
Fatriarcl:at po Seksrnisii'

Czwartego marca 1999 roku, w samo poludnie,

zasiadlam do komputera, by napisa6 bardzo powalny

referat o poetyce eseju feministycznego. Nagle zadzwonil

telefon.,,CzeiC T o ia, Olga.Wlqcz szybko telewizor, na

Dw6jce leci cod naprawdg mocnego". Odlo2ylam slu-

chawkg i... juz do poetyki eseju feministycznego nie wr6ci

lam. Na Dw6jce istotnie lecialo cod mocnego: debata

sejmowa nad proiektem ustawy o r6wnym statusie kobiet

i mgLczyzn.Przemawrala posel (tak wlainie: slowo ,,po-
sel", a nie ,,poslanka", pojawilo sig na ekranlewraz z na-

zwiskiem) Ewa Sikorska-Trela z A\W'S:

Panie Marszalku! Panie i Panouie Posloutie! Kobieta

zAusze u Pokce fula i jat dobrze traktozuana. Oddauano jej

nalez1ty szacunek i obdarzano licznjtmi godnoiciami i zaszczit'

tami. Miala i ma otaart4 drogg do karierjtzauodouej, nauko-

u ej i p ol i tjt czn ej. M o ze s i g r ealim u a( ru u i elu m i ej s cac h i n a u i e-

lu plaszczltznach saojego Zycia. Z dwrn7 m6ai sig o nas,Matki

Polki" dla podkreilenia naszej donioslej roli w Zjtciu zar6uno

rodzinrytm, jak i narodoalm kraju.Jateiml zo Prryttaczajqcej

uigksmici krajem chrrcicijartskim i katolickim. Ta u naszej

relryri i kulturze chrzeicijaitskiej kobieta zajmuje szczegoln7

rolg. 869 stuorzfi mg2cqtzng i kobietg i dal im odrnienne role

a zyciu. Nie naleg zmieniai tjtch 16l i poprauia( Sta6rE

ru jego zamlslachz.

Nie wytrwalam do ko6ca debary lecz kiedy opadly

pierwsze emocje, przestudiowalam uw aLniejeltekst. Trud-

no mi sig nie zgodzii zEhz4Olczyk,kt6ra naptsalaw,,Rze-

czypospolitej", ze caloi| przltpominala dyskusjg ggsi z prosig-

ciem. Ka2da ze s tr o n - p isze O lczjt k - m 6u ila sa oj e, n ie o dn o sz4c

sig z reguljt do argumen t6u przeciu nika, Bltlohlt to zreszt4 tradne,
ponieua2 m6uitjt o zwpelnie r62rytch sprautach, kt6re u inden

spos6b sig ze soba nie tacz1tl23. Istotnie, trudno o ,,konstruk-
tywnA wymiang zdah", gdy jedna strona opisuje sytuacjg

na rynku pracy, powolujesig na prawa czlowieka, konwen-

cje migdzynarodowe i rekomendacje Rady Europy, druga

za6 opowiada o Matce Polceizamyslach Stw6rcy, anajpel-

niejszq gwarancjg sprawiedliwo6ci spolecznej widzi w pra-

wienaturalnym.

Je6li zaloLymy,2e obie strony m6wi4 w dobrej wie-

r ze, to tr zeb a uzna(, i2 s 4 to dw a sz cz elnie o d s i ebi e o d gro-

dzone 5wiary dwa niewchodz1ceze sob4w dialog jgzyki.

Mo2na sig spiera6, czyproponowana ustawa byla sensow-

na, lub w czgdci sensowna, rzecz jednak w tym, 2e nasza

kultura pohtyczna uniemozliwia jak4kolwiek na ten te-

mat rozmowg. Dyskurs prawicy jest tu calkowicie nie-

przemakalny: ple6 jest w nim kategori4 ,,naturaln 4" , czylr

niezmtennq, ahtstoryczn4, leLqc4 calkowicie w gestii

Stw6rry. Oznaczato,Ze pomysl, by stanowii w tej dziedzi-

nie jakiekolwiek prawo, jest absurdalnyi - jak powtedziala
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w S ej mie posel S ikorska-Trela -,,calkowici e nrezr ozumia-

ly".Jrj zdaniem, nie moZna domagai sig prau, kt6re s4 juL

zo spos6b ruaturalnlt zaguarantoutani. Kaidl bou iem czloaiek

rodzi sig zuolryt i r6anjt niezaleznie od plci i nie naleLy domagai

s i g tej r 6 w n o i ci p oprzez p ar agr afi a s t nu. O ft a P o p r o s t u j es t.

Poetyka, kt6rej probkg stanowi to wyst4pienie, to

poetyka polskiego patriarchatu, kt6rej mocne uderzenie

kazalo mi zmieni6 temat referatu. Jej podstawow4 cech4
jest zamknigciena jgzyl<praw czlowieka i przekonanie,Le

uklad sil, kt6rego sig broni, jest zadekretowanyprzezPana

Boga, sluszny, czyli;naturalny". O niezwyklej karterze

slowa ,,naturalny" w jgzyku konserwatyst6w moZna by,

nawiasem m6wi4c, napisa6 osobn4 ro zprawg.Tymczasem
jednak rozbieLno(;t dyskurs6w sprawia, 2ezamrasto celo-

wof ci wprow adzenia p arytetu toczy si g spory o to, czy i j ak

mg2czyzna r6zni sig od kobiety, azatem o kwestii, kt6ra

ustawodawcyw o96le nie powinna obchodzi6.

wtadza. atre nad kim?
I 'V7 

tak zwanych krggach liberalnych slyszy siq cza-

sem opinig, ze nie ma sensuwdawa6 sigwte absurdalne de-

baty, bo z czasem rzecz calaitak sama sig wyklaruje .Prtyl-

dzie walec i wyr6wna, powiada liberal optymista, a tym

walcem bgdzieustawodawstwo europejskie. Niestety, wie-

le wskazuje na to, rL w swej wielkiej liberalnej m4drodci,

w kt6rej niebagateln4 rolg odgrywa relatywizm kulturowy,

Europa uzna polski pafttarchalizm za koloryt lokalnn

kt6rego zwalcza( nie trzeba,ba, moLe nawet nie wolno.

