyjna granic´ mi´dzy BoÊnià i Serbià. Kobieta ta z∏o˝y∏a przysi´-

g´, i˝ nigdy wi´cej nie przekroczy rzeki w stron´ Serbii, jednak jako uczestnicz-

ka akcji „Kobiety przekraczajà granic´” (Women across the border, lato 2000)

zmieni∏a zdanie i wraz z innymi kobietami przesz∏a na drugà stron´ rzeki. To

przejÊcie (transgression) od etnicznoÊci do multietnicznoÊci, od bycia ofiarà w gru-

pie monolitycznej do zró˝nicowanej etnicznie grupy, w której wiktymizacj´ trze-

ba porównywaç, mierzyç, wyjaÊniaç, od traumy do posttraumatycznych rozwià-

zaƒ, od kultywowania pami´ci indywidualnej do pami´ci wspólnej i ostatecznie

od tradycyjnych ról spo∏ecznych do niezdefniowanej zbiorowoÊci, która sama si´

konstytuuje – stanowi centralny paradygmat owego umiejscawiania.

Nie wolno nam jednak zapominaç o tym obszarze pami´ci zbiorowej, który

ów proces u∏atwi∏, tj. o wspomnieniu wolnoÊci i swobody dokonywania zmian,

jakà tej niem∏odej ju˝ kobiecie zapewni∏o ostatnie pi´çdziesiàt lat jugos∏owiaƒ-

skiego socjalizmu. Ideologia równouprawnienia kobiet, nawet zaniedbywana i po-

prawiana, odrzucana i zak∏amywana, przystosowujàca si´ przez te pi´çdziesiàt

lat do ideologicznych zwrotów i patriarchalnych kontruderzeƒ (backlashes), mi-

mo wszystko pozostawi∏a niekwestionowane Êlady w kobiecej codziennoÊci, a jed-

nym z tych Êladów jest mobilnoÊç. Nim jednak przyjrzymy si´ jej bli˝ej, trzeba

najpierw poddaç analizie specyficznà relacj´ mi´dzy patriarchatem a ideologià

komunistycznà w by∏ej Jugos∏awii.

W trakcie wieloletniej stabilizacji spo∏ecznej nomenklatura partyjna wprowa-

dzi∏a w wielu dziedzinach ˝ycia pewien rodzaj mentalnoÊci patriarchalnej i wy-

nikajàcy z niej sposób przedstawiania p∏ci. Rzeczona mentalnoÊç, mimo i˝ nie

propagowano jej otwarcie, by∏a w istocie najprostszà metodà eksploatowania

tradycyjnych poglàdów, w∏àczania ich do tekstów ideologicznych i w efekcie dys-

trybuowania w∏adzy bez wystawiania owego tradycjonalizmu na komunistycznà

krytyk´. Ideologia komunistyczna, przynajmniej w wielu swoich programowych

tekstach, jest niewàtpliwie przyjazna dla kobiet, a [w by∏ej Jugos∏awii – przyp.

red.] strategie anga˝owania si´ w nià stosowane by∏y na zmian´ ze strategiami

unikania ideologicznych wymagaƒ, przy czym zmiany te nast´powa∏y w tempie

doÊç dynamicznym. Jako przyk∏ad owej dynamiki mo˝e pos∏u˝yç wspomniana

ju˝ wczeÊniej taktyka jugos∏owiaƒskich partyzantów, którzy podczas II wojny Êwia-

towej anga˝owali mas´ kobiet w dzia∏ania o charakterze ewidentnie feministycz-

nym, aby po up∏ywie kilku powojennych lat te same kobiety dyskredytowaç. [...]

Kobiety by∏y niezb´dne przy odbudowie kraju ze zniszczeƒ wojennych, w pro-

wadzonych na wielkà skal´ akcjach edukacyjnych, jako opiekunki inwalidów,

sierot i innych ofiar wojny. Jako cz∏onkinie Partii, parlamentarzystki, matki i wdo-

wy w czerni zasiadajàce w pierwszych rz´dach podczas konferencji, kongresów,

procesów zbrodniarzy wojennych i wszelkich wydarzeƒ kulturalnych, sta∏y si´

niezwykle „widoczne”. Wszystko to skoƒczy∏o si´ jak no˝em ucià∏ po zerwaniu

Tity ze Stalinem, do którego dosz∏o w 1948 roku. KomuniÊci jugos∏owiaƒscy

obawiali si´, ˝e kobiety mogà masowo opowiedzieç si´ po stronie modelu so-

wieckiego i zagroziç ich oporowi wobec Stalina. W wyniku ówczesnych we-

wn´trznych czystek politycznych w Jugos∏awii wiele kobiet i m´˝czyzn znalaz∏o
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si´ w obozach koncentracyjnych dla prosowieckich sympatyków – w najbardziej

os∏awionych, zlokalizowanych na ja∏owych adriatyckich wysepkach, niektórzy z nich

sp´dzili w koszmarnych warunkach po kilka, kilkanaÊcie (do pi´tnastu) lat.

Wiele osób nie przetrwa∏o tortur, g∏odu i upokorzeƒ. AF˚ istnia∏ formalnie

jeszcze przez kilka lat i zosta∏ rozwiàzany w roku 1952, a kobietom pozostawio-

no od tej pory zaledwie symbolicznà, powierzchownà rol´ w obr´bie systemu.

Nast´pny okres w historii Jugos∏awii pokazuje, co w d∏u˝szej perspektywie mo˝e

si´ dziaç z kobietami, gdy narzucana przez media i kultur´ patriarchalna men-

talnoÊç po∏àczy si´ z importowanym z Zachodu nastawieniem konsumpcyjnym.

Jedynie badania zorientowane na konkretne przypadki, uwzgl´dniajàce wywia-

dy z indywidualnymi informatorkami i wsparte systematycznà obserwacjà antro-

pologicznà mogà nam daç jakàÊ odpowiedê na pytanie o poszukiwanie w∏asne-

go miejsca, które pojawi∏o si´ w zwiàzku z historià kobiety ze Srebrenicy. [...]

Jaki zatem by∏ status kobiecej mobilnoÊci w zarysowywanym przez nas kon-

tekÊcie? Ujmujàc rzecz w szerszej skali, mo˝na stwierdziç, i˝ jednym z warun-

ków zapewnienia równowagi spo∏ecznej w dawnym paƒstwie jugos∏owiaƒskim

by∏o tolerowanie przez w∏adze mobilnoÊci tzw. gastarbeiterów. Robotnicy nie-

ustannie wyje˝d˝ali do ró˝nych krajów europejskich i nieeuropejskich, cz´sto osie-

dlajàc si´ na sta∏e w nowym i ekonomicznie wygodniejszym otoczeniu, lecz nie

zrywajàc przy tym zwiàzków z rodzimà wspólnotà. Pozostawieni w kraju cz∏on-

kowie rodzin (dziadkowie, dzieci otrzymujàce darmowe wykszta∏cenie), nie-

ustanny dop∏yw gotówki (utrzymywanie krewnych, miejscowe inwestycje, bu-

dowa domów), kalendarz regularnych (Êwi´ta, wakacje) i nieregularnych (wesela,

pogrzeby) wizyt w domu – wszystkie te czynniki w pewnym stopniu podtrzymy-

wa∏y kobiecà mobilnoÊç w obr´bie tego nadrz´dnego systemu ogólnej mobil-

noÊci. Równie˝ wewnàtrz kraju przemieszczanie si´ si∏y roboczej – zw∏aszcza

mi´dzy rozwini´tymi regionami pó∏nocnymi (S∏owenia) a s∏abiej rozwini´tym

po∏udniem (BoÊnia, Kosowo, Macedonia) – by∏o powszechnà regu∏à. Wzorce te

przeplata∏y si´ z innymi, bardziej tradycyjnymi, jak przeganianie byd∏a, noma-

dyzm, ekstensywna gospodarka rolna, prace sezonowe – te ostatnie zwiàzane

niekiedy nawet z nowym ustrojem spo∏ecznym i partyjnymi przywilejami, jak prze-

noszenie si´ dzia∏aczy z wiejskiej Hercegowiny i Czarnogóry do metropolii Za-

grzebia czy Belgradu, mobilnoÊç wojskowych, wielkie roboty publiczne, organi-

zowana przez paƒstwo mobilnoÊç m∏odzie˝y (praca spo∏eczna, obozy m∏odzie˝owe,

szkolne wycieczki itp.). W miar´ jak struktura paƒstwowa Jugos∏awii ulega∏a w la-

tach 1970. decentralizacji, rynek pracy unifikowa∏ si´ jeszcze bardziej, a mo˝li-

woÊç przemieszczania si´ stawa∏a si´ coraz szerzej dost´pna i bardziej po˝àda-

na. Dodajmy do tego jeszcze nowà liberalnà polityk´ w zakresie prywatnych

nieruchomoÊci, która w owym czasie zaowocowa∏a wzniesieniem tysi´cy domów

w ca∏ym kraju (dacz, domków na wsi, wakacyjnych pensjonatów), najrozmaitszych

„drugich” mieszkaƒ, cz´sto powiàzanych z dodatkowà mo˝liwoÊcià zarobkowa-

nia, jak choçby wiejskie gospodarstwa, w których mo˝na by∏o uprawiaç produk-

ty rolne dla w∏asnego u˝ytku i na sprzeda˝, ma∏e firmy i warsztaty, wynajem po-

koi dla letników. We wszystkich tych przedsi´wzi´ciach mobilnoÊç kobiet stanowi∏a

podstawowy warunek ich powodzenia. Szara strefa, która zacz´∏a si´ rozwijaç
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w ró˝nych kierunkach w gospodarce poczàwszy od lat 1980. i w okresie wojny,

równie˝ w du˝ej mierze opiera∏a si´ na tej mobilnoÊci, by wspomnieç choçby

dzia∏alnoÊç przemytniczà w obr´bie krajów sàsiadujàcych, a niekiedy wr´cz wy-

magajàcà podró˝owania do tak odleg∏ych miejsc, jak Hongkong, Singapur czy

Pekin. Dzi´ki pokrywajàcej ca∏y kraj g´stej sieci mass-mediów ta niezwyk∏a ru-

chliwoÊç kobiet sta∏a si´ w kulturze by∏ej Jugos∏awii szczególnie widzialna, wy-

twarzajàc poczucie ∏àcznoÊci mi´dzy mieszkankami miast, przedstawicielkami elit,

przeÊcigajàcymi si´ w manifestowaniu zamo˝noÊci kobietami z kr´gów nomen-

klatury, robotnicami i wreszcie naszà kobietà ze Srebrenicy.

I to jest w∏aÊciwy moment, by zajàç si´ patriarchatem, o którym wspomnieli-

Êmy wczeÊniej jako o istotnym czynniku represji wobec kobiet i podstawowym

dostawcy wyobra˝eƒ oraz narracji zwiàzanych z wojnà i m´skà dominacjà, by

poruszyç zagadnienie szczególnej relacji mi´dzy patriarchatem a ideologià ko-

munistycznà, a w koƒcu zmian, jakie nastàpi∏y wraz z upadkiem komunistycz-

nych w∏adz. Ów wspólny obszar badaƒ etnograficznych i genderowych dopiero

w ostatnich czasach zaczà∏ byç odwiedzany przez przedstawicieli obu tych dys-

cyplin i niejako z definicji winien staç si´ terenem poszukiwania patriarchalnych

modeli spo∏ecznych. Jako jednà z mo˝liwych dróg prowadzenia takich poszuki-

waƒ wskazuje si´ dzisiaj wykorzystywanie aktualnych i historycznych prac na-

ukowych reprezentujàcych g∏ówny nurt akademicki, zarówno opublikowanych,

jak i takich, które nie ukaza∏y si´ drukiem. Czytane na nowo, okazujà si´ êród∏em

pewnych nielicznych danych, które dotychczas nie znalaz∏y si´ w centrum zain-

teresowaƒ innych badaczy. Obrysowujàc granice tego, co pograniczne (liminal),

mo˝na otworzyç nowà perspektyw´ i – jak tego dowodzà liczne przyk∏ady wspó∏-

czesnych gender studies – taki trud ponownego odczytywania zwykle sowicie si´

op∏aca.

JeÊli idzie o stosunki mi´dzy patriarchatem a ba∏kaƒskimi kobietami, istnieje

pewna szczelina, pewien chronotop, który sta∏ si´ przedmiotem zainteresowaƒ

Vuka KaradŒicia, j´zykoznawcy i etnografa, samouka, zainspirowanego oÊwiece-

niowymi ideami importowanymi z Francji i krajów niemieckiego obszaru j´zy-

kowego. KaradŒiç dostarczy∏ nam cennych obserwacji dotyczàcych funkcjonowa-

nia patriarchatu na p∏aszczyênie konstruktów p∏ciowych na Ba∏kanach pod koniec

XVIII i na poczàtku XIX wieku, nie ogranicza∏ si´ bowiem do opisywania kon-

kretnych sytuacji spo∏ecznych, jakich by∏ Êwiadkiem, lecz przyk∏ada∏ du˝à wag´

do ich aspektu rodzajowego (gender aspect). WnikliwoÊç jego wniosków mo˝na

doceniç dopiero na tle kreÊlonych du˝o póêniej dziewi´tnastowiecznych map so-

cjokulturowych tego regionu, silnie naznaczonych imaginarium narodowoÊcio-

wym, oraz dwudziestowiecznych badaƒ etnograficznych rejestrujàcych rozpad

dawnych patriarchalnych konstruktów p∏ciowych.

KaradŒiciowi uda∏o si´ wskazaç kilka przejawów kobiecego udzia∏u w produ-

kowaniu reprezentacyjnej, m´sko-patriarchalnej kultury – na przyk∏ad twórczoÊç

niewidomych pieÊniarek wykonujàcych epickie opowieÊci. Zauwa˝a∏ przy tym, i˝

wy∏àcznà domenà kobiet by∏y wszelkie gatunki oralne, poza w∏aÊnie poezjà epic-

kà, w której dzieli∏y si´ autorstwem i autorytetem z (cz´sto równie˝ niewidomy-

mi) Êpiewakami. Dokonany przez KaradŒicia podzia∏ na poezj´ heroicznà i po-
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ezj´ kobiecà odzwierciedla jego sposób pojmowania gatunkowej, performatyw-

nej, publicznej i socjopolitycznej roli twórczoÊci oralnej w obr´bie patriarchal-

nego spo∏eczeƒstwa ba∏kaƒskiego. Co wi´cej, w swych pog∏´bionych studiach et-

nograficznych i lingwistycznych da∏ nam niezwykle istotny wglàd w codzienne

praktyki kobiece, takie jak pos∏ugiwanie si´ kryptoludycznym j´zykiem, upra-

wianie czarów, wierzenia, porzekad∏a, mity i rytua∏y.

Jednà z dowiedzionych ciàg∏oÊci i paralel historii kobiecoÊci na Ba∏kanach

jest zwiàzek kobiet z kultem Êmierci. Trwa∏oÊç tej antropologicznej wi´zi w kul-

turze wspó∏czesnej mo˝na Êledziç na przyk∏adzie ról, jakie publiczne Êrodki

przekazu przypisywa∏y ˝a∏obnicom w walczàcych ze sobà krajach, a po drugiej

stronie sceny spo∏eczno-politycznej – w powo∏aniu do ˝ycia ruchu Kobiet w Czer-

ni, w specyficznych reakcjach kobiet w obliczu lieux de mémoire, o czym by∏a

mowa wczeÊniej.

Poza tà najwi´kszà i najbardziej ambiwalentnà niszà zarezerwowanà w spo∏e-

czeƒstwie patriarchalnym dla kobiet istniejà jeszcze inne. Termin nisza, którym

si´ tu pos∏ugujemy, zosta∏ w stosunku do jego u˝yç socjologicznych „powi´kszo-

ny” i winien oznaczaç specyficznà cech´ antropologicznà okreÊlonej fazy dzie-

jów patriarchatu. Historia patriarchatu, niezdefiniowana przez „zdarzenia”, mo-

˝e jedynie post´powaç w Êlad za punktami zwrotnymi w narracji, sygnalizujàcymi

ewentualne zmiany w strukturze. W naszym przypadku Êwiadectwo KaradŒicia

pozwala odczytywaç spo∏eczeƒstwo patriarchalne jako struktur´ porowatà, z wie-

loma niszami przeznaczonymi dla kobiet: narodzinami, Êmiercià, twórczoÊcià oral-

nà, medycynà/czarami, obrz´dami, specyficznymi poziomami komunikacji/kom-

petencji j´zykowej. Trudno zdefiniowaç status owych nisz – niektóre z nich

pozostajà w jawnie ambiwalentnej relacji do oficjalnych narracji (np. czary),

inne utrzymujà stosunkowo du˝à autonomi´ dzi´ki silnej tabuizacji (obrz´dy zwià-

zane ze Êmiercià), jeszcze inne uczestniczà w spo∏ecznych konwencjach (tworze-

nie i wykonywanie poezji epickiej). Kobiece narracje wyraziÊcie definiujà prze-

strzeƒ zdeterminowanà p∏ciowo – liminalnà, peryferyjnà, wpisanà w natur´

i opozycyjnà wobec wioskowo-koÊcielnej gromady. Jednà z mo˝liwych przestrze-

ni, w których kobiety sà zarazem „wystawione” (exposed) na kontakt z innà wspól-

notà, ale i dzier˝à w nich w∏adz´, jest êród∏o wody, niekoniecznie usytuowane

w centrum przestrzeni zbiorowej.

Podczas badaƒ nad ponurymi okolicznoÊciami zbiorowych gwa∏tów dokony-

wanych podczas wojny w by∏ej Jugos∏awii owa ambiwalentna rola liminalnej

przestrzeni kobiecej traktowana by∏a jako coÊ oczywistego: kobiece cia∏o jawi∏o

si´ jako m´ski (patriarchalny) fantazmat symbolicznego terytorium. Czy jednak

wyobra˝ana w taki sposób kobieta jest (zawsze i tylko) konkretnie umiejscowio-

na, osiad∏a (sedentary)? Skoro istnieje tyle kobiecych nisz, skoro tak wiele z nich

mieÊci si´ w liminalnym obszarze patriarchalnej wspólnoty, mo˝na w tym za∏o-

˝eniu dopatrywaç si´ pewnego stworzonego w dobrej wierze stereotypu. Bo-

wiem w∏aÊnie mobilnoÊç jako taka stanowi jednà z nisz zdeterminowanej p∏cio-

wo struktury spo∏ecznej patriarchatu. Fakt, ˝e niektóre z tych nisz przetrwa∏y

w zbiorowej pami´ci, przyczynia si´ do powstania pewnej konfuzji, jeÊli idzie

o ocen´ dziejów patriarchatu, stàd te˝ nale˝y podjàç prób´ okreÊlenia momen-
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tu zmian i sposobu, w jaki nast´powa∏y. Dla przyk∏adu – w relacjach wielu ko-

biet jugos∏owiaƒskich z okresu wojny mowa jest o ich doÊwiadczeniach z prze-

kraczaniem granic paƒstwowych. Cz´sto przepuszczano je bez zwracania na nie

wi´kszej uwagi, nawet bez kontroli baga˝u, pod warunkiem, ˝e ich pochodzenie

etniczne by∏o w danym miejscu i czasie „w∏aÊciwe”, ˝e nie manifestowa∏y opo-

zycyjnych (i w ogóle ˝adnych) przekonaƒ politycznych i ˝e ich „podró˝owanie”

mia∏o cel ekonomiczny lub jakiÊ inny kojarzony z „kobiecoÊcià”. Takie zjawisko

potwierdza znacznà rol´, jakà kobiety odgrywajà w szarej strefie gospodarczej,

ale zarazem podwa˝a patriarchalny fantazmat kobiety osiad∏ej, a przynajmniej

sk∏ania do tego, by w ramach modelu patriarchalnego rozwa˝yç narracje pozo-

sta∏e po systemie socjalistycznym.

Znacznie bardziej radykalna zmiana owego modelu nastàpi∏a w okresie „prze-

budzenia” narodowego w wieku XIX. Sam KaradŒiç by∏ zdecydowanym prze-

ciwnikiem edukacji w duchu sentymentalistycznym i w tonie kostycznym wypo-

wiada∏ si´ na temat szkodliwoÊci przek∏adów/adaptacji (refrakcji) powieÊci

romansowych. Jego sympatie lokowa∏y si´ bez reszty po stronie formatywnych

tekstów filozofii racjonalistycznej i kultury obywatelskiej. Nowe paƒstwo – for-

ma, która rodzi∏a si´ na przestrzeni wieku XIX w bolesnym procesie przecho-

dzenia od dynastycznoÊci do parlamentaryzmu – ∏àczy∏o narracj´ o narodowej

autonomii i jej za∏o˝ycielskie mity z nowoczesnà narracjà o mononuklearnej ro-

dzinie mieszczaƒskiej, w oczywisty sposób dekonstruujàcà patriarchalnà rodzin´

polinuklearnà, ‘zadrug´’. Dodatkowo, w obr´bie tego modelu ∏àczonego, istnia∏a

oddzielna narracja dotyczàca napi´ç mi´dzy wsià i miastem. Zadaniem narracji

patriarchalnych by∏o wytwarzanie zasad funkcjonowania dla kobiet w nowym,

narodowoÊciowo zorientowanym paƒstwie, lecz faktyczny wymiar kobiece role zy-

skiwa∏y pod wp∏ywem narracji mieszczaƒskiej. Stàd te˝, tracàc swoje tradycyjne

nisze w patriarchacie, kobiety nie zyskiwa∏y w zamian ˝adnych nowych nisz –

przeciwnie, to w∏aÊnie w tym momencie wkracza opowieÊç o kobiecie osiad∏ej

i zwiàzane z nià restrykcje przestrzenne. Naród jako zbiorowoÊç musia∏ sobie

zapewniç nieustannà produkcj´ obywateli i ˝o∏nierzy. Kobieta osiad∏a, zamkni´-

ta w domu, o ograniczonych mo˝liwoÊciach ruchu, emocjonalnie u∏omna (to wów-

czas, zwróçmy uwag´, pojawiajà si´ w dyskursie psychologicznym takie nowe

wynalazki, jak m.in. „histeria”, „s∏aboÊç” czy „nerwica”) staje si´ w takich oko-

licznoÊciach szczególnie po˝àdanym modelem.

W wieku XIX – epoce formowania si´ paƒstwowoÊci – dla kobiety ba∏kaƒ-

skiej poszukujàcej wolnoÊci i niezale˝noÊci w∏aÊciwym obszarem okazywa∏ si´

zachodni feminizm, otwierajàcy szans´ nowej solidarnoÊci zdolnej do przekra-

czania granic i otwierania nowych nisz. „Internacjonalizacja” dziewi´tnasto-

wiecznego feminizmu koresponduje z analogicznymi potrzebami kobiet w ana-

logicznie zorganizowanych, a tylko narodowoÊciowo ró˝nych spo∏eczeƒstwach

bur˝uazyjnych. Dlatego te˝ narracje patriarchalne jawià si´ jako gàbczaste, ru-

chome formy, mogàce nasiàkaç ró˝nymi ideologiami i narracjami dominujàcymi

– w naszym przypadku b´dzie to zarówno narracja kapitalistyczno-bur˝uazyjna,

jak i komunistyczna. Wspó∏praca z ideologià komunistycznà okaza∏a si´ jednak

trudniejsza i wymaga∏a zakamuflowanych zwrotów oraz uników. Po opisanym
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wczeÊniej okresie [przejÊciowej symbiozy – przyp. red.] jugos∏owiaƒska nomen-

klatura partyjna znalaz∏a nowe sposoby ∏àczenia patriarchatu z innymi, atrakcyj-

niejszymi narracjami – poczàwszy od lat 1960. by∏a to przede wszystkim narra-

cja konsumpcyjna.

W Êwietle powy˝szych faktów byç mo˝e ∏atwiej b´dzie pojàç patriarchalne

i nacjonalistyczne kontruderzenie (backlash), jakie nastàpi∏o po prawie stulet-

niej przerwie, a tak˝e kobiece próby odtworzenia niektórych tradycyjnych nisz

przechowanych w ˝eƒskiej zbiorowej pami´ci. ¸àczenie mobilnoÊci przedbur˝u-

azyjnej z mobilnoÊcià wczesnej emancypacyjnej fazy komunizmu ma szans´ spro-

staç nowym potrzebom ˝yciowym, takim jak unikanie m´skiej presji nacjonali-

stycznej/patriarchalnej, budowanie mi´dzypokoleniowych wi´zi mi´dzy kobietami,

czy organizowanie nowych form politycznej ekspresji. W obr´bie tych ostatnich

mobilnoÊç sama w sobie stanowi propozycj´ na tyle silnà, by w oparciu o nià

skonstruowaç odr´bnà narracj´ politycznà.

Mo˝na, jak si´ zdaje, wyodr´bniç kilka typów owej mobilnoÊci: przekraczanie

nowo ustanowionych granic paƒstwowych jako znak kobiecej w∏adzy osàdzania,

a byç mo˝e nawet zmieniania historii; p∏ynnoÊç pozycji „ja” we wspólnocie ko-

biecej (ja, my, moja/ich wspólnota); mobilnoÊç w okreÊlaniu statusu ofiary, który

nie ma charakteru bezwzgl´dnego, lecz jest „nadawany” kobietom w zmiennym

i negocjowalnym porzàdku; mobilnoÊç jako krytykowanie istniejàcego porzàdku

i jego „upomnikowienia”; mobilnoÊç jako kobieca zdolnoÊç radzenia sobie z sy-

tuacjami wywo∏ujàcymi konfliktowe emocje oraz wynajdywania technik uzdrowi-

cielskich.

W tym miejscu chcia∏abym si´ odwo∏aç do moich osobistych doÊwiadczeƒ zwià-

zanych z problematykà kobiecych reakcji i strategii cielesnych. W roku 1997

bra∏am mianowicie udzia∏ w pewnym projekcie, który odbywa∏ si´ w Amsterda-

mie. Przez dwa tygodnie mia∏am przebywaç w trudnych warunkach bytowych

i spo∏ecznych, wÊród uchodêców i emigrantów z ró˝nych cz´Êci Êwiata, obcujàc

z miejscowymi kobietami, a nast´pnie przedstawiç swoje obserwacje w formie

dziennika udost´pnionego w internecie, a tak˝e przygotowaç coÊ w rodzaju

spektaklu dla alternatywnego centrum, które organizowa∏o ca∏e to przedsi´wzi´-

cie. Oczekiwano równie˝, ˝e b´d´ si´ spotykaç i wspó∏pracowaç z innymi inte-

lektualistami, którym powierzono podobne zadania. Moim partnerem by∏ Adam

Zameenzad, pakistaƒski pisarz cz´sto przebywajàcy w Holandii. Nie wyrazi∏ ocho-

ty spotkania si´ ze mnà, a mnie nie dano szansy ustosunkowania si´ do jego

uwag na temat mojego dziennika: ostatnie s∏owo musia∏o nale˝eç do m´˝czyzny.

Adam zwróci∏ szczególnà uwag´ na mój Êmiech, komentujàc go w takich oto

s∏owach pe∏nych màdroÊci i wy˝szoÊci:

...wi´kszoÊç tych uczuç i zachowaƒ to albo pu∏apki iluzji, albo po prostu zb´d-

ne, destabilizujàce, samopowtarzalne akty oporu. Nie pozostawiajà one miejsca dla

(s)pokoju, prawdziwego, trwa∏ego (s)pokoju – zarówno w wymiarze indywidual-

nym, jak i spo∏ecznym. Widzi si´ dobro, a wytwarza z∏o, widzi si´ pi´kno, a rodzi

si´ brzydota... na przyk∏ad nienawidzi si´ faszystów, odmawiajàc im zarazem „pra-

wa” nienawiÊci do wszystkiego, czego chcà nienawidziç... jeÊli si´ nie od∏o˝y na bok

poj´cia „innego”, równie˝ dla tzw. nie-innych nie zapanuje prawdziwy (s)pokój...
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W istocie Êmiech jest jednym z najbardziej agresywnych aktów ˝yciowych. Mo˝e

wprawdzie w wielu sytuacjach staç si´ wentylem dla agresji, ale nadal pozostaje ak-

tem agresji.

Wyj´te z wypowiedzi, w której odbiorca zach´cany jest do udzia∏u w pozba-

wionym emocji b∏ogostanie totalnego obiektywizmu, zacytowane fragmenty uk∏a-

dajà si´ w przera˝ajàcy dyskurs skrajnie ob∏udnej równowagi, w którym oskar-

˝a si´ Êmiech o prowokowanie agresji, a wi´c wojny, a jednoczeÊnie wyst´puje

si´ w obronie „prawa” faszystów do nienawiÊci. Oto jak dog∏´bnie irracjonalna

i autorytarna (patriarchalna) potrafi byç reakcja na kobiecà interpelacj´!

Âmiech jest jednà z najpewniejszych metod za˝egnywania problemów emocjo-

nalnych kobiet w zetkni´ciu z ró˝nymi ˝yciowymi przeszkodami, nieprzyjemny-

mi wspomnieniami i niebezpieczeƒstwami podró˝y. Inne metody, jak taniec i Êpiew,

uwa˝ane sà za uniwersalnà (dost´pnà dla wszystkich kobiet) terapi´ na czas po-

dró˝y. W terminach antropologicznych mo˝emy ujàç owe techniki cielesne jako

interpersonalne (Êmiech) i mi´dzygrupowe (Êpiewanie, taƒczenie). Wszystkie

one zak∏adajà szczególnego rodzaju mobilnoÊç – wymian´ jakiejÊ czàstki to˝sa-

moÊci z innym we wzajemnym obcowaniu (re-in-othering). Wymiana znaczeƒ, „ob-

na˝anie” zbiorowoÊci, wobec której dystansuje si´ osoba opowiadajàca dowcip,

daje si∏´ do odparcia presji. Podobny mechanizm uruchamia si´, gdy Êpiewamy

z innym jego pieÊni i taƒczymy jego taƒce, ale w tym przypadku od narzucanej

presji uwalnia si´ oporna przedstawicielka zbiorowoÊci, której na mocy konwen-

cji kulturowej przypisany zosta∏ dany taniec czy Êpiew. Âmiech, Êpiew i taniec

nie tylko zatem nie prowokujà agresji, lecz jako podstawowe formy mobilnoÊci

zyskujà potwierdzonà ˝yciowo moc uzdrowicielskà w terapii traumatycznej i post-

traumatycznej, a w dodatku mogà byç uprawiane w ka˝dych okolicznoÊciach, z po-

dró˝nymi w∏àcznie. Ich efekt ostateczny mo˝na zdefiniowaç jako konstruowanie

˝eƒskiej pami´ci poprzez zapis, ikonizacj´, upe∏nomocnienie. Kobiecy wzrok

spoczywa na przedmiotach, przestrzeni, obrazach, opowieÊciach i na innych ko-

bietach, w otoczeniu przyjaznych spojrzeƒ ich oswojonej innoÊci...

3. Zima literatury: kobiece pisarstwo w Serbii 
i na obszarze post-Jugos∏awii po roku 1990

Co w koƒcu ró˝ni tych, którzy czerpià profity z wojny, od tych, którzy czer-

pià profity z dzia∏alnoÊci antywojennej? Nic!

(Gojko TeÆiç, bibliograf i pisarz, w odpowiedzi na zarzut, i˝ jako jeden z redaktorów wy-

dawnictwa, które opublikowa∏o tom wojennej prozy Milorada Ulemka, pseudonim „Legia”,

oskar˝onego o zorganizowanie zabójstwa Zorana Djindjicia, by∏ego prezydenta Serbii i Czar-

nogóry, oraz Ivana Stambolicia, jednego z czo∏owych serbskich polityków, milczàco dopuÊci∏

do tego skandalu; Vreme nr 736, Belgrad, 10.02.2005, s. 58).

Zima 2004/05 w Belgradzie. Przez g´stà Ênie˝yc´ przedzierajà si´ taksówki

z wielkimi Êwietlnymi reklamami na dachach, zachwalajàcymi „prawdziwà nowà

love-story” autorstwa Isidory Bjelicy – pisarki znanej ze swoich faszystowskich

poglàdów. Ksià˝ki narodowego wieszcza, Dobricy åosicia (o Kosowie) oraz rze-
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czonego Legii sprzedaje si´ w kioskach z gazetami, nie w ksi´garniach – tam

majà byç bli˝ej czytelnika. Gojko TeÆiç jako naczelny redaktor periodyku KnjiŒevna

Reç w latach 1980. prowadzi∏ wyrazistà polityk´ kulturalnà (publikujàc np. pol-

skich pisarzy opozycyjnych czy promujàc punk), przeÊlizgnà∏ si´ niezauwa˝enie

przez nast´pnà dekad´ nacjonalizmu, wojny i dyktatury, teraz zaÊ oferuje nam

relatywistyczne przebranie, za którym chcia∏by ukryç w∏asnà wàtpliwà neutral-

noÊç w czasach, gdy neutralnoÊç straci∏a na wartoÊci. Niestety tego rodzaju re-

latywizm stawia znak równoÊci mi´dzy dzia∏alnoÊcià antywojennà i dzia∏aniami

re˝imu, który doprowadzi∏ do krwawej destrukcji by∏ego paƒstwa jugos∏owiaƒ-

skiego... Owe jawnie sprzeczne stanowiska i images stajà si´ zrozumia∏e tylko

w obr´bie spo∏eczeƒstwa, w którym rynek kultury, czy raczej dzika reklama i sprze-

da˝ produktów kultury (w tym przypadku ksià˝ek), podlega kontroli oÊrodków

w∏adzy i w którym kultura sta∏a si´ warsztatem wytwarzajàcym ideologiczne nar-

racje i dyskursy. Odra˝ajàce s∏owa TeÆicia, tragicznie redukujàce szanse zbudo-

wania jednostkowej i obywatelskiej to˝samoÊci etycznej, Êwiadczà o osobliwym

po∏àczeniu polityki z prywatà w sferze kulturalnej. W tej sytuacji badanie osob-

nych Êwiatów w kulturze staje si´ metodologicznym obowiàzkiem nie tylko w od-

niesieniu do Serbii, lecz równie˝ pozosta∏ych przestrzeni postjugos∏owiaƒskich.

Podzia∏y ideologiczne, polityczne, stylistyczne i lingwistyczne sprawiajà, ˝e ko-

nieczne jest nakreÊlenie precyzyjnych map owych niezaznaczonych terytoriów,

które ewidentnie si´ ze sobà nie komunikujà. Takie „separatystyczne” podejÊcie

nie dotyczy wszak˝e ró˝nic narodowoÊciowo-kulturowych, b´dàcych ulubionym

poletkiem nacjonalistycznych historyków i krytyków literatury, lecz oddzielnych

Êwiatów ukszta∏towanych w naszym ˝yciu kulturalnym. Jest ono niezb´dne zw∏asz-

cza wtedy, gdy ma si´ do czynienia z osobliwà trwa∏oÊcià koncepcji totalitarnych

w owych Êwiatach, zjednoczonych dà˝eniem do zdobycia pe∏nej w∏adzy i kon-

troli nad ca∏okszta∏tem kultury przy jednoczesnym braku tolerancji dla wszel-

kich form alternatywnych.

Szczególnie silny roz∏am dokona∏ si´ wzd∏u˝ podzia∏ów p∏ciowych i datuje si´

od koƒca lat 1980., kiedy to wizja upadku paƒstwa federacyjnego i groêba woj-

ny okaza∏y si´ najkorzystniejszà opcjà dla partyjnych separatystów i zwiàzanych

z nimi elit we wszystkich cz´Êciach ówczesnej Jugos∏awii. Niektóre z najwcze-

Êniejszych inicjatyw pot´piajàcych militarne rozwiàzanie konfliktów (niezale˝nie

od tego, jak mia∏yby si´ potoczyç procesy organizowania nowych struktur paƒ-

stwowych) wysz∏y z serbskich i chorwackich kr´gów feministycznych, czego przy-

k∏adem by∏a wspomniana ju˝ wczeÊniej wspólna deklaracja zredagowana pod-

czas konferencji w Dubrowniku w roku 1990. Tylko niewielki od∏am ówczesnej

jugos∏owiaƒskiej opozycji – silnej i od dawna istniejàcej – zareagowa∏ w ten sam

sposób; wi´kszoÊç dysydentów wybra∏a „w∏asny” naród i w efekcie j´∏a aktywnie

wspó∏tworzyç dyskurs nacjonalistyczny. Feminizm – na ogó∏ odrzucany przez

kr´gi dysydenckie, w których przewa˝a∏a opinia, i˝ w sytuacji, gdy w gr´ wcho-

dzi walka o demokracj´ i wolnoÊç spo∏eczeƒstwa, prawa kobiet nale˝y od∏o˝yç

na póêniej – jawnie od˝egna∏ si´ od jakichkolwiek negocjacji z nacjonalizmami.

To odseparowanie najwyraêniej da∏o o sobie znaç w reakcjach wielu kobiet, nie-

koniecznie feministek, na wojn´. Wojna wp∏yn´∏a na pisarki w sposób, w jaki
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nie móg∏ tego zrobiç feminizm akademicki – zainspirowa∏a je do stawienia czo∏a

zbiorowemu cierpieniu i nowym straszliwym realiom ˝ycia. Tym sposobem po-

dzia∏ p∏ciowy nabra∏ charakteru spo∏ecznego i kulturowego, dajàc poczàtek wy-

raênemu, odnotowanemu i d∏ugotrwa∏emu fenomenowi wyznaczajàcemu nowe

granice, identyfikacje i reakcje – od mizoginicznego odrzucenia feminizmu a˝

po dobrze wyposa˝one w narz´dzia teoretyczne, politycznie czujne i liczne ini-

cjatywy oraz instytucje feministyczne.

Dzi´ki owej separacji feministyczne instytucje umocni∏y swojà przywódczà

rol´ w ruchu pacyfistycznym na obszarze ca∏ej Jugos∏awii, a nast´pnie post-Ju-

gos∏awii. PodkreÊliç jednak trzeba, i˝ nastàpi∏o to po okresie najwi´kszego roz-

kwitu pisarstwa kobiecego i teorii feministycznych w latach 1980., odznaczajà-

cych si´ eksperymentatorstwem, odwagà i szerokim mi´dzynarodowym zasi´giem.

Momentem zwrotnym by∏o z pewnoÊcià ukazanie si´ powieÊci Dubravki UgreÆiç

Stefcia åwiek w szponach ˝ycia (Stefica Cvek u raljama Œivota, 1981) – b∏yskotli-

wego i dowcipnego pastiszu technik kobiecych (szycia) oraz kobiecych gatunków

popularnych (opera mydlana), oÊmieszajàcego jednoczeÊnie socjalizm jugos∏o-

wiaƒski i przystosowujàcà si´ do jego wymagaƒ mentalnoÊç patriarchalnà, co skut-

kowa∏o produkowaniem groteskowych form folkloru. Ksià˝ka odnios∏a wielki suk-

ces komercyjny, zosta∏a przerobiona najpierw na film, potem na serial telewizyjny,

ale otrzyma∏a te˝ najwy˝szà jugos∏owiaƒskà nagrod´ literackà przyznawanà przez

tygodnik NIN.9 Dubravka UgreÆiç mieszka∏a wówczas w Zagrzebiu, NIN wycho-

dzi∏ w Belgradzie, w jury nagrody zasiadali sami m´˝czyêni, z których ˝aden nie

zdradza∏ sympatii feministycznych... Zaledwie kilka lat póêniej taka sytuacja by-

∏aby nie do pomyÊlenia.

PowieÊç UgreÆiç mo˝na odczytywaç jako satyr´ feministycznà wymierzonà za-

równo w m´˝czyzn, jak i w kobiety, ale najsilniej uderzajàcà w oÊrodek w∏adzy.

W tym samym czasie takie teoretyczki, jak Rada Ivekoviç, Lydia Sklevicky,

˚arana Papiç i Nada Popoviç-PeriÆiç eksplorowa∏y ró˝ne obszary badawcze i po-

dejmowa∏y debat´ z aktualnymi teoriami, g∏ównie francuskimi, zaÊ jako dzien-

nikarka-feministka objawi∏a si´ Slavenka Drakuliç. Skal´ zmian najlepiej ilu-

strujà dalsze literackie losy UgreÆiç i Drakuliç: ta ostatnia zyska∏a Êwiatowà

renom´ jako autorka ksià˝ek o sytuacji kobiet w Europie Centralnej i Wschod-

niej po roku 1989, o wojnie w Jugos∏awii i o gwa∏tach dokonywanych na kobie-

tach w BoÊni. Jej styl i niezbyt pog∏´biona analiza zjawisk, a tak˝e adaptacja do

oczekiwaƒ publicznoÊci zachodniej, sprawi∏y, ˝e nigdy nie wysz∏a ona poza po-

ziom pisarstwa dziennikarskiego. Tego rodzaju „màdroÊç skolonizowanych” obej-

muje ró˝ne tematy: od rozwa˝aƒ o jugos∏owiaƒskich kobietach spragnionych ko-

smetyków i futer (co zupe∏nie nie przystaje do socjalistycznych realiów ˝ycia

w latach 1980.), a˝ po stwierdzenia w rodzaju „nigdy si´ nie dowiemy, kto fak-

tycznie zburzy∏ most w Mostarze”, podczas gdy oficjalnie wiadomo, ˝e dokona∏

tego wysoki rangà oficer chorwacki. Podj´ta przez Drakuliç próba literackiej
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prowokacji w powieÊci o kobiecie, która zjad∏a swego kochanka (BoŒanska

glad/1995, Boski g∏ód, tytu∏ ang. The Taste of a Man/Smak m´˝czyzny), pozosta-

je tylko prozatorskà ciekawostkà. Natomiast ostatnia ksià˝ka tej autorki, traktu-

jàca o boÊniackich kobietach, które pad∏y ofiarà wojennych gwa∏tów (Kao da me

nema/1997, Jakby mnie tam nie by∏o), podejmuje ów temat w dobrze wypróbo-

wany sposób, obliczony na zainteresowanie odbiorcy zachodniego.

W póêniejszym okresie wojny Drakuliç zaj´∏a stanowisko zgodne z oficjalnà

linià w∏adz chorwackich, okreÊlajàc wyraênie, kto w tym konflikcie odgrywa ro-

l´ good guys, a kto – bad guys, co daje si´ zrozumieç w Êwietle afery, która mia-

∏a szeroki mi´dzynarodowy rezonans. Drakuliç mianowicie, razem z Dubravkà

UgreÆiç, Radà Ivekoviç, Jelenà Lovriç i Vesnà Kesiç, sta∏a si´ jednà z ofiar na-

cjonalistycznej propagandy chorwackiej w akcji wymierzonej przeciwko pi´ciu

„czarownicom” w latach 1992-93.10

JeÊli idzie o natomiast o Dubravk´ UgreÆiç, to kosztem w∏asnej popularnoÊci

opar∏a si´ ona pokusom stereotypizacji w stylu zachodnim. Jej Amerykaƒski fik-

cjonarz (Ameriçki fikcionar, 1993) – zbiór ironicznych i b∏yskotliwych esejów na

temat Stanów Zjednoczonych zosta∏ brutalnie zaatakowany przez tamtejszych

konserwatywnych krytyków, kierujàcych si´ w istocie tym samym „instynktem

patriotycznym”, który uczyni∏ niemo˝liwym dalsze ˝ycie pisarki w Chorwacji.

UgreÆiç odpowiedzia∏a na to, piszàc kolejne teksty poÊwi´cone podstawowym

przyczynom braku zrozumienia mi´dzy Zachodem a Europà Ârodkowo-Wschod-

nià, wyprawiajàc si´ w nieodleg∏à przesz∏oÊç i eksplorujàc fenomen nostalgii. Jej

ironia i dowcip coraz cz´Êciej przechodzà w gorycz i desperacj´, a w tak posze-

rzonym krajobrazie kobieca perspektywa staje si´ coraz mniej eksponowana.

Dubravka UgreÆiç nadal jest europejskà autorkà piszàcà dla wykszta∏conego

i wymagajàcego czytelnika, lecz zatraci∏a na zawsze swojà feministycznà energi´

i wp∏yw, jaki wywiera∏a na licznà, rozumiejàcà i inspirujàcà publicznoÊç rodzimà.

Reakcja na wojn´ zmieni∏a literackà orientacj´ wielu pisarek jugos∏owiaƒ-

skich. Radmila Laziç, poetka, zaj´∏a si´ ostrà krytykà m´skoÊci jako g∏ównego

êród∏a nacjonalistycznego dyskursu w Serbii. DaÆa Drndiç ze Êredniej prozaicz-

ki mieszkajàcej w Belgradzie, gdzie zosta∏a publicznie napi´tnowana jako Chor-

watka i zmuszona do emigracji, wyros∏a na jednà z czo∏owych pisarek antyna-

cjonalistycznych w Chorwacji. Hana Dalipi, jedna z najbardziej utalentowanych

m∏odych pisarek w przedwojennym Belgradzie, autorka Êmia∏ej powieÊci o kobie-

tach w mieszanym, albaƒsko-serbskim Êrodowisku miejskim (Vikend u materi-

ni/1986, Weekend u matki) znik∏a pod koniec lat 1990. gdzieÊ w Pary˝u i nie po-

jawi∏a si´ wi´cej na scenie literackiej. Wyros∏e z kr´gów feministycznych belgradzkie

wydawnictwo ’94 wypromowa∏o w czasie wojny sporo nowych autorek, z najbar-

dziej obiecujàcà i odnoszàcà najwi´ksze sukcesy Jasminà TeÆanoviç na czele.
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Ljiljana Djurdjiç, dobrze osadzona w przedwojennych kr´gach literackich, za-

brn´∏a w ˝arliwe komentarze polityczne, a gdy jej pisarstwo zacz´∏o byç odbie-

rane jako zbyt polemiczne, powróci∏a do prozy, odkrywajàc dla siebie nowy ob-

szar tematyczny: tragicznà i transgresyjnà psychologicznà panoram´ strategii

okresu przejÊciowego. Aktywna uczestniczka projektów feministycznych i pacy-

fistycznych, Dubravka Djuriç, rozwin´∏a oryginalnà teori´ poezji i widowiska po-

etyckiego, objawiajàc si´ jako jedna z czo∏owych literackich nowatorek w Serbii

w okresie wojny.

Wglàd w charakter zmian zachodzàcych w produkcji literackiej, w Êwietle wspo-

mnianych wczeÊniej energii „totalitarnych” oddzia∏ujàcych w poszczególnych

kulturach regionalnych, tudzie˝ potrzeby „separatystycznego” podejÊcia, mo˝e

nam daç analiza scenerii gatunkowej. Dwie opozycyjne populacje literackie, an-

tynacjonalistyczna i nacjonalistyczna, cz´sto proponujà dwa ró˝ne sposoby pos∏u-

giwania si´ gatunkiem: z jednej strony mamy wi´c do czynienia z nowatorstwem,

eksperymentem artystycznym i pami´cià o bogatej awangardowej przesz∏oÊci na-

szego regionu, z drugiej zaÊ – z konserwatywnà/trywialnà amatorszczyznà. Ist-

nieje wszak˝e gatunek wspólny dla obu populacji: jest to hybrydyczna proza ese-

istyczno-wspomnieniowa, najlepiej przystosowana do kulturowych warunków wojny

i jej konsekwencji.

Wielu krytyków antynacjonalistycznych w ostatnich latach zarzeka∏o si´, ˝e

nigdy nie przeczytajà ˝adnych tekstów, które wysz∏y spod piór pisarzy nacjona-

listycznych, co mo˝na zrozumieç, ale co jest profesjonalnie niedopuszczalne.

Dzisiaj, gdy automatycznie powielane, beznadziejne od strony technicznej, styli-

stycznie kompromitujàce i intelektualnie og∏upiajàce – lecz wcale nie tanie –

ksià˝ki faszyzujàcych autorów zape∏niajà belgradzkie ksi´garnie, nale˝y podcho-

dziç do nich z pe∏nym profesjonalizmem krytycznym, mi´dzy innymi po to, by

uprzedziç ich bezkrytyczne omówienia w programach telewizyjnych. W opozycji

do kobiecych ksià˝ek o Êwi´tych i o królowych, pseudo-historycznych powieÊci,

plotkarskich felietonów udajàcych powieÊci itp., sytuujà si´ powa˝ne dzie∏a re-

prezentujàce ów wojenny gatunek eseistyczno-prozatorsko-wspomnieniowy, prze-

kraczajàcy genologiczne podzia∏y i wytwarzajàcy znaczenia w liminalnych prze-

strzeniach kulturowych. Przyk∏adem takiego tekstu mo˝e byç Âlad smoczej ∏apy

(Trag zmajeve Æape, wyd. pol. 1999) Antonija ˚alicy, hybrydyczna proza ∏àczàca

w sobie wszystkie te elementy. G∏ównym tematem ˚alicy jest Sarajewo w cza-

sie dzia∏aƒ wojennych, miejsce destrukcji i jednoczeÊnie kulturalnej produkcji,

miejsce, w którym systematycznie niszczy si´ pami´ç jako zarazem podstawowà

w∏asnoÊç osobistà i jedynà drog´ do zachowania zbiorowej to˝samoÊci poza dys-

kursem narodowym. Pos∏ugujàc si´ cyrkularnymi wzorami opisu i powtarzalny-

mi znakami codziennoÊci pozostawionymi na teksturze pami´ci, ˚alica w isto-

cie pisze po kobiecemu, zarówno jeÊli idzie o temat, jak i strukturowanie tekstu.

Ostatnim przyk∏adem, jaki chcia∏abym tu przywo∏aç, wià˝àcym si´ z przyto-

czonym na poczàtku tego podrozdzia∏u cytatem i palàcà aktualnoÊcià g∏ównego

konfliktu, jest proza Svetlany Djordjeviç o Kosowie Svedoçanstwo o Kosovu (Âwia-

dectwo o Kosowie). S∏abo wykszta∏cona kobieta, która postanowi∏a zbudowaç so-

bie nowe ˝ycie jako kierowca taksówki w Kosowie w latach 1997-2000, odczu∏a
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potrzeb´ publicznego opowiedzenia o tym, co tam widzia∏a. Jest to pierwsze serb-

skie Êwiadectwo serbskiego rasizmu w Kosowie, stosowania polityki apartheidu,

codziennoÊci, w której grupy etniczne obcujà ze sobà ÊciÊle wedle modelu ko-

lonizator-skolonizowany. Wskutek licznych ataków i gróêb Djordjeviç zmuszona

by∏a emigrowaç z Serbii, powtarzajàc w ten sposób scenariusz, który niespe∏na

dziesi´ç lat wczeÊniej wydarzy∏ si´ w Chorwacji w zwiàzku z procesem „czarownic”.

W takich okolicznoÊciach historyk i krytyk literatury winien raczej reagowaç

ni˝ odk∏adaç refleksj´ na póêniej. JeÊli dla oceny i charakterystyki kultury limi-

nalnej nie przyjmiemy perspektywy „separatystycznej”, zwyci´˝y zasada nieÊwia-

domoÊci (the oblivion principle) i nawet w obliczu kanonu oraz podstawowych

faktów pozostaniemy z pustymi r´kami.

4. Kontruderzenie (backlash) i odpowiedê

Pozostaje smutnym faktem, ˝e w krajach postsocjalistycznych nie istnieje

˝aden liczàcy si´ ruch feministyczny. Zaledwie kilka grup feministycznych od-

grywa jakàkolwiek rol´ w ˝yciu publicznym. Ów brak ma kilka przyczyn. Po

pierwsze – w ustroju socjalistycznym nie zaistnia∏a ˝adna tradycja feministycz-

na. Po drugie – jak dobrze wiadomo, wbrew oficjalnemu stanowisku g∏oszà-

cemu, i˝ kwestia kobieca zosta∏a w nim rozwiàzana, spo∏eczeƒstwo socjali-

styczne by∏o bardzo patriarchalne. I wreszcie – po upadku socjalizmu feminizm

w tych krajach nie powsta∏, gdy˝ kobiety postrzega∏y go jako „niekobiecy”.

(Salecl 1994: 4)

Jestem wÊciek∏a na ÂeÆelija i MiloÆevicia, bo to przez nich w moim ˝yciu

pojawi∏y si´ niejakie del Ponte i Hartman.11 Jestem wÊciek∏a, bo te dwie suki

nie dajà mi spokoju i ciàgle prawià mi kazania. Mam teori´, ˝e del Ponte zo-

sta∏a przekupiona przez stowarzyszenie WolnoÊç12 i KoÆtunic´13, który powie-

dzia∏ jej, jak najlepiej skompromitowaç Trybuna∏ Haski. Kiedy Hartman wcho-

dzi i mówi – co z was za kraj, nie macie nawet rzàdu, to tak, jakby Dragan

MarÆiçanin14 powiedzia∏ jej: masz, tu jest forsa, mów tak i tak. Czy to nie jest

logiczne? Nie rozumiem, jak mo˝na w tak idiotyczny sposób uzasadniaç to,

co si´ robi. To co, ˝e nie mamy rzàdu? Po pierwsze – mamy, a po drugie –

nawet gdybyÊmy nie mieli, nic wam do tego, pilnujcie swego nosa. Sàdêcie

zbrodniarzy i przestaƒcie mnie pouczaç. Ja mam swój rzàd. Za∏o˝´ si´, ˝e Ka-

radŒiç i Mladiç dali tym dwóm par´ groszy, ˝eby skompromitowa∏y Trybuna∏

Haski.
(Biljana Srbljanoviç, Êwiatowej s∏awy dramatopisarka z Belgradu, w programie radiowym

nadanym 20 lutego 2004 roku przez rozg∏oÊni´ B92.)
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13 Vojislava KoÆtunic´, najpierw prezydenta, a nast´pnie premiera Serbii i Czarnogóry.
14 By∏y rzàdowy mandatariusz.



Dziesi´ç lat dzieli te dwa skrajne oÊwiadczenia. Na pierwszy rzut oka mog∏oby

si´ zdawaç, ˝e w tym regionie nie zaistnia∏ nigdy ˝aden feminizm – ani wczeÊniej,

ani w trakcie tej dekady – i ˝e niewielkie sà szanse, by na takim gruncie feminizm

kiedykolwiek móg∏ wyrosnàç. „Na gruncie” sytuacja przedstawia si´ jednak zgo∏a

inaczej – istnieje tu wiele ludowych organizacji kobiecych, które zdo∏a∏y uwolniç si´

od zdefiniowanych przez wojn´ celów i typów dzia∏alnoÊci, sà liczne centra women

i gender studies funkcjonujàce poza sferà akademickà i stanowiàce (w Chorwacji

i Serbii) silnà konkurencj´ dla akademickich instytucji, od co najmniej dwudziestu

lat obecne sà studia genderowe i kobiece w s∏oweƒskim Êrodowisku akademickim...

Czy˝byÊmy mieli do czynienia z dwoma ró˝nymi Êwiatami? W istocie mamy do czy-

nienia z dwoma ró˝nymi, wymyÊlonymi przez kolonializm Êwiatami skolonializowa-

nymi – lub przeznaczonymi do kolonizacji – w ramach których mieszczà si´ liczne

strategie i techniki manipulacji obliczone na zapewnienie inwestorom przysz∏ych zy-

sków, wy∏àcznych praw do eksploatacji i paru innych ubocznych korzyÊci. Te dwie

przytoczone wypowiedzi nale˝y równie˝ umieÊciç w kontekÊcie regionalnych proce-

sów transformacyjnych, improwizowanych zestawów narz´dzi do przetrwania (survi-

val-kits) w nowych wolnorynkowych warunkach, nowo powstajàcych ideologii pra-

wicowych, braku poczucia bezpieczeƒstwa itp. Zarazem jednak w przedziwny

i paradoksalny sposób mówià nam one o kobiecej historii i o prawie niemo˝liwych

zadaniach, jakim w tym regionie musi stawiç czo∏o myÊl feministyczna.

Renata Salecl rozpoczyna od „smutnego”, w za∏o˝eniu naukowo stwierdzo-

nego „faktu”, i˝ w krajach postsocjalistycznych nie istnieje ˝aden liczàcy si´ ruch

feministyczny. Smutne jest jednak to, ˝e sama Salecl jako kompetentna femi-

nistka w istocie nie podpada pod to, co okreÊla mianem „smutnego faktu”, czyli

˝e, mówiàc krótko, pragnie si´ ona zaprezentowaç jako autentyczna, byç mo˝e

nawet jedyna feministka z krajów postsocjalistycznych. Twierdzi dalej, ˝e zaled-

wie par´ grup feministycznych odgrywa pewnà rol´ w ˝yciu publicznym. Formu-

∏uje t´ opini´ w czasie, gdy na terenach by∏ej Jugos∏awii toczy si´ wojna (1994;

abstrahuj´ tu od reszty krajów postsocjalistycznych, gdy˝ Salecl jest przede wszyst-

kim zainteresowana obszarem ba∏kaƒskim) i obecnoÊç grup feministycznych jest

szczególnie dobrze widoczna, choçby dlatego, ˝e nacjonalistyczne media nieustan-

nie je atakujà. To wówczas rozgrywa si´ afera chorwackich „czarownic”, dzia-

∏ajà: Centrum Kobiece w Zagrzebiu, Kobiety w Czerni, Centrum Kobiece w Bel-

gradzie, Ko∏o Belgradzkie i zwiàzane z nim aktywistki feministyczne, mno˝à si´

kobiece organizacje pozarzàdowe w BoÊni i Chorwacji i wiele, wiele innych.

Grupy te sà stale obecne w sferze publicznej jako ulubiony cel medialnych ata-

ków (nacjonalistycznych i nie tylko) i stanowià znaczàcà cz´Êç opozycji anty-Mi-

loÆeviciowskiej w Serbii. To w∏aÊnie przede wszystkim kobiety wychodzi∏y na uli-

ce Belgradu w latach 1993-94, poniewa˝ m´˝czyêni (pacyfiÊci i opozycjoniÊci)

ukrywali si´ w obawie przed poborem do wojska. Wywar∏y nawet istotny wp∏yw

na ˝ycie akademickie, na przyk∏ad w Sieci Akademickiej (Academic Network),

alternatywnej instytucji, która powsta∏a w Serbii. W tym samym czasie w S∏owe-

nii funkcjonujà ju˝ studia Antropologii Genderowej w ISH15 w Ljubljanie, po-
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dyplomowe studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Ljubljanie i sieç

ró˝norodnych organizacji pozarzàdowych obejmujàca ca∏y kraj. Stwierdzenie Salecl

jest zatem w najlepszym razie ewidentnie dezinformujàce. Podobnie rzecz si´

ma z jej argumentacjà. Powiada ona najpierw, i˝ w czasach socjalistycznych fe-

minizm nie istnia∏. Tymczasem w dawnej Jugos∏awii od lat 1970. t∏umaczono ob-

coj´zyczne i publikowano rodzime prace feministyczne, od koƒca tamtej deka-

dy dzia∏a∏y ugrupowania feministyczne, od 1980. organizowano mi´dzynarodowe

konferencje feministyczne w Zagrzebiu, Belgradzie i Dubrowniku. Nowe poko-

lenia feministek bada∏y mechanizmy za∏amania si´ ruchu feministycznego zwià-

zanego z Partià Komunistycznà po roku 1952.

Sprawa staje si´ jasna: Salecl jest niedoinformowana, co rzuca ciekawe Êwia-

t∏o na praktyki wydawnictwa Routlege i kryteria doboru ich publikacji. W tych

okolicznoÊciach argument o ewentualnej sprzedawalnoÊci ksià˝ki spraw´ jeszcze

pogarsza. A mo˝e faktycznie to, ˝e ksià˝ka o feminizmie w Europie Wschodniej

i w krajach by∏ej Jugos∏awii narusza wszelkie zasady etyki akademickiej, przed-

stawiajàc ra˝àce przek∏amania i manipulacje – nie ma najmniejszego znaczenia?

Ale przecie˝ Salecl zobowiàzana by∏a przeprowadziç rutynowe badania i zebraç

prawdziwe dane. A skoro nie uczyni∏a najmniejszego wysi∏ku w tym kierunku,

pojawia si´ wàtpliwoÊç, czy aby nie postàpi∏a tak celowo po to, by zaprezento-

waç siebie, na mocno zamazanym tle, jako jedynà feministk´ ze wszystkich kra-

jów dawnej Jugos∏awii: prosz´, oto historia zaczyna si´ ode mnie.

Bardziej istotny jest wszak˝e jej drugi argument. Spo∏eczeƒstwo socjalistycz-

ne, wbrew oficjalnym teoriom o rozwiàzaniu kwestii kobiecej, istotnie by∏o bar-

dzo patriarchalne, ale pomi´dzy Jugos∏awià a innymi krajami bloku sowieckie-

go zachodzi∏y tu powa˝ne ró˝nice. Patriarchat jugos∏owiaƒski by∏ g∏´boko

naznaczony wolnorynkowym konsumpcjonizmem. Od lat 1980. toczy∏y si´ tu na

przyk∏ad otwarte dyskusje na temat obchodów Dnia Kobiet, w których wskazy-

wano na prawdziwà pozycj´ kobiet w spo∏eczeƒstwie i krytykowano ideologicz-

ne wzorce kobiecoÊci. Jugos∏awia pod tym wzgl´dem nie by∏a zunifikowana –

o ile nomenklatura partyjna w Chorwacji nie tylko akceptowa∏a, ale wr´cz wspie-

ra∏a i sponsorowa∏a feministyczne debaty, o tyle w Serbii przejawia∏a wobec idei

feministycznych znacznie wi´kszà agresj´ i nietolerancj´. W latach 1980. poja-

wia∏a si´ od czasu do czasu w mediach krytyka feminizmu jako „niepotrzebne-

go nam” produktu importowanego z Zachodu, lecz w ogólnym klimacie odwil-

˝y po Êmierci Tity ma∏o kto jà traktowa∏ na serio. Nie mo˝na wi´c mówiç ogólnie

o sytuacji kobiet i feminizmie w krajach socjalistycznych, nawet w odniesieniu

do specyfiki jugos∏owiaƒskiej.

Trzeci argument, jaki przytacza Salecl na rzecz tezy o nieobecnoÊci femini-

zmu, to postrzeganie go przez kobiety jako „niekobiecego”. Nie da si´ ukryç, ˝e

ów trywialny stereotyp jest nadal ˝ywotny, zw∏aszcza na ∏amach tak zwanej „˝ó∏-

tej prasy”16, tygodników kobiecych, w dyskursie konserwatywnym i, generalnie,

w najbardziej masowych, kiczowatych formach kultury (trash culture). Lecz czy

te w∏aÊnie obszary gdziekolwiek na Êwiecie bywajà wyl´garniami feminizmu?
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Czy z takich powodów nale˝a∏oby oczekiwaç nieobecnoÊci feminizmu w Wiel-

kiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych? Czy te˝ Salecl po prostu manipu-

luje lokalnym, kolonialnym stereotypem kobiety, która ma byç mniej zdolna,

politycznie i kulturalnie upoÊledzona – i dlatego bardziej podatna na groêby tu-

dzie˝ próby uwodzenia ze strony zarówno konserwatywnych kó∏ politycznych,

jak i konsumpcjonizmu? W kolejnych cz´Êciach swej ksià˝ki Salecl kontynuuje

ów styl kolonialno-autoreklamowy, z zaskakujàco p∏ytkà wiedzà antropologicz-

nà, historycznà i socjologicznà przeprowadzajàc w duchu Lacanowskim inter-

pretacj´ gwa∏tów w BoÊni (kobiety muzu∏maƒskie sà tu przedstawiane, rzecz jasna,

jako s∏aby podmiot) w kategoriach kradzie˝y lub odmowy przyjemnoÊci. [...]

Jednak co najgorsze, niektóre cz´Êci ksià˝ki Salecl sà troch´ tylko zmienionymi

t∏umaczeniami artyku∏ów og∏aszanych w s∏oweƒskiej prasie przez jej ówczesne-

go m´˝a, Slavoja ˚iŒka. Czy zachodnie feministki cytujàce Salecl kiedykolwiek

zwróci∏y na to uwag´ i zachowa∏y rezerw´ wobec tak oczywistej strategii domi-

nacji/promocji uprawianej przez „giganta ze S∏owenii” i jego ˝on´?

Dziesi´ç lat póêniej znaleêliÊmy si´ w sytuacji kompletnej nieprzewidywalno-

Êci. Mapa ruchów feministycznych – pacyfistycznych, politycznych, spo∏ecznych,

terapeutyczno-zdrowotnych, kulturalnych, akademickich – jest bardziej bogata,

ni˝ mogliÊmy mieç kiedykolwiek nadziej´. Jako przyk∏ad weêmy przypadek naj-

bardziej skrajny – Serbi´. Przestrzeƒ o˝ywionej dzia∏alnoÊci feministycznej ni-

gdzie nie styka si´ tu w ˝yciu publicznym z oficjalnà politykà, od której femi-

nistki wyraênie si´ odcinajà i prawie nie nawiàzujà wspó∏pracy z partiami

politycznymi, albo odwrotnie: ˝adna partia nie wspó∏pracuje z feministkami.

Kobieca polityka i m´ska polityka sà od siebie mocniej oddzielone ni˝ kiedykol-

wiek. Kulturowo najcz´Êciej reprezentujà dwa ró˝ne Êwiaty dyskursów, znaczeƒ,

emocji, porozumienia, symboli.

Autorki z regionu by∏ej Jugos∏awii, z serbskimi w∏àcznie, coraz cz´Êciej publi-

kujà w obcych j´zykach, przewa˝nie po angielsku, lecz ich prace rzadko sà cy-

towane, a jeszcze rzadziej sà do nabycia w zachodnich ksi´garniach akademic-

kich. JednoczeÊnie coraz lepiej rozwija si´ wspó∏praca akademicka na p∏aszczyênie

europejskiej w postaci sieci naukowych, projektów i wi´zi, a perspektywa posze-

rzenia Unii Europejskiej stwarza w tym wzgl´dzie dobre widoki na przysz∏oÊç.

W wymiarze lokalnym jednak istniejà rozbie˝noÊci doÊç radykalne. Ilustruje je

wypowiedê Bilijany Srbljanoviç, której warto przyjrzeç si´ bli˝ej.

Bilijana Srbljanoviç nie jest zdeklarowanà feministkà, ale prowadzi∏a zaj´cia

w Centrum Studiów Kobiecych w Belgradzie i mo˝na jà okreÊliç jako „towa-

rzyszk´ podró˝y” (fellow traveller) o znanym nazwisku i mo˝liwoÊciach wywiera-

nia wp∏ywu na opini´ publicznà. Przed paêdziernikiem 2000 roku nale˝a∏a do

anty-MiloÆeviçowskiej wi´kszoÊci; zosta∏a oskar˝ona i skazana za znies∏awienie

po tym, jak publicznie og∏osi∏a, i˝ s∏ynny re˝yser Emir Kusturica otrzyma∏ Êrod-

ki na realizacj´ filmu od rzàdu MiloÆevicia. Lecz we fragmencie, który przyto-

czy∏am na poczàtku tego podrozdzia∏u, w istocie wyra˝a ona opinie bliskie dzi-

siejszej galopujàcej mizoginii w mediach serbskich, za jednym zamachem

konserwatywnych i nacjonalistycznych. Carla del Ponte z Trybuna∏u Haskiego i jej

asystentka okreÊlane sà przez nià s∏owem „suki”, które w naszym regionie po-
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siada d∏ugà tradycj´ folklorystycznà i antropologicznà. Te dwie wysoko usytu-

owane zawodowo kobiety, wpisane przez Srbljanoviç w dziwacznà, wymyÊlonà

fabu∏´ z udzia∏em zbrodniarzy wojennych i serbskich prawicowych polityków op∏a-

cajàcych je w celu skompromitowania instytucji, dla której pracujà, przedstawio-

ne zosta∏y jako pozbawione wszelkiej w∏adzy, pazerne lichwiarki, godne najwy˝-

szej pogardy. Co wi´cej, przeÊladujà one Srbljanoviç i rujnujà jej ˝ycie prywatne,

b´dàc êród∏em nieustannych przykroÊci i zdenerwowania. Srbljanoviç jest dum-

na ze swego rzàdu, niezale˝nie od tego, w jakim znajduje on si´ stanie – nawet

je˝eli nie istnieje – co nadaje jej histerycznemu oÊwiadczeniu nieprzyjemnie na-

cjonalistyczny akcent. Skàd wzi´∏a si´ ta jej nienawiÊç do kobiet?

Od wrzeÊnia 2000 roku rozesz∏y si´ w Serbii drogi dawnych sojuszników wal-

czàcych przeciwko re˝imowi MiloÆevicia, przeciwko wojnie i przeciwko nacjona-

lizmowi: po jednej stronie znaleêli si´ „umiarkowani” m´˝czyêni i kobiety, po

drugiej – „nieumiarkowane” feministki, przy czym w ogóle nad wszystkimi kobie-

tami wisi podejrzenie o feminizm jako coÊ szczególnie brzydkiego. Feminizm w isto-

cie kojarzy si´ w Serbii z ˝àdaniami rozliczenia z win i wzi´cia za nie odpowie-

dzialnoÊci, natomiast strona „umiarkowana” od wrzeÊnia 2000 roku g∏osi, i˝ nadszed∏

czas „poluzowania”, ˝e nale˝y skoƒczyç z obwinianiem Serbów za zbrodnie i okru-

cieƒstwa wojenne. J´zyk zrównywania („wszystkie strony uczestniczàce w wojnie

ponoszà jednakowà odpowiedzialnoÊç”), którym podczas wojny pos∏ugiwali si´ na-

cjonaliÊci i psy wojenne, dziÊ u˝ywany jest przez dawnych przeciwników MiloÆevi-

cia i zdeklarowanych pacyfistów. Kluczem do zrozumienia tej zmiany mo˝e byç

˝arliwe pragnienie, by w koƒcu, po ponad dziesi´ciu latach stawiania oporu, zy-

skaç to i owo na p∏aszczyênie politycznej i w sektorze publicznym (dost´p do me-

diów, stanowiska w aparacie paƒstwowym, w dyplomacji, na wysokich szczeblach

urz´dniczych). Proces ten rozpoczà∏ si´ jeszcze za rzàdów zamordowanego póê-

niej Zorana Djindjicia, wydobywajàc z cienia dawnych oponentów w∏adzy, którzy

teraz j´li powiewaç flagà umiarkowania, patriotyzmu i, ogólnie rzecz bioràc, pre-

zentowaç coraz to bardziej konserwatywne zachowania. W konsekwencji opinie

na temat dzia∏alnoÊci Trybuna∏u Haskiego, wczeÊniej postrzeganej i bronionej ja-

ko jedyna szansa na ukaranie zbrodniarzy wojennych, zacz´∏y stopniowo prze-

chodziç w raczej negatywny wizerunek chaotycznie funkcjonujàcej instytucji,

która interweniuje w sprawy lokalne i destabilizuje z trudem osiàgni´tà równo-

wag´ si∏. Upolitycznia si´ tu p∏eç Carli del Ponte i jej asystentki w zgodzie z miej-

scowymi narracjami o kobietach „zdrajczyniach” i „obcych najemniczkach”, ge-

neralnie zagra˝ajàcych m´˝czyznom, w tym przypadku serbskim. Rozpoznajemy

w tym jednà ze zwyczajowych strategii kolonizacyjnych, lecz czemu p∏eç odgrywa

w niej a˝ tak wielkà rol´? Odpowiedzi nale˝y szukaç w podobieƒstwie strategii

zastosowanych przez Salecl i Srbljanoviç w celu zamaskowania rzeczywistych wy-

miarów wojny na Ba∏kanach. O ile Salecl prezentuje wojn´ w ogólnie rozpozna-

walnych, stereotypowych kategoriach stosowanych przez zachodnie media, o ty-

le Srbljanoviç unika tematu wojny i k∏adzie nacisk na swoje w∏asne dobro prywatne

i osobiste, prezentujàc si´ jako niemal˝e g∏ówna i jedyna jej ofiara. Carla del

Ponte z∏oÊci jà, Srbljanoviç, gdy˝ Êciga wojennych zbrodniarzy. Przyjemniej i ∏a-

twiej si´ ˝yje, gdy zbrodniarze sà na wolnoÊci...
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W obu przypadkach dochodzi do ocenzurowania wojny. Ten rodzaj autocen-

zury pami´ci i ÊwiadomoÊci datuje si´ od czasów socjalizmu jugos∏owiaƒskiego,

w którym stanowi∏ jednà z podstawowych technik przetrwania. Strategia Srblja-

noviç jest te˝ kluczem do zrozumienia sukcesu, jaki odniós∏ jej dziennik z okre-

su bombardowania Serbii przez samoloty NATO w roku 1999 (publikowany przez

kilka gazet europejskich, np. w∏oskà Republica). Sà to zapiski dobrze sytuowa-

nej dziewczyny z miasta, której naloty przeszkadzajà w codziennych zaj´ciach,

takich jak zabiegi higieniczne, zakupy, ucz´szczanie do modnych lokali, a nawet

uprawianie seksu. Wojna przestaje byç katastrofà powszechnà, jest natomiast

postrzegana skrajnie egoistycznie, egocentrycznie i bez jakiejkolwiek troski o in-

nych. Kiedy niebezpieczeƒstwo mija, aby si´ czymÊ wyró˝niç, trzeba wymyÊliç

i pokazaç nowych wrogów, nowe zagro˝enia dla dóbr osobistych, nowe ekscen-

tryczne style dyskursu. W takiej perspektywie ∏agodny dyskurs praw cz∏owieka

musi dra˝niç. Ka˝dy, kto pragnie zdobyç akceptacj´ i popularnoÊç, musi przede

wszystkim zerwaç z j´zykami i grupami, które nie odnoszà sukcesu, a feminizm

z pewnoÊcià zajmuje na tej liÊcie czo∏owe miejsce.

Zarówno dla Salecl, jak i dla Srbljanoviç, choç z ró˝nych powodów, zneutra-

lizowanie wojny by∏o bardzo istotne. Nie wdajàc si´ w dalszà analiz´ ich moty-

wów, trzeba stwierdziç, ˝e tego rodzaju skrzywienie w postrzeganiu i odczytywa-

niu kultury ma kolosalne wymiary, gdy˝ wojenna trauma w takim kszta∏cie, w jakim

opisali jà nacjonalistyczni autorzy p∏ci m´skiej, zosta∏a g∏´boko wpisana w rela-

cje rodzajowe (gender relations). Gwa∏towny wzrost nienawiÊci i obawy przed

wszystkim, co kobiece, mo˝na wyjaÊniç jedynie poczuciem zagro˝enia, w jakim

znalaz∏a si´ m´skoÊç. Emocje te obecne sà równie˝ po stronie kobiet, a ignoro-

wanie tego faktu by∏oby niewybaczalnym b∏´dem. W procesach tych mo˝emy

dostrzec analogi´ do zjawisk w kulturze europejskiej, jakie mia∏y miejsce po I woj-

nie Êwiatowej, kiedy to szczególne, symboliczne miejsce przypad∏o w wyobraêni

masowej i w sztuce wysokiej, od filmu po poezj´, takim figurom, jak kobieta de-

moniczna, krwiopijcza wampirzyca czy kastrujàca uwodzicielka. Oto dwa przy-

k∏ady tego rodzaju m´skiego dyskursu:

Musimy podnieÊç cen´ serbskiej krwi, a tego nie dokona si´, spoczywajàc w gro-

bach. (Pregrad Palavestra, cz∏onek Serbskiej Akademii Nauki i Sztuki)

Dwakroç w ciàgu XX wieku substancja serbska znalaz∏a si´ w powa˝nym nie-

bezpieczeƒstwie. Od roku 1912 do 1945 podczas obu wojen Êwiatowych na Ba∏ka-

nach wygin´∏o ponad 40% m´skiej populacji: w ca∏ych dziejach Êwiata nie odno-

towano ludobójstwa na takà skal´. W efekcie os∏abieni Serbowie nie byli w stanie

przeciwstawiç si´ komunizmowi. Wprawdzie zgoda i adaptacja oznacza∏y w tym przy-

padku przetrwanie, lecz przynios∏y w rezultacie relatywizacj´ tradycyjnej moralnoÊci

oraz przedustawnych wartoÊci. (Milivoje GliÆiç, dziennikarz belgradzkiego tygo-

dnika NIN)

Oba te stwierdzenia to typowe komuna∏y serbskiego dyskursu nacjonalistycz-

nego. Owe wymyÊlone w sferach elitarnych obrazy zbiorowego m´skiego cia∏a

przesz∏y z nich, za poÊrednictwem mediów, z powrotem do antropologicznego

kontekstu patriarchatu, gdzie znajdujà si´ ich êród∏a. Ich po˝ywkà jest tradycja

oralna, wspó∏czesna wyobraênia masowa oraz tekstualna obsesja kultury wyso-
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koartystycznej. Zapo˝yczone i odnowione, cyrkulujà w ró˝nych warstwach spo-

∏ecznych, przyczyniajàc si´ do zacierania granic mi´dzy kulturà wysokà i popu-

larnà. Z przytoczonych powy˝ej wypowiedzi wyraênie wy∏aniajà si´ dwa obszary

tabu: grób oraz „pe∏zajàca” ideologia. W ramach kultury patriarchalnej oba

mo˝na uto˝samiç z kobiecoÊcià, ∏àczàc z nimi: l´k przed miazmatem Êmierci,

trosk´ o zw∏oki jako zadanie przeznaczone dla kobiet, postrzeganie ideologii

jako si∏y uwodzicielskiej, ale zarazem jako „choroby” os∏abiajàcej zbiorowe cia∏o

m´skie. W czasie wojny w by∏ej Jugos∏awii potencja∏ owych tabu wykorzystywa-

ny by∏ przeciwko pacyfistkom i takim akcjom politycznym, jak na przyk∏ad Ko-

biety w Czerni, a tak˝e w innych krajach postsocjalistycznych, do budzenia wro-

goÊci wobec kobiet przedstawianych jako najbardziej oddane s∏ugi komunizmu.

W obrazie „m´skiej substancji” dochodzi do po∏àczenia semiotyki rytua∏ów pa-

triarchalnych z imaginarium „organicznego”, „naukowego”, oÊwieconego i racjo-

nalistycznego nacjonalizmu i w efekcie – do skonstruowania kolektywnego, wy-

∏àcznie m´skiego, cia∏a historycznego. Trzecim, najbardziej zaskakujàcym atrybutem

tego cia∏a jest – s∏aboÊç. Wy∏aniajàce si´ z wypowiedzi Palavestry i GliÆiç (wy-

g∏oszonych zresztà wobec bezpiecznej wspólnoty podobnie myÊlàcych odbior-

ców) os∏abione cia∏o m´skie jest wykrwawione i niezdolne do stawienia oporu

ideologii postrzeganej jako choroba.

Historycy feministyczni zgadzajà si´ powszechnie co do tego, ˝e wielkie wy-

darzenia (wojny, rewolucje) mniej lub bardziej radykalnie, mniej lub bardziej

trwale zmieniajà histori´ kobiet, przy czym najbardziej znaczàce okaza∏y si´

zmiany wywo∏ane obydwiema wojnami Êwiatowymi. W dominujàcej kulturze

m´skiej procesy te cz´sto wywo∏ujà skutek w postaci kulpabilizacji, obcià˝ania

kobiet winà, co da∏o si´ zauwa˝yç po upadku systemu socjalistycznego w kra-

jach Europy Ârodkowo-Wschodniej i na Ba∏kanach. Ta „uraza p∏ciowa” (gender

grudge) przybra∏a szczególnie gwa∏towne formy w sytuacjach traumatyzujàcych,

co pozwala twierdziç, i˝ w obr´bie wojen, które doprowadzi∏y do rozpadu Ju-

gos∏awii, toczy∏a si´ dodatkowo wojna p∏ci. Stwierdzenia w rodzaju powy˝ej za-

cytowanych sà raczej regu∏à ni˝ wyjàtkiem w ramach kultury dobrze znanej za-

równo Salecl, jak i Srblijanoviç. Pojawia si´ zatem pytanie zasadnicze – czemu

obie autorki zdecydowa∏y si´ zignorowaç owà powszechnie i ∏atwo dost´pnà

wiedz´? Wobec tak g∏´bokiego kryzysu patriarchatu i m´skiej to˝samoÊci z jed-

nej strony i rosnàcego poczucia w∏asnej wartoÊci w feminizmie z drugiej, taka

strategia wydaje si´ szczególnie odstr´czajàca i antykobieca. Mi´dzy wysuwa-

nym przez Salecl argumentem o „niekobiecoÊci” feminizmu i u˝ywanym przez

Srbljanoviç s∏owem „suka” zachodzi nieoczekiwana zbie˝noÊç. Jej wulgarny j´-

zyk jest bardzo niekobiecy i antyfeministyczny jednoczeÊnie, stanowiàc kom-

promitacj´ lokalnej polityki p∏ciowego separatyzmu. Pos∏ugujàc si´ „Êmia∏ymi”

paradoksami, rozpoznawalnymi zarówno w obr´bie serbskiego dyskursu nacjo-

nalistycznego, jak i w zrozumia∏ym dla Zachodu j´zyku medialnych stereoty-

pów, Salecl i Srbljanoviç, choç oddzielone dziesi´cioma latami i ró˝nicà zajmo-

wanych pozycji, manipulujà potencja∏em negatywnych wyobra˝eƒ feminizmu po

to, by same mog∏y jak najlepiej wypaÊç na tym celowo zaciemnionym tle. Nada-

wane przez nie komunikaty mo˝na odczytywaç w nast´pujàcy sposób: 1) w tym
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regionie feminizmu nie by∏o, nie ma i nie b´dzie, ja jestem jedynà liczàcà si´

feministkà (Salecl); 2) spotwarzajàc kobiety pracujàce dla Trybuna∏u Haskiego

manifestuj´, ˝e nie jestem feministkà, lecz patriotkà o ostrym j´zyku, nie zga-

dzajàcà si´ na ponoszenie odpowiedzialnoÊci za wojn´ i odrzucajàcà pami´ç woj-

ny (Srbljanoviç).

Analiza dyskursów (m´skiego i kobiecego) o wojnie i p∏ci pokazuje, ˝e spe-

cyfika naszego regionu w odniesieniu do tych kwestii tkwi g∏ównie w sposobach

konceptualizacji, kontekstualizacji i przedstawiania wojny. Jest to fascynujàcy

przypadek formujàcego wspó∏dzia∏ania poj´ç i kontekstów, stanowiàcy powa˝ne

wyzwanie dla epistemologii gender studies. JednoczeÊnie potwierdza on, ˝e dla

przysz∏ych europejskich studiów feministycznych i genderowych niezb´dny jest

specyficzny rodzaj wiedzy obejmujàcej swym zakresem lokalne (rodzime) realia

oraz dialog teoretyczny. Taka wiedza mo˝e okazaç si´ konieczna w okreÊlonych

kontekstach semiotycznych/kulturowych, gdy ma si´ do czynienia ze zjawiskami,

które dajà si´ opisywaç za pomocà znajomych terminów, lecz posiadajà ca∏ko-

wicie odmienne zaplecze historyczne i symboliczne (rytualne, kulturowe, j´zyko-

we). Jak tego dowodzi przypadek Salecl i Srbljanoviç, powierzchowna homoni-

mia mo˝e staç si´ przyczynà g∏´bokich nieporozumieƒ oraz ˝yznà glebà dla

manipulacyjnych strategii kolonizacyjnych.

Z angielskiego prze∏o˝y∏a Ewa Kraskowska
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SUMMARY

Women’s Literature, Women’s Writing and Feminism in a Minefield: 
the Yugoslav and Post-Yugoslav Paradigm in Synchronic and Diachronic perspectives

In this highly original and multi-dimensional study of Jugoslavian and post-Yugoslavian

feminism, women’s literature, and other related cultural phenomena, Svetlana SlapÆak examines

various aspects of femininity in the traditional/patriarchal, national/bourgeois, multi-

-ethnic/socialist, and post-modern/post-war Balkan society. Her main strategy lies in revealing

key features of regional mentality (both its transformations and continuities) by analysing

local male and female discourses on war and gender.

Using sophisticated theoretical tools, such as Jürgen Habermas’s idea of critical theory,

Judith Butler’s concept of a liminal subject or the French notion of écriture féminine, as well

as her own thorough, empirical knowledge of historical facts and local academic research,

the author presents a wide range of problems which are crucial for understanding the present

situation of women and the feminist movement in post-Yugoslavian states. Special emphasis

is placed here on the effects of war and nationalist politics on the female and male images

pervading and influencing public and private spheres, on the traditional mobility of Balkan

women as a symbolic cultural behaviour questioning the ruling nationalist/male discourses,

on the position of women’s writing in the new political and social contexts and finally, on

collective mental turns which have occurred as a result of the recent conflicts and political

turbulences in this area.

As both participant and witness to the processes discussed here, SlapÆak does not avoid

deep personal engagement and fiery polemics, combining in her approach the perspectives

of a theoretician, cultural anthropologist and activist. Thus, her study not only gives a historical

outline of the women’s movement in the region, but in itself is a fine and vivid example of

contemporary feminist discourse.
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IVANA ˚IVANåEVIå-SEKERUÂ

Historia literatury serbskiej 
w perspektywie genderowej

...nie chodzi o to, ˝e panie sà gorsze od panów, ale o to, ˝e si´ od nich ró˝-

nià. Ich rolà jest inspirowaç m´˝czyzn do dzia∏ania, a nie dzia∏aç samemu. Po-

Êrednio, dzi´ki taktowi i niesplamionej reputacji, dama mo˝e wiele osiàgnàç.

Kiedy jednak sama wyrywa si´ do walki, to najpierw spotka jà nagana, nast´p-

nie pogarda, a na koniec niepami´ç. Ca∏e poematy ju˝ o tym napisano.
(E.M. Forster, Pokój z widokiem, prze∏. H. Najder, Warszawa 2003, s. 49)

W ostatnich dekadach dwudziestego wieku francuskie i anglosaskie teorie fe-

minizmu z du˝à intensywnoÊcià zajmowa∏y si´ ustalaniem i ustanawianiem zwiàz-

ków pomi´dzy rodzajem/p∏cià kulturowà (gender) i rodzajem/gatunkiem literac-

kim (genre).1 Obie te kategorie wià˝à si´ tak˝e z problematykà to˝samoÊciowà

i ideologicznà, a dzi´ki tego rodzaju badaniom potrafimy dzisiaj wyraêniej do-

strzegaç, i˝ sà one w istocie konstruktami spo∏ecznymi (Dinnerstein 1976).

Od najdawniejszych czasów historia by∏a gatunkiem literackim i nigdy do

koƒca nie uwolni∏a si´ od wp∏ywu literatury. Z drugiej strony w nauce o litera-

turze mamy do czynienia z podejÊciem historycznym, akcentujàcym wag´ badaƒ

êród∏owych, konkretnych faktów i wp∏ywów. Badania historyczne, w tym tak˝e

historycznoliterackie, zawsze cieszy∏y si´ wsparciem ze strony paƒstwa, zw∏asz-

cza w okresach formowania si´ ÊwiadomoÊci i to˝samoÊci narodowej (Leerssen

1999), a nauczanie historii i literatury jest idealnym narz´dziem transferu nacjo-

nalistycznych mitologii i ideologii.

1 W niniejszym artykule nie b´d´ si´ zajmowaç tematycznymi i stylistycznymi wyznaczni-

kami uznawanymi za typowe dla pisarstwa kobiecego, takimi jak mieszanie gatunków (np.

fikcjonalnych z niefikcjonalnymi), autobiografizm i konfesyjnoÊç, sk∏onnoÊç do autoanalizy,

asocjacyjnoÊç, fragmentarycznoÊç, kompozycja kola˝owa, perspektywa zogniskowana na po-

staciach kobiecych, tematyzowanie kobiecego doÊwiadczenia z uwzgl´dnieniem refleksji me-

taliterackiej, szczegó∏owoÊç w przedstawianiu rzeczywistoÊci, przewaga narracji pierwszooso-

bowej itp. (przy czym wskazane cechy wyst´pujàce w konkretnym tekÊcie niekoniecznie muszà

korespondowaç z autorskà kobiecà to˝samoÊcià p∏ciowà i znaleêç je mo˝na tak˝e w utworach

niesygnowanych nazwiskami kobiet). PodkreÊlam równie˝, i˝ terminem gender nie pos∏uguj´

si´ tutaj jako synonimicznym wobec „kobiecoÊci”.



W kr´gach akademickich od d∏u˝szego czasu toczy si´ dyskusja na temat

miejsca historii literatury [w naukach humanistycznych – przyp. red.]. I chocia˝

nacisk k∏adzie si´ w niej cz´Êciej na argumenty natury metodologicznej ni˝ ide-

ologicznej, te ostatnie pojawiajà si´ w niej implicite. Z kolei w szerszych Êrodo-

wiskach kulturalnych podkreÊla si´ zw∏aszcza spo∏ecznà rol´, jakà ta dyscyplina

odgrywa, szczególnie gdy padajà nieuniknione pytania o twórczoÊç najnowszà –

o to, czy historia literatury mo˝e powiedzieç nam coÊ nowego o literaturze jako

takiej, o jej wartoÊci i znaczeniu. Kiedy w gr´ wchodzà epoki dawniejsze, hory-

zont oczekiwaƒ jest mniej wi´cej znany: nale˝y si´ spodziewaç potwierdzenia

lub przeformu∏owania (radykalnego bàdê polemicznego) wczeÊniej okreÊlonych

„wartoÊci” literackich. Z nieco innà sytuacjà mamy wszak˝e do czynienia na grun-

cie literatury wspó∏czesnej, najcz´Êciej „tylko” skatalogowanej. Recenzje ksià˝-

kowe i artyku∏y odnotowujàce nowe zjawiska literackie mogà stanowiç materia∏

dla przysz∏ych badaƒ, lecz same w sobie nie zawierajà sàdów wartoÊciujàcych,

choç nawet tak zdawa∏oby si´ niewinna czynnoÊç jak katalogowanie implikuje

poÊrednià skal´ ocen poprzez w∏àczanie do listy lub wykluczanie z niej.

Z narracjà mamy do czynienia zarówno w historii, jak i w literaturze. I histo-

ria, i literatura wyrastajà ze wspólnej przestrzeni praktyk dyskursywnych, która

od dziesi´cioleci przykuwa uwag´ historiografów i filozofów. Zainteresowanie to

ogniskuje si´ na istocie i funkcji narracji w historii oraz na tym, do jakiego stop-

nia historia pozostaje faktycznie jednym z narracyjnych sposobów poznawania,

rozumienia, wyjaÊniania i odtwarzania przesz∏oÊci. Historyk konceptualizuje mi-

nione zdarzenia w taki sam sposób, jak czyni to pisarz – (re)konstruuje opowie-

Êci. Tekst historiograficzny i prozatorski tekst artystyczny pos∏ugujà si´ cz´sto

tymi samymi strategiami narracyjnymi (White 1984), tote˝ z perspektywy wspó∏-

czesnej teorii literatury mo˝emy stwierdziç, i˝ ka˝dy dyskurs historyczny nie-

uchronnie staje si´ interpretacjà. Dlatego nie sà mo˝liwe ca∏kowicie „neutral-

ne” historie literatury; zawsze b´dà one implikowaç osobiste upodobania,

indywidualny Êwiatopoglàd, wp∏yw Êrodowiska spo∏ecznego, mód artystycznych,

gustów czytelniczej publicznoÊci, oficjalnej polityki kulturalnej itp.

JeÊli zatem przyjmiemy, ˝e historia literatury jest pewnym gatunkiem pisar-

stwa, ˝e jako wielka narracja i synteza powinna ukazywaç literatur´ „ca∏oÊcio-

wo”, wyjaÊniaç zmiany w procesie literackim i okreÊlaç miejsce literatury w sze-

rokim kontekÊcie kulturowym, wówczas staje si´ oczywistym, nawet wbrew

statystyce, i˝ kultura serbska, a wraz z nià literatura i jej dzieje, zdominowana

zosta∏a przez „model m´ski”. A poniewa˝ historia literatury determinuje kszta∏t

literackiego kanonu, przeto kanon serbski jest androcentryczny. Nie nale˝y wszak˝e

oczekiwaç, ˝e sam fakt uprawiania przez kobiety twórczoÊci pisarskiej wp∏ynie

na kszta∏t kanonu, jako ˝e ustanawianie kanonicznoÊci to przejaw w∏adzy dys-

kursu krytycznego i jego instytucji, nie zaÊ kwestia „immanentnych” wartoÊci

dzie∏a literackiego. Kanon literacki nie powstaje jako rezultat indywidualnych

usi∏owaƒ jakiegoÊ autorytetu literackiego, lecz jako kombinacja dzia∏aƒ ca∏ej sie-

ci instytucji ˝ycia kulturalnego: pisarzy, wydawców, redaktorów, recenzentów

i profesorów literaturoznawstwa. Gdy przedmiotem rozwa˝aƒ staje si´ relacja

kobiety – literatura, wówczas uwaga skupia si´ przewa˝nie na tym, jakà pozycj´
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zajmowa∏y konkretne pisarki w ró˝nych epokach historycznoliterackich, jakie te-

maty podejmowa∏y w swoich dzie∏ach i z jakim spotyka∏y si´ odbiorem. Tymcza-

sem trzeba mieç na wzgl´dzie fakt, i˝ zmianom podlega∏a nie tylko pozycja ko-

biet, lecz tak˝e samej literatury, ˝e [...] procesy interferencji mi´dzy spo∏ecznà

i kulturalnà sytuacjà kobiet [...], sposoby uczestniczenia przez kobiety w ˝yciu lite-

rackim w ogromnym stopniu zale˝a∏y od tego, jak w danym momencie pojmowa-

no samà „literatur´”: od celów, jakim winna s∏u˝yç, od Êrodków, za pomocà któ-

rych mia∏a te cele realizowaç i w konsekwencji od sposobów, dzi´ki którym mo˝na

by∏o zostaç pisarzem (Spies 2001: 35).

Nale˝a∏oby zatem raczej pytaç o to, czy i jak mo˝liwe jest w∏àczenie zdoby-

czy wspó∏czesnej krytyki i teorii feministycznej2 w ju˝ istniejàcà koncepcj´ histo-

rii naszej literatury i ustanowienie dzi´ki temu pewnej ciàg∏oÊci w dziedzinie ko-

biecego pisarstwa, przy czym podkreÊliç trzeba, i˝ nie idzie tutaj o wywalczenie

jakiejÊ uprzywilejowanej pozycji dla „literatury kobiecej” w obr´bie literatury

narodowej. Kanonu literackiego nie mo˝na nadto postrzegaç w oderwaniu od

dziejów sztuki w ogóle, co z kolei naprowadza nas na kwesti´ kobiecego autor-

stwa w szerokim rozumieniu. Tylko przy takim podejÊciu zdo∏amy uzyskaç taki

obraz sztuki, który nie b´dzie jednostronnie patriarchalny.

Paradoksalnie cz´Êç kobiet – pisarek dostrzega w formule „literatura kobie-

ca” potencjalne zagro˝enie, odbierajàc jà jako synonim „literatury drugorz´d-

nej”, [...] „innej literatury”, odmiennej i mniej znaczàcej w stosunku do nurtu

g∏ównego, do uniwersalnej tematyki i wartoÊci ogólnoludzkich, do literatury przez

du˝e L, jak gdyby „literatura kobieca” adresowana by∏a wy∏àcznie do jednej grupy

odbiorczej. Taka zachowawcza postawa wynika z uto˝samienia owego terminu z mar-

ginalizacjà i z perspektywy literatury g∏ównonurtowej z pewnoÊcià znajduje uzsad-

nienie (Dojçinoviç NeÆiç 2000: 206).

Pisanie historii literatury posiada w∏asnà histori´, zaÊ prace historyków litera-

tury nale˝y postrzegaç w bezpoÊrednim kontekÊcie politycznym i kulturalnym,

z którego wyros∏y. W przypadku jugos∏owiaƒskiej sceny kulturalnej mo˝na w ba-

daniach historycznoliterackich wyodr´bniç pewnà kolistoÊç – poczàwszy od sku-

pienia uwagi w wieku XIX na zagadnieniach to˝samoÊci narodowej oraz, wkrót-

ce potem, na historycznych tradycjach s∏owiaƒszczyzny po∏udniowej (zw∏aszcza

w okresie „ruchu iliryjskiego”3), poprzez syntez´ kultur narodowych traktowanà
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2 W latach 1970. wszed∏ w u˝ycie termin „ginokrytyka” dla okreÊlenia feministycznych studiów

nad utworami pisanymi przez kobiety. PodejÊcie ginokrytyczne zak∏ada, ˝e ka˝da twórczoÊç jest

naznaczona przez gender (aczkolwiek nale˝y gender zawsze interpretowaç poprzez konkretny kon-

tekst historyczny, narodowy, rasowy itp.). Zak∏ada ono równie˝, ˝e pisarstwo kobiece jest zawsze

„bi-tekstualne”, co oznacza, ˝e dialoguje nie tylko z kobiecà, lecz tak˝e z m´skà tradycjà literac-

kà. Nurt ginokrytyczny zaowocowa∏ znacznà liczbà prac poÊwi´conych kobiecej tradycji literackiej,

relacji mi´dzy gender i genre [gatunkiem – przyp. red.], roli p∏ci w kszta∏towaniu konwencji gatun-

kowych, jak równie˝ pozwoli∏ nakreÊliç zarysy alternatywnego kanonu, kanonu tekstów kobiecych.

W efekcie proces „kanonizacji” zaczà∏ byç postrzegany jako uwarunkowany historycznie, a nie wy-

∏àcznie jako potwierdzanie [obiektywnych – przyp. red.] wartoÊci artystycznych.
3 Iliryzm – ruch kulturalny i spo∏eczno-polityczny w Chorwacji w latach 30. i 40. XIX wie-

ku. Jego celem by∏o odrodzenie narodowe S∏owian po∏udniowych i utworzenie autonomicz-

nego kraju Ilirii, wchodzàcego w sk∏ad monarchii habsburskiej – przyp. t∏um.



jako droga do ponadnarodowej kultury jugos∏owiaƒskiej (na co k∏adziono szcze-

gólny nacisk po drugiej wojnie Êwiatowej), a˝ do lat 1970. przywracajàcych jed-

nonarodowy model kultury. Taka instytucjonalna historia/krytyka literatury przy-

zwala na pomini´cie i wykluczenie pisarstwa kobiecego i w istocie serbska

g∏ównonurtowa historia literatury niezale˝nie od epoki, której dotyczy, reje-

struje znikomà liczb´ kobiet autorek4.

Owa „nieobecnoÊç kobiet” w historiach literatury, podobnie jak znamienne

pomijanie utworów pisanych przez kobiety w podr´cznikach dla szkó∏ podsta-

wowych i Êrednich, naprawd´ zdumiewa. Zjawisko to dotyka zarówno poetek

i prozaiczek, które zosta∏y zapomniane, gdy˝ nikt nie uzna∏ ich twórczoÊci za

godnà tego, by o niej pisaç, jak i takich, które pad∏y „ofiarà” oboj´tnoÊci i wy-

dawanych a priori ocen negatywnych. Nie jest ono zresztà typowe wy∏àcznie

w odniesieniu do literatury serbskiej, przeciwnie, ma charakter uniwersalny

i sta∏o si´ przedmiotem refleksji w obr´bie women oraz gender studies. Krytyka

feministyczna [...] dawno dostrzeg∏a i podda∏a analizie fenomen nieobecnoÊci ko-

biet w historii literatury. Sta∏ si´ on w istocie jednym z bodêców motywujàcych in-

telektualistki do podj´cia problemu pozycji kobiet w literaturze i teorii oraz do

wprowadzenia kursów poÊwi´conych tej problematyce do programów kszta∏cenia. Fe-

ministki zachodnie t∏umaczà t´ dysproporcj´ w prezentowaniu m´˝czyzn i kobiet

przez histori´ literatury jako rodzaj fikcji, jako pewnà konstrukcj´ b´dàcà wytwo-

rem stosowania miar spo∏ecznych, nie zaÊ jedynie estetycznych. Literackie hierar-

chie odzwierciedlajà spo∏ecznà sieç w∏adzy, która ma decydujàcy wp∏yw na to, kto

zostanie zapami´tany, a kto nie (Dojçinoviç NeÆiç 2000: 203).
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4 I tak, trzecie (przejrzane i uzupe∏nione) wydanie Krótkiej historii literatury serbskiej (De-

retiç 2001) obejmujàce epoki od wieku XIV po wspó∏czesnoÊç odnotowuje zaledwie oko∏o

trzydziestu pisarek (poczàwszy od èÓı‚‡Î‡ ÍÌÂÁÛ ã‡Á‡Û/Pochwa∏y ksi´cia ¸azarza autorstwa

Jefimii – poematu wyhaftowanego w roku 1402 na ca∏unie ksià˝´cym, uwa˝anego za jeden

z najwspanialszych przyk∏adów Êredniowiecznej literatury serbskiej – oraz modlitewnika Je-

leny BalÆiç, a˝ do Biljany Srbljanoviç, wspó∏czesnej dramatopisarki, której utwory sà wysta-

wiane na scenach Êwiatowych)! Ich nazwiska wymieniane sà najcz´Êciej mimochodem w jed-

nym zdaniu lub w ciàgach wyliczeniowych (z wyjàtkiem Isidory Sekuliç i Desanki Maksimoviç,

którym poÊwi´ca si´ nieco wi´cej miejsca). Nale˝y podkreÊliç, i˝ [...] w odniesieniu do pisar-

stwa kobiecego powszechna jest równie˝ praktyka w∏àczania doƒ tekstów niemajàcych nic wspól-

nego z twórczoÊcià literackà. W artykule b´dàcym jednà z pierwszych prób charakterystyki tego

pisarstwa, który ukaza∏ si´ w pierwszym numerze wydawanego w Banja Luce czasopisma Slove-

sa, Milorad Paviç ujmuje na tej samej p∏aszczyênie, stosujàc kryterium genderowe, artyku∏y teo-

retycznoliterackie, utwory prozatorskie, eseistyk´, popularnà felietonistyk´ oraz... ksià˝ki kuchar-

skie. Z kolei na poczàtku 2001 roku Aleksandar Jerkov na ∏amach Vreme (Czas) w cyklu artyku∏ów

poÊwi´conych literaturze kobiecej jawnie sugeruje jej przynale˝noÊç do literatury popularnej. Takie

nieselektywne podejÊcie niepokoi jeszcze bardziej w przypadku Jovana Dereticia, który we wspo-

mnianej wy˝ej Krótkiej historii literatury serbskiej pisze: Krajobraz wspó∏czesnego serbskiego

powieÊciopisarstwa uzupe∏niajà utwory gatunkowo ni˝sze, w obr´bie których szczególnà po-

pularnoÊcià cieszà si´ takie autorki, jak reprezentujàca starsze pokolenie Nada Marinkoviç

(1921-1998), nast´pnie Gordana Kuiç (1942) i Ljiljana Djuroviç-Habjanoviç (1953), a spoÊród

najm∏odszych Jasmina Ana (1957) i inne. Tym sposobem „kobiecoÊç” ponownie uto˝samiona

zostaje z nieliterackoÊcià i brakiem wartoÊci artystycznych (Gordiç-Petkoviç 2003: 123).



Mimo wysi∏ków kolejnych pokoleƒ feministek nadal ˝yjemy w Êwiecie definio-

wanym przez m´skie idee, problemy i doÊwiadczenia, a nasza historia jest histo-

rià m´skiej hegemonii. Kobiety zawsze podporzàdkowane by∏y m´skiej koncep-

cji, zgodnie z którà w procesie autodefiniowania kobiecoÊç ulega∏a marginalizacji

jako InnoÊç (Chodorov 1978). Nie da si´ jednak wy∏àczyç kobiety ze spo∏eczeƒ-

stwa. Podobnie jak w przypadku m´˝czyzny, okreÊla si´ jej to˝samoÊç poprzez

kryteria etniczne, rasowe, klasowe, j´zykowe, wyznaniowe, wiekowe itp. Budo-

wanie „sieci kobiecej” jest wszak˝e konieczne po to, by mo˝na by∏o tworzyç no-

we modele, nowe ramy teoretyczne i metodologiczne oparte na doÊwiadczeniu
kobiecym i by tym sposobem kreowaç atmosfer´ sprzyjajàcà prowadzeniu z ko-

biecej perspektywy badaƒ nad pisarstwem kobiet.

W latach 1970. i 1980. zachodnia krytyka feministyczna przywiàzywa∏a szcze-

gólnà wag´ do rewidowania obowiàzujàcych kanonów pod kàtem obecnoÊci w nich

kobiet autorek. Odnajdywano zapomniane pisarki, powstawa∏y liczne czasopi-

sma feministyczne, realizowano projekty badawcze poÊwi´cone alternatywnym,

kobiecym historiom literatury, powo∏ywano women studies na uniwersytetach, co

w konsekwencji prowadzi∏o do zmian w obowiàzujàcych programach studiów.

Podobne procesy, choç w mniejszym stopniu, majà równie˝ miejsce w Serbii.

Dzi´ki zorganizowaniu kobiecych sieci naukowych uda∏o si´ wdro˝yç liczne pro-

jekty badawcze, w tym tak˝e literaturoznawcze. Niestety, problematyka ta wcià˝

pozostaje poza obszarem zainteresowaƒ szerszych kr´gów odbiorców kultury

(˚ivançeviç-SekeruÆ 2003: 110).

Je˝eli jednak b´dziemy traktowaç histori´ literatury jako system otwarty, zmien-

ny, który powinien ukazywaç literatur´ w relacji z innymi elementami kultury,

ustalaç zwiàzek dzie∏a literackiego z kontekstem spo∏eczno-historycznym i funk-

cjonowaç jako obszar równouprawnienia ró˝norodnoÊci, wówczas niewàtpliwie

znajdzie si´ w niej miejsce dla „lepszej po∏owy literatury”.5

Historia literatury stoi wobec koniecznoÊci zmiany swych paradygmatów. Lite-

racki kanon wymaga poszerzenia i w∏àczenia doƒ dzie∏ napisanych przez kobie-

ty.6 Powinny one staç si´ jego integralnà cz´Êcià, a nie zaledwie literaturà czy-
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5 Tak brzmi tytu∏ ksià˝ki Dunji Detoni Dujmiç, b´dàcej historycznoliterackim studium chor-

wackiego pisarstwa kobiecego ostatnich epok i w istotny sposób przewartoÊciowujàcej znacze-

nie tego pisarstwa dla literatury narodowej. Ksià˝ka przedstawia w uj´ciu chronologicznym

pisarki XIX i pierwszej po∏owy XX wieku, które dzi´ki tematyce, motywom i ekspresyjnej

stylistyce ich twórczoÊci odegra∏y wa˝nà rol´ w g∏ównym nurcie chorwackiego ˝ycia kultural-

nego. Detoni Dujmiç zajmuje si´ równie˝ autorkami z, jak to okreÊla: [...] literackich pery-

ferii, których znaczenie kulturalno-historyczne przeros∏o estetycznà wartoÊç ich twórczoÊci i któ-

rych dzie∏a pozosta∏y w sferze prób i sygna∏ów (Detoni Dujmiç 1998: 5).
6 W moim odczuciu poni˝sza uwaga dotyczàca kanonu pisarstwa kobiecego doskonale

wspó∏brzmi z ideà owego „poszerzonego” kanonu: Nie oznacza to, i˝ winniÊmy tworzyç jakiÊ

kanon, który naÊladowa∏by kanon tradycyjny [...]. WinniÊmy natomiast byç w pe∏ni Êwiadomi

kryteriów, jakimi si´ pos∏ugujemy, aktywnie je rewidowaç i poszerzaç spektrum mo˝liwoÊci. Za-

miast pracowaç nad stworzeniem jednego, monolitycznego schematu literatury kobiecej, w któ-

rym ka˝dy element zgrabnie wpasowywa∏by si´ lub nie w opracowany wczeÊniej projekt, lepiej do-

strzec, i˝ przesz∏oÊç literatury jest znacznie bardziej chaotyczna i zró˝nicowana, ni˝ zwykliÊmy to

sugerowaç w dotychczasowych historiach literatury (Ezell 1993: 164).



tanà po utworach „powa˝nych”. Nadal jednak mamy do czynienia z sytuacjà,

w której wszystko, co ma zwiàzek z kobiecoÊcià, kojarzone jest implicite ze spo-

∏ecznym marginalizowaniem. Epistemologia zrodzona z kulturowego doÊwiadcze-

nia i praktyki kobiet, przebadanie twórczoÊci poszczególnych pisarek w kontek-

Êcie ich relacji wzajemnych i relacji wobec spo∏eczeƒstwa, zrozumienie estetycznych

i kulturowych mechanizmów wykluczenia kobiet z g∏ównego nurtu [serbskiej

– przyp. red.] literatury narodowej – to wszystko nadal stanowi wyzwanie dla przy-

sz∏ych autorów i autorek historycznoliterackich syntez7: jedynego w swoim rodza-

ju hipertekstu r´kopiÊmiennej ró˝norodnoÊci, zapoczàtkowujàcego nowà, zrekon-

tekstualizowanà histori´ literatury, która tym sposobem odnajdzie nale˝ne sobie

miejsce w przestrzeni kultury jako jedno z miejsc pami´ci (loci memoriae).

Z angielskiego prze∏o˝y∏a Ewa Kraskowska
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SUMMARY

A History of Serbian Literature in the Perspective of Gender

This paper raises the question of how to determine the place of „hidden literary history”,

the history of women’s writing in Serbia, and in which way to re-contextualise the practice

of writing literary history. Epistemology originating from women’s cultural experience and

practice, as well as the study of women writers in their mutual relationships and their relation

towards society and finally, the understanding of aesthetic and cultural values that have excluded

women writers from the mainstream of national literature – are all challenges for future

authors/authoresses of histories of literature, claims the author. The literary canon must be

expanded and include works that have been written by women. They should become an integral

part of the canon, thus finding their place within the cultural sphere, as one of the places of

memories (loci memoriae).
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STANISLAVA KOSTIå

„Kobieta” jako kategoria nacjonalistyczna 
we wspó∏czesnej serbskiej „prozie kobiecej”

Jednà z uderzajàcych cech serbskiego ˝ycia literackiego ostatnich 15 lat jest

obecnoÊç szczególnie du˝ej liczby utworów kobiecego autorstwa. Poczàtki tego

zjawiska si´gajà lat 1970. i 80., czyli czasów drugiej fali feminizmu w ówczesnej

Jugos∏awii, kiedy to zaczyna∏y tworzyç uznane dziÊ pisarki, jak Milica Miçiç Di-

movska, Biljana Jovanoviç, Judita Âalgo, Dubravka UgreÆiç, Slavenka Drakuliç,

Irena Vrkljan i inne. Charakterystyczne jest jednak, ˝e dzisiaj – w odró˝nieniu

od poprzedniego okresu – mo˝na mówiç o nowym zjawisku, mianowicie o hiper-

produkcji utworów „niskich lotów”, nale˝àcych do literatury popularnej czy wr´cz

populistycznej. Jak s∏usznie zauwa˝a Dubravka Duriç, dzisiejsze pisarki (...)

mo˝na podzieliç na dwie kategorie: na takie, które sà komercyjne i osiàgajà niewy-

obra˝alne nak∏ady oraz takie, które funkcjonujà w ramach tak zwanej kultury wy-

sokiej. Stosunek krytyki wobec tych pierwszych cz´sto jest negatywny, kiedy ich

praca obserwowana jest z aspektu tak zwanej kultury elitarnej. Fakt, ˝e ich ksià˝ki

sà sprzedawane i masowo czytane Êwiadczy o tym, ˝e ich publicznoÊç czytelnicza

jest liczna.1 (Duriç 2004)

Tej w∏aÊnie kategorii pisarek, a w szczególnoÊci jednej z nich, którà do kate-

gorii owej zaliczam, zamierzam przyjrzeç si´ bli˝ej. Chodzi o Mirjan´ Bobiç-

-Mojsiloviç i jej pierwszà powieÊç pt. Dnevnik srpske domaçice (Dziennik serb-

skiej gospodyni domowej). Skupiaç si´ b´d´ przede wszystkim na treÊciach

i przes∏aniach w niej zawartych oraz na obrazie kobiety, jaki si´ z prozy tej wy-

∏ania, majàc przez ca∏y czas na wzgl´dzie kontekst polityczny i kulturowy.

Nast´pnà kwestià, której chc´ poÊwi´ciç uwag´, jest recepcja tego rodzaju

utworów w dyskursie medialnym i akademickim oraz towarzyszàca jej dyskusja

wokó∏ terminu Œensko pismo („pisarstwo kobiece”). Fakt, i˝ utwory te pisane sà

przez kobiety, niekoniecznie oznacza, ˝e nale˝y je automatycznie zaliczyç do

literatury kobiecej, z czym regularnie spotykamy si´ w Êrodkach masowego prze-

kazu, ale równie˝ – co ju˝ jest zastanawiajàce – w wypowiedziach niektórych

1 Wszystkie cytaty, jeÊli nie zaznaczono inaczej, w przek∏adzie w∏asnym.



krytyków literackich. Wed∏ug Neveny Ivanoviç – ani francuski termin l’ecriture

féminine, ani anglo-amerykaƒski women’s writing nie znaczy to samo co „Œensko

pismo”, wyraz, który w j´zyku serbskim ma konotacje sàdu wartoÊciujàcego, a nie

okreÊlenia gatunkowego. „˚ensko pismo”, w swym popularnym, dziennikarsko-kry-

tycznym u˝yciu, funkcjonuje albo jako pochwa∏a jakiegoÊ dzie∏a tylko dlatego, i˝

jest ono w ten czy inny sposób „kobiece”, albo jako z∏oÊliwy komentarz, a w∏aÊci-

wie ocena negatywna, znów dlatego, i˝ dzie∏o w ten czy inny sposób jest „kobiece”

(Ivanoviç 2000: 200). DowolnoÊç u˝ywania wspomnianego terminu mo˝e wyni-

kaç z faktu, i˝ nie ma jego jednoznacznej definicji, ale nie oznacza to, ˝e nie

ma jej wcale. Do tej z∏o˝onej kwestii powróc´ jednak troch´ póêniej, przedsta-

wiajàc szereg ró˝nych opinii na ten temat, zarówno krytyków, jak i samych au-

torek. Na razie przytaczam tylko opini´ Jasminy Lukiç, dla której utwory rze-

czywiÊcie kobiece sà takimi [...] nie tylko dlatego, ˝e [...] ogniskujà si´ na postaciach

kobiecych, ani dlatego, ˝e oddajà szczególnà pozycj´ kobiety; tym, co ró˝ni je od

innych utworów prozatorskich skupionych na kobietach, jest [...] j a k o Ê ç  i c h

k o b i e c e j  s a m o Ê w i a d o m o Ê c i [podkreÊlenie S. K.] (Lukiç 1996: 227).

1. „Serbska generacja X”2

Dziennik serbskiej gospodyni domowej to pseudoautobiografia, a w∏aÊciwie –

zbiorowa biografia pokolenia urodzonego w latach 1960, do którego nale˝y

g∏ówna bohaterka i zarazem narratorka, An…elka Jovanoviç; ze wzgl´du na

kompletnà nieznajomoÊç tego rodzaju literatury w Polsce, rzecz wymaga grun-

towniejszego streszczenia.

PowieÊç sk∏ada si´ z siedemnastu rozdzia∏ów, a ich tytu∏y, czytane razem, wy-

glàdajà jak treÊç og∏oszenia towarzyskiego: Mam na imi´ An…elka, Mam niebie-

skie oczy, Mierz´ 168 cm, Nie pij´, Nie jestem g∏upia, Jestem bardzo uczuciowa,

Mam mi∏à aparycj´, Wierz´ w Boga, Lubi´ wszystko, co lubi m∏odzie˝, Jestem ko-

bietà bez zobowiàzaƒ, Jestem gospodarna, Lubi´ podró˝e, Jestem lubiana w towa-

rzystwie, Wspaniale gotuj´, Kocham wszystkich ludzi, Jestem zdrowa, Umiem do-

chowaç tajemnicy. Bohaterka najpierw opowiada o swoim szcz´Êliwym, beztroskim

dzieciƒstwie w Belgradzie, gdzie mieszka∏a z rodzicami i bratem. Marzy∏a wów-

czas o aktorstwie, bo umia∏a recytowaç i – co wa˝niejsze – uwielbia∏a, kiedy jà

oklaskiwano. Wyst´powa∏a zawsze na szkolnych uroczystoÊciach upami´tniajà-

cych najwi´ksze bitwy partyzanckie, bohaterów narodowych, s∏awiàcych socja-

lizm i marsza∏ka Tito. Mówiàc o sobie, An…elka mówi tak˝e o ˝yciu w ówcze-

snej Jugos∏awii, którà wszyscy kochali i w którym wszystkie narody si´ kocha∏y,

w którym wszystko by∏o idealne i wszyscy szcz´Êliwi i zadowoleni. Jednak˝e ˝y-

cie w tak idealnym Êwiecie w∏aÊnie dlatego bywa∏o nieciekawe, poniewa˝ po

osiàgni´ciach rewolucji socjalistycznej niewiele ju˝ mo˝na by∏o zrobiç. Dlatego

An…elka ciàgle mia∏a poczucie niespe∏nienia: By∏am przekonana, ˝e urodzi∏am
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si´ w nieodpowiednim czasie – epicki heroizm postaci z mojego dzieciƒstwa zastà-

pi∏y lata nudy, szarych garniturów i dzia∏alnoÊci partyjnej, zarezerwowanej dla idiotów,

g∏upców i kiepskich uczniów, dla tych, którzy nie mieli nic màdrzejszego do roboty,

dla wymuszonej patetycznoÊci i fa∏szywego zainteresowania sprawami, które nikogo

na ulicy nie obchodzi∏y. Polityka nie interesowa∏a nikogo normalnego z mojej gene-

racji. (Dziennik...: 19-20)3 A ona przecie˝ chcia∏a zrobiç coÊ wielkiego dla swo-

jej ojczyzny, marzy∏a o wielkiej roli. I o oklaskach.

˚ycie jednak potoczy∏o si´ inaczej, An…elka nie zosta∏a aktorkà. Zacz´∏a stu-

diowaç, lecz studiów nie ukoƒczy∏a; ˝adne z jej marzeƒ si´ nie spe∏nia∏o. Dla-

tego o sobie mówi∏a tak: Jestem teraz gospodynià domowà. Jestem serbskà gospo-

dynià domowà [...], co nie jest bez znaczenia. KiedyÊ to „serbska” wymawia∏am ze

szczególnym uniesieniem. Dzisiaj, kiedy sobie wszystko przypomn´, [...] jest to wy-

raz rozgoryczenia. Kiedy si´ lepiej zastanowi´ – jestem ofiarà w∏asnej biografii, je-

stem dobrowolnym uczestnikiem w∏asnego upadku, jestem – jak to lubi okreÊlaç

moja matka – typowym serbskim nieudacznikiem (DSGD: 19).

Nieudacznikiem nie jest jednak dlatego, ˝e nie ma w∏asnego mieszkania,

ukoƒczonych studiów, sta∏ej pracy, ani te˝ m´˝a i dzieci, gdy˝ wierzy, ˝e kiedyÊ

b´dzie mia∏a to wszystko. Jak mówi autorka powieÊci w wywiadzie dla belgradz-

kiej gazety, An…elka jest nieudacznikiem przede wszystkim dlatego, ˝e tak jak

ca∏a nasza generacja dorasta∏a w fantazmacie, ˝e powinna uczestniczyç w czymÊ

wa˝nym i wielkim. [...] I wiele razy, tak jak wielu innych, dokonywa∏a z∏ych wybo-

rów (NjeŒiç 2000).

To wielkie i wa˝ne, w czym mia∏a uczestniczyç bohaterka, wreszcie nadesz∏o.

Wydarzenia polityczne lat 80. – budzenie ÊwiadomoÊci narodowej, tendencje

niepodleg∏oÊciowe Kosowa, S∏owenii, Chorwacji, narastajàca mi´dzyetniczna

nienawiÊç – przerodzi∏y si´ w latach 90. w bratobójczà wojn´. Dla An…elki prze-

∏omowym okaza∏ si´ pewien zbieg okolicznoÊci, po którym wszystko si´ zmieni-

∏o – zarówno jej Êwiatopoglàd, jej ÊwiadomoÊç siebie, jak te˝ ca∏e ˝ycie. By∏ rok

1987, a jej „przebudzenie” wyglàda∏o nast´pujàco: Siedzia∏am w domu zrozpa-

czona. Mia∏am 25 lat i by∏am ca∏a we ∏zach. Pavle, mój ówczesny narzeczony, wy-

mierzy∏ mi policzek. [...] By∏ to pierwszy i ostatni policzek w moim ˝yciu. [...] Wte-

dy w∏aÊnie z mojej prywatnej rozpaczy wyrwa∏o mnie przes∏anie z telewizji, zdanie,

którego mi w ˝yciu brakowa∏o, które w tamtej chwili stanowi∏o chustk´ do ∏ez ura-

˝onej dziewczyny, zdanie, które przywróci∏o mi szacunek dla siebie i wyrwa∏o mnie

z desperacji natury mi∏osnej. „Nikt nie mo˝e was biç. Nikomu nie wolno was biç!”

By∏ to g∏os wycierajàcy moje ∏zy, g∏os, w którym by∏o zdecydowanie i przekora,

g∏os, na który czekaliÊmy ca∏e dziesi´ciolecia, g∏os zawierajàcy w sobie wszystko to,

o czym si´ nie mówi∏o, opiekuƒczy i sprawiedliwy, odwa˝ny i ekscytujàcy, rycerski

i d˝entelmeƒski, g∏os pocieszenia. NIKOMU NIE WOLNO NAS BIå! Nikomu nie

wolno mnie biç!
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„An…elka, g∏owa do góry!”, powiedzia∏am do siebie i podkr´ci∏am telewizor, by

lepiej widzieç i s∏yszeç Slobodana MiloÆevicia, przemawiajàcego do Serbów w Ko-

sowie (DSGD: 20-21).5

Po incydencie z Pavle An…elka natychmiast z nim zerwa∏a, bo co jak co, ale

biç jej nikt nie b´dzie. Zresztà uzmys∏owi∏a sobie, ˝e ten zwiàzek i tak nie by∏

dobry, Pavle tylko jà irytowa∏, uwa˝a∏ si´ za màdrzejszego, traktowa∏ jà jak

przedmiot, budzàc w niej w ten sposób „autentyczny feminizm”. Feminizm by∏

wówczas na fali i An…elka czerpa∏a o nim wiedz´ z ró˝nych êróde∏: [...] podczas

mojego gimnazjum i studiów prasa kobieca mia∏a misj´. Po pierwsze, uczono nas

jak za niewielkie pieniàdze mo˝emy byç ∏adne, praktyczne, wolne i nowoczesne. Jak

poznaç w∏asne cia∏a, jak postrzegaç m´˝czyzn. Mnie bardziej odpowiada∏ ten wy-

eksponowany feminizm w zagrzebskim piÊmie Svijet, to zupe∏nie nowe i otwarte

mówienie o kobiecym orgazmie, który tutaj wcià˝ by∏ tematem tabu. Wszyscy wie-

dzieli wszystko o Sprawozdaniu Shere Hite. Erica Jong, wielka rzecz. Feminizm z pism

ilustrowanych. (DSGD: 83)

Druga, jeszcze wa˝niejsza zmiana, jaka si´ wtedy w niej dokona∏a, dotyczy∏a

to˝samoÊci narodowej. An…elka uzmys∏owi∏a sobie bowiem, ˝e podnios∏e idea∏y

z czasów jej dzieciƒstwa – braterstwo i jednoÊç, kosmopolityzm, mi∏oÊç do wszyst-

kich ludzi i wszystkich narodowoÊci, idealna ojczyzna – by∏y jednym wielkim fa∏-

szem. Mia∏a ojczyzn´, która teraz rozpada∏a si´ jak domek z kart, mia∏a narze-

czonego – teraz jest sama. T́  pustk´ wype∏ni∏a jednak nowa mi∏oÊç: Jestem

osobà uczuciowà. Musz´ kogoÊ kochaç. Musz´ si´ do kogoÊ przywiàzaç. Klasa ro-

botnicza ju˝ wysz∏a z mody, z Pavle skoƒczy∏am, nienawidzi∏am go, nowego ch∏o-

paka jeszcze nie by∏o na horyzoncie, musia∏am byç emocjonalnie zaanga˝owana

i pokocha∏am to, co w tej chwili, w tym kraju, naj∏atwiej by∏o kochaç – pokocha-

∏am serbski naród. [...] Widzia∏am w tej mi∏oÊci swojà szans´, by wreszcie staç si´

autentycznym KimÊ, KimÊ Kto Wybra∏ CoÊ. [...] Tak wi´c postanowi∏am staç si´

Serbkà. Przebudziç si´. Wziàç swoje ˝ycie we w∏asne r´ce, totalnie i ca∏kowicie. [...]

Nagle sta∏am si´ narodowo i kobieco rozdygotana, zaniepokojona, zatroskana, pa-

tetyczna, oczarowana i zafascynowana i co wi´cej – by∏am Serbkà, na z∏oÊç. [...]

Sta∏am si´ Serbkà, a to by∏o namiastkà wszystkiego. Surogatem mojej osobistej,

prywatnej rzeczywistoÊci, przegapionych idea∏ów, zadoÊçuczynieniem za tamten po-

liczek. (DSGD: 32-33)

Od tej pory An…elka ca∏kowicie uto˝samia si´ ze swoim narodem, nie czuje

si´ sama, bo ona to naród, a naród to ona. Jest Êwi´cie przekonana o tym, ˝e

ju˝ nigdy nic z∏ego nie spotka ani jej, ani Serbii i Serbów, bo jest On, chartyzma-

tyczny, fascynujàcy przywódca, rycerz i obroƒca skrzywdzonych, Slobodan Mi-

loÆeviç. Czy to zbrodnia jeÊli powiem, ˝e – oglàdajàc w telewizji to szaleƒstwo po-

nad miliona osób na Kosowym Polu5, mi´dzy których w Êmig∏owcu làduje serbski

wódz, pierwszy, o którym wiemy, ˝e jest inny ni˝ wszyscy poprzedni, w koƒcu pierw-

szy polityk, który mnie osobiÊcie zainteresowa∏, czy to zbrodnia jeÊli przyznam, ˝e –

podczas gdy pi∏am lemoniad´ z lodem i oglàda∏am ten wielki spektakl w telewizji –

by∏o mi przykro, ˝e mnie tam nie ma? By∏o mi przykro, ˝e nie jestem tam i nie krzy-
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cz´ z pozosta∏ymi rozemocjonowanymi Serbami, nie witam wielkiego-wodza-który-

-nie-owija-w-bawe∏n´, tego jedynego, który powiedzia∏ Serbom wszystko, co chcieli

us∏yszeç, ˝e sà wielcy, wyjàtkowi, ˝e nikt im nic z∏ego nie mo˝e i nie Êmie zrobiç pó-

ki on tu jest. On, zst´pujàcy z nieba. Czy to zbrodnia, ˝e przyznaj´, ˝e mnie uwiód∏?

Jestem jak Serbia. Serbia jest jak ja. Dziewczyna, czekajàca na prawdziwego

uwodziciela, tego ze s∏owami, spojrzeniem, r´kami, poglàdami. Kto tego nie chcia∏

us∏yszeç? Komu mog∏y przeszkadzaç te uwodzicielskie s∏owa, prócz ludziom bez praw-

dziwego erosa lub tym, którzy ju˝ byli zaj´ci przez innego uwodziciela. Tak wtedy

myÊla∏am. (DSGD: 117-118)

Owa euforia nie ogarn´∏a jednak wszystkich, o czym An…elka szybko si´ prze-

kona∏a. Najbardziej jà irytowa∏o to, ˝e nie tylko dwójka jej najlepszych przyja-

ció∏ mia∏a zupe∏nie inne zdanie, lecz tak˝e jej w∏asna matka. Odmienne poglà-

dy by∏y na poczàtku powodem drobnych sprzeczek, póêniej ju˝ za˝artych dyskusji

i k∏ótni, podczas których An…elka bezskutecznie próbowa∏a ich przekonaç do

swoich racji czy wr´cz narzuciç swoje zdanie. Ludzi dzieli∏a na tych „za” i tych

„przeciw”, traktujàc ostatnich jako wrogów lub zdrajców, których szczerze, z ca-

∏ego serca n i e n a w i d z i ∏ a. Zacz´∏a wi´c chodziç w miejsca, gdzie mog∏a spo-

tkaç ludzi o podobnych przekonaniach – na okràg∏e sto∏y, panele dyskusyjne –

gdzie mog∏a si´ nauczyç czegoÊ nowego oraz upewniç, ˝e ma racj´. Tak w∏aÊnie

rozumia∏a swojà „prac´ politycznà” i tak siebie widzia∏a jako „osob´ zaanga˝o-

wanà”. Jednak jeszcze wa˝niejszym powodem, dla którego tam chodzi∏a by∏o –

jak sama przyznaje – marzenie i potajemna nadzieja, i˝ pozna jakiegoÊ intere-

sujàcego m´˝czyzn´, (h)erosa, który by∏by jej upragnionym rycerzem i ewentu-

alnie przysz∏ym m´˝em.

Pierwszy m´˝czyzna, który jà zafascynowa∏, by∏ zwolennikiem Vuka DraÆko-

vicia6 i równoczeÊnie zagorza∏ym przeciwnikiem MiloÆevicia. Wierzy∏, ˝e Serbia

potrzebuje takich jak on, z ich si∏à, marzeniami, potrzebà, by si´ oddaç jej –

Serbii, temu jedynemu imieniu kobiecemu, które ich nie oszuka, nie zdradzi i nie

spustoszy, lecz duchowo wzbogaci (DSGD: 54). An…elce nie przeszkadza∏o, ˝e je-

go biografi´ spowija∏a jakaÊ tajemnica o zabarwieniu kryminalnym. KiedyÊ zde-

cydowa∏a si´ pójÊç na demonstracje, by mu zaimponowaç. Nie bardzo wiedzia-

∏a, czy protestuje si´ przeciwko paƒstwowej telewizji, czy przeciwko socjalistom,

czy te˝ przeciwko wojnie, która wisia∏a w powietrzu. Ale posz∏a, bo wiedzia∏a,

˝e on tam b´dzie, bo chcia∏a, by jà dostrzeg∏, a jeÊli nie, to mia∏a nadziej´, ˝e

przynajmniej ujrzy siebie w telewizji. Lecz zamiast tego zobaczy∏a, jak jej „ry-

cerz” ukrad∏ portfel pewnej kobiecie i w dodatku grubiaƒsko jà popchnà∏. Poli-

cja zaÊ u˝y∏a przeciwko demonstrantom pa∏ek i armatek wodnych.

Niestety, to wydarzenie niczego nie nauczy∏o An…elki. Owszem, by∏a rozcza-

rowana MiloÆeviciem i tym, ˝e wys∏a∏ policj´ przeciwko w∏asnemu narodowi, ale

za to jej mi∏oÊç do Serbów rozgorza∏a jeszcze mocniej. Tym bardziej, ˝e kilka

miesi´cy póêniej rzeczywiÊcie zacz´∏a si´ wojna. An…elka zarówno od znajomych,

jak te˝ od matki, coraz cz´Êciej s∏ysza∏a o okropieƒstwach wojny i serbskich
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zbrodniach. Sama jednak pozostawa∏a Êlepa i g∏ucha, twierdzàc, ˝e to niepraw-

da, ˝e to ohydna propaganda wrogów i Êwiatowy spisek przeciwko Serbom. Po-

dziwia∏a ochotników, którzy zg∏aszali si´ na wojn´, gardzi∏a „zdrajcami”, którzy

pozostawali bierni w tak decydujàcej chwili historycznej, choç ona – jak sama przy-

znaje – nie bardzo wiedzia∏a o co w tym wszystkim chodzi: [...] Nie wiedzia∏am

czy lepiej jest, by Serbowie wygrywali lub przegrywali w tej wojnie, jedyne, co by∏o

dla mnie wa˝ne to to, by Serbowie mieli racj´, bez wzgl´du na wynik. Poniewa˝ kie-

dy Serbowie majà racj´, to ja te˝. Mnie wszystkie rany mojego narodu bola∏y. To jest

prawda, to rzeczywiÊcie jest prawda. [...] Bohaterowie, którzy stàd wyrusza∏i, by bro-

niç przodków mojego ojca. By∏o to coÊ ch∏opi´cego, coÊ rycerskiego. (DSGD: 78)

An…elka jednak coraz cz´Êciej zauwa˝a∏a, ˝e nie wszyscy „patrioci” byli szcze-

rze oddani sprawie, ˝e anga˝owali si´ cz´sto dla pieni´dzy, rozg∏osu i kariery.

Bywajàc na ró˝nych spotkaniach, dostrzega∏a nieraz, ˝e odbywajà si´ one w za-

dymionych, brudnych, obskurnych pomieszczeniach, ˝e mówcy i s∏uchacze po-

chodzà z zupe∏nie innego Êwiata ni˝ ona, ˝e sà brudni, prymitywni, cz´sto uzbro-

jeni. T∏umaczy∏a to sobie tym, ˝e nie wszyscy sà tacy sami, ˝e patriotyzm ma

ró˝ne oblicza i ró˝nie bywa rozumiany. Wierzy∏a, i˝ to tylko niechlubne wyjàt-

ki, w odró˝nieniu od jej kolejnej fascynacji, gwiazdy i ulubieƒca mediów, nieja-

kiego Lule Lakicia. Ów samozwaƒczy artysta, scenograf, a w istocie w∏aÊciciel

sieci piekarni, wyst´powa∏ zawsze w smokingu i muszce i g∏osi∏ bardzo kontro-

wersyjne poglàdy, czym jednych oburza∏, a innych, ∏àcznie z An…elkà, zachwy-

ca∏. Twierdzi∏ on, ˝e Serbowie zwyci´˝ajà, bo Bóg tak chce, ˝e to najwi´ksi ry-

cerze na ca∏ym Êwiecie, którzy mierzà metr dziewi´çdziesiàt i majà niebieskie

oczy zapatrzone przed siebie, w wiecznoÊç, skàd wy∏ania si´ Âwi´ty Graal.

An…elce podoba∏o si´, ˝e Lule otwarcie gloryfikowa∏ serbskie wojsko, a jeszcze

bardziej to, ˝e mia∏ odwag´ mówiç o idealnej Serbce. Lule w pewnym wywiadzie

powiedzia∏, ˝e prawdziwa Serbka nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ metr siedemdziesiàt, ˝e

powinna mieç niebieskie lub jasnokasztanowe oczy – co jest dowodem, i˝ jej przod-

kowie nie mieszali si´ z Turkami, ˝e powinna mieç piersi pociàgajàce zarówno

dzieci, jak i doros∏ych, ˝e musi rozumieç wag´ chwili historycznej i ˝e jej ambicja

powinna iÊç w stron´ serbskiego m´˝czyzny, a nie w stron´ bezsensownej kariery,

która niszczy wszelkà kobiecoÊç i przy tym prowadzi do królestwa boga Mamona

i pedalskiej mi´dzynarodówki (DSGD: 90). An…elka bez reszty rozpoznawa∏a si´

w tych s∏owach, które tym razem jakoÊ nie budzi∏y w niej „autentycznego femi-

nizmu”. Marzy∏a tylko o tym, by poznaç Lule i zdobyç jego autograf. Chcia∏a

mieç dowód, i˝ spotka∏a najwi´kszego serbskiego myÊliciela i pisarza, owego

„Andy Warhola wojennej Serbii lat 90”. Gdy po latach przypadkiem spotka∏a

go na ulicy, rozpozna∏a jednego z jego ochroniarzy. Okaza∏ si´ on m´˝czyznà,

który przed laty zgwa∏ci∏ jej przyjació∏k´ i potem zniknà∏ bez Êladu. An…elka za-

stanawia∏a si´, czy to o takich „rycerzach” Lule wówczas tak poetycko mówi∏

i czu∏a, ˝e jej fascynacja Lule powoli topnieje. Chwil´ póêniej, kiedy wszyscy ra-

zem siedzieli w restauracji i pili kaw´, Lule, myÊlàc ˝e nikt nie patrzy, zdjà∏

buty, a An…elka z przera˝eniem zauwa˝y∏a, ˝e ma... dziurawe skarpety! Tego

ju˝ by∏o za wiele, ju˝ nic nie mog∏o go zrehabilitowaç w jej oczach, zosta∏ skre-

Êlony na zawsze.
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Poma∏u, lecz nieuchronnie, An…elka zacz´∏a zdawaç sobie spraw´, ˝e jej na-

ród wcale nie jest tak wspania∏y, skoro „rycerzami” sà najcz´Êciej zwykli prze-

st´pcy i prostacy, skoro przed uciekinierami z terenów wojennych zamyka si´

granice, skoro naród dla rannych ˝o∏nierzy, zamiast banda˝y i poÊcieli, przynosi

szmaty, które i tak wylàdowa∏yby na Êmietnisku. Z perspektywy czasu mówi∏a

o sobie tak: Ja jakoÊ by∏am serbskà nacjonalistkà poetyckiego rodzaju. [...] Nie

wiem skàd mia∏am pomys∏, ˝e wojna mo˝e byç honorowa, ˝e nie musi byç strasz-

na. Oznacza∏o to, ˝e by∏am rozgoryczona kiedy czyta∏am, jak samozwaƒczy serbscy

obroƒcy, a w istocie sami bandyci, wyrzucajà z domów i gro˝à Chorwatom z woj-

wodziaƒskich wsi, kiedy w naszej telewizji mo˝na by∏o us∏yszeç groêb´, ˝e muzu∏-

manom b´dà obcinane r´ce niosàce muzu∏maƒskie sztandary i kiedy w belgradz-

kich gazetach pi´tnowano ludzi, którzy nie byli Serbami albo o˝enionych z kobietami

innych narodowoÊci (DSGD: 141).

Wszak˝e An…elka nadal pozostawa∏a Serbkà i wcià˝ wierzy∏a, ˝e nie wszystko

stracone. Za∏ama∏a si´ dopiero, gdy w 1995 roku Serbowie zostali wyp´dzeni

z Chorwacji i wojna si´ skoƒczy∏a. Ostateczna „kl´ska” przysz∏a jednak cztery

lata póêniej, kiedy zacz´∏a si´ Trzecia wojna Êwiatowa przeciwko Serbom7 (DSGD:

124) i kiedy Serbia raz na zawsze straci∏a równie˝ Kosowo. Po tym wszystkim ra-

chunek sumienia An…elki wyglàda∏ nast´pujàco: To by∏am ja. Ma∏a serbska dziew-

czyna. Niewinna, nieszcz´Êliwa serbska dziewczyna. [...] Która nie chcia∏a wiedzieç.

Która troszczy∏a si´ o swój naród, poniewa˝ inne narody mia∏y kogoÊ, kto si´ o nich

troszczy. Która naprawd´ nie mog∏a pojàç, i˝ istniejà mieszkaƒcy Belgradu, którzy

stali si´ [...] serbskimi przyjació∏mi wszystkich tych, którzy o Belgradzie mówili z obrzy-

dzeniem. Która gardzi∏a wszystkimi, którzy gardzili serbskim teatrem, ksià˝kami. [...]

Która nienawidzi∏a Sarajewa, poniewa˝ Êwiat je tak bardzo kocha∏. Która by∏a za-

zdrosna o ka˝de wspó∏czucie skierowane do mieszkaƒców tego obl´˝onego miasta.

[...] Która niczemu nie jest winna. Która nie skrzywdzi∏aby nawet muchy. Która

mówi∏a – „Jednak nigdzie nie jest tak dobrze, jak tutaj”, „Pewnego dnia wszystkich,

którzy nas skrzywdzili, spotka zas∏u˝ona kara” [...] oraz „Przekl´ci wszyscy, którym

amerykaƒskie gówno lepiej smakuje ni˝ rosyjskie lub serbskie ciastko”.

Której dzisiaj chce si´ rzygaç.

Która ma dziurawe buty. Która nie ma biografii. Która nie ma futra, ani w∏asnej

kuchni. Która doskonale pami´ta. Której jest przykro (DSGD: 184).

Jednak czas, który nadchodzi∏, przyniós∏ An…elce mi∏à niespodziank´. Przy-

padkiem mianowicie pozna∏a ulicznego sprzedawc´ ksià˝ek, który za∏atwi∏ jej pra-

c´ – korekt´ ksià˝ki pt. Japoƒskie umiej´tnoÊci seksualne – porady dla Serbów –

a kilka miesi´cy póêniej okaza∏o si´, ˝e jest z nim w cià˝y. Sprzedawcy ju˝ nie

by∏o w kraju, bo wyemigrowa∏ do RPA, ale An…elka i tak postanowi∏a urodziç

dziecko i wychowywaç je samotnie. Zdecydowa∏a wówczas, ˝e je˝eli urodzi si´

syn, nazwie go Dor…e i nauczy, ˝e jest Serbem oraz prawos∏awnym chrzeÊcija-

ninem. JeÊli zaÊ urodzi si´ córka, to da jej jakieÊ wspania∏e imi´, dzi´ki które-

mu na pewno osiàgnie coÊ wielkiego w ˝yciu.
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2. KobiecoÊç uwi´ziona – w patriarchacie, to˝samoÊci narodowej,
w nacjonalizmie

Na pierwszy rzut oka w Dzienniku... mo˝na znaleêç wiele wyró˝ników pisar-

stwa kobiecego, takich jak narracja pierwszoosobowa, nielinearnoÊç, dygresyj-

noÊç. Oprócz tego w centrum uwagi jest zwyk∏a, przeci´tna kobieta, próbujàca

w dramatycznych czasach odnaleêç swoje miejsce i odegraç jakàÊ wa˝nà rol´ na

tzw. scenie historycznej. Problem jednak w tym, ˝e powieÊç jest mocno osadzo-

na w patriarchacie, a autorce nie uda∏o si´ wyjÊç poza stereotypowe wyobra˝e-

nia o kobiecie. Tak wi´c An…elka jest porzàdnà gospodynià domowà, dba o wy-

glàd i zdrowie, kieruje si´ uczuciami we wszystkich sprawach ˝yciowych. Na pozór

ma swoje zdanie na temat polityki, lecz i tu gór´ biorà emocje, nie mówi „w∏a-

snym j´zykiem”, tylko bezmyÊlnie i bezkrytycznie powtarza to, co mo˝na us∏y-

szeç lub przeczytaç w re˝imowych mediach. Jest równie˝ przekonana o tym, ˝e

role przywódców, rycerzy, zbawców zarezerwowane sà dla m´˝czyzn i ˝e dla niej

nie ma miejsca w polityce, bo po co Slobodanowi MiloÆeviciowi jedna szczera

Serbka, An…elka Jovanoviç, która nie ma ukoƒczonych studiów, nie ma specjalne-

go talentu do niczego, [...] nie majàca pi´ciorga dzieci lub przynajmniej interesu-

jàcej biografii i która nie jest cz∏onkiem jego partii? (DSGD: 118-119)

JeÊli zaÊ chodzi o jakoÊç kobiecej ÊwiadomoÊci, o której by∏a mowa w przy-

wo∏anej wczeÊniej wypowiedzi Jasminy Lukiç, to widaç wyraênie, ˝e An…elka

wbrew pozorom nie dostrzega wokó∏ siebie ani m´skiego szowinizmu, ani sek-

sizmu, ani mizoginii, pomimo m∏odzieƒczego oczarowania feminizmem, choçby

i tego rodem z pism kobiecych. Bohaterka nie tyle uto˝samia si´ z kobietami,

ile z w∏asnym krajem i narodem. Wed∏ug Rady Ivekoviç, kobiety w chwilach kry-

zysu politycznego i niepokojów pr´dzej uto˝samiajà si´ z ogólnym i abstrakcyjnym

(np. narodowym) „my”. To „my” jednak˝e utworzone jest wed∏ug wzoru m´skiego.

(Ivekoviç 2000: 22). Owa identyfikacja z narodowym „my” oraz niezdrowa, gor-

liwa, Êlepa mi∏oÊç do Serbii i Serbów, która poczàtkowo mia∏a dla An…elki byç

zadoÊçuczynieniem za niepowodzenia i rozczarowania w ˝yciu osobistym, dopro-

wadzi∏a jà w konsekwencji do nacjonalizmu. Z kolei jej fascynacja MiloÆeviciem

jest niczym innym, jak uto˝samianiem si´ z figurà Ojca narodu, co w przypadku

kobiet – znów wedle Ivekoviç – oznacza regresj´: Regresywna identyfikacja z „wy˝-

szà” lub „starszà” instancjà [...] oznacza dla m´˝czyzn (kiedy i jeÊli wybierajà na-

cjonalizm) schronienie w tej samej p∏ci, podczas gdy dla kobiet (kiedy i jeÊli wybie-

rajà nacjonalizm) oznacza schronienie w innej p∏ci. W obu przypadkach [...]

poprzez t´ identyfikacj´ tworzy si´ wspólnota (lecz nie i spo∏eczeƒstwo). Wspólnota

konstytuuje si´ poprzez kontrast z innà wspólnotà, z relacjà binarnà, a w przypad-

ku kobiet – z tzw. double-bind. Dla kobiet ta sytuacja jest „double-bind” (tzn. wy-

maga od nich podwójnego, wewn´trznie sprzecznego oddania), poniewa˝ oczekuje

si´ od nich lojalnoÊci wobec grupy, tzn. abstrakcyjnego, uniwersalnego, narodowe-

go „my”, ale równoczeÊnie mo˝e to byç sprzeczne z ich kobiecymi (g∏ównie niewy-

artyku∏owanymi) interesami [...]. W ten sposób kobiety b´dà w równym stopniu lojal-

ne i nielojalne tak wobec symbolu ojca, jak i wobec wyobra˝enia o sobie. (Ivekoviç

2000: 26-27) Autorka jednak nie wykorzysta∏a owego potencja∏u dla pokazania
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rozdarcia pomi´dzy byciem kobietà a byciem oddanà, dumnà, gotowà do po-

Êwi´ceƒ Serbkà. Zabrak∏o równie˝ momentu „wytrzeêwienia”, ockni´cia si´ z na-

cjonalistycznego sza∏u. An…elka jest rozczarowana i jest jej przykro, ale nie

z powodu okropieƒstw wojny czy te˝ zbrodni pope∏nianych przez jej krajanów,

lecz z powodu przegranej, z powodu braku „szlachetnych rycerzy”, prawdziwych

m´˝czyzn, którzy nie biliby kobiet lub nie nosiliby dziurawych skarpet. Bohater-

ka mimo wszystko pozostaje Serbkà, co wi´cej – ma zamiar wychowaç ewentu-

alnego przysz∏ego syna na prawos∏awnego chrzeÊcijanina. Nie ma rozterek, nie

ma dramatu, jest za to happy end. Wedle Bobiç-Mojsiloviç: moi bohaterowie sà

nieudacznikami, lecz w momencie, kiedy decydujà zrobiç coÊ ze swoim ˝yciem, a to

dzieje si´ wtedy, kiedy szczerze zmierzà si´ ze swoim upadkiem, zas∏ugujà na nowy

cykl losu, na bajk´ lub szcz´Êliwe zakoƒczenie. (Ognjenoviç 2003)

Dziennik serbskiej gospodyni domowej nie jest powieÊcià kobiecà. Jest co naj-

wy˝ej powieÊcià pseudokobiecà, dlatego ˝e nie ma w niej nawet minimum sub-

wersji, niezb´dnej dla zakwestionowania i zburzenia patriarchalnego, mizogi-

nicznego, (m´sko)szowinistycznego Êwiata. To, co pisze Nevena Ivanoviç,

omawiajàc utwory innej popularnej pisarki powieÊci trywialnych, Ljiljany Habja-

noviç-Duroviç – w pe∏ni mo˝na odnieÊç do Dziennika: chodzi tu o proste naÊla-

dowanie dyskursu „kobiecego” – naÊladowanie, które w koƒcu [...] funkcjonuje ja-

ko cz´Êç powszechnego nacjonalistycznego mechanizmu ideologicznego. [...] Uwa˝ne

czytanie [...] powinno pokazaç, jak dyskurs nacjonalistyczny wsysa wszystkie formy

produkcji dyskursywnej – z zamiarem, by zhomogenizowaç przestrzeƒ publicznà

i w ten sposób od nowa ustanowiç, zachowaç i wzmocniç porzàdek patriarchalny.

(Ivanoviç 2000: 201)

Mimo to powieÊç zosta∏a przez krytyk´ literackà zaklasyfikowana do pisar-

stwa kobiecego, co wywo∏a∏o ostry sprzeciw wÊród ginokrytyczek i zapoczàtko-

wa∏o burzliwe dyskusje wokó∏ samego poj´cia „pisarstwa kobiecego” oraz wo-

kó∏ rewizji serbskiego kanonu literackiego.

3. „Hormonalny podzia∏ literatury”

Odrzuciç ten rodzaj literatury oznacza∏oby odrzuciç i zlekcewa˝yç ca∏e katego-

rie czytelniczek, jak równie˝ czytelników, którzy konsumujà jà w du˝ych iloÊciach.

Zamiast jà po prostu odrzucaç i rozwa˝aç wartoÊç estetycznà dzie∏a literackiego,

krytyczka i krytyk mogliby zastanowiç si´ nad tym, d l a c z e g o  o k r e Ê l o n y  r o -

d z a j  l i t e r a t u r y  m a  l i c z n y c h  k o n s u m e n t ó w  w d a n y m  h i s t o -

r y c z n y m  i s p o ∏ e c z n y m  k o n t e k Ê c i e [podkreÊlenie S. K.]. (Duriç 2004)

Zaraz po publikacji w 2000 roku Dziennik... sta∏ si´ prawdziwym bestsellerem.

W ciàgu zaledwie roku mia∏ trzynaÊcie wznowieƒ, co bez wàtpienia jest swo-

istym ewenementem. Podobnie sta∏o si´ z kolejnymi powieÊciami Mojsiloviç –

Happy end i Majke mi bajka (S∏owo daj´ – bajka). Rozchodzà si´ one b∏yska-

wicznie, a dramaty Suze su OK. (¸zy sà OK.) i Imitacija Œivota (Imitacja ˝ycia)

wystawiane sà w teatrze i cieszà si´ ogromnym powodzeniem. Mimo to sukces

184 STANISLAVA KOSTIå



jej powieÊci i tak nie dorównuje popularnoÊci utworów innej serbskiej autorki,

Ljiljany Habjanoviç-Duroviç, która od wielu lat zajmuje niekwestionowanà po-

zycj´ najbardziej poczytnej pisarki, a ka˝da jej nowa ksià˝ka staje si´ wydarze-

niem medialnym, sprzedawana jest w b∏yskawicznym tempie i w zawrotnych na-

k∏adach. Poza twórczoÊcià wymienionych autorek wielkà popularnoÊcià cieszà

si´ równie˝ utwory Gordany Kuiç, Vesny Radusinoviç, DuÆki Jovaniç, Jasminy

Any, Isidory Bjelicy i innych.

Potwierdzeniem tej mody na „pisarstwo kobiece” jest fakt, i˝ niemal˝e co ro-

ku pojawia si´ jakieÊ nowe nazwisko z nowym bestsellerem, co do z∏udzenia

przypomina sytuacj´ na estradzie, gdzie w takim samym tempie rozb∏yskujà i ga-

snà gwiazdy turbofolka8, równie popularne i równie komercyjne. I podobnie, jak

najlepiej sprzedajàce si´ p∏yty opatrzone sà etykietkà „z∏ota” lub „platynowa”,

tak na ksià˝kach widnieje napis „megahit”. To porównanie wcale nie jest przy-

padkowe, oÊmiel´ si´ wr´cz powiedzieç, ˝e tym, czym turbofolk jest w muzyce,

tym jest ów zalew trywialnych powieÊcide∏ w literaturze. To, co Ivana Kronja pi-

sze o turbofolku, mo˝na teraz w du˝ym stopniu odnieÊç do literatury popular-

nej: W po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych neofolk staje si´ obowiàzujàcà ró˝owà9 kul-

turà g∏ównonurtowà, która dyktuje po˝àdane standardy zachowaƒ, ubierania si´

i wra˝liwoÊci, afirmujàc równoczeÊnie kult przemocy, pornografi´, konsumpcjonizm

i autorytarnà w∏adz´. Naga amoralnoÊç rozrywkowych pop-treÊci czasów MiloÆevi-

cia sz∏a w parze z politykà rozboju, [...] izolacjonizmu i narcystycznego szowinizmu.

(Kronja 2001)

Kolejnà zbie˝noÊcià jest fakt, i˝ w obu przypadkach najwi´kszymi „gwiazda-

mi” sà kobiety, co równie˝ nie jest przypadkowe, poniewa˝ – jak pisze Dragiçe-

viç-ÂeÆiç – od najwczeÊniejszych analiz (socjologicznych, psychologicznych, a na-

wet estetycznych) do kultury masowej do∏àczano przymiotnik kobiecoÊci/kobiecego,

wraz ze wszystkimi negatywnymi konotacjami: irracjonalnoÊç, emocjonalnoÊç, try-

wialnoÊç, kicz... „Prawdziwa kultura”, kultura elitarna pozostaje w kr´gu dzia∏ania

m´˝czyzn i m´skich wartoÊci. (Dragiçeviç-ÂeÆiç 2002: 387-388) Kultura masowa

oparta jest na stereotypach, wi´c ˝eby przetrwaç, musi je umacniaç i rozpowszech-

niaç, a nie kwestionowaç i podwa˝aç „odwieczny porzàdek”.

Ch´ç zdobycia czytelników i przypodobania si´ ich gustom wymaga od pisa-

rek oryginalnoÊci i ró˝nego rodzaju innowacji wewnàtrz samego gatunku. Tak

wi´c oprócz tradycyjnych odmian, jak powieÊç historyczna lub wspó∏czesna, znaj-

dziemy równie˝ romans ezoteryczno-fantastyczny z elementami prawos∏awia,

romans wojenny, kryminalistyczny, erotyczny, pornograficzny, turbofolk-romans,

którego g∏ównymi bohaterami sà „biznesmeni” i gwiazdy estrady, quasi-filozo-

ficzny romans (Marçetiç 2003), by ka˝dy czytelnik móg∏ znaleêç coÊ dla siebie.

Wydaniom ksià˝ek towarzyszà reklamy na billboardach i w mediach oraz obo-

wiàzkowe promocje wzd∏u˝ i wszerz kraju, zaÊ g∏ównym miernikiem ich jako-

Êci – zdaniem autorek – jest iloÊç wznowieƒ i sprzedanych egzemplarzy. Wiel-
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kie nak∏ady wzmacniajà pewnoÊç siebie, i to do tego stopnia, ˝e wspomniana

ju˝ Ljiljana Habjanoviç-Duroviç jest Êwi´cie przekonana, i˝ pr´dzej czy póêniej

otrzyma literackiego Nobla, a dla zabicia czasu pisze, gotuje, prasuje i robi na

drutach.

PowieÊci popularne przez d∏ugi czas by∏y ignorowane, pomijane lub odrzu-

cane przez krytyk´ literackà, jednak ich niebywa∏a poczytnoÊç i niezliczona iloÊç

w koƒcu musia∏y wzbudziç zainteresowanie. Latem 2000 roku w tygodniku

Vreme (Czas) ukaza∏a si´ seria artyku∏ów pióra znanego krytyka i teoretyka li-

teratury, profesora uniwersytetu w Belgradzie, Aleksandra Jerkova, pod wspól-

nym tytu∏em Hit leta: ˚ensko pisanje (Hit lata: Pisanie kobiece). Jerkov w tym

cyklu poÊwi´ca uwag´ autorkom powieÊci trywialnych (m.in. M. Bobiç-Mojsi-

loviç, Lj. Habjanoviç-Duroviç, G. Kuiç, V. Radusinoviç), przez co – Êwiadomie

lub nie – wrzuca je do jednego worka z pisarkami literatury „wysokiej”, lek-

cewa˝àc w ten sposób twórczoÊç tych ostatnich. Interesujàce jest, ˝e do anali-

zy tych dzie∏ Jerkov przyst´puje z ca∏à naukowà aparaturà poj´ciowà i po-

mimo i˝ ocenia je negatywnie, to – paradoksalnie – równoczeÊnie podnosi

ich rang´.

Jak ju˝ wspomnia∏am wczeÊniej, reakcja na artyku∏y Jerkova by∏a ostra, a dys-

kusja toczy∏a si´ przez kilka lat zarówno w kr´gach akademickich, jak te˝ w me-

diach, a dok∏adniej mówiàc w prasie codziennej. Wypowiada∏y si´ w niej zarów-

no ginokrytyczki, jak te˝ wspomniane w artyku∏ach pisarki. Pierwsze zarzuca∏y

Jerkovowi i przedstawicielom mainstream sceny krytycznej ignorancj´, tradycjo-

nalizm, konserwatyzm i zamykanie si´ na wspó∏czesne teorie, nazywajàc ich oso-

bami gender blind, które nie sà gotowe do dialogu i kompromisu i które kurczo-

wo trzymajà si´ patriarchalnych zasad kszta∏towania kanonu literackiego.

Z kolei pisarki sprzeciwi∏y si´ podzia∏owi literatury na m´skà i kobiecà,

nazywajàc go „podzia∏em hormonalnym”, który jest niczym innym, jak tylko

bezsensownym wymys∏em m´˝czyzn „obawiajàcych si´ o swoje miejsce pod li-

terackim s∏oƒcem Serbii” (Bobiç-Mojsiloviç) i twierdzàc, ˝e „ksià˝ki pisze si´

z ducha i rozumu, a nie z cia∏a i p∏ci” (Habjanoviç-Duroviç). Dla nich s∏owo

krytyka nie posiada ju˝ ˝adnej wagi, poniewa˝ dzisiaj o wartoÊci ksià˝ek decy-

dujà czytelnicy.

Ca∏y przebieg sporów i k∏ótni ods∏ania g∏´boko patriarchalnà matryc´ serb-

skiej kultury i raczej marny obraz serbskiego ˝ycia literackiego, w którym prze-

platajà si´ i zderzajà interesy ró˝nych grup i w którym, zamiast powoli znikaç,

pog∏´bia si´ przepaÊç mi´dzy pisarkami i pisarzami, krytyczkami i krytykami,

bez nadziei na mo˝liwoÊç konstruktywnego dialogu. Wszelkie bowiem starania

kobiet o to, by udowodniç ignorowanie, wyÊmiewanie, lekcewa˝enie kobiecej

twórczoÊci literackiej oraz zdemaskowaç metody tego procederu, pozostajà da-

remne, gdy˝ i tak ostateczna decyzja co do kszta∏towaniu kanonu literackiego

nale˝y do m´˝czyzn, poniewa˝ to w ich r´kach spoczywa w∏adza. W∏adz´ zaÊ

majà dlatego, ˝e sà m´˝czyznami, wi´c nie nale˝y si´ spodziewaç, ˝e b´dà pod-

wa˝aç lub burzyç patriarchalny system, na którym ta w∏adza i ten kanon si´

opierajà.
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SUMMARY

“Woman” as a Nationalist Category in Contemporary Serbian Women’s Fiction

This article presents the particular phenomenon of contemporary Serbian mass-culture

and literary life, namely the enormous popularity of quasi-feminist, yet explicitly nationalist

fiction represented by such authors as M. Bobiç-Mojsiloviç, L. Habjanoviç-Duroviç, G. Kuiç,

V. Radusinoviç. Stanislava Kostiç analyses thoroughly one such novel, Dnevnik srpske domaçice

(A Serbian Home-maker’s Diary) by M. Bobiç-Mojsiloviç, revealing how under the feminist

disguise (discourses, topics, slogans, stereotypes etc.) hard nationalist and patriarchal codes

are actually at work. Kostiç compares the role these books play in enhancing nationalist attitudes,

to the influence the so-called turbo-folk music has upon the same sphere of collective mentality.

Another issue she briefly considers in her text is the way Serbian mainstream criticism manipulates

with the term Œensko pismo (‘women’s writing’), loading it with negative, deprecatory connotations.
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NED˚AD IBRAHIMOVIå

Konstytuowanie ˝eƒskiego podmiotu 
w boÊniackiej poezji kobiecej1

– zarys problematyki

Wprawdzie podstawy krytyki podmiotu w wieku XX wywodzà si´ z psycho-

analizy Freuda, przypomnijmy jednak w tym miejscu, ˝e Freud nigdy nie myÊla∏

o pozycji podmiotu jako o trwa∏ej nierównowadze i wymykaniu si´ – jak myÊli

si´ o nim dzisiaj – lecz zawsze jako o tymczasowym zaledwie zak∏óceniu kultu-

ry, która z pewnoÊcià w koƒcu powróci do swojej pradawnej, chwilowo utraco-

nej harmonii i równowagi. Mimo wszystko bowiem Freud by∏ optymistà wierzà-

cym, ˝e we wrogim mu Êwiecie cz∏owiek mo˝e osiàgnàç wewn´trzny spokój. Majàc

to na wzgl´dzie, nale˝a∏oby ponownie zdefiniowaç narz´dzia freudowskiej teorii

podmiotu, która – oparta na micie utraconej harmonii (wygnania z raju/matki)

– zmuszona by∏a operowaç okreÊleniami wy∏àcznie negatywnymi, co, jak sàdz´,

podj´li nast´pni filozofowie podmiotu. Ów teoretyczny bastion w zasadzie zbu-

dowany zosta∏ na m´skiej lekturze za∏o˝eƒ Freuda. Istniejàce w nim szczeliny,

które umo˝liwiajà okreÊlenia pozytywne, zacz´∏y uzupe∏niaç kobiety: Julia Kri-

steva ze swoim j´zykiem semiotycznym (Kristeva 1974), w którym nie istniejà

sfery m´skie i ˝eƒskie (j´zyk ów stale niszczy m´ski porzàdek symboliczny),

Luce Irigaray, która w wyniku przeprowadzonej przez siebie krytyki ca∏ej meta-

fizyki zachodniej (zarówno Derrida, jak i jej mistrz Lacan pozostajà dla niej

tylko m´skimi panami dyskursu!) zmuszona zosta∏a do rezygnacji z pracy na od-

dziale psychoanalizy w Vincennes (tym sposobem Lacan potwierdzi∏ swojà w∏ad-

czà pozycj´), wreszcie Hél¯ne Cixous, krytykujàca solidarnoÊç logocentryzmu i fal-

locentryzmu i opowiadajàca si´ za l’écriture féminine.

Przeprowadzona przez Adorno i Horkheimera krytyka podmiotu oÊwiecenio-

wo-modernistycznego tak˝e sytuowa∏a si´ w tradycji filozofii zgody (pomirenja),

dlatego autentyczna niezgoda (nelagoda) podmiotu kobiecego w ˝aden sposób

nie mog∏a byç z niej wywiedziona jako innoÊç, jako histeryczna (nepomirljiva)

1 OkreÊlenia „poezja kobieca” u˝ywam nie w sensie kategorialnym, lecz opisowym, majàc

na myÊli kobiety-autorki – przyp. aut.



historia, która decentralizacj´ i rozproszenie/dyseminacj´ podmiotu uwa˝a za stan

naturalny, a nie tymczasowy.

Konstruowanie podmiotu ˝eƒskiego w literaturze kobiecej w BoÊni i Herce-

gowinie si∏à rzeczy nie mog∏o nie pójÊç Êladem jego modernistycznego, m´skie-

go wariantu. Podmiot literatury boÊniackiej wcià˝ jest uniwersalnà i koherentnà

ca∏oÊcià, statycznie oznaczonym, mocnym, samopotwierdzajàcym si´ i to˝samym

poj´ciem, niepodwa˝alnym i transcendentnym znaczàcym, definitywnie odnale-

zionym i harmonijnym (umiren) w swej wyobra˝eniowej fazie przedsymbolicznej

i przedlustrzanej. BoÊniacki podmiot literacki jest Ojcem braku ró˝nicy. B´dàc

wyobra˝eniowym, w swoich konsekwencjach spo∏ecznych pozostaje g∏´boko ide-

ologiczny. Aby zrealizowaç si´ po kobiecemu, musia∏by najpierw prze˝yç post-

modernistyczny zwrot w stron´ j´zyka, a nast´pnie zwrot w stron´ cia∏a. W fazie

obecnej boÊniacki ˝eƒski podmiot literacki wcià˝ jeszcze prze˝ywa swój femini-

styczny esencjalizm, g∏´boko uwik∏any w sieç m´skiej kultury przemocy. Z jed-

nej strony zdeterminowany nieodzownà samoÊwiadomoÊcià p∏ciowà/rodzajowà

(która bez esencjalizmu jest nie do pomyÊlenia), z drugiej – aktualnymi teoria-

mi o p∏ci/rodzaju jako funkcji reprezentacji, wydaje si´ tkwiç w sytuacji bez wyj-

Êcia. Raz jeszcze m´˝czyzna odnosi zwyci´stwo – a Êwiat si´ rozpada razem

z nim. Albo tak tylko wydaje si´ m´˝czyênie, który to pisze. Mo˝na sàdziç, ˝e

kobieca teoria w BoÊni i Hercegowinie zdo∏a wyartyku∏owaç ÊwiadomoÊç/Êwiat

kobiety dopiero wtedy, kiedy pojmie, i˝ m´ska podmiotowoÊç równie˝ powstaje

jako efekt oddzia∏ywania ró˝nych spo∏ecznych, symbolicznych ram i okowów,

które kultura wytwarza bàdê niszczy. (Nie rodzimy si´ m´˝czyznami, lecz staje-

my si´ nimi!). I chocia˝ zwykle si´ o tym zapomina (zw∏aszcza w tzw. pierwszej

fazie „wyzwalania” kobiet), osobiÊcie wierz´, ˝e to kobiety wska˝à nam (m´˝-

czyznom) drog´ ratunku, choçbyÊmy póêniej mieli si´ ratowaç ju˝ sami.

(Stosunkowo niedawno Danilo KiÆ powiedzia∏, i˝ mierzàc wartoÊç literatury,

trzeba uwzgl´dniaç jej stosunek do obozów koncentracyjnych. DziÊ, podobnie,

mo˝na stwierdziç, ˝e literatura winna byç oceniana wedle jej stosunku do ma-

sowych gwa∏tów kobiet w BoÊni i Hercegowinie podczas wojny 1992-1995 roku.2

Niestety, literatura zarówno „m´ska”, jak i „kobieca”, pozosta∏y nieme i Êlepe

na tak postawione etyczne zadania literatury.)

Wydaje si´, ˝e jeÊli idzie o teorie feministyczne i genderowe, w BoÊni i Her-

cegowinie sprawy ruszy∏y z martwego punktu. Grupa teoretyczek3 z uniwersyte-

tu w Sarajewie zainicjowa∏a „studia kobiece” (dzia∏ajàc bez wsparcia paƒstwo-

wego i uniwersyteckiego), a wkrótce potem przy Mi´dzynarodowym Forum BoÊnia
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2 Jak zauwa˝y∏a ˚arana Papiç: Atak na honor kobiety jawi si´ [...] jako bodziec do walki

przeciwko okupantowi [...]. Kobiece cia∏o uto˝samia si´ symbolicznie z (cia∏em) ojczyzny, cz´sto

identyfikowanej z matkà (Papiç 1997: 234). Trzeba jednak pami´taç, i˝ w boÊniackim doÊwiad-

czeniu atak na honor kobiety, za sprawà owej strategii identyfikacji, o której mówi∏a Lydija

Sklevicky, by∏ równie˝ atakiem na symbolicznego „innego”, z którym nie chciano dzieliç si´

ojczyznà. Ów „inny” by∏ rozpoznawany w islamie, stàd cia∏o kobiety identyfikowano z cia∏em

innego wyznania.
3 Jasminka Babic-Avdispahic, Marina Katnic-BakarÆic, Jelenka Voçkiç, Nirman Moranjak-

-Bamburaç.



(Me…unarodno Forum Bosna) pod kierownictwem Nirman Moranjak-Bamburaç

powsta∏o Centrum Badaƒ Genderowych (Centar za rodna istraŒivanja). B´dzie

ono musia∏o skoncentrowaç dzia∏alnoÊç m.in. na oczyszczeniu pola dla przepro-

wadzenia aktów legislacyjnych, które dadzà kobietom mo˝liwoÊç aktywnego w∏à-

czenia si´ do dzia∏alnoÊci w sferze publicznej, kulturalnej i spo∏ecznej – w prze-

strzeni, której od dawna ju˝ nie zamieszkiwa∏y.4 Nawet jako autorki, kobiety nie

odnalaz∏y zr´bów w∏asnej ˝eƒskiej to˝samoÊci, nie zdo∏a∏y jej ukszta∏towaç w „moc-

nej”, modernistycznej postaci, z natury opozycyjnej wobec „mocnej” to˝samoÊci

m´skiej. DziÊ, gdy pora, by t´ ostatnià od∏o˝yç ju˝ do cywilizacyjnych szuflad

modernistycznego dziedzictwa kultury, kobiety autorki musia∏yby w∏asnà „to˝sa-

moÊç”, wcià˝ jeszcze jako kategori´ poj´ciowà, a nie rzeczywistà, ˝ywcem po-

grzebaç lub dokonaç jej aborcji. Teoretyczki skupione wokó∏ studiów kobiecych

na Uniwersytecie Sarajewskim sà tego Êwiadome. Kobieta jako autochtoniczna

i autonomiczna istota wewnàtrz boÊniackiego (m´skiego) spo∏eczeƒstwa wcià˝

jeszcze nie istnieje. By w nim zaistnieç, musia∏aby najpierw ukszta∏towaç si´

w pe∏ni swego p∏ciowego/rodzajowego znaczenia i w ca∏okszta∏cie stosunków

spo∏ecznych.

Mimo to spróbujmy si´ przyjrzeç, jak g ∏ o s  k o b i e c y (a g∏os to jeszcze nie

to˝samoÊç!) przejawia∏ si´/samorozpoznawa∏ w dziejach literatury boÊniacko-

-hercegowiƒskiej.

***

Pierwszà liczàcà si´ literatkà wÊród muzu∏maƒskich BoÊniaczek by∏a Nafija

Sarajliç. Urodzona w roku 1893, zmar∏a w 1970, nie ujrzawszy za ˝ycia zbioru

krótkich dydaktyczno-umoralniajàcych notatek, które pod tytu∏em Teme (Tema-

ty) ukaza∏y si´ dopiero 16 lat po jej Êmierci. Pozostajàc w cieniu swojego m´˝a,

równie˝ pisarza, Âemsudina Sarajlicia, swoje krótkie „tematy” publikowa∏a w cza-

sopismach Biser (1914 i 1918 r.), Zeman (1912) i Pravda (1919). Dyskretna oÊwie-

ceniowa krytyka inercji i braku inwencji ówczesnego boÊniackiego cz∏owieka, na

którego liczy∏a jako na czytelnika, krytyka jego konserwatyzmu i uÊpienia w mono-

tonnej egzystencji, blisko korelowa∏a z ˝yciowym powo∏aniem Nafiji i mia∏a swe

g∏´bokie korzenie w ogólnym rozmachu kulturowego i narodowego odrodzenia Bo-

Êniaków, którego echa wyraêne sà w jej twórczoÊci. (Brka 1998: 206) W jej w∏a-

snym, rodzajowo okreÊlonym g∏osie, wyraênie s∏ychaç jeszcze g∏os m´˝czyzny,

ojca5, to znaczy mocny i autorytarny g∏os kultury islamskiej. PatriarchalnoÊç ta-

kiego kulturowego/ideologicznego wzorca jawi si´ jako ró˝nica, jeÊli jest po-

strzegana przez pryzmat mi∏oÊci i intymnego uczucia niepodzielnej, „esencjal-

nie” kobiecej natury. Wyra˝ajàc zaÊ swój patriarchalizm, Nafija Sarajliç nie odczuwa

go ani jako opresji, ani jako wyroku losu, lecz jako stan naturalny, jedyny, w któ-

rym kobieta ˝yje szcz´Êliwie i w równowadze. OczywiÊcie miejsce i rola kobiety

w literaturze boÊniackiej by∏y bezpoÊrednio zwiàzane z miejscem i rolà kobiety
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4 Warto wszak˝e podkreÊliç, ˝e kobiecy podmiot boÊniackich ludowych romansów i ballad

bardzo cz´sto jawi∏ jako mocny, Êwiadomy siebie, swojej cielesnoÊci i swego przeznaczenia.
5 Ojciec Nafiji, Avdaga HadŒikariç, wys∏a∏ swoje pi´ç córek do kobiecej szko∏y podstawo-

wej, a póêniej równie˝ do szko∏y pedagogicznej dla dziewczàt w Sarajewie.



w spo∏eczeƒstwie opartym na innych filozoficznych podstawach ni˝ te, na któ-

rych opiera si´ metafizyka zachodnia. Nafija Sarajliç by∏a cz´Êcià m´skiej to˝sa-

moÊci i m´skiego spo∏eczeƒstwa, poza którym z trudem – jeÊli w ogóle – znala-

z∏aby miejsce dla swojej mowy.

***

Bisera Alikadiç (ur. 1939) opublikowa∏a w latach 1959-1995 dziewi´ç tomików

poetyckich. W wierszu „Moj zaviçaj su usne” („Mojà ojczyznà sà wargi”), uto˝sa-

miajàc kobiecoÊç (feminine) ze stronami rodzinnymi i ogniskiem, konstytuuje ona

impuls erotyczny jako prawdziwy obszar kobiecy, dzi´ki czemu unika pytania o sa-

mowyra˝alnoÊç kobiecej to˝samoÊci, jakoÊciowo ró˝nej od to˝samoÊci m´˝czyzny.

U Alikadiç to˝samoÊç kobieca, dzi´ki erotyzmowi, jawi si´ jako esencjalna kobie-

ca zdolnoÊç ucieczki od surowych realiów egzystencji i od nostalgicznej wi´zi z kra-

jem i stronami rodzinnymi. W innych wierszach tej poetki autoerotyczna postawa

podmiotu pozwala mu skonstruowaç wewnàtrz siebie m´˝czyzn´ jako rodzaj wszech-

obecnego animusa, dzi´ki czemu otrzymujemy bodaj najlepszà „m´skà”6 liryk´ mi-

∏osnà w poezji boÊniackiej. Mo˝na by wr´cz powiedzieç, ˝e poprzez erotyzm Ali-

kadiç w swoich wierszach niweluje i uspokaja napi´cia pomi´dzy to˝samoÊcià kobiecà

i m´skà, jeszcze zanim ujawnià one z ca∏à ostroÊcià istniejàcà mi´dzy nimi ró˝ni-

c´. Niewykluczone, ˝e taka erotyczna koncepcja to˝samoÊci kobiecej ma zwiàzek

z okresem tzw. rewolucji seksualnej, kiedy to powsta∏y najwa˝niejsze tomiki poet-

ki. W jej ca∏ej twórczoÊci znajdujemy wszystkie elementy i pary obecne w femini-

stycznych analizach nieÊwiadomego kobiecego pisania: kobieta-ziemia, kobieta-na-

tura, kobieta-papier, kobieta-mi∏oÊç itp., jak równie˝ fenomeny percepcji, poprzez

które kobieta opisuje granice rezerwatu/Êwiata, gdzie m´˝czyzna jest goÊciem mile

widzianym, gdy˝ odpowiada obrazowi idealnej istoty, stra˝nika rezerwatu i trans-

cedentalnego Êwiatka istnienia zatopionej w erosie kobiety.

***

Ale to na pewno bezpieczne

kiedy dziewczyny chodzà rankiem

na post-odwieczne spacery do morza.

Przecie˝ to takie ludzkie:

˝e si´ dziewczyny rzucajà w morze.

Tako rzecze stra˝nik muzeum sztuk pi´knych.

(Mubera PaÆiç „Sveçanosti”/UroczystoÊci)

Mubera PaÆiç opublikowa∏a kilka tomów poetyckich, od których w boÊniac-

ko-hercegowiƒskiej literaturze kobiecej rozpoczyna si´ profilowanie autonomicz-

nego kobiecego g∏osu. Jej podmioty poetyckie b∏àdzà po obrze˝ach Êwiatów, re-
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6 Nawiasem mówiàc, tzw. poezja mi∏osna wyrzàdzi∏a najwi´ksze szkody, jeÊli idzie o auto-

chtonicznoÊç kobiecego g∏osu, jego to˝samoÊç i samorozpoznanie. „Mi∏oÊç” jako koƒ trojaƒ-

ski m´skiego zwyci´stwa, przez d∏ugi czas zapoÊrednicza∏a i kanalizowa∏a formy spo∏ecznej

i symbolicznej dominacji m´˝czyzn. Artyku∏owana w poezji „kobiecej”, najcz´Êciej heterosek-

sualna, konstruowa∏a kobiecà biernoÊç i kobiece wycofywanie si´ ze Êwiata.



latywizujàc sztywnoÊç granic ontologicznych (morze-làd, ˝ycie-Êmierç, poezja-sztu-

ki pi´kne…). „Ja” liryczne u PaÆiç to orficki w´drowiec po Êwiatach, które ju˝

nie sà, jak u Alikadiç, ojczyznà. Wyra˝ana jako bezkresny l´k, bez fundamentu

i dachu, wizja transcendencji koƒczy si´ tu obrazem ogromnego, pi´knego naczy-

nia wszechÊwiata:

S∏ucham go i jestem

coraz bli˝ej pierwszej m∏odoÊci, urodzenia.

W ogromnym, pi´knym naczyniu

wszechÊwiata.

(„Metak u tiÆini”/„Pocisk w ciszy”; tomu Fantazme/Fantazmaty, 1980)

W latach 1970. dalsza ucieczka przed podmiotem sta∏a si´ w kobiecej poezji

boÊniackiej ju˝ nie do pomyÊlenia. U Mubery PaÆiç kobiecy g∏os/podmiot odnaj-

duje si´ poprzez nawiàzanie do kobiecej tradycji poetyckiej. Dedykujàc swe wer-

sy Sylvii Plath, w utworze „Ariela” poetka napisze:

Niebieska, nierealna kobieta jest martwa.

Zwiƒcie parasole chroniàce przed s∏oƒcem,

niebo jest o∏owiane.

R´ce nieruchome, ∏zy sà powieszone w szafie

i zmiesza∏y si´ z kurzem.

Sczez∏a, taƒczàc po linie zbyt cienkiej

A przyp∏yw by∏ za du˝y.

Czy by∏a Êwiadoma z∏owieszczego boga?

Czy go wymyÊli∏a?

Skamienia∏e s∏owa, tak podobne

do pewnego rombu, który jest we mnie.

Czy je bezwiednie powtarzam.

Mo˝e i ja si´ powtórz´, odnowi´.

Bia∏e, dobre duchy.

Strategie identyfikacji wyst´pujà tu jako si∏y alternatywne burzàce matryce

to˝samoÊciowe typu kobieta-m´˝czyzna, kobieta-dziecko, kobieta-matka. Pyta-

nia o to˝samoÊç aplikacyjnà (matka, ˝ona, kochanka, twórczyni…) pojawiajà si´

dopiero po próbie skonstruowania w∏asnej kobiecej to˝samoÊci operacyjnej. I w∏a-

Ênie to stanowi istotnà nowoÊç w boÊniacko-hercegowiƒskiej poezji kobiecej.

***

W poezji Feridy Durakoviç (ur. 1957), poetki z Sarajewa, ró˝nice p∏ciowe

i rodzajowe artyku∏owane sà jako ogólny problem komunikacji ludzkiej. Tak˝e

i u niej podmiot kobiecy samorealizuje si´ poprzez literacki koncept liryki mi∏o-

snej, lecz nie znajdziemy tu klasycznych, niewolniczych metafor kobiety jako
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biernego obiektu m´skiego spojrzenia, tak charakterystycznych dla Bisery Ali-

kadiç i ca∏ej tzw. kobiecej/m´skiej liryki mi∏osnej. G∏´boko zaanga˝owane i „wple-

cione” w Êwiat, jej wiersze wyra˝ajà pewne doÊwiadczenia, które w poezji wspó∏-

czesnej wià˝à si´ wcià˝ z problemami metafizycznymi (etycznymi) i ontologicznymi

(egzystencjalnymi). JeÊli sà one „m´skie”, totalizujàce, logocentryczne, fallocen-

tryczne, dyskursywne, to i Durakoviç jest poetà „m´skim”. Natomiast jej poezja

Êwiadczy jednak – i to jest w niej najwa˝niejsze – o statusie kobiety, która, zna-

laz∏szy si´ na kraw´dzi „silnego” i „ogromnego” (m´skiego Êwiata), zajmuje po-

zycj´ „ugodowà” i szuka wyjÊcia ku êród∏owemu kobiecemu „podziemiu”, w którym

gospodaruje histeria.

Lombard

Po twarzy idzie mi wielki pajàk –

md∏y sens przedmiotów i domów.

Tak si´ uczy zapominania o rzeczach, ludziach.

Na trawnikach bawià si´ niegdysiejsze

infantki; na wzgórzach

zamieniajàc ogieƒ w wod´ wod´ w

otch∏aƒ otch∏aƒ w nic,

bezkresny r˝y koƒ.

Nie potrafi´ ocaliç zm´czonego cia∏a ró˝y:

ró˝y kurzu. Ró˝y g∏osu

którego s∏ucha∏am we Ênie, na kolanach

starannie wymyÊlonego Cyrana –

MyÊl kuÊtyka do rogu

na którym spotka∏am dziobatà

studentk´ literatury –

przysz∏ego „pomniejszego poet´”.

Wstyd mnie ogarnia: jak ocaliç

lustro w którym rozpryskuje si´ moje odbicie?

Coraz cz´Êciej miewam ataki snu,

wycieram kwiatki z tapet,

wi´cej jem. Blednà domek i ogródek

wszechÊwiatem ogrodzone.

Krocz´ po swoim mieÊcie i widz´:

zbyt ma∏o g∏odu jest w obj´ciach.

Okropne jest uczucie kariatydy. W podniesionych

r´kach chowam ju˝ antyki: kruche

puchary weselne, uÊmiechni´te cielska, oficerskie

mundury, larwy i poczwarki. Poczwarki. Poczwarki.

1978
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Publikujàc swojà pierwszà ksià˝k´ Bal po maskama (Bal po maskach) w wie-

ku zaledwie dwudziestu lat, Durakoviç objawi∏a szczególny talent, dla którego

charakterystyczna by∏a poetycka projekcja cynizmu i ironii – spuÊcizna po po-

etach rozczarowanych wielkimi latami szeÊçdziesiàtymi, dekadà dojrzewania na-

dziei. Zaprzyjaêniona z beatnikami (jest znakomità t∏umaczkà z j´zyka angiel-

skiego), odziedziczy∏a po nich zarówno zaanga˝owanie, jak i ich krzyk oraz bunt

wywo∏any stanem pokonanego Êwiata. Do liryki boÊniackiej wprowadzi∏a te˝ re-

zygnacj´ i sceptycyzm jako istotne kategorie poetyckie. Poniewa˝ z oczywistych

powodów ideologicznych nie mog∏a nawet myÊleç o re-konstrukcji paradygmatu

spo∏ecznego (czym zajmowali si´ amerykaƒscy beatnicy), jej poetyckie zaanga˝o-

wanie zwróci∏o si´ w g∏àb rekonstrukcji intymnej jako jedynemu i po˝àdanemu

nast´pstwu przemiany osobistej. OczywiÊcie taki zwrot by∏ typowy dla wielu po-

etek i poetów tamtego okresu. Wobec niemo˝noÊci przeprowadzenia zmian spo-

∏ecznych, jedni zwrócili si´ w stron´ tradycji, inni ku pastoralnoÊci, a jeszcze inni

ku w∏asnym etnicznym prapoczàtkom. Podobne projekty artystyczne funkcjo-

nujà w istocie we wszystkich spo∏eczeƒstwach totalitarnych. Poprzez zabiegi po-

etyckie metafora przestaje byç obcym na ciele referencji i sama w sobie staje si´

referencjà. Tym sposobem rzeczywistoÊç nadal pozostaje oddalona i (moderni-

stycznie) sztuczna, a jej ewentualnà re-konstrukcj´ pozostawia si´ jej w∏aÊcicie-

lom – komitetom partyjnym.

W póêniejszych fazach rozwoju poetyckiej osobowoÊci Durakoviç m∏odzieƒczy

cynizm zamieni si´ w rezygnacj´, ironia w pojednanie, a nadzieja na jakàkolwiek

re-konstrukcj´ rzeczywistoÊci – w zbawienie li tylko metafizyczne.

(...)

Podró˝uj´, oferujàc tylko

przek∏ad wygody – pocieszajàce wyjaÊnianie

kroków w miejscu.

(„T∏umacz”, z tomu Oçi koje me gledaju/Oczy, które na mnie patrzà)

Znaczàca zmiana zarówno w koncepcji, jak i w j´zyku jej poetyckiego g∏osu

dokona si´ po traumatycznym doÊwiadczeniu sarajewskiego wojennego obl´-

˝enia:

Pi´knoÊç i bestia

K∏amliwa pi´knoÊç

Trzasn´∏a drzwiami

Ostatecznie

Jak Ojczyzna

I znikn´∏a

W histori´.

Tak wi´c k∏amliwa pi´knoÊç

I Ojczyzna

Majà ze sobà coÊ wspólnego:
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Obie za sobà zostawiajà

Ch∏opców

Którzy umrà

Dla nich.

wojna 1991

Charakterystyczne cechy jej przedwojennej poezji teraz zast´puje mowa, któ-

ra poprzez doÊwiadczenie nadal literackie, ale zarazem bezpoÊrednie doÊwiad-

czenie obl´˝enia, zdoby∏a wolnoÊç referencjalnego odczytywania rzeczywistoÊci

i ju˝ nie potrzebuje opisowych metafor. I choç pod wp∏ywem fatalnych okolicz-

noÊci historycznych rzeczywistoÊç nadal nie poddaje si´ jakiejkolwiek ewentual-

nej i mo˝liwej interwencji i re-konstrukcji, to jednak za pomocà krótkich, elip-

tycznych, alegorycznych narracji poetce udaje si´ chyba osiàgnàç niezb´dne

poetyckie zaanga˝owanie. Dzi´ki zastosowaniu paralelizmów i dope∏nieƒ (ale-

goryzacji i suplementacji) jej liryczne „ja” wywalczy∏o sobie takà (meta)pozycj´,

która pozwala na poetyckà egzystencj´ o tyle sztucznà, o ile sztuczna i absur-

dalna jest wojna jako taka. Z tej w∏aÊnie pozycji ów podmiot poszukuje ratun-

ku przed Adornowskim „grzechem” poezji w czasach obozów koncentracyjnych

i podtrzymuje komunikacj´ z obl´˝eniem-obsesjà jako naturalnym porzàdkiem

rzeczy. Dzi´ki temu g∏os poetki zyskuje proroczo apodyktycznà intonacj´, a jej

obrazy poetyckie – stygmat dokumentalnoÊci.

Georg Trakl znów na froncie 1993

Wysoko, nad samolotami, mieszka drogi Bóg

ze z∏otymi oczami w sarajewskiej ciemnoÊci.

* z granatami spada za moim oknem.

Szaleƒstwo i ja. Sami. JesteÊmy sami. Sami.

(z tomu Srce tame/Serce ciemnoÊci)

***

Nermina Omerbegoviç (ur. 1964):

Wiara

Wierz´ Bogu.

On nic nie zrobi∏.

***

O Bogu nie rozmyÊlam

Ale wierz´.

˚e ca∏kiem dobrze

wyglàda.

(z tomu Odrastanja/Dorastania, 1996)

Pozostajàc w ramach „ucywilizowanej” i „przyzwoitej” mowy, Durakoviç za-

chowa∏a podmiotowà pozycj´ kobiety jako „wychowawczyni”. Granic´ t´ prze-
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kracza Nermina Omerbegoviç. Jej wiersze to „nielojalne” okazywanie przekory

i radykalna krytyka ca∏ej metafizyki poezji. Przy takiej krytyce poetyka mimesis

nieodzownie si´ dekonstruuje, a sztuka poezji staje si´ performatywnym wypo-

wiedzeniem wypartej (kobiecej) mowy.

Pisaç

Na poczàtku wiersza

s∏ychaç strza∏, a po nim j´k dziecka.

Na koƒcu jest wielka czerwona plama.

Postawi∏eÊ kropk´, przetar∏eÊ okulary, poprawi∏eÊ

r´kaw koszuli,

pomyÊlawszy

co zrobiç, by w krzyku dziecka poczuç ból,

a mo˝e i wielkà czerwonà plam´

nale˝a∏o opisaç inaczej.

Wi´ksza, g´stsza, czerwieƒsza.

A w Sarajewie zachodzi∏o s∏oƒce

albo mo˝e p∏on´∏y domy.

(Dorastania)

Mimesis i sztuka opisu oraz metaforycznego przedstawiania siebie jako ko-

goÊ innego pozostajà m´skie o tyle, o ile ka˝da wojna jest wojnà m´skà. Ich

rezultat jest taki sam: bezsens i absurdalnoÊç ka˝dej (m´skiej) akcji. W poezji

Omerbegoviç b∏àd Êwiata odczytywany jest w samych korzeniach nieuÊwiada-

mianej struktury dominacji, wywodzàcej si´ z podmiotu kartezjaƒskiego, który

myÊl (cogito) wyodr´bni∏ ze Êwiata. W tak zbudowanym Êwiecie poetyckim

metafora najpierw pojawi si´ jako t´sknota (za utraconà jednoÊcià), a potem

jako oszustwo [...].

***

W poezji Aleksandry åvoroviç (ur. 1976), poetki z Banjaluki, pojawia si´ pie-

k∏o jako prawdziwy obszar podmiotu kobiecego. Zinstytucjonalizowane w m´-

skiej historii przez d∏ugi czas jako przestrzeƒ erosa, piek∏o s∏u˝y∏o jako narz´-

dzie kontrolowania i manipulowania m´skim Êwiatem. Kobiecy podmiot åvoroviç

odnajduje si´ w nim niczym w rodzinnych stronach. Dzi´ki temu w poezji bo-

Êniackiej zarysowuje si´ podmiot, który z ca∏à pewnoÊcià ju˝ nie jest m´ski. Roz-

mna˝a si´ on/a poprzez partenogenez´, dziedziczàc w linii ˝eƒskiej, choç wcià˝

pozostaje bojaêliwie koherentny, jakby sam/a by∏/a zaskoczon/y/a mo˝liwoÊcià

swego zaistnienia, tu i teraz.

Drzewo genealogiczne

(Dokàd si´gam pami´cià i moim jasnowidztwem)

Prababka: An…elija

Babka: An…elka
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Matka: An…a

Ja: An…ela

Córka: Angelina

Wnuczka: An…ica

Prawnuczka: Angelika

Moje plemi´ nosi w sobie krew anio∏ów. Zamieszkali oni w duszach moich

przodków i stàd nasza klàtwa. JesteÊmy skazane, by si´ rodziç i ˝yç z dwiema oso-

bowoÊciami w sobie, lecz jest to zarazem nagroda, gdy˝ mamy dwa ˝ycia. Odradza-

my si´ w cia∏ach prawnuków. Szanujemy regu∏y naszego losu, który jest nam zna-

ny z góry. Mamy tylko dzieci p∏ci ˝eƒskiej i imiona wywiedzione ze s∏owa.

(z tomu An…eo pod krevetom/Anio∏ pod ∏ó˝kiem)

Dzi´ki owemu dziedziczeniu w linii ˝eƒskiej u åvoroviç pojawià si´ ratunek

i strach jako czynniki konstytuujàce podmiot wyzwolony nareszcie spod m´skiej

dominacji. To poczucie solidarnoÊci rodzajowej jest nowoÊcià na tle ca∏ej poezji

kobiecej w BoÊni i Hercegowinie.

Matki i córki w moim plemieniu nienawidzà si´ do szaleƒstwa. Mo˝e jest tak

dlatego, ˝e wszystkich naszych m´˝czyzn trzymamy na obrze˝ach i mamy tylko po

jednym ˝eƒskim dziecku. A mo˝e jest to klàtwa naszych przodków, którzy ˝yjà

w nas, nienasyconych i przepi´knych w swych chorych l´kach. Nienawidzimy si´ do

tego stopnia, ˝e nie mo˝emy ˝yç jedna bez drugiej. JesteÊmy wiecznie sobà nawza-

jem op´tane.

(Anio∏ pod ∏ó˝kiem)

M´˝czyzna, o ile zjawia si´ w jej lirycznych narracjach, jest zaledwie hiposta-

zà, lecz równie˝ wypaczonà realizacjà przeczuç o samcu, b´dàcym tylko niewol-

nikiem kobiecej nami´tnoÊci. Ukszta∏towany ca∏kowicie przez jej spojrzenie, raz

jest ucieleÊniony jako Niebieski Orze∏, innym razem pojawia si´ w postaci Poety,

a nast´pnie w postaci jego przeciwnika M´drca. Kobiecy podmiot åvoroviç, g∏´-

boko intymny i solipsystycznie zamkni´ty w swoim Êwiecie, radykalnie zrywa z m´-

skim pojmowaniem rzeczywistoÊci, odmawiajàc mu nawet waloru operatywnoÊci.

By nie powsta∏o wra˝enie, i˝ opisuj´ go tylko za pomocà przeciwieƒstw m´skiego,

winienem stwierdziç, ˝e w wierszach Aleksandry åvoroviç m´ski podmiot, we

wszystkich formach, w jakich pojawia∏ si´ dotàd w poezji boÊniackiej – wymar∏

i dla zrozumienia jej poezji sta∏ si´ nieistotny. Czy˝ nie jest to otwarcie drzwi

dla „pisarstwa kobiecego” wed∏ug koncepcji Hélene Cixous? Czy˝ nie jest to

otwarcie drzwi dla „estetyki kobiecej” (Elaine Showalter)?

Prze∏o˝y∏a Stanislava Kostiç
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SUMMARY

‘The Female Subject’ and Its Forming in Bosnian Women’s Poetry

The article discusses the Bosnian literary female subject as only just emerging and

differentiating itself from the predominantly patriarchal (phallocentric) culture of the region.

Ibrahimoviç presents several Bosnian poetesses of various generations (from Nafija Sarajliç,

b. 1893, to Aleksandra åvoroviç, b. 1976), analysing their verses on love, eroticism, war,

transcendence etc., and showing how “the female voice” (which is yet far from the female

identity) finds its own manifestation and aesthetics within the thick network of masculine

discourses.
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DIMITAR KAMBUROW

Kobiece g∏osy w literaturze bu∏garskiej 
po roku 1989 (próba doraênej egzegezy)

Na ironi´ zakrawa fakt, ˝e misja opowiedzenia her-story wspó∏czesnej litera-

tury bu∏garskiej przypada m´˝czyênie i teoretykowi literatury. Z drugiej jednak

strony – pochlebiam sobie, ˝e jestem pierwszym feministà w dziejach tutejszej

demokracji. Bra∏em udzia∏ w translatorskim przedsi´wzi´ciu przygotowania pierw-

szej wydanej w Bu∏garii antologii tekstów feministycznych (Shoshana Felman,

Barbara Johnson, Jacques Derrida i Judith Butler majà mi do zawdzi´czenia

stosunkowo wczesne debiuty na naszej scenie kulturalnej). G∏osi∏em równie˝

niekiedy, i˝ sam siebie postrzegam jako lesbijk´. Takie wyznania obliczone by∏y

na pozyskanie przychylnoÊci konkretnych kobiet heteroseksualnych, w istocie jed-

nak przechodzi∏y na ogó∏ bez echa, odbierane albo jako ma∏o dowcipny ˝art, lub

jako objaw pustej pretensjonalnoÊci. I s∏usznie. Moje feministyczne zas∏ugi nie

pomog∏y mi w uzyskaniu cz∏onkostwa Bu∏garskiego Stowarzyszenia Kobiet Uni-

wersyteckich (Bulgarian Association of University Women, BAUW). Jak mi wyja-

Êniono, nikt wprawdzie nie kwestionowa∏ mojego akademickiego statusu, jed-

nak˝e wi´kszoÊç cz∏onkiƒ – prawdziwych kobiet uniwersyteckich – zg∏asza∏a

wàtpliwoÊci co do mej przynale˝noÊci p∏ciowej. Zwiàzek powo∏any zosta∏ wy-

∏àcznie dla kobiet – us∏ysza∏em – ty zaÊ, czy tego chcesz, czy nie, jesteÊ m´˝czy-

znà. Bezskuteczne okaza∏y si´ wszelkie próby przekonania kole˝anek, i˝ przyj-

mujàc tak rygorystyczne stanowisko, rzucajà si´ prosto w niebezpieczne wiry

porzàdku symbolicznego, ˝e skazujàc mnie na mojà p∏eç biologicznà zachowujà

si´ dok∏adnie tak samo, jak owi stosujàcy rodzajowe etykiety (gender labelling)

m´˝czyêni, z którymi toczà walk´. W takich oto okolicznoÊciach uwiàd∏ mój wy-

kalkulowany feminizm, który mia∏ daç pod∏o˝e („Earth”) i treÊç (substance)

mym doÊç nieugruntowanym ciàgotom dekonstrukcjonistycznym. Stopniowo jà-

∏em przeorientowywaç mà rodzajowà wra˝liwoÊç (gender sensitivity) w kierunku

„m´˝czyzn i m´skoÊci”, który to proces na∏o˝y∏ si´ na moje rosnàce zaintereso-

wanie obszarem ba∏kaƒskim jako geo-kulturowym gettem: miejscem pomi´dzy

religiami, cywilizacjami i zró˝nicowanymi p∏ciowo modelami postrzegania rze-

czywistoÊci.



WczeÊniej jednak dopuÊci∏em si´ grzechu. Jesienià 1997 roku, w odbytej z ini-

cjatywy tygodnika ãËÚÂ‡ÚÛÂÌ ‚ÂÒÚÌËÍ zaimprowizowanej rozmowie na te-

mat wspó∏czesnej literatury kobiecej, dokona∏em powierzchownej diagnozy tego

zjawiska, u˝ywszy okreÊlenia „poezja chutliwych gospodyƒ domowych” (ÔÓÂÁËfl
Ì‡ Â·ÎË‚ËÚÂ ‚˙ÚÓÍ˙˘ÌËˆË), która to definicja wywo∏a∏a masowe protesty

rozgniewanych poetek. Raz jeszcze przepraszajàc za t´ godnà po˝a∏owania, nie-

dorzecznà i prostacko sformu∏owanà uwag´, chcia∏bym niniejszy tekst dedyko-

waç wszystkim autorkom, które siedem lat temu niechcàcy obrazi∏em.

Co w∏aÊciwie mia∏em wtedy na myÊli? W ˝adnym razie nie by∏o to jakieÊ

twierdzenie o charakterze ogólnym. Chodzi∏o mi raczej o pewien popularny

wówczas typ poezji kobiecej, której liryczne bohaterki wyra˝a∏y goràce pragnie-

nie Êmierci (imaginacyjnej) oraz szczytowania1 (fikcjonalnego) w epicentrum ich

domowych gospodarstw, w otoczeniu naczyƒ kuchennych, rzeczy do uprania

oraz córek. Mo˝na by∏o odnieÊç wra˝enie, i˝ za jednym zamachem chcà one

u˝aliç si´ nad swoim ˝oninym i matczynym losem, jak i g∏osiç jego wspania∏oÊç,

pokazujàc przy okazji, gdzie w´dzid∏o jest luêniejsze. Igra∏y z pragnieniem uciecz-

ki i wolnoÊci, pozbycia si´ domowych obowiàzków i codziennej rutyny, czyniàc

to w charakterystycznym tonie dumnego u˝alania si´ nad swoim przeznacze-

niem. Ich poezja g∏osi∏a coÊ na kszta∏t quasi-feministycznej filozofii zjedzenia

ciastka i zachowania go: fantazmatycznej (imaginary) emancypacji, która wszak-

˝e nigdy nie narusza regu∏ patriarchatu i porzàdku symbolicznego, zarówno w prze-

kazie, jak i w formie, w obrazowaniu i w wersyfikacji. Taka auto-recepta na wy-

zwolenie wydawa∏a si´ filisterska i nieszczera; w istocie nie-feministyczna, gdy˝

wpisywa∏a si´ w istniejàcy porzàdek. Co wi´cej, by∏a równie˝ podwójnie zwod-

nicza, poniewa˝ g∏oszàc swojà feministycznoÊç, sugerowa∏a zarazem, ˝e ka˝da

inna, alternatywna forma feminizmu b´dzie destrukcyjna i nienaturalna. Poezja

jawi∏a si´ wi´c jako odskocznia dla perwersji, jako pomys∏owa sztuczka pozwa-

lajàca odegraç to, co wyobra˝ane, jako narz´dzie zainscenizowania i roz∏o˝enia

na cz´Êci w∏asnych pragnieƒ, sublimacji i uwznioÊlenia kobiecej jouissance.

Z perspektywy dzisiejszej widaç wszak˝e, ˝e kobieca poezja lat 1990. wyka-

za∏a si´ odwagà i màdroÊcià, antycypujàc trudne czasy dyskursu feministycznego

i kobiecego pisarstwa na ca∏ym Êwiecie w dekadzie nast´pnej. Zdrowa intuicja

uchroni∏a owe ˝eƒskie g∏osy przed pu∏apkà programowego akademickiego „prze-

-czytywania” czy to ca∏ej tradycji filozoficznej od Platona do postmodernizmu,

czy te˝ kanonu zachodniej sztuki od Homera do filmowych ról Humphreya Bo-

garta. Mimo chwilowego i podyktowanego taktykà igrania z feministycznà dok-

trynà wyzwolenia, bu∏garska literatura lat 1990. pozosta∏a sceptyczna wobec wie-

loÊci feministycznych ofert. W jej obr´bie ani przed rokiem 1989, ani po nim,

nie istnia∏o w zasadzie coÊ takiego, jak dyskurs feministyczny, a jeÊli nawet da-

∏oby si´ wykryç jego Êlady, nie by∏yby one warte wzmianki jako zjawisko literac-

kie zdolne ukszta∏towaç jakàÊ nowà tradycj´ lub wejÊç do kanonu. Dyskurs fe-

ministyczny jako taki i wartoÊciowa literatura wspó∏czesna mogà mieç sporo ze

sobà wspólnego, lecz nigdy si´ nie pokrywajà, gdy˝ ich programy sà ze sobà
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1 Jak si´ wyrazi∏a Miglena Nikolczina: Dochodzimy po angielsku, a szczytujemy po bu∏garsku.



sprzeczne, a cele rozbie˝ne. Po pó∏wiekowym dyktacie partyjnym literatura dà-

˝y do uwolnienia si´ od polityki i ideologii, choç ma ÊwiadomoÊç, ˝e ca∏kowita

ucieczka od nich to causa perduta. WÊród pisarek bu∏garskich respekt wobec

istoty literackoÊci pojmowanej jako niezale˝noÊç i niekonwencjonalnoÊç pozo-

staje wcià˝ ˝ywy, a feminizm, w powszechnym, intuicyjnym i podskórnie ideolo-

gicznym przekonaniu, nie jest w stanie w pe∏ni wyjaÊniç kobiecej z∏o˝onoÊci, jej

wymykania si´, nieokreÊlonoÊci, wypadania poza fenomenologiczny horyzont. Dla-

tego te˝ ˝eƒska literatura lat 1990. – pojmowana tu jako literatura pisana g∏ów-

nie przez kobiety, o kobietach i dla kobiet – walczy niejako na dwóch frontach:

po pierwsze, przeciwko patriarchatowi i jego porzàdkowi symbolicznemu, na

którym opiera si´ bu∏garski kanon literacki, a po drugie, przeciwko rozpo-

wszechnionym sàdom o p∏ytkoÊci i prostactwie dyskursu feministycznego, o je-

go niew∏aÊciwym podejÊciu do kwestii kobiecych, przeciwko pokusie ucieczki i nie-

potrzebnej z niego emigracji.

Niniejszy tekst jest wprowadzeniem do najmocniej rozbrzmiewajàcych we wspó∏-

czesnej literaturze bu∏garskiej g∏osów kobiecych. Co do mnie, lepiej znam si´ na

poezji (moje ksià˝ki dotyczà kanonu poezji bu∏garskiej interpretowanej pod kàtem

relacji mi´dzy narracyjnoÊcià a tym, co nazywam „figuralnoÊcià”); w tym kraju

zresztà poezja bardziej si´ liczy i wy˝ej jest ceniona. Spróbuj´ wszak˝e podzie-

liç swoje zainteresowanie równomiernie mi´dzy proz´ i poezj´, mam bowiem

ambicj´ zaprezentowania bu∏garskiego kanonu wspó∏czesnej literatury kobiecej.

OczywiÊcie ani jego granice, ani tworzàce go nazwiska nie sà bezdyskusyjne.

Z pewnoÊcià kontrowersyjne mo˝e si´ wydaç wykluczenie niektórych nadal ak-

tywnych osobistoÊci wy∏àcznie na tej podstawie, ˝e ich najlepsze lata przypad∏y

na dekady minione.2 W dodatku, wbrew moim uprzedzeniom teoretycznym, tak

si´ sk∏ada, i˝ wi´kszoÊç z omawianych tu autorek znam osobiÊcie. Nie ma w tym

nic szczególnego, gdy˝ swego czasu prowadzi∏em dzia∏ literacki w tygodniku

Kultura, zaÊ miejscowe Êrodowisko literackie nie nale˝y do najwi´kszych. Jestem

przekonany, ˝e jakieÊ 90% dzisiejszych czytelników dokona∏oby takiego samego

wyboru nazwisk, zw∏aszcza jeÊli interesujà ich prawdziwe g∏osy kobiece, bu∏gar-

skie l’¯criture féminine: Werginia Zachariewa i Silwia Czolewa, Miglena Nikol-

czina, Amelia Liczewa i Kristin Dimitrowa, Ina Grigorowa i Nadie˝da Radu∏o-

wa w poezji; Emilia Dworjanowa i Teodora Dimowa, Raina Markowa i Maria

Stankowa, Albena Stambo∏owa i Elena Aleksijewa w prozie. Po∏àczy∏em te na-
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2 Dotyczy to na przyk∏ad nie˝yjàcej ju˝ Blagi Dimitrowej, jak równie˝ uwa˝anej za najwy-

bitniejszà z ˝yjàcych poetek Jekateriny Josifowej oraz rywalizujàcych z nià o to miano Rady

Aleksandrowej, Miriany Baszewej i Kaliny Kowaczewej. Zdecydowa∏em si´ równie˝ pominàç

kilka autorek doÊç dobrze znanych za granicà, jak popularna w Niemczech Mirela Iwanowa

czy nagradzana w Stanach Zjednoczonych powieÊciopisarka Zdrawka Andriejewa. Ich twór-

czoÊç bàdê to nale˝y w przewa˝ajàcej mierze do epoki sprzed 1989 roku, bàdê te˝ na ogó∏

wykorzystuje idiom feministyczny w ostentacyjny i powierzchowny sposób, jako sprawdzonà

drog´ do sukcesu. Zrezygnuj´ te˝ z omówienia kilku niewàtpliwie utalentowanych, lecz zbyt

indywidualnych ˝eƒskich g∏osów, takich jak Rady Panczowskiej, Idy Daniel, Jany Bukowej,

Marii Wirchow czy Aleksandry Wal, dla których ˝ywi´ szczególnie ciep∏e uczucia, lecz nie

oÊmielam si´ twierdziç, i˝ mój osobisty gust wystarczy dla zapewnienia im statusu autorek na-

le˝àcych do kanonu.



zwiska w pary, gdy˝ zamierzam wykorzystaç schematy myÊlenia za pomocà po-

dobieƒstw i kontrastów dla lepszego zorientowania czytelnika w specyfice ich

twórczoÊci.

W po∏owie lat 1990. w bu∏garskiej krytyce literackiej da∏y si´ s∏yszeç g∏osy

wzywajàce do stworzenia prawdziwie wielkiej powieÊci wspó∏czesnej. Od tamte-

go czasu swe wcià˝ nabierajàce rozmachu i g∏´bi powieÊci opublikowa∏y takie

autorki, jak chrzeÊcijaƒska filozofka Emilia Dworjanowa, wiolonczelistka i pe-

dagog Maria Stankowa, psychoanalityczka Albena Stambo∏owa, Raina Marko-

wa – z zawodu chemik przemys∏owy, oraz znana dramatopisarka Teodora Dimo-

wa. A poniewa˝ w przypadku tego akurat gatunku oceny nie sà oczywiste, wiele

pisarek postawi∏o w∏aÊnie na powieÊç. I choç ˝adna z ich powieÊci nie by∏a

w stanie konkurowaç ze Êwiatowym bestsellerem Georgija Gospodinowa

ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌ ÓÏ‡Ì (1998, Prawdziwa powieÊç), to jednak miniona dekada przy-

nios∏a rozkwit prozy kobiecej.

Niekoronowanà królowà tej prozy jest niewàtpliwie Emilia Dworjanowa. Od

roku 1995 zdà˝y∏a ona opublikowaç cztery utwory powieÊciowe, spoÊród których

Passion ËÎË ÒÏ˙ÚÚ‡ Ì‡ ÄÎËÒ‡ (1995, Pasja, albo Êmierç Alicji) oraz ÉÓÒÔÓÊ‡ É.
(2001, Pani G.) mo˝na uznaç za wybitne nie tylko w skali literatury rodzimej.

Jednak jej proza nie cieszy si´ bodaj a˝ tak wielkà poczytnoÊcià jak ÖÏËÌÂ (2001,

Emine) Teodory Dimowej. W chwili opublikowania tej ksià˝ki jej autorka, córka

najpopularniejszego bu∏garskiego powieÊciopisarza Dimitra Dimowa3 by∏a ju˝ uzna-

nà dramatopisarkà, a jej gatunkowa reorientacja by∏a jedynie kwestià czasu

i Êmia∏oÊci. ÖÏËÌÂ dowiod∏a, i˝ czas ów zosta∏ dobrze wykorzystany. SpoÊród

wszystkich powieÊciopisarek, które omawiam w tym przeglàdzie, jedynie ona

traktuje ten gatunek w tradycyjny post-heglowski sposób, teoretycznie uj´ty przez

György Lukácsa w formule epopei mieszczaƒskiej. Autorka podj´∏a usilnà prób´

stworzenia rozpoznawalnego i „obiektywnego” wizerunku rzeczywistoÊci spo∏ecz-

nej po roku 1989. W okresie przechodzenia z systemu komunistycznego do de-

mokracji i gospodarki wolnorynkowej jednym z charakterystycznych zjawisk ne-

gatywnych stali si´ tzw. ÏÛÚË4 – nowobogaccy sportsmeni oraz autentyczni

kryminaliÊci, którzy wykorzystali owo prawne interregnum dla stworzenia wielkich

fortun i imperiów biznesowych. Fabu∏a powieÊci Dimowej jest zamierzenie uprosz-

czona, by nie rzec banalna (to zresztà powszechny przypadek i „celowa zasada”

prozy kobiecej po roku 1989) – bohaterka Jana Ilinda po latach separacji wraca

do swego m´˝a Siliana (imiona i nazwiska sà tu pretensjonalnie wymyÊlne) oraz

córki. Ów powrót wyzwala istnà lawin´ wspomnieƒ i retrospekcji z dzieciƒstwa,

zdominowanego przez zimnà guwernantk´ i wrogo nastawionà matk´. Jana wspo-

mina równie˝ romans z m´˝czyznà, który dla zaspokojenia jej infantylnego, qu-

asi-chrzeÊcijaƒskiego, quasi-filisterskiego marzenia o wielkim bia∏ym domu w sty-

lu quasi-kolonialnym staje si´ kryminalistà, a jej kiczowatym wyobra˝eniom
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3 Jego pisane w latach 1930-50. utwory, takie jak èÓÛ˜ËÍ ÅÂÌˆ (Porucznik Benc),

éÒ˙‰ÂÌË ‰Û¯Ë (Dusze osàdzone) i í˛Ú˛Ì (Tytoƒ) ustanowi∏y wzorzec nowoczesnej po-

wieÊci bu∏garskiej.
4 Dos∏. ‘mordy’ – przyp. t∏um.



o luksusie, snutym zarówno w czasach komunizmu, jak i w okresie transforma-

cji, towarzyszy wymyÊlanie osobistego Jezusa. Melodramatyczny i trywialny opis

relacji mi´dzyp∏ciowych i mi´dzypokoleniowych sprawia, ˝e na p∏aszczyênie fabu-

∏y i przekazu ksià˝ka zdecydowanie rozczarowuje, ratuje jà natomiast sposób, w ja-

ki owa banalna historia zostaje opowiedziana. Szczególnie skuteczny okazuje si´

chwyt z zastosowaniem szczególnej formy czasu przesz∏ego, tzw. trybu „nie-Êwiad-

ka”5, w celu przedstawienia wypowiedzi innych osób – najcz´Êciej m´˝a, guwer-

nantki i matki – w udziwniony, defamiliaryzujàcy sposób. Forma ta s∏u˝y zarów-

no uzyskaniu wglàdu w ˝ycie wewn´trzne protagonistki, jak i przedstawianiu

ca∏okszta∏tu rzeczywistoÊci w Êwietle jej Êwiadomych i nieÊwiadomych reakcji. Ja-

na jest raczej wra˝liwa, nawet zmys∏owa, ni˝ inteligentna: to kobieta, która po-

dà˝a za swojà osobistà religià, której Bóg i Êwiàtynia w cudowny (i jak˝e wygod-

ny) sposób pozostajà w zgodzie z oficjalnà Ortodoksjà. OczywiÊcie Jezus wymyÊlony

przez nià to postaç tyle˝ infantylna, co sfeminizowana, a jego koÊció∏ mieÊci si´

w na wpó∏ Êwieckim domostwie zbudowanym przez kochanka-kryminalist´. Na

szcz´Êcie rustykalno-barokowy styl Teodory Dimowej jest w stanie poskromiç, a na-

wet sfunkcjonalizowaç drobnomieszczaƒskoÊç wizji i wartoÊci wyznawanych przez

jej bohaterk´. A posuwajàc si´ jeszcze dalej, mo˝na uznaç, ˝e owe wizje i war-

toÊci sà celowo powierzchowne i z∏udne, nabierajàc w∏aÊciwych sensów dopiero

wtedy, gdy zostanà uwewn´trznione i umotywowane psychologicznie oraz biogra-

ficznie. Niewykluczone, ˝e rozpoznanie Êwiadomie perfidnej strategii podwa˝ania

fa∏szywych wartoÊci raczej poprzez ich resemantyzacj´ i interioryzacj´, ni˝ jawne

odrzucenie lub szyderstwo, to interpretacyjne nadu˝ycie, mo˝na wszak˝e upieraç

si´, i˝ taka w∏aÊnie jest intencja tekstu, nawet jeÊli inna by∏a wola autorki. Zmy-

s∏owa, erotyczna, rytmiczna tekstura powieÊci Dimowej umiej´tnie ∏àczy w sobie

g´stoÊç i plastycznoÊç, osiàgajàc w koƒcu efekt przetworzenia i przeobra˝enia ba-

nalnoÊci kobiecego ˝ycia w nazbyt m´skim Êwiecie. To ocala kobiecà dusz´ ÖÏËÌÂ.

Bez tego groteskowa postaç matki ˝ywiàcej nienawiÊç do córki, spontaniczna re-

ligijnoÊç, nowobogacki ˝ul o niezg∏´bionej duszy, „bia∏y dom na wzgórzu”, no-

stalgiczna t´sknota za rockiem i m∏odoÊcià topiona w wódce i papierosowym dy-

mie – wszystko to pociàgn´∏oby powieÊç na dno.6

Nie da si´ wszak˝e ukryç, i˝ w∏aÊnie te krytykowane przeze mnie wàskie ho-

ryzonty przyczyni∏y si´ do sukcesu ksià˝ki. W przeciwieƒstwie do innych pisarzy

i pisarek wspó∏czesnych, Dimowa nie wstydzi si´ pokazywaç bu∏garskiego stylu

˝ycia w ca∏ej jego pospolitoÊci; zadaje pytanie raczej o to, jak przeformu∏owaç

otaczajàcy nas Êwiat, a nie – jak go zbudowaç od nowa i od wewnàtrz. Woli ob-

darzyç swà bohaterk´ mi∏oÊcià, ni˝ uczyniç jà niezwyk∏à i wyjàtkowà. To du˝e

wyzwanie – zrobiç utwór literacki z banalnej fabu∏y i wàtpliwej jakoÊci postaci

i ta autorka umia∏a mu sprostaç.
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5 Tryb czasownikowy niewyst´pujàcy w innych j´zykach s∏owiaƒskich poza bu∏garskim, u˝y-

wany w celu relacjonowania wydarzeƒ, których nie by∏o si´ naocznym Êwiadkiem, albo wypo-

wiedzi osób nieobecnych. Cz´sto stosowany w baÊniach.
6 Nie mówiàc ju˝ o patetycznej mi∏oÊci do Cyganów, jaka w ostatnich czasach zdaje si´

zatruwaç proz´ kobiecà. Cyganie przedstawieni sà jako pozytywny kontrwzorzec osobowy w po-

wieÊci Marii Stankowej ç‡˙˜ÌËÍ ÔÓ Ò‡ÏÓ˙˜ÌË Û·ËÈÒÚ‚‡ (1998, Samouczek morderstwa).



Tym, co pozwala zestawiaç ze sobà nazwiska Teodory Dimowej i Emilii Dwor-

janowej, jest barokowa wybuja∏oÊç stylu po∏àczona ze skàpà fabu∏à. Poza tym

jednak ich strategie prozatorskie dramatycznie si´ ró˝nià. Emilia Dworjanowa

dà˝y do czystej, arystokratycznej sublimacji swych celowo mieszczaƒskich histo-

rii. W ÉÓÒÔÓÊ‡ É. – najnowszej i najbardziej ambitnej powieÊci tej autorki –

m∏oda, z opóênieniem dojrzewajàca prowincjuszka wychodzi za mà˝ za wysokie-

go rangà urz´dnika sto∏ecznej poczty, by nast´pnie zdradziç go z jego bratem,

oficerem kawalerii, który przypadkiem staje si´ Êwiadkiem jej pierwszego poro-

du oraz pocz´cia jej kolejnego dziecka. Wiele lat póêniej drugie dziecko jej

córki okazuje si´ niemowà, jej cichy wielbiciel wiesza si´, ona zaÊ grzebie go

i przygotowuje si´ do w∏asnej Êmierci. O ile Dimowa zdaje si´ wierzyç w samo-

wystarczalnoÊç swojej narracji, o tyle Dworjanowa – filozofka i profesjonalny

muzyk w jednej osobie – wykorzystuje fabu∏´ w sposób jawnie formalistyczny:

jej sensacyjnoÊç rodem jakby z prasy bulwarowej dostarcza tematu, który w ró˝-

nych narracyjnych wariacjach pojawia si´ w polemizujàcych ze sobà i dope∏nia-

jàcych si´ nawzajem g∏osach, sk∏adajàcych si´ w efekcie na z∏o˝onà powieÊcio-

wà polifoni´. W ÖÏËÌÂ g∏osy i wydarzenia filtrowane sà przez punkt widzenia

protagonistki, funkcjonujàcy jako ogniskowa i jako kana∏ przekazu. W ÉÓÒÔÓÊ‡ É.
zaÊ nie natrafimy na ˝aden Êlad roszczeƒ do dominacji – czy to w skali jed-

nostki, czy np. w skali p∏ci. Paradoksalnie jednak owa równorz´dnoÊç wchodzà-

cych ze sobà w interakcje g∏osów wytwarza bardziej przekonujàcy efekt kobie-

coÊci i pisarstwa, i samego komunikatu. Zastosowany tu Bachtinowski model

powieÊciowego dialogu polifonicznego (czy polilogu) niewàtpliwie ma swój udzia∏

w kreowaniu tego efektu. PowieÊç Dworjanowej sugeruje, ˝e kobieta jest nieja-

ko ze swej istoty zmuszona do posiadania ÊwiadomoÊci p∏ci zarówno w∏asnej, jak

i cudzej. Jest ona przedstawiona jako istota ludzka skrajnie useksualniona, nad-

zorujàca uniwersum seksualnoÊci z ca∏à jego z∏o˝onà i pe∏nà wewn´trznych sprzecz-

noÊci naturà. Kobieta to istota ludzka ws∏uchana w to, co dzieje si´ w jej ciele

i w cia∏ach wewnàtrz niej, a to skazuje jà na nieroz∏àcznoÊç cia∏a i duszy (soul).

Z powieÊci tej zdaje si´ wynikaç, ˝e duch (spirit) jest poj´ciem wy∏àcznie m´-

skim, gdy˝ jest on duszà, która nie chce lub nie jest w stanie posiàÊç wiedzy

o w∏asnym ciele, naczyniu, które go mieÊci, o swej chora. I odwrotnie, kobiety

to stworzenia do tego stopnia wyposa˝one w dusz´, ˝e skazuje je to wieczyÊcie

na ich rodzàcà i kochajàcà cielesnoÊç.

OczywiÊcie takie streszczenie musi zawieraç w sobie symbolicznà zdrad´ wo-

bec delikatnej tekstury semiotycznej tego utworu. Ka˝de zdarzenie jest tu po-

strzegane co najmniej z trzech punktów widzenia i artyku∏owane przez trzy ró˝-

ne g∏osy. Jeszcze bardziej zadziwia (choç z drugiej strony czasem nu˝y swojà

monotonià) to, ˝e ka˝dy g∏os – czy to cichego wielbiciela i seryjnego zabójcy,

czy to samej pani G. – jest wewn´trznie zró˝nicowany i podzielony. Stosowanie

ró˝nego kroju czcionki, kursywa i wci´cia s∏u˝à do tego, by odbiorca nie traci∏

orientacji, kto mówi w danym momencie, lecz zarazem doprowadzajà z∏o˝onoÊç

tej powieÊci do granicy, poza którà jest ju˝ tylko zamierzony chaos. Najlepszy-

mi bodaj partiami sà w powieÊciach Dworjanowej nie te, w których mamy do

czynienia z samymi protagonistami – cichym wielbicielem i panià G. w ÉÓÒÔÓÊ‡ É.;
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Alicjà, profesorem i córkà w Passion ËÎË ÒÏ˙ÚÚ‡ Ì‡ ÄÎËÒ‡ – lecz takie,

w których g∏os zostaje oddany w pierwszym przypadku siedmioletniemu dziec-

ku, a w drugim – s∏u˝àcej. Postacie te, obdarzone pochodzàcà z ignorancji in-

tuicjà, to Dworjanowa w jej najlepszym wydaniu. Mo˝na by wi´c sàdziç, ˝e tam,

gdzie autorka decyduje si´ poÊwi´ciç przesadnà wieloj´zycznoÊç swych preten-

sjonalnych niekiedy protagonistów na rzecz zwi´kszenia rozmaitoÊci postaci wy-

wodzàcych si´ z ró˝nych klas, grup wiekowych i kultur, jej powieÊci tylko na tym

zyskujà. W istocie jest to raczej subtelny sposób przezwyci´˝ania ich endemicz-

nej oboj´tnoÊci wobec realiów spo∏ecznych i politycznych – oboj´tnoÊci, która

czasami powoduje, ˝e sprawiajà one wra˝enie obsesyjnie wsobnych, maniakalnie

samorodnych i samodysznych, pogrà˝onych w samowyobcowaniu stworów. Di-

mowà i Dworjanowà tyle˝ ∏àczy, co dzieli tak˝e ich zmodyfikowana, po kobie-

cemu zaadaptowana religijnoÊç. Modlitwa pani G. oparta jest na jednym lejtmo-

tywie – Ja si´ nie zgadzam. Ów bunt wyrasta z akceptowanej przez bohaterk´

nieobecnoÊci transcendentalnego modelu ˝eƒskiego „ja” i z nieustannego trwo-

nienia w∏asnej cielesnoÊci. JeÊli zatem przekleƒstwem m´skoÊci jest „nie ˝yj´”,

to dopustem kobiecoÊci jest „mnie nie ma”.

Bodaj najbardziej skandalicznà powieÊcià z koƒca lat 1990. by∏ wspominany

ju˝ ç‡˙˜ÌËÍ ÔÓ Ò‡ÏÓ˙˜ÌË Û·ËÈÒÚ‚‡ (Samouczek morderstwa) Marii Stanko-

wej. Poczàtek nowego tysiàclecia zaznaczy∏a natomiast znakomita powieÊç m∏o-

dej cz∏onkini kobiecego klubu pisarskiego, Rainy Markowej, zatytu∏owana î‡ÌË
ÔÓ ÓÔ‡ÒÌËÚÂ Ô˙ÚË˘‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ (Fany na niebezpiecznych drogach Êwia-

t∏a). Zarówno pod wzgl´dem tematycznym, jak i technicznym, obie ksià˝ki wy-

rastajà z tego samego pod∏o˝a, lecz ró˝nie si´ rozwijajà, podobnie jak ró˝ne sà

od siebie epoki sprzed i po roku 1989.

Obie powieÊci utrzymane sà w radykalnie teraêniejszej narracji pierwszooso-

bowej, z krótkimi, zdecydowanymi zdaniami i maksymalnie skoncentrowanà

fragmentaryzacjà tekstu. Obie protagonistki/narratorki to kobiety, które majà

trudnoÊci w porozumiewaniu si´ z w∏asnymi cia∏ami i z otoczeniem. Owe cia∏a

zresztà nie zachowujà si´ normalnie: cz´sto mianowicie wydzielajà z siebie cie-

cze. Bohaterki ˝yjà wy∏àcznie ˝yciem swoich cia∏, które wcià˝ konsumujà i wy-

dalajà. Pierwsza osoba czasu teraêniejszego s∏u˝y do tego, by wciàgnàç nas w te

intensywne wymiany ze Êwiatem zewn´trznym. Obie postacie zdajà si´ byç cho-

robliwie niezdolne do polubienia normalnych rzeczy, miast, sposobów ˝ycia, lu-

dzi. NienormalnoÊç to ich credo, lecz zarazem nieustannie zwalczajà one wszel-

kie nienormalnoÊci u innych, którzy z regu∏y jawià im si´ jako niewybaczalnie

obrzydliwi i – w przypadku powieÊci Stankowej – zas∏ugujà na kar´ Êmierci.

Obie postacie kobiece igrajà z w∏asnà g∏upotà, sygnalizujàc w ten niewyszukany

sposób swojà przewrotnoÊç. Bohaterka Stankowej natr´tnie che∏pi si´ udawanà

g∏upotà, która stopniowo staje si´ jej sprytnym przebraniem. W istocie obie pro-

tagonistki przejawiajà raz po raz ca∏kiem sporà erudycj´, choç same wolà, by

dostrzegano w nich wy∏àcznie kobiece talenty.

„Ja” z powieÊci Stankowej to seryjna zabójczyni czy raczej mÊcicielka. Na-

daje ona konkretnym osobom – przewa˝nie m´˝czyznom, z rzadka kobietom –

miano Z∏ych, po czym kolejno je morduje w wymyÊlny sposób: m´˝a, z∏oÊliwe-
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go lekarza, cz∏owieka, który szepta∏ jej do ucha sproÊnoÊci, niewiernego ko-

chanka. Karà za pomniejsze „z∏o” staje si´ natomiast nies∏uszne oskar˝enie

o spowodowanie Êmierci Z∏ych. Fabu∏a utworu osadzona jest w ca∏oÊci w cza-

sach komunistycznych, choç trudno oceniç, czy w takim wyborze zawiera si´ ja-

kiÊ przekaz – na przyk∏ad ch´ç ujawnienia nieludzkiego charakteru systemu,

który mieni∏ si´ najbardziej humanistycznym ze wszystkich – czy mo˝e ów nie-

zbyt wyrafinowany chwyt ma na celu usprawiedliwienie patologicznej mizantro-

pii bohaterki, albo te˝, dostarczajàc doÊç mglistego kontekstu, funkcjonuje ja-

ko t∏o dla bardziej uniwersalnego przes∏ania o ludzkiej niedoli. Jednak najbardziej

kontrowersyjnym momentem w ca∏ej powieÊci jest sposób, w jaki oddzia∏uje

ona na czytelnika.

Jej nowatorska j´zykowo pierwszoosobowa narracja, raczej sarkastyczna ni˝

ironiczna, oparta jest na grze spetryfikowanymi idiomami i zwiàzkami frazeolo-

gicznymi, których zadaniem jest legitymizacja Êwiata zasadniczo niesprawiedli-

wego. Z poczàtku wydaje si´, ˝e jedynym obiektem nienawiÊci bohaterki jest jej

okrutny mà˝. Jego zamordowanie staje si´ wszak˝e dla niej natchnieniem do

kolejnych dzia∏aƒ. Wkrótce okazuje si´, ˝e praktycznie ka˝dy, kto si´ do niej

zbli˝y, zas∏uguje na Êmierç – chyba ˝e jest Cyganem lub nie jest istotà ludzkà.

Jej wzrastajàca nienawiÊç do m´˝czyzn i kobiet-zdrajczyƒ przechodzi w skrajnà

odraz´, zw∏aszcza gdy dana osoba okazuje bohaterce antypati´. Trzeba zresztà

przyznaç, ˝e opisywane przez nià rzeczy naprawd´ sà odra˝ajàce, lecz poznaje-

my je wy∏àcznie z jej perspektywy. Poniewa˝ zaÊ jej stan psychiczny nie jest do-

skona∏y, decyzje, które podejmuje, mogà budziç powa˝ne wàtpliwoÊci. Od cza-

sów Arystotelesa wiadomo nam, ˝e wysoce nietragicznie jest ukazywaç postacie

zarazem jako niewinne i ukarane, bàdê winne i unikajàce kary. Maria Stanko-

wa robi, co mo˝e, by uczyniç ze swojej bohaterki postaç tragicznà: jej zami∏o-

wanie do wymierzania kary ma byç wprawdzie nieco przesadne, lecz usprawie-

dliwione. I w tym miejscu powieÊç sama wpada w zastawionà przez siebie pu∏apk´.

Zadaniem bohaterki jest odegraç indywidualny kobiecy bunt przeciwko ohydne-

mu i fa∏szywemu porzàdkowi nazbyt m´skiego Êwiata. Jej inteligencja i wra˝li-

woÊç, niedostrzegane przez otoczenie, domagajà si´ dla siebie uwagi i oddêwi´-

ku, zaÊ jej monstrualna brzydota i nie˝yczliwoÊç proszà si´ o to, by je zrozumieç,

a nawet wybaczyç. Wszelako zamiar ten ostatecznie spala na panewce. Czytel-

nik nie otrzymuje ˝adnych przes∏anek uwiarygodniajàcych t´ postaç. Psychotycz-

na, paranoidalna i megalomaƒska, bohaterka Stankowej nie jest zdolna do my-

Êli i sàdów, które budzi∏yby w nas do niej zaufanie. W rezultacie krytyczny potencja∏

powieÊci za∏amuje si´. Wydaje si´, ˝e sama autorka czuje si´ wobec jej zamie-

rzonego przes∏ania nie ca∏kiem pewnie, pozostawiajàc tego dowód na powierzch-

ni tekstu. Ksià˝ka rozpoczyna si´ od „Rozdzia∏u pierwszego”, po którym nast´-

pujà: Jeden rozdzia∏, Dwa rozdzia∏y, a˝ do Dwudziestu czterech rozdzia∏ów,

ostatni zaÊ nosi nazw´ Sto rozdzia∏ów. Po bu∏garsku rozdzia∏ to „Î‡‚‡, g∏owa.

A zatem ka˝dy rozdzia∏ oznacza wyroÊni´cie kolejnej g∏owy lamii, smoka, w które-

go zamienia si´ owa kobieta. Pod koniec lektury trudno w∏aÊciwie zdecydowaç,

czy sta∏a si´ ona mÊciwà harpià dlatego, ˝e Êwiat jest wobec niej okrutny, czy

te˝ to ona chce go takim widzieç, by znaleêç pretekst dla swej nienasyconej krwio-
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˝erczoÊci. I coraz mniej usprawiedliwia jà jej mi∏oÊç do zwierzàt, filmów animo-

wanych, seksu i Cyganów; jej zami∏owanie do narkotyków, alkoholu i czu∏oÊci;

jej szaleƒstwo. Niezdolna do tego, by wybaczaç, lubiç i kochaç, sama nie zas∏u-

guje chyba na przebaczenie i mi∏oÊç. Pod powierzchnià swych sarkastycznych,

monotonnych lamentacji nie jest w stanie kochaç i rozumieç w takim stopniu,

w jakim sama domaga si´ mi∏oÊci i zrozumienia. To postaç straszna, lecz nie tra-

giczna. Nie wywo∏uje wspó∏czucia. Pozostaje odpychajàcym monstrum, które tak

naprawd´ nie ma kogo obarczyç za to winà.

Pisarstwo Rainy Markowej od samego poczàtku podwa˝a jako nieistotne po-

j´cia sztuki artystycznie wartoÊciowej oraz dobrego smaku. Jej proza jest spo-

Êród omawianych tu bodaj najtrudniejsza i najbardziej nieuchwytna. Nie oferu-

je ∏atwego do siebie dost´pu i czytelnik musi posiadaç has∏o oraz kod, by do

niej wejÊç: minimum wymagaƒ, jakie winien spe∏niç, to ciekawoÊç i cierpliwoÊç.

Wówczas odkryje, ˝e ma do czynienia z pisarkà precyzyjnà i subtelnà. To praw-

da, ˝e jej bohaterka z poczàtku wydaje si´ troch´ stukni´ta, potem pretensjo-

nalna, potem i jedno, i drugie, ale tak trudno jest si´ w tym po∏apaç, ˝e wresz-

cie trzeba daç za wygranà. W koƒcu jednak jej dziwacznoÊç s∏abnie, a poza tym

zyskuje motywacj´.

Jest ona konsekwentnie oddana swemu cia∏u – stale je obserwuje i ws∏uchuje

si´ w jego wn´trze. Buntuje si´ te˝ przeciwko niemu, co si´ przejawia w poru-

szaniu nim, przekszta∏caniu go, mutowaniu, deformowaniu, zwielokrotnianiu,

s∏owem – zachowywaniu si´ jak cia∏a na obrazach w stylu Dalego. W jej przy-

padku odpowiedzià na hiper-wra˝liwe, inteligentne i auto-obsesyjne cia∏o staje

si´ wyobraênia. Przepracowujàc wyobra˝eniowo cielesnà fenomenologi´, boha-

terka unika ob∏´du, którym zagra˝a jej owo autonomiczne, ˝yjàce niezale˝nym

˝yciem cia∏o.

Zadziwiajàce, jak wiele wspólnego majà ze sobà bohaterki Rainy Markowej

i Marii Stankowej. Fany – protagonistka Markowej – to równie˝ osoba doÊç nie-

chlujna, obsesyjnie zaj´ta w∏asnym cia∏em, wolnoÊcià, dà˝eniem do duchowej rów-

nowagi i nieb´dàca w stanie rozwik∏aç sprzecznoÊci mi´dzy tymi elementami. Jej

cia∏o jest te˝ otwarte, ciekawe, gotowe wszystko po∏ykaç i zwracaç. Inaczej jed-

nak ni˝ „lamia” Stankowej, nie uwa˝a ona, ˝e Êwiat jest jej cokolwiek winien.

Posiada wi´kszà zdolnoÊç introspekcji, nie jest tak ob∏àkana na punkcie seksu

i wymierzania sprawiedliwoÊci. Nie znaczy to bynajmniej, ˝e sama nie ma proble-

mów z chorobami i chandrami. Interesujàc si´ wszystkim, co dzieje si´ wewnàtrz

i na zewnàtrz jej cia∏a oraz umys∏u, pomimo ciosów, które na nià spadajà, nie

odczuwa potrzeby osàdzania kogokolwiek. W´druje przez z∏udne mi∏oÊci, nar-

kotyki, niebezpieczne towarzystwo, komputerowe awarie, dzikie sny i pretensjo-

nalne monologi, mieszajàc ze sobà ˝argon hakerów, fotografików, Hindu, I-Ching

i New Age. Do samego koƒca pozostaje wszak˝e bardziej uczuciowa ni˝ zwod-

nicza, bardziej sama podatna na zranienia ni˝ niebezpieczna. Bez nadmiernego

entuzjazmu stara si´ znaleêç szcz´Êcie i nie trzeba ani d∏ugiego czasu, ani niczy-

jej zdrady, ani te˝ morderstwa, by zrozumia∏a, jak p∏onne sà jej nadzieje. Dla

swoich dwóch kochanków zachowuje drugà osob´ czasu teraêniejszego – „robisz

to i to” – lecz obaj oni jà zawodzà. Poronienie, które spotyka jà pod koniec
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ksià˝ki, równie˝ wyzbyte jest wi´kszego dramatyzmu. W sumie bowiem jej cia∏o

jest tak wplàtane w rzeczywistoÊci wirtualne, newage’owe fantazmaty, nieprzete-

stowane narkotyki i nieprzetrawionà retoryk´, ˝e pozostaje ona jakby niemate-

rialna i wyzuta z jakiejkolwiek substancjalnoÊci poza s∏ownà i hiperrealnà. Dwa

ostatnie rozdzia∏y mogà wprawdzie sugerowaç, ˝e bohaterka opornie i nieporad-

nie wraca do normalnoÊci i odzyskuje zdrowy rozum. Na szcz´Êcie jednak hap-

py end si´ nie udaje, choç do koƒca nie wiadomo, dlaczego: on, a raczej „ty”,

pragnie wyemigrowaç, ona traci dziecko, jednak najbardziej sensownà przyczy-

nà wydaje si´ brak kompatybilnoÊci mi´dzy kodami, pragnieniami i cielesnym

zaprogramowaniem tych dwojga. Ona odchodzi i nie wiadomo, czy porzuca

tylko jego, czy te˝ ˝ycie jako takie. Lecz nawet to nie ma wi´kszego znaczenia.

Podsumowujàc, bohaterka ta wprowadza do tego typu pisarstwa nowà dykcj´:

j´zykowo bez przesady wynalazcza, jest w naszej wspó∏czesnej literaturze jedy-

nà postacià kobiecà wolnà od prowincjonalizmu, zw∏aszcza ˝e sama nie obawia

si´ prowincjonalnych zachowaƒ. Nudna, nieuchwytna, niekiedy zdezintegrowa-

na, nie usi∏uje byç ani interesujàca, ani sensowna. Fany, Dany, Migrena, Egze-

ma, jej manie i upojenia, dobre i z∏e nastroje, choroby, których nazwy stajà si´

imionami w∏asnymi – wszystko to nie powinno czytelnika zwieÊç. Ta bohaterka

ma si´ bowiem ca∏kiem dobrze.

Dwie ostatnie z omawianych wy˝ej powieÊci ∏àczy wzgl´dny charakter nast´p-

stwa przedstawianych w nich zdarzeƒ. W pogoni za efektem „semiotycznego”

(w znaczeniu, jakie nada∏a temu terminowi Kristeva) oraz kobiecej tekstury per-

formatywnej zarówno Teodora Dimowa, jak i Emilia Dworjanowa k∏adà du˝y

nacisk na retrospekcj´, prospekcj´ i równoleg∏à, nielinearnà narracj´. Ich proza

zyskuje dojrza∏oÊç i nowatorski charakter w∏aÊnie dzi´ki umiej´tnemu ∏àczeniu

pe∏nej kontroli nad tekstem z jego z∏o˝onoÊcià. Na tym tle styl narracyjny Marii

Stankowej mo˝e si´ wydaç formà przejÊciowà. Jego czasowà linearnoÊç urozma-

icajà prezentowane w gramatycznym czasie teraêniejszym retrospekcje. Wskutek

wszechobecnoÊci narratorki z opowieÊci wymazany zostaje jakikolwiek czas przy-

sz∏y, a granice mi´dzy przesz∏oÊcià i teraêniejszoÊcià zacierajà si´. Wydaje si´,

˝e istnieje pewna zale˝noÊç mi´dzy z∏o˝onoÊcià narracji a proliferacjà luênego

toku skojarzeƒ i metafor: im bardziej linearna narracja, tym produktywniejsza

staje si´ machina metaforycznoÊci. Pod tym wzgl´dem wynalazczoÊç Rainy Mar-

kowej mo˝e byç interpretowana w duchu formalnym, raczej jako technika kom-

pensacyjna, ni˝ chwyt umotywowany wy∏àcznie treÊciowo – czy to w kontekÊcie

transu narkotycznego, czy te˝ wirtualnych rzeczywistoÊci komputera, fotografii,

sztuki, wyobraêni.

Ostatnia z beletrystycznych par w moim omówieniu – Albeny Stambo∏owej

íÓ‚‡ Â Í‡ÍÚÓ ÒÚ‡‚‡ (2002, Jest jak jest)7 i opowiadania Eleny Aleksijewej8 – to

utwory radykalnie niemetaforyczne, a zarazem celowo proste jeÊli idzie o tech-
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nik´ narracyjnà. Obie autorki sà tak zamierzenie skromne w swojej technice pi-

sarskiej, tak ascetyczne w rozbrajajàcej przezroczystoÊci prozatorskiego s∏owa, i˝

mo˝na by ulec z∏udzeniu, ˝e mamy tu do czynienia z odmianà tradycyjnego

realizmu zainteresowanego zwyk∏ym cz∏owiekiem i jego codziennoÊcià. Nie trze-

ba jednak wiele czasu, by odkryç, ˝e pod tà powierzchnià kryje si´, po pierw-

sze, zamiar rozsadzenia od wewnàtrz realistycznego idiomu, a po drugie – ˝e

proza ta jest wysoce alegoryczna i brzmi niczym postmodernistyczny conte phi-

losophique.9

PowieÊciowy debiut Albeny Stambo∏owej wywo∏a∏ konsternacj´, jakby autor-

ka chcia∏a sprawiç wra˝enie, ˝e jest zwyk∏ym kociakiem, ale nikt tego nie po-

traktowa∏ powa˝nie i w zwiàzku z tym wszcz´to dyskusj´, czy ten kociak to

mysz, czy te˝ tygrys. Na niespe∏na stu stronicach próbuje si´ tu opowiedzieç

histori´ trzech pokoleƒ. Fabu∏a zaczyna si´ od narodzin i dzieciƒstwa geniu-

sza, a trzy rozdzia∏y i szeÊç stron póêniej wkracza do akcji pewna para z tej

samej generacji. Po nast´pnych dwóch rozdzia∏ach bliêni´ta zrodzone z tej

pary nie cierpià si´ nawzajem, a po kolejnych dwóch – jedno z tych bliêniàt,

p∏ci m´skiej, jest ju˝ ojcem. Wszystko to dzieje si´ niczym w oglàdanej pod

mikroskopem, idealnie antyseptycznej i wypreparowanej przestrzeni. Bohate-

rowie ˝yjà, jakby poza ich interpersonalnymi relacjami nie istnia∏a ˝adna rze-

czywistoÊç spo∏eczna, polityczna czy ekonomiczna. Interesujà si´ wy∏àcznie so-

bà nawzajem, kochajà si´, nienawidzà albo nie potrafià okreÊliç swoich uczuç,

pozostajàc w obr´bie struktury nieuniknionych zwiàzków. Wielkie posuni´cia

i znaczàce decyzje pozostajà tu umotywowane jednostronnie lub w ogóle nie-

umotywowane. Postacie funkcjonujà wy∏àcznie jako strukturalne chwyty narra-

cyjne, wskutek czego na plan pierwszy wysuwa si´ pytanie o sens i przes∏anie

owej mglistej alegorii. OczywiÊcie w takim stylu zasadniczo nie ma nic nowe-

go – rozpoznamy w nim subtelnà obecnoÊç Duras, Butora, Viana czy Moravii.

Na bu∏garskiej scenie literackiej wszelako maniera ta wywo∏a∏a coÊ na kszta∏t

aksamitnej rewolucji. Dzi´ki powieÊci Stambo∏owej uÊwiadomiliÊmy sobie en-

demiczny deficyt w naszej wspó∏czesnej prozie kobiecej – mianowicie strach

przez opowiadaniem. W prozie tej zazwyczaj fabu∏a ucieleÊnia jakàÊ uprzed-

nià wobec niej ide´, jakieÊ z góry narzucone przes∏anie, lub po prostu dostar-

cza postaciom niezb´dnego dla nich Êrodowiska. Opowiadanie Stambo∏owej po-

siada natomiast w∏asny figuralny, logiczny i – jak si´ w koƒcowej analizie okazuje

– filozoficzny potencja∏. Rozbrajajàcy optymizm tej powieÊci jest prawdopo-

dobnie efektem owego samowystarczalnego opowiadania, które starannie wià-

˝e wszystkie luêne wàtki, dzi´ki czemu otrzymujemy nie literacki konstrukt, lecz

pewien egzystencjalny punkt widzenia. Mi∏oÊç i troska o innych nie zawsze

biorà tu gór´, podobnie jak nie zawsze ci inni bywajà receptà na wszystko,

lecz zawsze wiele znaczà. A jeÊli idzie o tych, którzy nie stanowià cz´Êci owe-

go Êwiata mi∏oÊci i troski, o obcych, którzy nas otaczajà – ich trzeba zostawiç

w spokoju, w samowystarczalnej alienacji, samotnoÊci i Êmierci. O ile mieliby-

Êmy doszukiwaç si´ w tej powieÊci czegoÊ specyficznie kobiecego, to by∏aby to
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najpewniej màdra (niepretendujàca zresztà do bycia takowà), spokojna poko-

ra wobec wspania∏oÊci ˝ycia oraz cz∏owieczeƒstwa we wszystkich jego formach

i modyfikacjach. Wszystkie wyst´pujàce tu postacie sà nieskoƒczenie proste

i jednowymiarowe, p∏askie i zwyczajne, ale zarazem jakoÊ niepokojàco dziw-

ne, wymykajà si´ naszemu rozumieniu i wyÊlizgujà próbom zdefiniowania.

Narracja toczy si´ poprzez ich monologi wewn´trzne czy raczej strumieƒ Êwia-

domoÊci. Ogólna sympatia, poczucie troski i zaanga˝owanego rozumienia, ja-

kie bohaterowie ˝ywià dla innych, przechodzà stopniowo w rozumienie siebie

samych. To ostatnie rozwiàzanie okazuje si´ zbawcze z punktu widzenia tech-

niki pisarskiej: ani bowiem narrator, ani ˝adna z postaci nie wiedzà wi´cej

o sobie ni˝ o innych. [...] Stambo∏owa umiej´tnie dostarcza nam nowoczesne-

go catharsis jako elementu nieobecnego w strukturze codziennoÊci. Jej dziwni

bohaterowie za sprawà pot´gi mi∏oÊci i ludzkiego dotyku osiàgajà wzajemne

zrozumienie. To wigilijna baÊƒ, która zsy∏a mi∏osierdzie dla ˝ywych, zmar∏ych,

a nade wszystko – mi∏osierdzie dla tych, którzy troszczà si´ bardziej o bliênich

ni˝ o siebie.

Nawet mi∏osierdzie dla Fany, miejscowej Królewny Ânie˝ki, dzielàcej swe

rzadkie imi´ z protagonistkà powieÊci Markowej.

Decyzj´ o w∏àczeniu do szóstki najwa˝niejszych autorek w bu∏garskiej prozie

wspó∏czesnej nazwiska pisarki, której powieÊç jeszcze si´ nie ukaza∏a, mo˝na by

uznaç za ekstrawagancj´ z pewnym wszak˝e przes∏aniem. W istocie Elena Alek-

sijewa nie jest jednak bynajmniej na tej scenie nieznanà debiutantkà. Jej teksty

cz´sto w ostatniej dekadzie by∏y publikowane na ∏amach czasopism kultural-

nych. Co wi´cej, jej ksià˝ka sta∏a si´ wydarzeniem jeszcze zanim wysz∏a dru-

kiem, co w naszej kulturze zdarza si´ rzadko.

Pisarska maniera tej autorki zdradza najmniej cech charakterystycznych dla

prozy kobiecej. W jej zwi´z∏ym, jasnym, przejrzystym stylu nie ma nic szczegól-

nie kobiecego. W dodatku niektóre z jej opowiadaƒ napisane zosta∏y z m´skie-

go punktu widzenia. W swojej niech´ci do upierania si´ przy ˝eƒskiej protago-

nistce przypomina ona zresztà Alben´ Stambo∏owà. Kobiet si´ tu nie faworyzuje,

przynajmniej nie na pierwszy rzut oka. Gdyby przywo∏aç zachodnie wzorce,

które przychodzà na myÊl podczas lektury jej dzie∏a, by∏aby to na przyk∏ad twór-

czoÊc Dino Buzzattiego, Danilo KiÆa, bu∏garskiego pisarza Elina Pelina z jego

póêniejszego okresu, Patricka Mondiano, a tak˝e niepokojàcy posmak Paulo

Coelho z∏agodzony odrobinà Javiera Maríasa. Aleksijewa opowiada proste hi-

storie, podobne, zdawa∏oby si´, do sprawozdaƒ czy anegdot z jakimÊ zaskakujà-

cym momentem: m´˝czyzna chce kupiç u˝ywany fortepian, ale oferuje mu si´

kupno akordeonu; pewien lokator, weterynarz, zostaje oskar˝ony przez swà go-

spodyni´, ˝e cuchnie, po czym nie przychodzi jej z pomocà, gdy ta ma udar, bo

s∏yszàc jej pukanie o pomoc, mylnie je interpretuje i idzie si´ wykàpaç; jakaÊ ko-

bieta utrzymuje przez telefon romans z ˝onatym m´˝czyznà, a kiedy ten umie-

ra, kontynuuje rozmowy telefoniczne z wdowà po nim; niejaki Józef postanawia

si´ poddaç wasektomii, gdy˝ jego ˝ona Maria spodziewa si´ cudu i skazuje go

na wstrzemi´êliwoÊç... Opowiadania Aleksijewej, podobnie jak powiastki filozo-

ficzne Stambo∏owej, przypominajàce swym s∏odko-gorzkim, rzewnym optymizmem
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wigilijne bajki, nigdy nie koƒczà si´ ˝adnym oÊwieconym, a mimo to ∏atwym mo-

ra∏em, ˝adnym konkretnym pocieszeniem bez roszczeƒ do objawienia. Ich g∏ów-

nym przes∏aniem jest wyra˝ona w nich wiara, ˝e za ob∏´dem i chaosem, za

wszelkim absurdem i fa∏szem istnieje niez∏omna, twarda logika, racjonalnoÊç, któ-

ra zapewnia substancj´, uzasadnienie i motywacj´; ˝e jest „metoda w szaleƒ-

stwie”, a nie, jak tego przywykliÊmy oczekiwaç po literaturze post-romantycznej,

na odwrót.

Jak ju˝ wczeÊniej wspomina∏em, poezja cieszy si´ u nas najwi´kszym powa˝a-

niem nie tylko poÊród wszystkich rodzajów literackich, ale i w obr´bie sztuki ja-

ko takiej. Z tego powodu rozró˝nienie mi´dzy poezjà i prozà jest tu zabiegiem

czysto krytycznym i nie oddaje stanu faktycznego. Proz´ wspó∏czesnà zazwyczaj

chwali si´ za jej walory poetyckie, liryzm, oryginalnoÊç metaforycznà. W istocie

tylko dwie ostatnie z omawianych prozaiczek postawi∏y bardziej na fabu∏´ ni˝

na g∏os poetycki, na „narracyjnoÊç” ni˝ na „figuralnoÊç”. Pojmowanie poezji

jako samej esencji sztuki doprowadzi∏o do swoistej dyktatury poetyckoÊci, która

wywar∏a raczej negatywny wp∏yw na nasze kino, teatr, a nawet sztuki plastycz-

ne. W jeszcze bardziej osobliwy sposób zmieni∏a owa dyktatura relacje mi´dzy

kobiecà prozà i poezjà.

Czym tedy ró˝ni si´ poezja od prozy? Poezja realizuje si´ w obliczu albo lin-

gwistycznej pustki, albo pe∏ni ludzkiego doÊwiadczenia, które domaga si´ arty-

kulacji. Dlatego poezja zjawia si´ tam, gdzie mamy do czynienia z pustym miej-

scem w j´zyku, natomiast proza wyrasta w pró˝ni fenomenologicznej. W rezultacie

poezja nazywa pustk´ i doÊwiadczenie st∏umione, podczas gdy proza wskrzesza

i rewitalizuje opró˝nionà lub wyczerpanà j´zykowà magm´. Poezja wydarza si´,

gdy zachodzi deficyt j´zyka, proza – gdy mamy do czynienia z jego nadmiarem.

Poezja nazywa, proza wskrzesza znaczenia.

Wszelako w naszej tradycji literackiej poezja i proza funkcjonujà na podo-

bieƒstwo naczyƒ po∏àczonych, dostarczajàc sobie nawzajem tworzywa dla wype∏-

niania swoich specyficznych zadaƒ. W przypadku bu∏garskiego pisarstwa kobie-

cego proza przewa˝nie podejmuje misj´ nazywania nienazwanego, a nawet

nienazywalnego, co na ogó∏ jest przecie˝ zadaniem poezji. W efekcie proza ko-

bieca strukturà i teksturà cz´sto bardziej przypomina muzyk´ wspó∏czesnà czy

sztuk´ plastycznà ni˝ praktyk´ dyskursywnà. Rzadko daje si´ sprowadziç do te-

go, co mówi lub stwierdza; jej sens na ogó∏ ma niewiele wspólnego z bezpoÊred-

nim komunikatem, a nawet z domniemanà intencjà. Stàd im wy˝sze aspiracje

przejawia kobiecy utwór prozatorski, tym ubo˝szà prezentuje fabu∏´. Strach przed

opowiadaniem okazuje si´ byç strachem przed iluzjà realizmu, tj. przed rzeczy-

wistoÊcià ju˝ wyartyku∏owanà, uprawomocnionà i spetryfikowanà. Na wys∏owie-

nie czekajà bowiem inne, nieznane dotàd kobiece rzeczywistoÊci i doÊwiadcze-

nia; niepodatne na fabulacj´, wymagajà od kobiecej prozy wysoce poetyckiego

potencja∏u.

Z drugiej strony okazuje si´, ˝e najbardziej interesujàce poetyckie g∏osy

kobiece to takie, które odrzucajà dyktat metafory na rzecz narracji lirycz-

nej, wybierajàc strategi´, która w naszej literaturze nie ma prawie ˝adnej

tradycji.
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Pozwol´ sobie zaczàç t´ cz´Êç rozwa˝aƒ od z∏o˝enia ho∏du dwóm poetkom,

Sylwii Czolewej10 i Werginii Zachariewej11. W istocie pierwsza i jedyna czysto

poetycka ksià˝ka Zachariewej pochodzi z roku 1992, zaÊ jej drugi tom stanowi

wyzwanie zarówno dla gatunków lirycznych, jak i epickich, b´dàc czymÊ w ro-

dzaju autobiograficznego diariusza o fabule oscylujàcej mi´dzy fantastykà, ale-

gorià, marzeniem i snem. Ja ogranicz´ si´ wszak˝e do pierwszej z tych ksià˝ek,

gdy˝ nie tylko dostarcza ona wzoru dla drugiej, lecz przygotowuje grunt do porzu-

cenia literatury, b´dàc w pewnym sensie wyznaniem, i˝ jej poetycka formu∏a ju˝

si´ wyczerpa∏a. Na czym polega niezwyk∏oÊç äÓÍÓ¯Í‡Ú‡ Ò Á‡¯ËÚÓÚÓ ÓÍo (Ku-

ry z zaszytym okiem)? Co najwa˝niejsze, ksià˝ka ta przede wszystkim odrzuca je-

den styl liryczny, jeden powtarzalny wzór poetycki. Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e

ka˝dy zawarty w niej wiersz – czy raczej poetycki kawa∏ek – nie ˝yczy sobie mieç

nic wspólnego ze swoimi towarzyszami poza chaotycznym, ∏obuzerskim, z przy-

mru˝eniem oka wykonywanym gestem odmowy potraktowania si´ na serio. Je-

dyne, co ∏àczy te wiersze, to ca∏kowita niech´ç do scalania tomu czy pojedyn-

czego utworu. Zastosowana tu poetyka jest radykalnie zag´szczona i przypomina

Webernowskà samo-kontekstualizacj´ pojedynczego tonu. Quasi-frazeologiczne

jednostki zderzajà si´ nie tylko ze swoim bezpoÊrednim sàsiedztwem, ale rów-

nie˝ z elementami t∏a. Niekiedy autorka konfrontuje pejza˝e z przypadkowymi

quasi-frazeologicznymi jednostkami; niekiedy bywa politycznie alegoryczna, jak

w przypadku przebudzenia duchów realnych ludzi w zamku (zapewne w komu-

nizmie) lub muchy t∏ukàcej si´ pomi´dzy okiennymi szybami. Czasami jakiÊ ob-

raz w wierszu opatrzony jest przypisem, którym okazuje si´ inny, zupe∏nie z nim

niezwiàzany wiersz – tak jest w znakomitym utworze „Pod kreskà”, gdzie poja-

wia si´ owa Kura z zaszytym okiem (zaszy∏a sobie oko, by nie zak∏óca∏o jej wi-

dzenia). Innym znów razem b´dzie to pies, który wyprowadza na spacer swoje-

go pana i wyznaje, ˝e ˝ycie to szary kot, który ju˝ prawie skoƒczy∏ robot´, i tak

dalej, i tak dalej. ˚adnà miarà nie sposób oddaç sekretu tej poetyckiej strate-

gii. Jej przypadkowa mitologia ∏àczy ze sobà liczne postacie i obrazy z naszej

codziennoÊci w sposób tak nieprzystawalny, ˝e odczuwamy strach przed naszym

rozpadajàcym si´ na kawa∏ki ˝yciem.

Sylwia Czolewa jest bodaj najbardziej produktywnà poetkà wspó∏czesnà,

a w ostatnich latach wybitnie udoskonali∏a swój styl poetycki i technik´. Uda-

∏o jej si´ ustanowiç pewien standard i horyzont oczekiwaƒ wobec poezji kobie-

cej dzi´ki temu, ˝e buduje mosty mi´dzy dniem dzisiejszym i rodzimà tradycjà

poetyckà zamiast je paliç. Dlatego w∏aÊnie jej twórczoÊç stanowi najbardziej re-

prezentatywny przyk∏ad wspó∏czesnej bu∏garskiej poezji kobiecej. Od samego

poczàtku Czolewa podejmowa∏a próby sformu∏owania zbiorowej ˝eƒskiej to˝-

samoÊci na podstawie w∏asnej auto-percepcji. Tak ryzykowne przedsi´wzi´cie –
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ukazanie nader zindywidualizowanej postaci jako ucieleÊniajàcej powszechne ko-

biece tu i teraz – nada∏o jej poezji charakter poli-socjalny, multi-geograficzny

i wszystko˝erny: jest inteligentna i nami´tna, pokorna i przesadna, rustykalna

i urbanistyczna, przywiàzana do domu i frywolnie rozpustna, towarzyska przez

okràg∏y rok i szukajàca samotnoÊci w otoczeniu natury. Czolewa bardzo serio

podchodzi do misji opowiedzenia her-story wspó∏czesnej Bu∏garki. Próbuje w niej

zawrzeç wszystko, co w ˝yciu kobiety najwa˝niejsze – zarówno symbolicznie,

jak i semiotycznie – narodziny mi∏oÊci, zamà˝pójÊcie, urodzenie dziecka, nie-

wiernoÊç, samotnoÊç, starzenie si´, utrat´ fizycznej atrakcyjnoÊci, umieranie dzieƒ

po dniu z pierwszej mi∏oÊci itd... Jednak w momentach, gdy bywa najbardziej

kobieca, osiàga realnoÊç tylko pod warunkiem po˝àdania czegoÊ jeszcze. ˚ycie

kobiety jawi si´ w jej twórczoÊci jako przedziwna podwójna ekonomia egzysto-

wania tu i teraz oraz jednoczesnego wyimaginowanego przebywania gdzie in-

dziej i robienia czegoÊ innego. Jej bohaterka liryczna zdaje si´ byç poetkà

chwili, przez którà przechodzi innoÊç po˝àdania, ona zaÊ posiada umiej´tnoÊç

zró˝nicowania i rozplenienia mgnieƒ teraêniejszoÊci. Nieustajàco tematyzujàc

sam akt pisania i czytania, jej wiersze cz´sto nawiàzujà do gatunków nieliterac-

kich. Sylwia Czolewa zdo∏a∏a osiàgnàç status najbardziej kobiecej z bu∏garskich

poetek nawet mimo tego, ˝e patriarchat w jej twórczoÊci posiada pewnà, iro-

nicznie traktowanà, w∏adz´. W swych ostatnich tomach demonstruje ona znie-

walajàco perfekcyjnà technik´ poetyckà, plastycznoÊç i niezrównane panowanie

nad wierszem. Taka doskona∏oÊç paradoksalnie os∏abia kobiecà moc tej poezji:

˝ywy g∏os przemienia si´ w swój w∏asny idealny pomnik, Donna Juana przeista-

cza si´ w Kamiennego GoÊcia, poetka aspiruje do miejsca w panteonie, w Sto-

warzyszeniu Umar∏ych Poetów. Ten paradoks cz´sto si´ zresztà powtarza – im

lepsza ksià˝ka poetycka autorstwa kobiety, tym s∏abszy jest jej poetycki efekt.

Werginia Zachariewa, bliska przyjació∏ka Sylwii, w swoich ksià˝kach nigdy nie

ujawnia∏a szczególnej màdroÊci, lecz by∏a na tyle màdra, by w por´ rozstaç si´

z pisaniem.

To osobliwe, ale we wspó∏czesnej bu∏garskiej poezji kobiecej niezwykle

znaczàcà rol´ odegra∏a znajomoÊç j´zyków obcych. Pierwsze dwie z omawia-

nych poetek mówià po francusku. Nast´pne trzy ∏àczy p∏ynna znajomoÊç an-

gielskiego.12 Wszystkie uprawiajà poezj´ doskonale zrównowa˝onà, intelektu-

alnà, nawet – a mo˝e zw∏aszcza – gdy stawiajà na obscenicznoÊç, furi´ czy

wstr´t. Ka˝de s∏owo oznacza tu konkretnà rzecz lub wiàzk´ dobrze przemy-

Êlanych znaczeƒ. Na spontanicznoÊç nie ma miejsca – te kobiety chcà udo-

wodniç, ˝e irracjonalnoÊç czy psychologiczny eksces stajà si´ wyjàtkowo racjo-

nalne, jeÊli kompetentna i utalentowana kobieta we w∏aÊciwy sposób si´ nimi

pos∏u˝y.
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Miglena Nikolczina jest uczonà o Êwiatowej renomie.13 Specjalistka w zakre-

sie literatury Êwiatowej, psychoanalizy, studiów kobiecych i genderowych, pobie-

ra∏a nauki u Julii Kristevej. Nigdy nie stara∏a si´ ukrywaç swej przeogromnej

erudycji, przeciwnie, z ochotà wdaje si´ w dyskusje na temat interpretacji swo-

ich wierszy, kontroluje ich odczytania, upomina si´ o pomini´te aspekty. Lubi

wiedzieç, co robi, choç ma ÊwiadomoÊç, ˝e w istocie nikt nie ma dost´pu do ta-

kiej wiedzy. Jej wiersze nigdy nie sà po prostu pi´kne, s∏owa po prostu dosko-

nale dobrane. Jej poezja nie niesie przes∏ania, raczej ma do wykonania misj´ –

misj´ oÊwiecenia zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn, co do ucià˝liwoÊci, jakà dla

jednych i drugich bywa ich p∏eç biologiczna i kulturowa; co do brzemienia, ja-

kim jest p∏eç odmienna, jakim jest zawsze p∏eç jako innoÊç. Mo˝na by rzec, ˝e

to poezja a˝ do przesady „niebiesko-poƒczoszna”: jest tu wszelka mitologia eman-

cypacyjna, wszystkie te ksià˝ki i ukryte cytaty, wszystkie parodie i pastisze, ca∏a

ironia, której ofiarà ostatecznie pada sam czytelnik. Ale utwory te majà tak˝e

mocne osadzenie w rzeczywistoÊci – bardzo cz´sto punktem wyjÊcia jest w nich

jakieÊ osobiste zdarzenie czy wspomnienie biograficzne. Poezja ta nigdy nie od-

dala si´ od anglosaskiej tradycji opowiadania, a ostatnia ksià˝ka Nikolczinej na-

wet w tytule ma „krótkie historie”. Ona sama jednak nigdy nie poprzestaje na

poziomie opowieÊci – w jej liryce ka˝da historia musi wydaç z siebie jakiÊ po-

tencja∏ alegorycznoÊci. Z kolei alegoria bynajmniej nie niweczy opowieÊci, ale

sprowadza nas na powrót do jej autonomicznej samowystarczalnoÊci. We wspo-

mnianym ostatnim tomie wierszy pot´ga opowieÊci roÊnie paralelnie do sennego

strumienia ÊwiadomoÊci, jakby opowieÊç sama siebie wymyÊla∏a, sama wysnu-

wa∏a z siebie swoje sensy. Miglena Nikolczina opowiada o ciele i o j´zyku, o re-

alnoÊci i fa∏szu cia∏a i j´zyka, o seksie, seksualnoÊci i seksualnej ró˝nicy, o mi-

∏oÊci jako strategii przezwyci´˝ania seksualnej ró˝nicy, o terrorze totalnoÊci

i niszczycielskim totalitaryzmie jednoznacznych podzia∏ów mi´dzy p∏ciami, kla-

sami, j´zykami, kulturami, cia∏ami i mentalnoÊciami. To poezja traktujàca o wà-

t∏ej sile wiedzy, gdy stawkà jest szcz´Êcie i bycie razem; o niemo˝noÊci radykal-

nie wielonarodowego i wielokulturowego polilogu, który pozwoli∏by wyrwaç si´

z b∏ogiego (lub przekl´tego) milczenia.

Majàc pe∏nà ÊwiadomoÊç zabójczej g∏´bi i z∏o˝onoÊci, jaka cechuje poezj´ jej

mistrzyni, Migleny Nikolczinej, jej uczennica, Amelia Liczewa14 (kolejna teore-

tyczka literatury i aktywnie dzia∏ajàca feministka) wybra∏a taktyk´ odwrotnà, two-

rzàc wiersze straszliwie jasne i przezroczyste; wiersze, które niczego nie skrywa-

jà – ani ich intencji, ani ich konstruktywnej strategii, ani funkcji zastosowanych

w nich chwytów, ani nawet wpisanego w nie przes∏ania, najcz´Êciej formu∏owa-

nego w ostatnich s∏owach. W istocie twórczoÊç ta nie oczekuje, ani nie wymaga

egzegezy – tak jasna jest jej konceptualna koncentracja i minimalistyczny pu-
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ryzm, tak przewidywalne jej wewn´trzne wzloty i ucieczki poza symboliczny

kontrakt i patriarchalny porzàdek. Wiersze z ostatniego tomu Liczewej pt. ÄÁ·ÛÍË
(Abecad∏a) wykorzystujà t´ samà dwug∏osowà struktur´: g∏os pierwszy, pe∏en

wiary w siebie i pozytywnie do wszystkiego nastawiony, nale˝y do spo∏eczeƒstwa,

zdrowego rozsàdku, powszechnego prawa i obyczaju, do rodziny i szkolnictwa.

Drugim, prywatnym i osobistym g∏osem przemawia dziewczyna, która w miar´

odkrywania rosnàcego w niej oporu wobec w∏adzy i otaczajàcych jà instytucji

publicznych, staje si´ kobietà. RzeczywistoÊç spo∏eczna wraz z jej mitami, rytu-

a∏ami i zasadami jawi si´ jako konwencja g∏upoty i nonsensu, a postrzegany

przez dziecko rozdêwi´k mi´dzy nisko cenionà wiedzà i spontanicznym oporem

okazuje si´ formatywny. Wewn´trzna emigracja kobiecej bohaterki tej liryki nie

sprowadza si´ li tylko do lamentu wyrzutka, osoby nietypowej, inteligentnej, wra˝-

liwej i zranionej. Owo „ja” odmawia podporzàdkowania si´, biernie lub aktyw-

nie zwalcza status quo opanowanych przez dyscyplin´ przestrzeni, jakie przysz∏o

mu zamieszkiwaç. Mowa wy∏ania si´ tu jako szczelina mi´dzy j´zykiem i g∏osem,

gramatykà/logikà i retorykà/wyobraênià. Liczewa wszak˝e nigdy nie stawia na me-

chanicznà quasi-wolnoÊç retorycznej niedecyzyjnoÊci, na wymykanie si´ sensowi.

Skutecznym negocjatorem pomi´dzy Êwiatem i j´zykiem pozostaje jej cia∏o uka-

zywane jako miejsce ich spotkania, niekiedy zderzenia, ale tak˝e kompromisu.

Pami´tajmy, ˝e do walki przeciwko wiedzy i jej instytucjom Liczewa zaprz´ga

ca∏kiem sporà wiedz´ teoretycznà i w tym w∏aÊnie tkwi ostateczna ironia jej lo-

su i wiary: b´dàc zdecydowanà wojowniczkà przeciwko instytucjom w∏adzy i wie-

dzy, nie przestaje byç uczonà i coraz bardziej znaczàcà osobistoÊcià politycznà.

Poza wszystkim jej ksià˝ki, z ich ambicjà zachowania autentycznoÊci cia∏a, po˝à-

dania, mi∏oÊci i trwogi, pozostajà ksià˝kami uczonej. Wiersze Liczewej – we-

wn´trzna biografia dorastajàcej dziewczyny – noszà na sobie siƒce nabytej mà-

droÊci o w∏adzy wiedzy.

Kristi Dimitrowa15 porzuci∏a akademi´ dla pracy w dziale kulturalnym gaze-

ty codziennej. Jej poezja nie nadaje si´, by recytowaç jà na g∏os; nie ma nawet

zamiaru ekscytowaç czy wstrzàsaç. Za wszelkà cen´ chce mówiç gorzkà prawd´.

Spokojna, lecz mocna, demonstruje wiar´ w siebie, jakiej na pró˝no szukaç u in-

nych omawianych tu autorek. Z niesamowitym skupieniem i spójnoÊcià buduje

swój poetycki Êwiat; Êwiat, który ma ÊwiadomoÊç, ˝e nie jest sam, wiedzàc zara-

zem, ˝e jest jedyny. Dimitrowa zdaje si´ unosiç zbyt wysoko, by mog∏y jà dosi´-

gnàç abstrakcje, ogólne rozwiàzania, uniwersalne sensy: wie ona a˝ nazbyt do-

brze, i˝ w przestrzeni, którà zamieszkuje, nic nie jest ani abstrakcyjne, ani

ogólne. Wypowiada i uk∏ada obok siebie potoczne wyra˝enia i banalne kon-

strukcje po to, by powtórnie nape∏niajàc je sensem, zdemaskowaç ich uprzednià
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nik∏oÊç i pustk´. W przeciwieƒstwie do Nikolczinej i Liczewej, poetka ta zdaje

si´ wierzyç, ˝e zdo∏a si´ obejÊç bez wiedzy, wiedzàc, ˝e istnieje wiedza transcen-

dentalna, niedosi´g∏a, zaÊ poezja ma nam nieustannie uÊwiadamiaç jej obec-

noÊç. Krótko mówiàc, jest to inteligentna i nieostentacyjna poezja wiary, a to

bardzo trudny rodzaj twórczoÊci, nie ma co do tego wàtpliwoÊci. S∏owem-klu-

czem jest tu, jak si´ wydaje, „dziwne”, a gatunkiem, do którego wiersze te na-

wiàzujà – przypowieÊç. Oto przyk∏ad:

Illumael

*

– Jak ci na imi´? –

spyta∏am go. – MyÊl´,

˝e ci´ znam, ale nie wiem

jak masz na imi´.

– Powiedz jakieÊ imi´ i

b´dzie ono moje.

– To znaczy, ˝e

Mam nadaç ci imi´?

– Nie, masz je tylko odgadnàç.

– Illumael.

**

– Illumaelu,

czy mog´ coÊ dla ciebie zrobiç?

– Zrób coÊ dobrego dla innych,

a wróci to do mnie.

– Wi´c cokolwiek zrobi´

Mam powiedzieç „to dla niego”?

– Nie, ja nie posiadam trzeciej osoby,

jestem tylko „ty”

albo „ja”.

***

I znowu by∏am

z Illumaelem.

– Illumaelu – mówi´ mu –

nie masz skrzyde∏,

a pasowa∏yby ci.

Dobrze byÊ w nich wyglàda∏.”

– Nie potrzebujemy skrzyde∏ –

opowiedzia∏ Illumael –

bo i bez tego

latamy.
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Zakoƒcz´ niniejszy przeglàd omówieniem twórczoÊci Nadie˝dy Radu∏owej16,

najm∏odszej i byç mo˝e najbardziej utalentowanej spoÊród kobiecych g∏osów

w literaturze bu∏garskiej po roku 1989. W pewnym sensie jej twórczoÊç ognisku-

je w sobie wszystkie najwa˝niejsze tendencje i poszukiwania pisarstwa kobiece-

go w jego oryginalnej, francuskiej wersji ¯criture féminine. Imponujàco wykszta∏-

cona, Radu∏owa zdo∏a∏a osiàgnàç form´ bardziej organicznà dzi´ki temu, ˝e swojà

erudycj´ uczyni∏a niemal niezauwa˝alnà, traktujàc jà zaledwie jako impuls czy

te˝ drugie dno niekoƒczàcej si´ opowieÊci o przenikliwej, nigdy niezaspokojonej

(auto)percepcji. To jedyna spoÊród wymienionych przeze mnie autorek, która

nie ukrywa wewn´trznej potrzeby powrotu do rzeczy, do materialnego pi´kna

otaczajàcych jà przedmiotów i cia∏, niewa˝ne – ˝ywych czy martwych. Jej poetyc-

ka biografia nie zostaje ani uwewn´trzniona, ani te˝ katapultowana poza sfer´

widzialnego i dotykalnego. Kobiecego cia∏a u˝ywa si´ tu raczej jako êród∏a ko-

munikacji z dookolnym ma∏ym Êwiatem, a nie jako narz´dzia: porozumienie wy-

p∏ywa z cia∏a ku przedmiotom i podmiotom, prowokujàc je do zabawy. Dla uzy-

skania tego efektu poetka ostro˝nie rozgrywa takie atuty, jak infantylizm, wysoka

temperatura uczuç, obsesyjne cytowanie, zdrobnienia, nostalgiczne pragnienie

uchwycenia chwili teraêniejszej, a tak˝e swoisty, utkany ze Êwiat∏a i czasu Bil-

dungsroman. Jej liryka nie wstydzi si´ krwawiç i odczuwaç bólu, nie wstydzi si´

nuciç ko∏ysanek i zapadaç w sen wÊród s∏ów, które wymawia. Nie boi si´ mówiç

o ogniu p∏onàcym w kominku i o wiernym ciele spowitym w bo˝onarodzeniowe

girlandy z lampek i bia∏ych k∏´bków waty.

Bardzo krótka konkluzja:

Najkrótszà diagnozà, jakà mo˝na by postawiç wspó∏czesnej literaturze kobie-

cej, by∏aby obsesja „ja”: prawie wszystkie autorki sà zainteresowane g∏ównie so-

bà, jakby nareszcie pozwolono im si´ odkryç i ujawniç, jakby w tym wszystkim

nie chodzi∏o ani o literatur´, ani o j´zyk, ani o Êwiat, spo∏eczeƒstwo czy ˝ycie,

lecz o ich w∏asne Ja, niedotykalny cud Ja-bycia: Ja-jestem to jedyne, co ma zna-

czenie. Jest To, co jest.

Problemem bu∏garskiej kultury, literatury, kina, sztuki jest, mo˝na to chyba

stwierdziç, wr´cz endemiczny brak integrujàcego dyskursu interpretacyjnego, któ-

ry zapewni∏by jakiÊ wspólny grunt dla rozumienia sztuki w ogóle, który dostar-

czy∏by specyficznych narz´dzi analitycznych i logiki w∏aÊciwej dla poszczegól-

nych dziedzin sztuki i praktyk artystycznych. Mówiàc wprost – brakuje nam

mianowicie kultury rozumianej jako wspólnota interpretacyjna dla ró˝nych idio-

synkratycznych auto-ekspresji i specjalistycznych ˝argonów.

Problemem literatury kobiecej jest natomiast to, ˝e albo czytana jest jako

w∏aÊnie i specyficznie kobieca, lub te˝ jako literatura per se, bez ˝adnych do-

okreÊleƒ. Przedstawiona powy˝ej doraêna egzegeza mia∏a byç próbà przerzuce-

nia mostu mi´dzy tymi dwoma uj´ciami.

Z angielskiego prze∏o˝y∏a Ewa Kraskowska
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SUMMARY

Female and Feminine Voices in Bulgarian Literature after 1989: an Exigent Exegesis

There is no such thing as feminist discourse within the frames of Bulgarian literature neither

before, nor after 1989, claims the author of this article. If such used to exist or have made

inroads recently, however, he continues, it does not need to be mentioned, least of all as

literature. According to Kamburow, feminist discourse and good literature appear as two rather

contradictory matters not only in the Bulgarian milieu. Nevertheless, his overview tries to

encompass the most powerful female voices in contemporary Bulgarian literature with a special

emphasis on the feminine voices, on l’¯criture féminine when such has taken place in the

writings of: Virginia Zaharieva, Silvia Choleva, Miglena Nikolchina, Christine Dimitrova,

Nadedzda Radulova, Fedja Filkova, Amelia Licheva, Albena Stambolova, Raina Markova,

Ina Grigorova, Elena Alexieva, Maria Stankova, Emilia Dvorjanova, Dzivka Simova, Theodora

Dimova and others.
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KATERINA KO¸OSOWA

Kobieta i Âmierç: splot wyobra˝eƒ

1. Wprowadzenie

Wspó∏czesne interdyscyplinarne badania nad greckà staro˝ytnoÊcià oparte na

poststrukturalistycznej spuÊciênie metodologicznej, za których twórc´-za∏o˝ycie-

la uwa˝aç mo˝na Jean-Pierre’a Vernanta, pokazujà, i˝ w obr´bie kultury wytwo-

rzonej w owej kolebce europejskiej cywilizacji ustanowiony zosta∏ konstytutyw-

ny i nierozerwalny zwiàzek pomi´dzy obrazami „Kobiety” i „Âmierci”. W zbiorowej

wyobraêni obywateli i nie-obywateli greckiego miasta-paƒstwa „Kobieta” by∏a

uto˝samiana z tkankà cielesnà (flesh) i glebà (soil), z narodzinami cia∏a (body),

tkanki (flesh), natury – z „materialnym” (które w filozoficznym j´zyku tamtych

czasów okreÊlono by jako hylé), a zatem, na zasadzie koniecznoÊci, z rozk∏adem

tego˝, ze Âmiercià. Prace badaczy takich jak Margaret Alexiou – ˝e wymieni´

tylko jedno z wielu znaczàcych nazwisk – ukazujà, i˝ ta relacja jest znacznie

starsza od greckiego miasta-paƒstwa, ˝e przetrwa∏a epoki, które po nim nastà-

pi∏y i zachowuje ˝ywotnoÊç po dziÊ dzieƒ. Nale˝y jednak mieç na uwadze, i˝ –

jak wynika z tego rodzaju badaƒ – ów odwieczny zwiàzek przedstawieƒ kobiety

i Êmierci jest zjawiskiem w specyficzny sposób usytuowanym kulturowo i geogra-

ficznie. Jest on mianowicie charakterystyczny dla przestrzeni geopolitycznego

i kulturowego dziedzictwa bizantyjskiego z ortodoksyjnym chrzeÊcijaƒstwem jako

religià paƒstwowà. W istocie autorytatywne badania tej kwestii wskazujà, i˝

praktycznie wszystkie przyk∏ady owej osobliwej symbiozy dwóch domen wyobra˝e-

niowych („Kobieta” i „Âmierç”), trwajàcej przez ca∏y proces transformacji (chrystia-

nizacji), dotyczà obszaru okreÊlanego dziÊ mianem Europy Po∏udniowo-Wschod-

niej, czyli Ba∏kan. ZaÊ nierozerwalny charakter tej relacji manifestuje si´ poprzez

rol´ i w∏adz´ przypisywanà kobietom w ba∏kaƒskich rytua∏ach ˝a∏obnych i cere-

moniach pogrzebowych tak w czasach antycznych, jak i w dzisiejszych realiach

kulturowych. W moim odczuciu zresztà takie „ostre” okreÊlenia, jak „rytua∏ ˝a-

∏obny” czy „ceremonie pogrzebowe” znacznie ograniczajà i umniejszajà rol´ od-

grywanà w naszej cywilizacji przez kobiety wobec Êmierci i wobec zmar∏ych. Ich

odpowiedzialnoÊç nie ogranicza si´ przecie˝ tylko do samego obrz´du lamenta-

cji – dziÊ znacznie zmodernizowanego – i do przygotowania cia∏a do pochówku,



lecz si´ga dalej, w czasowo ustrukturyzowane praktyki ˝a∏oby i podtrzymywania

pami´ci o zmar∏ym. Tak samo jak w zamierzch∏ej przesz∏oÊci, równie˝ i dzisiaj

uwa˝a si´ kobiety za najlepiej predysponowane do organizowania obrz´dów

upami´tniajàcych (w naszych czasach nakazywanych przez KoÊció∏), czyli do od-

wiedzania grobu w siódmym, dziewiàtym i czterdziestym dniu po pogrzebie, po

up∏ywie szeÊciu miesi´cy, w pierwszà rocznic´ itd. Opieka nad mogi∏à (domem

osoby nie˝yjàcej) jest tak˝e zwyczajowo uwa˝ana za zadanie kobiety – dziÊ na

Ba∏kanach postrzega si´ je jako w sposób niemal naturalny przynale˝ne dome-

nie ˝eƒskoÊci, przypisane „naturze” kobiecej lub te˝ z niej wynikajàce tak samo,

jak opieka nad domostwem ˝ywych. Równie˝ podtrzymywanie pami´ci o zmar-

∏ych poprzez okazywanie ˝a∏oÊci – w antyku okreÊlanej greckim s∏owem pothos1

– traktuje si´ jako naturalnà zdolnoÊç kobiety, a tym samym jako jej spo∏eczny

obowiàzek.

Có˝ zatem sprawia, ˝e kobieca „natura” jest tak „naturalnie”, tak „esencjali-

stycznie” predysponowana do ˝a∏oby? I dlaczego ˝a∏oba stanowi tak istotny ele-

ment podtrzymywania pami´ci o zmar∏ych, owego niezmordowanie ponawiane-

go przywo∏ywania ich pomi´dzy ˝ywych (a tym samym w∏àczania do Âwiata ˝ywych,

choçby tylko poprzez podkreÊlanie jego/jej statusu osoby nie˝yjàcej)?

Jean-Pierre Vernant przedstawi∏ wielce subtelnà i z∏o˝onà interpretacj´ grec-

kiego pothos (˝alu i t´sknoty za utraconà osobà) w ksià˝ce Figures, idoles, ma-

sques (Vernant 1990), objaÊniajàc ˝a∏ob´ jako nieustajàce po˝àdanie ukochanych

zmar∏ych, po∏àczone z przemo˝nà potrzebà przywo∏ywania ich wizerunku po-

przez „inwestowanie” w imaginowane bez ˝adnych ograniczeƒ „˝ycie poÊmiert-

ne” (after-life) – w pami´tanie. A tak˝e jako strategi´ odrzucania, minimalizo-

wania niebezpieczeƒstwa zapomnienia (oubli) zwiàzanego z oddaniem si´ ˝yciu

i jego przyjemnoÊciom.2 ˚a∏obne „czepianie si´” wspomnieƒ o zmar∏ej osobie

skutkuje psychicznie stanem, który w j´zyku freudyzmu okreÊla si´ jako trwa∏à

kateksj´ (cathexis)3 w stosunku do (utraconego) obiektu uczuç. Ów narcystycz-

ny akt stanowi tak wielkà inwestycj´ psychicznà, ˝e zaczyna funkcjonowaç jako

220 KATERINA KO¸OSOWA

1 Gr. pothos oznacza t´sknot´, pragnienie, przemo˝nà ch´ç, potrzeb´ posiadania czegoÊ;

w mitologii greckiej Pothos by∏ synem Zefira i bratem Erosa, reprezentujàc t´sknot´ za czymÊ

nieosiagalnym, co mo˝na zdobyç tylko w ˝yciu pozaziemskim, stàd jego zwiàzek ze Êmiercià.

Pothos to równie˝ nazwa odmiany bluszczu, którym obsadza si´ groby – przyp. t∏um.
2 W pewnych momentach, jak mogliÊmy zauwa˝yç, odgrywajàcy narzuca∏ si´ tak intensywnie,

domagajàc si´ tak wy∏àcznej uwagi, i˝ wspomnienia o zmar∏ej osobie zdawa∏y si´ nabieraç cha-

rakteru obsesji. W takich chwilach psyche zmar∏ego przejawia si´ w fantasmagorycznej formie eido-

lon (Iliada 23, 58) i wtedy tak˝e ˝yjàcy, ca∏kowicie przeistoczony w pothos ˝a∏oby, nie ma ju˝ si-

∏y na dalsze ˝ycie (Odyseja 11, 202). Takie jest miejsce rytua∏u ˝a∏oby: polega ona na nieustannym,

obowiàzkowym wspominaniu zmar∏ego. Odrzucone zostaje wszystko, co mog∏oby odwróciç uwa-

g´ lub przynieÊç choçby chwilowe zapomnienie [podkr. K.K.]: posi∏ek, rozmowa, s∏odki sen. Przy-

k∏adem takiego zachowania mo˝e byç reakcja Achillesa na Êmierç Patroklesa. (J.P. Vernant,

1990: 42-43)
3 Kateksja – z gr. kathéksis (trzymanie) w psychoanalizie oznacza zaspokajanie impulsów

id przez znalezienie („uczepienie si´”) odpowiedniej osoby, przedmiotu, idei, czynnoÊci itp.

mogàcych te impulsy wy∏adowaç; niem. Besetzung – przyp. t∏um.



gwarancja przetrwania pami´ci o zmar∏ym; to w istocie poÊmiertne ˝ycie Wize-

runku ukochanej osoby w domostwie Ja pogrà˝onego w ˝a∏obie.

W czasach staro˝ytnych – podobnie jak dziÊ – istnia∏y tylko dwa mo˝liwe ob-

szary, w obr´bie których pami´ç (remembrance) mog∏a rozpoczàç swój ˝ywot,

a nast´pnie go kontynuowaç: wspomnienie (memory) zapisane i wspomnienie nie-

zapisane. To drugie jest prze˝yciem skrajnie osobistym, które nawet poddane

(intelektualnej) refleksji, nigdy do koƒca nie wyzb´dzie si´ owych mglistych (ne-

bular) resztek niewyra˝alnego, nigdy nie stanie si´ produktem czystej Refleksji,

nie da si´ zredukowaç do poj´cia, do oczywistej Prawdy bàdê Wiedzy. Nie po-

zwoli si´ Wyartyku∏owaç przez/w Symboliczne i nie wkroczy w Histori´, która

pozostaje obszarem pami´ci trwa∏ej i kolektywnej, przewa˝nie ograniczonej do

widzialnego Êladu, do Napisanego – do Tekstu Historii.

Jedynym widzialnym, namacalnym Êwiadectwem pami´ci o zmar∏ym, Êwiadec-

twem, które nie zapisze si´ w Historii, jest grób. Troska o to Êwiadectwo, dba-

∏oÊç o nie, a tak˝e jego nierozerwalny zwiàzek z rytualnie ustrukturyzowanym-

i praktykami upami´tniania – poprzez ˝a∏ob´ – zast´puje histori´, zapewniajàc

mogile szczególne miejsce w kulturze materialnej (zmar∏ych) i odpornoÊç na dzia-

∏anie czasu. Nale˝y zatem postawiç pytanie, dlaczego owà specyficznà odpowie-

dzialnoÊç spo∏ecznà przypisano w∏aÊnie kobietom? Najkrócej mo˝na jà opisaç

jako misj´ zachowania osoby zmar∏ej w pami´ci poprzez ˝a∏ob´ oraz troszcze-

nie si´ o fizyczne aspekty Êmierci – takie jak przygotowywanie zw∏ok do po-

chówku oraz dba∏oÊç o grób jako materialny znak Êmierci. Dlaczego na kobie-

tach, zw∏aszcza w kr´gu kultury ba∏kaƒskiej, spoczywa odpowiedzialnoÊç za

„pami´tanie poza Historià”, za pami´ç jako „Prze-˝ycie” i za „materialne” (cie-

lesne) aspekty Êmierci? Rozwa˝ajàc t´ kwesti´, proponuj´ wziàç pod uwag´ wy-

obra˝enia produkowane przez literatur´ wspó∏czesnà – w tym konkretnym przy-

padku przez wspó∏czesnà/nowoczesnà literatur´ macedoƒskà – oraz zastanowiç

si´ nad sposobem, w jaki Literatura nieustannie umacnia i kulturowo legitymi-

zuje Âmiertelno-Kobiece Imaginarium.

2. Wizerunek ˚a∏obnej Matki, ˚ony, Siostry... 
a literatura macedoƒska

Kobiety pogrà˝one w ˝a∏obie – matki, ˝ony, siostry (rzadko: córki) – to naj-

bardziej uderzajàce postacie we wspó∏czesnej literaturze macedoƒskiej, naj-

cz´Êciej analizowane przez badaczy i uwielbiane przez czytelników. Ich wize-

runki znaleêç mo˝na w wielu narracjach o charakterze epickim lub quasi-epickim.

Bohaterka uwa˝anej za arcydzie∏o literatury macedoƒskiej powieÊci Vlado

Maleskiego Krosna (1969, Razboj), zrozpaczona, za∏amana, a mimo to silna Bla-

guna jest wybitnym przyk∏adem takiej niezwyk∏ej, poruszajàcej, heroicznej –

w sensie pokornego poddania si´ losowi – kobiety. Prze˝ywa ona niemal ca∏e

swoje ˝ycie samotnie, oddajàc si´ ˝a∏obie po stracie kilkorga dzieci, m´˝a,

a wczeÊniej ojca i matki. OpowieÊç Blaguny to historia nieutulonego ˝alu, za-

równo w treÊci, jak i w formie, historia podmiotowoÊci, na którà sk∏ada si´ wy-
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∏àcznie ˝a∏oba. Bohaterka zostaje zredukowana do Podmiotu ˚a∏obnego. Ca∏a

dynamika jej narracji sprowadza si´ do „przetwarzania” niedajàcej si´ prze-

∏knàç traumatycznej grudy, do nieustannego prze-˝ywania bolesnej i nieodwra-

calnej straty. [...] PodmiotowoÊç Blaguny, substancja jej Ja, jest czystym ˝alem,

konstytuowanym wcià˝ od nowa za pomocà niestrudzenie odprawianych prak-

tyk ˝a∏obnych. Praktyki te sà – o czym by∏a mowa we wprowadzeniu – nieod-

∏àcznie zwiàzane z podtrzymywaniem pami´ci w wymiarze zarówno spo∏ecz-

nym, jak i osobistym, zapewniajàc wyobra˝eniowe (imaginary) ˝ycie poÊmiertne

zmar∏emu/zmar∏ej lub jego/jej wizerunkowi w przestrzeni fantazmatycznej. Dzi´-

ki nim Blaguna realizuje zadanie wa˝ne z perspektywy jej w∏asnego, narcy-

stycznego samoocalenia, lecz równie˝, poprzez spo∏ecznie ustrukturyzowane

praktyki ˝a∏oby, ponosi odpowiedzialnoÊç za ukochanych nie˝yjàcych. Po ich

Êmierci wcià˝ pe∏ni wobec nich rol´ opiekuƒczej matki, ˝ony i córki, a opie-

kuƒczoÊç ta przejawia si´ w podtrzymywaniu pami´ci przez ˝a∏ob´ i dbanie

o groby.

Centralna postaç bodaj najg∏oÊniejszej macedoƒskiej powieÊci lat 1980.

Pirej (1980, Chwast), Velika, podobnie jak Blaguna powiela ów obraz kobie-

ty usychajàcej, uginajàcej si´ pod ci´˝arem ˝a∏oby – jest dos∏ownie samà tkan-

kà ˝alu po nieodwracalnej stracie. Nie znaczy to, i˝by nie by∏a w pe∏ni ory-

ginalnà kreacjà literackà, jednak jako konstrukty kulturowe, z których

twórczoÊç artystyczna czerpie inspiracj´, obie te bohaterki sà w zasadzie iden-

tyczne.

Wydaje si´, ˝e pierwotny wzorzec owego motywu, tak cz´sto zwiàzanego z wiel-

kimi postaciami kobiecymi nowoczesnej literatury macedoƒskiej, odnaleêç mo˝-

na w prehistorii tej˝e literatury – w wizerunku matki op∏akujàcej z Serdarot (Sir-

dar) Gligora Prliceva (1861). Epos ten, napisany w greckiej katharevousa4,

wzorowany jest wprawdzie na Iliadzie Homera, lecz w pe∏ni nowo˝ytny jeÊli

idzie o g∏ówne wàtki tematyczne, przewa˝nie odnoszàce si´ do aktualnej myÊli

politycznej (idea budowania narodu), a tak˝e ze wzgl´du na indywidualistyczn-

à koncepcj´ postaci. Zamiast Priama – pogrà˝onego w ˝a∏obie ojca, który w Ilia-

dzie pe∏ni rol´ zwyczajowo przypisywanà kobietom – mamy tu Ned´, ˝a∏obnà

matk´, par excellence Obraz ˚a∏oby, charakterystyczny dla literatury skodyfiko-

wanej jako macedoƒska. Bez obawy nadu˝ycia mo˝na stwierdziç, ˝e ca∏e imagi-

narium zwiàzane z tà postacià pos∏u˝y∏o jako paradygmat dla wielu utworów

literackich, wÊród których powieÊci o Blagunie i Velice sà jednymi z najwybit-

niejszych.

W niezliczonych tekstach poetyckich i prozatorskich nagminnie pojawiajà si´

wyobra˝enia kruchych kobiet w czerni, pogrà˝onych w ˝a∏obie staruszek – czy

te˝ po prostu staruszek, gdy˝ one zawsze, z definicji, ubrane sà na czarno. Spo-

tyka si´ je z wielkà cz´stotliwoÊcià (nawet jeÊli nie sà bohaterkami opowieÊci,

ich wizerunki w nich wyst´pujà) na przyk∏ad w prozie Slavko Janevskiego czy

222 KATERINA KO¸OSOWA

4 Do roku 1976 oficjalny j´zyk niepodleg∏ego paƒstwa greckiego, stworzony przez Ada-

mantiosa Koraisa (1748-1833); nazwa pochodzi od gr. katharos – ‘czysty’ (przyp. t∏um.).



w liryce Jovana Koteskiego. Nie sposób ich uniknàç w literaturze, gdy˝ równie˝

w ˝yciu codziennym kobiety tradycyjnie pogrà˝ajà si´ w bezkresnej ˝a∏obie, gdy

tylko ich mà˝ lub inny wa˝ny cz∏onek najbli˝szej rodziny umiera.

Od kobiety oczekuje si´ tak ogromnego poÊwi´cenia w kultywowaniu pa-

mi´ci nie˝yjàcych bliskich, ˝e to zobowiàzanie wobec „kultury zmar∏ych” mo˝-

na wr´cz uznaç za czynnik w równym stopniu definiujàcy jej rol´ p∏ciowà

(gender), co to˝samoÊç. NatarczywoÊç obowiàzków zwiàzanych z op∏akiwaniem,

wynikajàca z absolutystycznego statusu wiecznie ponawianych aktów kobiecej

˝a∏oby w kulturze macedoƒskiej (i ba∏kaƒskiej), jest w wymiarze iloÊciowym

tak du˝a, ˝e nieuchronnie przynosi efekt jakoÊciowy w procesie formowania

PodmiotowoÊci. Ujmujàc rzecz w skrócie, ˝a∏oba i wynikajàce z niej kulturo-

wo-spo∏eczne zadania determinujà Wyobra˝one odnoszàce si´ do sfery kobie-

coÊci, stanowiàc tym samym konstytutywny element kobiecej podmiotowoÊci

zarówno we wspó∏czesnej Macedonii (i na Ba∏kanach), jak i w staro˝ytnej

Grecji. Mi´dzy tymi dwoma kulturowymi konstruktami ˝a∏oby – antycznym

i aktualnym – zachodzi znaczàca zbie˝noÊç w zakresie, nazwijmy to, „mini-

mum ideologii Êmierci” (minimum ideology of death). Mam tu na myÊli przede

wszystkim uderzajàcà koincydencj´ mi´dzy absolutyzmem greckiego pothos

oraz tendencjà do absolutyzacji zaanga˝owanej i niekoƒczàcej si´ ˝a∏oby w tra-

dycyjnym spo∏eczeƒstwie ba∏kaƒskim. Oba fenomeny wià˝à si´ zwyczajowo

z kobietami. I chocia˝ wskutek indywidualistycznego nastawienia kultury wspó∏-

czesnej oraz wp∏ywu idei emancypacyjnych (odziedziczonych po czasach ko-

munistycznych i uzupe∏nionych doÊwiadczeniem transformacji ustrojowej) sy-

tuacja dzisiejsza nie jawi si´ ju˝ tak spójnie i monolitycznie, to jednak nadal

mo˝na mówiç o trwa∏oÊci pewnych nieodleg∏ych czasowo tradycji ba∏kaƒskich,

nawet gdy wyst´pujà one w osobliwie odmienionych przez nowoczesnà i po-

nowoczesnà teraêniejszoÊç formach.

Na podstawie dotychczasowych rozwa˝aƒ i wniosków chcia∏abym wskazaç

dwie kwestie do dalszej dyskusji, a z nich wyprowadziç nast´pnie kilka kolejnych

zagadnieƒ. Przede wszystkim – jak wyjaÊniç tendencj´ nadawania aktom ˝a∏oby

(w staro˝ytnej Grecji i na wspó∏czesnym obszarze ba∏kaƒskim, w tym zw∏aszcza

w Macedonii) statusu szczególnego rodzaju absolutu? Czy w ba∏kaƒskiej to˝sa-

moÊci kulturowej istnieje jakiÊ konstytutywny czynnik umacniajàcy t´ sk∏onnoÊç?

Czy nierozerwalny zwiàzek kobiet z kategorià – a raczej z kulturowym konstruk-

tem – Âmierci ma charakter tak podstawowy, ˝e nale˝y uznaç Imaginarium Âmier-

ci za zasadnicze w pewnych kluczowych aspektach dla Wyobra˝eniowej Dome-

ny KobiecoÊci? I odwrotnie – czy ów zwiàzek obu poj´ç implikuje jakieÊ

rozumienie, percepcj´, konstrukcj´ Wizerunku Âmierci, które mo˝na wyjaÊniç po-

przez konstrukcj´ KobiecoÊci? A w koƒcu – czy ten podwójny splot ma istotnie

charakter fundamentalny, czy te˝ pojawi∏ si´ on jako efekt zwyk∏ego po∏àczenia

dwóch skrajnoÊci: Âmierci (w jej wymiarze bólu i nieczystoÊci) z KobiecoÊcià po-

strzeganà jako gorsza p∏eç? Innymi s∏owy – czy wzajemna relacja tych dwóch

sfer wyobra˝eniowych jest dzie∏em przypadku, czy te˝ jest – bàdê sta∏a si´ z cza-

sem – bardziej (i wzajemnie) konstytutywna?
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3. Refleksje wokó∏ powy˝szych pytaƒ

Wielowiekowa, ciàgnàca si´ na Ba∏kanach od czasów greckiej staro˝ytnoÊci

po dzieƒ dzisiejszy trwa∏oÊç logicznej i psychicznej substancji (zawartoÊci poj´-

ciowej) pothos w kulturowym formowaniu ˝a∏oby Êwiadczy o jej fundamentalnej

roli w tej cz´Êci Europy. Mam tu na myÊli nie tylko jej udzia∏ w tworzeniu ba∏-

kaƒskiej „kultury” czy „ideologii” Âmierci, lecz równie˝ w konstruowaniu ba∏-

kaƒskiej to˝samoÊci w najszerszym – a mo˝e i najstarszym – sensie tego s∏owa.

OdpornoÊç owego „minimum ideologii Êmierci” – a ÊciÊlej, ˚a∏oby – na dzia∏a-

nie czasu, na przemiany historyczne i religijne, mo˝na objaÊniç jedynie w Êwie-

tle trwa∏oÊci pewnych elementów szerszego kontekstu kulturowego. JeÊli mówie-

nie o pewnej trans-milenijnej niezmiennoÊci post-greckiej i post-bizantyjskiej

(a zatem równie˝ post-otomaƒskiej) to˝samoÊci kulturowej mia∏oby si´ okazaç

jednak zbyt problematyczne, to wolno nam przynajmniej uznaç za pewnik po-

wrót, czy te˝ wspó∏wyst´powanie, identycznych cech definiujàcych w obu „kul-

turach Âmierci”. Skoro w kulturach tych mamy do czynienia z a˝ tak istotnymi

zbie˝noÊciami, to mo˝emy wnioskowaç o istnieniu mi´dzy nimi podobieƒstw w pla-

nie bardziej ogólnym. To w∏aÊnie szeroki kontekst kulturowy stwarza „przestrzeƒ”

(mo˝liwoÊç) wykreowania i inauguracji subkultury Êmierci jako kluczowego ele-

mentu w obu przypadkach tej kulturowej topologii. Co zatem, spytajmy, owa

osobliwa wspólnota mówi nam na temat kulturowej (cywilizacyjnej) to˝samoÊci

obu kontekstów, a zw∏aszcza na temat tradycyjnej ba∏kaƒskoÊci? Jedna z mo˝li-

wych odpowiedzi na to pytanie brzmi, i˝ wskazuje nam ona na tendencj´ do ab-

solutyzacji pragnienia przezwyci´˝enia traumy Âmierci, która w istocie jest rów-

noznaczna z tendencjà do absolutyzacji pragnienia ˝ycia, czyli – Pragnienia tout

court (w terminologii psychoanalitycznej).5 W gr´ mo˝e równie˝ wchodziç „ra-

dykalizacja” okreÊlonej postawy wyobra˝eniowej, polegajàca na bezkresnym, osta-

tecznym oddaniu si´ kultowi pami´ci zmar∏ych, znajdujàcym wyraz w perma-

nentnym stanie ˝a∏oby. Wszak˝e jeÊli weêmiemy pod uwag´ fakt, i˝ owa

„radykalna” postawa w osobliwy sposób „skolonizowa∏a” ca∏à wyobra˝eniowà

domen´ Pragnienia (fantazmatycznego) jako bez reszty poddanego ˚alowi, oraz

˝e dokona∏a transgresji na terytorium Realnego, wówczas ponownie trzeba b´-

dzie uznaç ów gest raczej za „absolutyzacj´” ani˝eli za „radykalizacj´”. (Ta

ostatnia jest bowiem czymÊ w rodzaju „minimalistycznego absolutyzmu”, a tym

samym sprowadza si´ bardziej do poj´ciowego puryzmu ni˝ absolutyzmu stricto

sensu [...].) Owa absolutyzacja Pragnienia poprzez wyra˝anie go w postaci bez-

litosnych samowyrzeczeƒ i nieutulonego ˚alu sta∏a si´ tak odpornà na zmiany

cechà ba∏kaƒskiej to˝samoÊci kulturowej w∏aÊnie dlatego, i˝ przetrwa∏a stulecia

a˝ do dnia dzisiejszego. Z perspektywy psychologicznej postawa ta przypomina

greckie pothos, jednak grecki idea∏ Umiaru (Moderation) stanowi∏ imperatyw,

który obowiàzywa∏ równie˝ w praktykach/stanach ˝a∏oby. Jakakolwiek przesada
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5 Por. interpretacj´ zaproponowanà przez Alenk´ Zupancic w sytuujàcej si´ w obr´bie

dyskursu Lacana/˚iŒka ksià˝ce Ethics of the Real (2000), w której gest absolutyzacji Pragnie-

nia ukazany jest jako „sadystyczny” (tj. przynale˝ny de Sade’owskiej „filozofii” Pragnienia).



w tym wzgl´dzie, podobnie jak wszelkie wyolbrzymione pragnienie (aspiracja),

uznawana by∏a za hybris, nieumiarkowanie. Mo˝emy zatem uznaç, ˝e choç po-

stawa „absolutyzacji” by∏a nie tylko dopuszczalna, ale wr´cz propagowana, to jed-

nak w antycznym spo∏eczeƒstwie greckim istnia∏y w stosunku do owej potencjal-

nie hybrydycznej tendencji pewne ograniczenia czasowe i cenzuralne.

Spytajmy wi´c, za sprawà logiki jakich wewn´trznych mechanizmów „symbo-

licznej ekonomii” [w obr´bie interesujàcych nas – przyp. red.] kultur owa zbio-

rowa odpowiedzialnoÊç ˝a∏obna przypisana zosta∏a kobietom? Jakie implikacje

niesie ze sobà ustanowiony w ten sposób nierozerwalny zwiàzek pomi´dzy ab-

solutnym ˝alem i kobietami? Jak ta relacja jest powiàzana z odpowiedzialnoÊcià

za „materialne”/fizyczne aspekty Êmierci (przygotowanie zw∏ok do pochówku, tro-

ska o grób)? Czy (patriarchalna) zbiorowoÊç „rozpoznaje” po∏àczenie tych dwóch

Wyobra˝eƒ jako „naturalne”? (A bardziej precyzyjnie – czy po∏àczenie zosta∏o

„rozpoznane”/ustanowione wskutek „znaturalizowania” go?)

4. Splot dwóch domen

Jako wspólny mianownik Wyobra˝eniowej Domeny Kobiet i Imaginarium

Âmierci w ich wymiarach ˝alu, bólu i fizycznej oczywistoÊci (psychoanalitycznego

Realnego) w pierwszym rz´dzie przychodzi na myÊl ich marginalnoÊç czy raczej

peryferyjne usytuowanie. UwznioÊlona Âmierç – lub Wznios∏oÊç Âmierci – jako

Znak (czysta i oczyszczona pami´ç, remembrance) wpisana w pami´ç (memory)

zbiorowà pojmowanà jako Historia, w swoim znaczeniu najszerszym stanowi cz´Êç

Symbolicznego. Inaczej mówiàc, jest elementem struktur J´zyka (Dyskursu, „Âwia-

ta”6) produkujàcych normalizujàce i dominujàce sygnifikacje. Âmierç jako pami´ç

ustrukturyzowana zgodnie z normalizujàcymi mechanizmami spo∏ecznymi jest ko-

jàcà i komfortowà (comforting and comfortable) reprezentacjà doÊwiadczenia. Na-

tomiast Êmierç w postaci absurdalnie oczywistej obecnoÊci zw∏ok – b´dàcych,

w uj´ciu psychoanalitycznym, tyle˝ Realnym, co Nieprzek∏adalnym (lub Jeszcze-

-Nie-Prze∏o˝onym) na J´zyk – jest toposem dyskomfortu par excellence. I w∏a-

Ênie owo zdarzenie, owo doÊwiadczenie Êmierci w jej aspektach traumatycznych

– Realnym i Bolesnym – uprzednich wobec lingwistycznego i uwznioÊlajàcego

odtworzenia w J´zyku, zostaje przypisane Kobietom jako ich odpowiedzialnoÊç.

Opieka nad Traumatycznym staje si´ „przywilejem” Kobiet w stosunku do Âmierci

i Zmar∏ych.

Jako ˝e nasze post-metafizyczne czasy dowiod∏y, i˝ nie mo˝na pos∏ugiwaç si´

poj´ciem „Kobiety-Jako-Takiej” (the Essence-of-Woman) – a zatem równie˝ Âmier-

ci-Jako-Takiej – wszelka próba ustanowienia mi´dzy nimi „esencjalnego” zwiàz-

ku (czy te˝ „Zwiàzku-Jako-Takiego”, the Essence-of-the-Link) wydaje si´ przed-

si´wzi´ciem od poczàtku skazanym na niepowodzenie. Oprócz konstytutywnie
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6 „Âwiat” w znaczeniu, w jakim u˝ywa go Fran˜ois Laruelle w swojej nie-filozofii (non-phi-

losophie): „Âwiat” MyÊli, Dyskursu, Transcendentalnego, wreszcie – „Filozofii” (termin, którym

nie-filozofia obejmuje wszystkie te poj´cia).



(definiujàco) peryferyjnej pozycji obu domen Wyobra˝eniowych (wobec central-

nej W∏adzy dyskursywnej i socjokulturowej) mo˝na w nich wykryç jeszcze jednà

cech´ o znaczeniu formatywnym – „wewn´trzny” zwiàzek z „Materialnym” (Cia-

∏em, FizycznoÊcià).

Przez ca∏e wieki istnienia europejskiej (zachodniej) cywilizacji Wyobra˝enio-

we (i Symboliczne) Patriarchatu traktowa∏o „Kobiet´” i „Natur´” jako imma-

nentnie ze sobà splecione. P∏odnoÊç i narodziny, powstawanie ˚ycia w jego wy-

miarze niedajàcego si´ pomyÊleç Realnego – w ich fizycznej namacalnoÊci krwi

i cia∏a, czy te˝ krwawiàcego cia∏a – jest (jako Wyobra˝enie CielesnoÊci) w Âwia-

tach Patriarchatu postrzegana w nierozerwalnym zespoleniu z Wyobra˝eniem Ko-

biety. Podobnie jak w przypadku Âmierci, tak w przypadku rodzàcego si´ ˚ycia

owa „nieod∏àcznoÊç” od Domeny Kobiecej polega na uprzednioÊci ˚ycia wobec

jakiejkolwiek sygnifikacji, jakiegokolwiek gestu lingwistycznej artykulacji (bàdê

transcendencji w/przez J´zyk). Wydaje si´, i˝ w owych dwóch splotach – Wy-

obra˝onej KobiecoÊci z Powstawaniem oraz z Rozk∏adem ˚ycia-w-jego-Ciele-

snoÊci – mo˝na dopatrzyç si´ immanentnego zwiàzku Kobiet z Domenà „Nie-

mego”, czyli pre-Symbolicznego (w czym pobrzmiewajà echa koncepcji Luce

Irigaray z Speculum de l’autre femme, 1974), czyli Realnego.

Mamy tu zatem do czynienia ze znaczàcymi gestami w wykonaniu Dominu-

jàcych Dyskursów Kultury (czyli Symbolicznego), z przypisaniem narzuconym

przez dyskursywnà i/lub tekstualnà dzia∏alnoÊç instancji zajmujàcych si´ dystry-

bucjà W∏adzy spo∏eczno-politycznej. Ów wewn´trzny splot Dwóch Wyobra˝eƒ zo-

sta∏ uwarunkowany przez Symboliczne (czyli przez „Âwiat”, przez Dyskurs W∏a-

dzy), b´dàce z samej swojej istoty Patriarchalnym. Stàd te˝ dalsze rozpatrywanie

kwestii „naturalnoÊci” tych relacji by∏oby b∏´dem lub po prostu nieporozumie-

niem. Sà one bowiem produktami „naturalizacji”, jaka dokona∏a si´ za sprawà

patriarchalnej konstrukcji „Âwiata”.

˚a∏oba i Kobiety wià˝à si´ ze sobà równie˝ poprzez wspólnà im obu cech´,

jakà jest marginalna, podrz´dna pozycja. Wewnàtrz „dyskursywnego kosmo-

su” ZbiorowoÊci praktykowanie ˝a∏oby, podobnie jak czyste, „niewyartyku∏o-

wane” doÊwiadczenie cierpienia, plasuje si´ na peryferiach „g∏ównonurtowej”

kultury Êmierci (oferujàcej „Âwiat” znaczàcych ‹signifying› artykulacji bólu).

T́  marginalnoÊç dzieli ono z KobiecoÊcià. Mimo i˝ „naturalizacja” zwiàzku

mi´dzy ˝a∏obà i kobietami ma najprawdopodobniej swoje êród∏a w opisanych

wy˝ej mechanizmach patriarchatu definiujàcych owo szczególne odniesienie

jako „esencjalnie” kobiece, zwiàzek ten sta∏ si´ równie˝ istotnym, formatyw-

nym Znakiem w konstytuowaniu specyficznie kobiecego doÊwiadczenia. Ów

produkt „naturalizacji”, za sprawà narzuconego uto˝samienia [˝a∏oby z ko-

biecoÊcià – przyp. red.], wr´cz musia∏ zaistnieç jako znaczàcy element „natu-

ry” kobiecej. Zarówno w czasach antycznych, jak i wspó∏czeÊnie na Ba∏ka-

nach, by∏ on i jest z regu∏y postrzegany jako „naturalny”.7 Dzieje si´ tak wskutek

tego, i˝ tradycyjna kultura wcià˝ nam narzuca, a Imaginarium literackie (przy-
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najmniej jeÊli idzie o kanon literatury macedoƒskiej) podtrzymuje, ów splot

Wyobra˝eƒ.

Nadia Seremetakis w znakomitym studium zatytu∏owanym The Last World: Wo-

men, Death and Divination in Inner Mani przedstawi∏a relacj´ mi´dzy ˝a∏obà

i kobietami w ostatnich dekadach XX wieku na przyk∏adzie greckiej wioski

(Mani). W owej wyrafinowanej interpretacji ˝a∏oby i statusu ˝a∏obnicy stwierdzi-

∏a mi´dzy innymi:

Kobiety reprezentujà przemoc Êmierci poprzez swoje w∏asne cia∏a. Ich postawa,

gesty i wyraz twarzy funkcjonujà jako korporalne teksty odtwarzajàce doÊwiadcze-

nie Êmierci jako przejÊcia i zak∏ócenia porzàdku w imieniu teraz ju˝ niemych i nie-

ruchomych zmar∏ych. (Seremetakis 1991: 74)

DoÊwiadczenie ˝alu, cierpienia i bólu zwiàzane z ˝a∏obà – z psychicznym tru-

dem ˝a∏oby – jest tutaj, jak widzimy, znowu nakierowane na cia∏o, na fizycznoÊç

jako jego par excellence topologi´, jako niezbywalnie mu przynale˝nà domen´

nieustannego powtarzania i uobecniania.

Porównujàc t´ interpretacj´ wspó∏czesnego greckiego konstruktu kulturo-

wego z interpretacjà przeprowadzonà przez Nicole Loraux w odniesieniu do

Grecji staro˝ytnej, mo˝na dostrzec uderzajàce podobieƒstwo i trwa∏oÊç sub-

kultury (Êmierci i ˝a∏oby), której uda∏o si´ pokonaç stulecia zmian historycz-

nych. Loraux mówi o antycznym pojmowaniu kobiecego (zw∏aszcza matczyne-

go) ˝alu jako o [...] bólu, który nigdy nie zapomina i który nieustannie karmi si´

sobà samym, podobnym do szaleƒstwa pami´ci (memory-rage), do Achillesowej

mënis – wÊciek∏oÊci, b´dàcej [...] dzieci´ciem Nocy, straszliwej i bezkresnej. (Lo-

raux 1990: 68-69)

Ów straszliwy ˝al, „znaturalizowany” do takiego stopnia, ˝e uto˝sami∏ si´

z kobiecà ˝a∏obà jako takà, pozostaje cz´Êcià macedoƒskiej (i ba∏kaƒskiej) wspó∏-

czesnoÊci, ˝ywiony i niestrudzenie reprodukowany w Wyobra˝eniowym naszej

wspólnoty przez wielkie dzie∏a nowoczesnej literatury naszego kraju.

Mimo marginalnoÊci, która jest jednà z definiujàcych cech Wyobra˝eƒ Kobie-

coÊci i Âmierci, mimo patriarchalnych êróde∏ kulturowej odpowiedzialnoÊci Ko-

biet za ˚a∏ob´ w jej wymiarze nagiego cierpienia, czystego bólu i fizycznoÊci, je-

stem przekonana, ˝e mamy tu do czynienia z toposem o wyjàtkowej potencjalnej

sile. Pozostajàc na kraw´dziach Realnego, jest on zarazem Wyobra˝eniowym, któ-

re mo˝e do∏àczyç do Symbolicznego – czyli do dominujàcego Dyskursu Wznio-

s∏oÊci – korzystajàc z osobliwoÊci swego uplasowania na granicach „Pozaj´zyko-

wego”, z mo˝liwoÊci, jakimi dysponuje „dzieci´ Nocy”, jak mówi Nicole Loraux,

„nieustannie powracajàcej i nieskoƒczonej”. Owo „nieruchome zawsze” (Lo-

raux) jako niestrudzone poÊwi´cenie i si´ganie ku Innemu (nawet utraconemu

na wieki) mo˝e staç si´ „ideologicznym” („filozoficznym”, dyskursywnym) êró-

d∏em stwarzajàcym szans´ przekszta∏cenia „Âwiata” (Dyskursu, Symbolicznego)

wykluczonych i niemych aspektów ˚ycia i Âmierci.

Z angielskiego prze∏o˝y∏a Ewa Kraskowska
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SUMMARY

The Imagined Woman and the Imagined Death Intertwined

This study investigates the perseverance, through the millenia into the current Balkanian

culture, of the ancient Greek rituals of mourning. The specific task of preserving the dead

in memory through mourning and presence of the physicality of death in this region has been

assigned exclusively to women, thus making the imaginary domains of Femininity and Death

inextricably related. The author enumerates several instances of the figures of a mourning

Mother, Wife and/or Sister in contemporary Macedonian prose in order to prove that the

state of grief and the death-related social-cultural duties seem to be defining the imaginary

domain of femaleness, and also the constitutive component of women’s subjectivity, both in

contemporary Macedonia (also the Balkans) as it was in Greek antiquity. This particular

inter-connectedness of the two domains can be explained, argues Kolosova, by the peripheral

position both occupied in the world of patriarchy (discursive, social-cultural power) and by

their close association with carnality. She finally concludes that in spite of the constitutive

marginality as one of the defining traits of the Death-Women Imaginary, it is a topos of

empowering potentiality, a source of introducing change, which can reshape the “World” of

the banned and muted aspects of Life and Death.
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ku∏y nad rozprawà doktorskà pt. Âwiat postsowiecki i kobiety. O prozie Ludmi∏y Pietruszewskiej,

Ludmi∏y Ulickiej i Tatiany To∏stoj.

Tatiana Rowieƒska – absolwentka Uniwersytetu im. ¸omonosowa w Moskwie, literaturoznaw-

czyni, krytyk, t∏umaczka. W roku 2001 obroni∏a napisanà pod kierunkiem prof. Marii Michaj-

∏owej prac´ doktorskà poÊwi´conà rosyjskiej prozie kobiecej w latach 1980-90. Jej zaintereso-

wania badawcze ogniskujà si´ wokó∏ zagadnieƒ literatury postradzieckiej, kultury elitarnej

i masowej, krytyki feministycznej.

Hanna Serkowska – dr hab., prof. nadzw. w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskie-

go, autorka licznych prac z zakresu najnowszej w∏oskiej literatury, krytyki i metodologii badaƒ

literackich. Publikowa∏a m.in. w Pami´tniku Literackim, Tekstach Drugich, Nowych Ksià˝kach,

Kwartalniku Neofilologicznym i w Acta Philologica. Autorka ksià˝ek: Le Radici medioevali di

Federigo Tozzi (1994), Uscire da una camera delle favole. I romanzi di Elsa Morante (2002),

Rzecz o Elsie Morante (2004).

SSvveettllaannaa  SSllaappÆaakk – ur. 1948 w Belgradzie, obecnie prof. nadzw. wy˝szej szko∏y Institutum Stu-

diorum Humanitatis w Ljubljanie (S∏owenia), gdzie wyk∏ada antropologi´ staro˝ytnoÊci i an-

tropologi´ genderowà. Od roku 1994 redaktor naczelna czasopisma ProFemina. W latach

1986-89 przewodniczàca Komitetu Obrony WolnoÊci S∏owa dzia∏ajàcego przy Zwiàzku Pisarzy

Serbskich. Uczestniczka licznych mi´dzynarodowych projektów i sieci naukowych. Najnowsze

publikacje ksià˝kowe to m.in. War Discourse, Women’s Discourse: Studies and Essays on Wars

in Yugoslavia and Russia (2000), ˚enske ikone XX veka (2001), Balkan Women for Peace,

(wspó∏red. z Ghislaine Deschaumes, 2003).

DDrraahhoommíírraa  VVllaaÆíínnoovváá – ur. 1944, prof. nadzw. Uniwersytetu w Opawie (Republika Czeska),

wyk∏ada czeskà literatur´ dziewi´tnastowiecznà, opublikowa∏a monografie EliÆka Krásno-

horská (1987), Pohledy na çeskou literaturu dvou století (2000), autorka licznych hase∏ w lek-

sykonie literatury czeskiej (Lexikon çeské literatury), artyku∏ów w czasopismach i tomach zbio-

rowych.
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Oksana Zabu˝ko – ur. 1960, ukraiƒska pisarka, poetka i eseistka. Ukoƒczy∏a studia filozoficz-

ne na Uniwersytecie w Kijowie. W roku 1987 obroni∏a doktorat. Pracuje w Instytucie Filozo-

fii Ukraiƒskiej Akademii Nauk. Otrzyma∏a stypendium Fundacji Fulbrighta, wyk∏ada∏a w Sta-

nach Zjednoczonych. Jest autorkà wielu tomików poetyckich, a tak˝e zbioru esejów Kronika

wed∏ug Fortynbrasa. Mi´dzynarodowà s∏aw´ przynios∏a autorce t∏umaczona na wiele j´zyków

powieÊç Badania terenowe nad ukraiƒskim seksem, która ukaza∏a si´ na Ukrainie w roku 1996

(wyd. polskie w r. 2003).

VViieerraa  ˚eemmbbeerroovváá – ur. 1948, prof. zw. Uniwersytetu w PreÆovie (S∏owacja), gdzie wyk∏ada s∏o-

wackà literatur´ wspó∏czesnà i teori´ literatury. Opublikowa∏a liczne monografie naukowe, m.in.

V súradniciach çasu (1987), Premeny epickej tvorby (1989), Próza a ças (1990), Súvislosti prózy

a literárnej vedy (1999), Text a kontext (2001).

IIvvaannaa  ˚iivvaannçeevviiçç--SSeekkeerruuÆ – ur. 1963, dr, absolwentka Uniwersytetu w Nowym Sadzie, gdzie

obecnie wyk∏ada w Katedrze Literatury Serbskiej i Porównawczej. Jej zainteresowania badaw-

cze obejmujà literatur´ jugos∏owiaƒskà XIX i XX wieku, stereotypy kulturowe i etniczne, pi-

sarstwo kobiece, wizerunki Innego w literaturze serbskiej i chorwackiej. Opublikowa∏a mono-

grafi´ pt. Uporednici juŒnoslovenskih knjiŒevnosti (2004) oraz liczne artyku∏y w czasopismach

naukowych, m.in. w The Modern Language Review, The Slavonic and East European Review,

a tak˝e w tomach zbiorowych.
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Abel Elizabeth 52
Achmatowa Anna 122
Adorno Theodor 20, 188
Agiejewa Wira 15, 17, 118, 119, 229
Aleksandrowa Rada 201
Aleksijewa Elena 201, 208, 210, 218
Aleksijewicz Swiet∏ana 18, 126–128, 136
Alexiou Margaret 219, 228
Alikadiç Bisera 191–193
Althusser Louis 144
Ana Jasmina 172, 185
Andreevski M. Petre 228
Andriejewa Zdrawka 201
Andronikova Hana 57
Andruchowycz Jurij 110, 119
Araszkiewicz Agata 36, 43
Arbatowa Maria 89
Archlebová Tamara 67
Arsic Branka 187
Arystoteles 206
Atwood Lynne 19, 23

Babel Izaak 96
Babic-Avdispahic Jasminka 189
Badinter Elisabeth 80, 81
Baer Monika 187
Baguszewicz Maria 125
Baku∏a Bogus∏aw 230
BalÆiç Jelena 172
Baráthová Nora 69
Barborík Vladimir 66, 70
Barnes Djuna 32
Barthes Rolland 9, 23, 167
Baszewa Mariana 201
Bator Joanna 28, 43, 78, 81, 107, 118
Bátorová Mária 66, 67, 69
Beauvoir Simone de 34, 48, 106
Beckerová Zdenka 66
Belková Zuzana 67

Bell Currer, Acton, Ellis; w∏aÊc. Brontë
Charlotte, Anne, Emily 15

Benetková Marie 74, 82
Benjamin Walter 107
Benstock Shari 30–32, 43
Berková Alexandra 54, 56, 60–62
Bia∏ko Anna 89, 93
Biczuja Nina 109
Biedermannová Carola 57, 59, 60, 62, 77, 79
Bielajewa Tatiana 85
Bieƒ Adam 105
Bierezowczuk ¸arisa 113, 118
Binswanger Christine 44
Biserko Sonja 168
Bjelica Isidora 155, 185
Blagojeviç Marina 187
BlaŒek Bohuslav 75, 81
BlaŒkova Jaroslava 66, 80
Blecha Ivan 63, 70
Bloom Harold 31
Bobiç-Mojsiloviç Mirjana 20, 176, 184,

186, 187
Bodnárová Jana 66, 67, 69
Bogart Humphrey 200
Bogdanowa Olga 105
Bogdanowicz Irina 126
Boguszewska Hanna 34, 35
Bolecki W∏odzimierz 44
Bo∏dak-Janowska Tamara 17
Bondar Taisa 129
Bordo Susan 80
Borkowska Gra˝yna 27, 29, 32, 33, 35,

36, 43, 44, 52, 80
Borowikowa Raisa 129
Bouçková Tereza 56, 57, 62
Brabcová Zuzana 56
Brach-Czaina Jolanta 41–43
Braidotti Rosi 41, 168
Breines Ingeborg 167
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BreŒná Irena 66, 67
Bre˝niew Leonid 98
Brka Amir 190
Buj∏o Konstancja 126
Bukowa Jana 201
Bu∏hakow Michai∏ 96
Butler Judith 31, 51, 80, 81, 143–145, 147,

168, 199
Butor Michel 209
Buzzatti Dino 210

åanakyová Scarlett 67
åelakovsky FrantiÆek Ladislav 53
Cervantes Saavedra 96
Charms Dani∏ 96
Chase V˘ra 57
Chester Pamela 18, 22–24, 187
Chmiel Katarzyna 105 
Chodorov Nancy 173, 174
Ch«ibková Maria 54, 72, 76, 81
Christian Barbara 31
Chrobáková Stanislava 66–70
Chuchma Josef 72, 76, 81
Ciechomska Maria 74, 81
Cixous Hél¯ne 20, 36, 47, 80, 82, 188, 197
Coelho Paulo 210
Colette Sidonie Gabrielle 32
Connell Robert 167
Crnjanski MiloÆ 168
Cuber Marta 29
åvoroviç Aleksandra 196–198
Cwietajewa Marina 96
Czapliƒski Przemys∏aw 30, 38, 43
Czech Jerzy 100, 105
Czermiƒska Ma∏gorzata 33
Czesnokowa Olga 125
Czika∏owa Irina 125
Czolewa Silwia 201, 212, 213, 218
åosiç Dobrica 155

Dali Salwatore 207
Dalipi Hana 158
Daly Mary 80
Daniel Ida 201
Dante Alighieri 96
Davies Norman 10, 24
Dàbrowska Maria 34
Del Ponte Carla 160, 163, 164

Deretiç Jovan 172, 174
Derrida Jacques 48, 121, 188, 199
Deschaumes Ghislaine Glasson 167, 230
Detoni Dujmiç Dunja 173, 174
Devátá Ivana 57
Dienie˝kina Irina 91, 92, 94
Dijk Susan van 174
Dimitrijeviç Jelena 138
Dimitrowa Blaga 201
Dimitrowa Kristin 201, 213, 215, 218
Dimow Dimitr 202
Dimowa Teodora 201–205, 208, 218
Dinnerstein Dorothy 169, 174
Djindjiç Zoran 155, 164
Djordjeviç Svetlana 159, 160
Djurdjiç Ljiljana 159
Djuriç Dubravka 159, 167, 176, 184, 187
Djuroviç-Habjanoviç Ljiljana 172
Dobnikar Mojca 137, 167
Dobrzyƒska Tekla 33
Dobyczin Leonid 96
Dojçinoviç NeÆiç Biljana 171, 172, 174
Donaldson Laura E. 31
Doron Jelena (Szanygina) 85
Dostojewski Fiodor 87
Dousková Irena 57
Dragiçeviç-ÂeÆiç Milena 185, 187
Drakuliç Slavenka 20, 157, 158, 167, 176
DraÆkoviç Vuk 180
Drndiç DaÆa 158
Dunin Kinga 28, 38–40, 43
Durakoviç Ferida 192–195
Duras Marguerite 208, 209
Durys El˝bieta 81
Dusowa Zanna 113, 118
Dvo«ákova Helena 66, 69
Dworjanowa Emilia 201, 202, 204–205,

208, 218
Dybel Pawe∏ 118
Dzikowska El˝bieta Katarzyna 167

Eide Ingrid 167
Eliot Thomas Stearns 31
Eliot George, w∏aÊc. Mary Ann Evans 15
Ezell J.M. Margaret 173, 174

Fajçíková Kveta 67
FarkaÆova Etela 66, 68, 69, 77, 80, 81
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Faulkner William 121
Feldeková Ol’ga 69
Felis Pawe∏ T. 17
Felman Shoshana 199
Ferko MiloÆ 65
Ficner Tatiana A. 125, 136
Fielding Helen 122
Figes Eva 31
Filipiak Izabela 29, 37
Filipowicz Halina 76, 81, 82
Filipowicz Marcin ¸ukasz 15, 16, 61, 73,

81, 229
Filkova Fedja 218
Fish Stanley 49
Fomenko Larisa 90, 94
Forrester Sibelan 18, 22–24, 187
Forster Edward Morgan 169
Foster Hal 44
Foucault Michel 11, 24
Freud Sigmund 20, 31, 188
Fuchsová Irena 57

Gabrielian Nina 94
GajdoÆová Anna 67
Gal Susan 21, 22, 24
Galant Arleta 29
Galcowaja Jelena 93
Gapiejewa Olga 18, 131–136
Gapowa Alena 125
Garner Shirley Nelson 52
Gavurová Eva 67
Gawarecka Anna 70
Gemert Lia van 174
Geniusz Larisa 126
Giddens Anthony 11, 24
Gilbert Sandra 31, 36, 43
GliÆiç Milivoje 165, 166
Gogol Niko∏aj 95
Gombrowicz Witold 121
Gordiç-Petkoviç Vladis∏ava 172, 174
Gorlanowa Nina 86, 94
Goscilo Helena 101, 102, 105
Gospodinow Georgij 202
Gosselin Emilia 33
Gostiewa Anastasja 90
Goszczyƒska Joanna 81, 229
Górnicka-Boratyƒska Aneta 33–35, 43
Graban-Pomirska Monika 37, 44

Graczyk Ewa 37, 38, 44
Graff Agnieszka 28, 43, 73, 82
Greer Germaine 31
Griffin Gabriela 168
Grigorowa Ina 201, 218
Grosz Elisabeth 80
Gruszecka Aniela 34, 35
Gubar Susan 31, 36, 43, 80
Gurczenko Ludmi∏a 88

Habermas Jürgen 19, 145, 167, 168
Habjanoviç-Djuroviç Ljiljana 184–187
HadŒikariç Avdaga 190
Halvoník Alexander 65–67, 70
Hartman Florence 160
Hauserová Eva 57, 59, 60, 62, 76–80, 82, 83
Havel Václav 74, 82
Hawkesworth Celia 174
Heilbrun Carolyn 48
Hendrychová 73
Hercíková Iva 56, 62
Herrmann Claudine 146, 167
Herzfeld Michael 167
Hlapec Dordeviç Julka 138
Hodrová Daniela 56, 57
Hofmann E.T.A. 146
Holst-Warhaft Gail 167
Homer 200
Horáková Milada 73
Horkheimer 20, 188
Horney Karen 78, 82
Hornung Magdalena 43
Hrabovská Hilda 66
Hudeçková Eva 57
HAlova Markéta 57
Humm Maggie 28, 43
Husserla Edmund 145
Hy˝y Ewa 28, 43

Ibrahimoviç NedŒad 20, 229
Ilczenko Oles’ 112
Ilf Ilja 96
Ipatowa Olga 18, 126, 128–129
Irigaray Luce 20, 36, 47, 80, 87, 90, 188,

226, 228
Ivanoviç Nevena 177, 184, 187
Ivekoviç Rada 157, 158, 183, 187
Iwanowa Mirela 201
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Iwasiów Inga 14, 15, 24, 26, 27, 43, 44,
46-52, 79, 82, 229

Izdryk Jurij 111

JambreÆiç Kirin Renata 187
Janáçek P. 70
Jandova Îofia 53
Janevski Slavko 222
Janion Maria 27, 30, 33, 37, 44, 46, 52
Jankoviç Zorka 138
Jelcyn Borys 18
Jelinek Elfriede 17
Jerkov Aleksandar 172, 186, 187
J´drzejczak M. 43
Johnson Barbara 46, 199
Jong Erika 113
Josifowa Jekaterina 201
Jovaniç DuÆka 185
Jovanoviç Biljana 176
Jowenko Swiet∏ana 109
Joyce James 31
Jónásová Anna 67
Juráñová Jana 66–69, 80
Jurkowska Barbara 105

Kahane Claire 52
Kamburow Dimitar 21, 24, 218, 229
Kamenická Renata 61
KantArková Eva 55, 56, 62
Kapitáñova-Csütörtökiova Daniela (ps.

Samko Tále ) 66, 68, 70, 71
Kapusta-Pofahl Karen 16, 24
KaradŒiç Vuk 151–153, 160
Karamzin Miko∏aj 87
Karasová Sabrina 57
Karpa Irena 122
KaÆiç Biljana 168
Kasjanowa Swiet∏ana 111, 112, 118, 119
Katajew Walentin 96
Katnic-BakarÆic Marina 189
KeçkeÆová Daniela 67
Keleová-Vasilková Táña 67
KeníŒowá Katarína 80
Kesiç Vesna 158
Kiczková Zuzana 64, 70, 76, 80–82
Kieniewiczówna Jadwiga 35
Kim Lilia 92
KiÆ Danilo 189, 210

Kisina Julia 90, 94
Kislicyna Hanna 15, 18, 136, 229
Klimentová Eva 72, 76, 81
K∏osiƒska Krystyna 27, 36, 38, 44
Kniesová Eva 66
Kobylanska Olga 108, 109, 117
Koch Magdalena 167
Kochanowski Jacek 37, 44 
Kochanowski Marek 44
Kociubinski Michaj∏o 109
Koczetkowa Polina 126
Kofman Sarah 31, 146, 167
Kofta Krystyna 20
Kolárová Jaromíra 55
Kolodny Anette 46, 48, 52
Ko∏osowa Katerina 21, 228, 230
Komjátiova Katarína 67
Komornicka Maria 37
Kononienko Jewgienia 111
Konrad György 10
Kopacki Andrzej 44
Korais Adamantios 222
Koreniewa Jelena 88
Korsak Tadeusz 43
Kosacz-Kriwiniuk Olga 108 
Kosatík Pavel 74, 82
Kosiƒski Jerzy 50
Kostenko Lina 109
Kostiç Stanislava 20, 123, 158, 185, 187,

197, 230
KoÆtunica Vojislav 160 
Koteski Jovan 223
Kotlarewski Iwan 112
Kovalyk UrÆul’a 80
Kowaczewa Kalina 201
Kowtun Walentyna 126, 129
Koz∏owski Micha∏ 24
Krandijewska-To∏stoj Natalia 96 
Krasiƒska Ewa 43, 82
Kraskowska Ewa 28, 29, 32, 34–36, 44,

46, 52, 167, 174, 187, 217, 227, 230
Krásnohorská EliÆka 53
Kriseová Eda 56
Kristeva Julia 20, 188, 208, 214
Kronja Ivana 185, 187
Krymski Agatangel 108, 109
Krzywicka Irena 29, 34, 37
Kubátová Marie 55, 62
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Kuczma Leonid 18
Kuczyƒska Alicja 167
Kuiç Gordana 172, 185–187
Kuncewiczowa Maria 34
Kundera Milan 10
Kuprijaszyna Sofia 91
Kurilová Júlia 66
Kusturica Emir 163
Kuêma Erazm 44
Kuêmina Irina 15, 16, 93, 105, 136, 230

Lacan Jacques 188, 224
Lang Peter 174
Laruelle Fran˜ois 225
Laurentis Teresa de 31
Laziç Radmila 158
Leerssen Joep 169, 174
Lejderman Naum 100, 105
Leskow Niko∏aj 95
Lichnerová Rút 69
Liczewa Amelia 201, 213–216, 218
Lipowiecki Mark 95, 96, 100, 105
Lispuchová Silvia 66
Loraux Nicole 226–228
Loukotková Jarmíla 55
Lovriç Jelena 158
Loy Mina 32
Lubkiewicz-Urbanowska Teresa 40
Lukács György 202
Lukiç Jasmina 13, 24, 177, 183, 187

¸ebkowska Anna 27, 44, 47, 52
¸esia Ukrainka 106–109, 117, 119
¸oziƒski Michai∏ 96
¸ukaszenko Aleksandr 18

Machala Lubomir 76, 82
Machovec Milan 74, 82
Mailer Norman 113
Makovská Natália 67
Maksimoviç Desanka 172
Maksimowa Jekaterina 88
Maleski Vlado 221, 228
Maliti Eva 67, 69
Mamonowa Tatiana 18
Mandelsztam Osip 96
Marçetiç Adrijana 185, 187
Marias Javier 210

Ma«íková Hana 82
Marinkoviç Nada 172
Markowa Raina 201, 202, 205, 207, 208,

210, 218
Marks Karol 144
Marsh Rosalind 23
MarÆiçanin Dragan 160
Masaryk Garrigue Tomasz 15, 73, 74, 82
MaÊliƒski Józef 105
Matios Maria 122
Meklina Margarita 90, 94
Melcer Wanda 34
Michaj∏owa Maria 230
Michaloviç Peter 70
Miçiç Dimowska Milica 176
Miedwid’ Wiaczes∏aw 111, 119
Mielcarek Piotr 43
Mikos Jaros∏aw 28, 43, 44
Miller Henry 113
Millet Kate 31, 47, 48, 106
MiloÆeviç Slobodan 160, 163, 164, 177–180,

183
Mináç Vladimir 64, 70
Mirovská Inna 56
Mitchell Juliet 31
Mizieliƒska Joanna 37, 44
Mladiç Ratko 160 
Modleski Tania 48
Moers Ellen 31, 61
Moi Toril 76, 82
MojŒiÆová Zuzana 66, 68
Mokrzycka Faustyna 33
Moldanová Dobrava 54, 61
Molier 96
Mondiano Patrick 210
Monnier Adrienne 31
Monyová Simona 57, 58
Moore Marianne 32
Moraczewska Bibianna 33
Moranjak-Bamburaç Nirman 189, 190
Moravçíková Otilia 66, 69
Moravia Alberto 209
Morawiec Arkadiusz 47, 49, 52 
Morris Pam 55, 56, 61
Mort Wal˝yna 18, 133–136
Mostov Julie 167

Nabatnikova Tatiana 94
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Nabokow W∏adimir 90, 95
Najder Halina 169
Nálepková Tatiána 57, 58
Na∏kowska Zofia 34, 36
Nancy Jean-Luc 88, 93
Narbikowa Waleria 86, 90
Nasi∏owska Anna 43, 187
Nebeská Iva 77, 82
N˘mcová BoŒena 53, 57
Nesvadbová Barbara 57, 58
Nietzsche Friedrich Wilhelm 42, 123
Nikolczina Miglena 200, 201, 213, 214,

216, 218
Nin Anaïs 32
Nitrová L’uba 66
Nitsch Kazimierz 34
NjeŒiç Tatjana 177, 187
Nováková Teréza 53
Novikova Irina 19, 24
Nycz Ryszard 27, 43, 44

Obermannová Irena 57, 58
Odojewski W∏odzimierz 47, 52
Ognjenoviç Vujica 184, 187
Oksamitna Swit∏ana 118
Olbrych Wies∏awa 118
Olesza Jurij 96
Omerbegoviç Nermina 195–196
Orzeszkowa Eliza 33, 34
Ostrowska El˝bieta 81
Osvaldová Barbora 72–74, 82
Ottway Sheila 174
Owens Craig 27, 44

Pagutiak Galina 111
Pakszys El˝bieta 187
Palavestra Pregrad 165, 166
Palej Marina 90, 102
Pammrova Anna 53
Panczowska Rada 201
Papiç ˚arana 142, 143, 157, 189
Paramonow Borys 134, 136
PaÆiç Mubera 191, 192
Paszkiewicz Eloiza 126, 129
Paszkowski Jewhen 110, 119
Pavelková Alexandra 67
Pavlova V. 94
Pawlowská Halina 57, 58

Paw∏yczko So∏omija 107–109, 112, 118, 120
Pedálova Antonia 53
Pekárková Iva 56, 62
Pelina Elino 210
Phillips Ursula 33
Pidmogilny Walerian 109
Pielewin Wiktor 91, 92
Pienià˝ek-Markoviç Krystyna 24
Pietrow Jewgienij 96
Pietrowskaja Jelena 93
Pietruszewska Ludmi∏a 87, 88, 102
Pikunowa Jelena 105
Plamínková FrantiÆka 73
Plath Sylvia 192
Platon 200
Podracká Dana 64, 70
Pokalczuk Jurij 110, 111
Polanskaja Irina 86
Poliszuk R. 94
Poltikoviçová Hana 57
Po∏ocka Jefrosinija 129
Ponomarienko Luba 111, 119
Popescu Simona 11
Popoviç-PeriÆiç Nada 157
PoÊwiatowska Halina 36, 37
Pound Ezra 31
Powaljewa Swiet∏ana 122
Prekopová Marcela 66, 67, 69
Pringle Keath 19, 24
Prlicev Gligor 222
Procházková Lenka 56
Proust Marcel 31
Przybyszewska Stanis∏awa 37
Puszkin Aleksandr 96
Putin W∏adimir 18
Putnam Tong Rosemarie 28, 44
Puzynina Gabriela 126
Pyrka∏o Swiet∏ana 116, 119, 122

Radoviç NadeŒda 187
Radu∏owa Nadie˝da 201, 217, 218
Radusinoviç Vesna 185–187
Radziwi∏∏ Urszula 125
Reinerová Lenka 56
Rem Goran 24
Remizow Aleksiej 95
Rettigova Magdalena Dobromila 53
Rich Adrienne 80
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Ritz German 27, 28, 44
Romotowski Z. 105
Rothmayerová Gabriela 66, 69
Rowda Maria 135
Rowieƒska Tatiana 15–17, 230
Rublewska Ludmila 126
Rudan Vedrana 17
Rudinsky Norma L. 82
Rusiecka-Pilsztynowa Salomea 125, 129

Sadur Nina 86, 94, 102
Safronow W. 118
Salecl Renata 160–167
Âalgo Judita 176
Salivarová Zdena 56
Sa∏ajczykowa Janina 105
Sand George 15
Sandauer Artur 39
Sarajliç Nafija 190, 191, 198
Sarajliç Âemsudin 190
Savitri w∏aÊc. Anna Zahorska 15
Scharawi Houda 139
Scheide Carmen 44
Âebestová Irena 64, 70
Sedgwick Eve 31
Sekuliç Isidora 172
Semkiw Rostis∏aw 114, 118
Seremetakis Nadia 147, 168, 227, 228
Serkowska Hanna 15, 230
ÂeÆelij Vojislav 160
Showalter Elaine 17, 24, 31, 36, 106, 118,

197
Siergiejewska Anna 92
Âiklová Ji«ina76
Sikorska Liliana 44, 52
Âikulová Veronika 66, 67
Simova Dzivka 218
Siniawski Andriej 95
Sitwell Edith 32
Skirmutowa Helena 35
Sklevicky Lydia 157, 168, 189
Skuratowski Wadym 112
Âkvarková Kveta 66
Âkvorecky Josef 74, 80, 82
SlapÆak Svetlana 15, 19, 20, 22, 157, 158,

167, 168, 230
Slavkovská Dana 66, 67
S∏ucka Anastazja 129

Smirnowa Dunia 101
Smulski Jerzy 46
Solanas Valerie 54, 60, 61
So∏tysik Marek 105
Sommerova Olga 75, 82
Sontag Susan 26
Spender Dale 31 
Spies Marijke 170, 174
Spivak Gayatri 31
Sprengnether Madelon 52
Srbljanoviç Biljana 160, 163–167, 172
Stalin Józef 139, 149
Stamboliç Ivan 155
Stambo∏owa Albena 201, 202, 208–210, 218
Stankowa Maria 201–203, 205–208, 218
Âtefánková Radka 57
Stein Gertrude 32
Strza∏ka Jan 105
Styblová Valja 55, 62
Sugiera Ma∏gorzata 44
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Ksià˝ka Feminizm jest drugim tomem serii wydawniczej Mi´dzynarodowej
Sieci Naukowej i Komisji Badaƒ Porównawczych Mi´dzynarodowego Komitetu
Slawistów, poÊwi´conej wybranym zjawiskom, tendencjom i perspektywom
w literaturach s∏owiaƒskich po roku 1989. Równolegle sà przygotowywane do
druku tomy: Transformacja (red. Halina Janaszek-Ivaničková), PodmiotowoÊç
(red. Barbara Czapik-Lityƒska), MniejszoÊci (red. Mieczys∏aw Dàbrowski).

Feminizm jako ruch spo∏eczny, jako ideologia i jako teoria czerpie swojà
energi´ w znacznej mierze z tego, ˝e od poczàtku swego istnienia zyska∏ za-
si´g ponadnarodowy, ˝e przekracza∏ granice paƒstw i kontynentów, ˝e wp∏ywa∏
na ˝ycie i mentalnoÊç ludzi z ró˝nych kultur, wspólnot etnicznych i warstw
spo∏ecznych. Mimo to „mobilnoÊç” tekstów rozpleniajàcych lokalnà, rodzimà
myÊl feministycznà w obszarze s∏owiaƒszczyzny do niedawna by∏a doÊç ogra-
niczona. Ów stan rzeczy w ostatnich latach zmienia si´ na lepsze i mamy na-
dziej´, ˝e niniejszy tom choç w skromnym wymiarze do przyspieszenia tego
procesu si´ przyczyni.

Fragment recenzji tomu Feminizm

„Tom obejmuje bardzo ciekawy zestaw artyku∏ów dotyczàcych feminizmu w s∏o-
wiaƒskiej literaturze, krytyce i teorii, zatem materia∏ zapowiadany w tytule. Jest to
zbiór wyników badaƒ prowadzonych w ramach partnerskiego projektu wybranych
oÊrodków slawistycznych. Kryterium doboru tekstów tworzà j´zyk i tematyka
z obszarów zachodnio-, wschodnio- i po∏udniowos∏owiaƒskich. Jest to pionierski
zbiór, bo pierwszy raz prezentuje w Polsce dokonania w tej cz´Êci Europy z dzie-
dziny women’s i gender studies w j´zykach s∏owiaƒskich. Prozachodnia orientacja
w polskiej i wschodnioeuropejskiej nauce (w zasadzie bez wzgl´du na dyscyplin´
naukowà) sprawia, i˝ zdecydowanie wi´cej wiemy o amerykaƒskich, francuskich,
angielskich i niemieckich wynikach badaƒ, zaÊ o wynikach badaƒ w Êrodkowej,
wschodniej i po∏udniowej Europie mamy wiedz´ tylko wybiórczà. Pomys∏ przed∏o-
˝enia polskiej publicznoÊci czytelniczej i naukowej zbioru z pracami z tego w∏aÊnie
ma∏o eksplorowanego u nas obszaru jest zatem oryginalny i bardzo cenny.”

Bo˝ena Cho∏uj
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