C62 r obii, powie Unia, F rancuzi majarsery Anglicykr6lo-
w4, a Polary dyskryminacjg kobiet. Co kraj, to obyczaj.
Skoro jednak tak, to z polskim patriarchatem, jego poety-
k4 i jego praktyk4, bgdziemy musieli upora6 sig sami.

Zwyklo sig teL uwaLat,2e stosunek do praw kobiet
w Polsce - i szerzej,w calej Europie X7schodniej po przelo-
mie'89 roku - stanowi swoistyparadoks, chwiloweodchy-
lenie od demokratycznej normy. Z czasem, powiada ten
gatunek optymisty, pLe(. przestanie funkcjonowa6 jako

podstawa do wykluczenia z Lycia politycznego, bo taka
jest logika demokracji. Zdaniem bryryjskiej politolozki
Peggy W'atson, jest to jednak pogl4d mylny, wynikaj4-
cy zprzedwczesnej uniwe rsalizacji dziej6w demok racjiza-
chodnieja.'Wedle tego modelu, demokratyzacja niechyb-
n i e  p r o w a d z i  d o  o d p o l  i t y c z n i e n i a  r 6 z n i c y ,
czyli do sytuacji, w kt6rej r6lnice naturalne, lub uwazane
za naturalne, takie jak ple6, wiek, kolor sk6ry czy pocho-
dzenie s poleczne, s to pni owo tr ac4 na znaczeniu j ako wy-
zn a czniki t oz s am o i ci p olity cznej . s t o p n i owo za te m p I e 6,
podobnie jakrasaczy orientacja seksualna, powinna prze-
sta6 stanowi6 podstawg do uczestnictwa w zyciu spolecz-
nym lub powod dowyklu czenia.scenariusz ten sprawdzil
sig naprzykladwAfryce Poludniowej, gdzie demok ratyza-
cja istotnie powoduje zanlkantewpllwu podzial6w raso-
wych na pod zialy polityczne.

Jednak w Europie Wschodniej, jak slusznie argu-
mentuje Peggy\ilZatson, sytuacja wyjdciowa byla zupelnie
tnna,rnny zatem byl i przelom.Sam system komunistycz-
nywiqzal sig z radykalnym odpolitycznieniem r6Lntcy.
Nie znaczy to, ze wszyscybyli r6wni, leczLetakzwaner6L-
nice naturalne nie mialy 2.adnego przeloLenia na poziom
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uczestnictwa w polityce. Polityczna bezsilnoS6 byla w tym

systemie uniwersalna, zatem poszczeg6lne grupy, kt6re

w innej sytuacii moglyby zintegrowa6 sig w poczuciu wlas-

nej krzywdy, nie zaistnialy jako mniejszodci. Shana Penn,

autorka studium o kobietach w,,Solidarno6ci", dziwi si9,

2e nie pojawily sig u nich nawet przeblyski (wiadomoici

feministyczn ej,2e do korica me zauwaLaly dyskryminacji

plci w ruchu opozycyinym, kt6ra dla niej, Amerykanki,

byla rzeczq oczyrvist4. Feminizm jat luksusem, kiedit ukrl-

uasz sig u slrtemie totalitarnitm - odpowiedziala na iej
w4tpliwodci Joanna Szczgsnas. Ani ona, ani inne roz-

m6wczynie Shany Penn nie mogly mie6 ,,6wiadomoici

feministyczn ej", gdyL fakt bycia kobiet4 nie stanowil dla

nich punktu wyj6cia do budowania swojej tozsamoici

politycznej. Ta oparta byla v'ryl4cznie na dzial'anru:

Robilam, co mwsialam, zus4rtkie robiliiryt to samo - powie-

dziala Penn H el ena Luczyw o.

Zdaniem Peggy Watson, to wladnie dlatego, 2e

w tamtym okresie ple6 niebyla postrzeganaiako kategoria

polityczna, demokratyzacj a w Europie \Wschodn rej ozna-

czal.a up o I i t y c z ni e n i e r 6 z n i cy. Jat rzecz7 zasta'

nauiaj4c7 - pisze cytowana przezWatson wggierska ko-

mentatorka przemian Yudit Kiss - ze rtt sam)m irodkw

glgbokiego krlzjtsu ekonomicznego i polirycznego chaosu, a rytil-
acji niepokoj6a spolecznltcb, kiedl trzeba futlo dokonaifunda-

m en talryt ch sp ol e cznl ch prze o b r aheh, p o ds taru o zttit m p r o b I e m e m

u niemal utszlt*kich krajach postkomunistltcznltch okazala sig

wtasnie aborcja6. 
'W'atson 

uwaLa, 2e zjawt'sko to nie bylo

Zadnym,,paradoksem". Przeciwnie, w ten wla6nie spos6b
- ustanawiaj4c na nowo polityczny wymiar r62ntcy plci,

czyntqc zl<obiecego ciala przedmiot restrykryj nego prawa

- zademonstrowaly swoj4 wladzg nowo wybrane parla-
menty.Jeden z polskich senator6w stwierdzil, ze koncen-
tracja w tym trudnym okresie na kwestii aborcji, kosztem
innych pal4rych spraw, wynikala z faktu, i2 uwa?ano, i:e
kwestig aborcji po prostu ,,da sig zalatvvt€'.,,Uspoleczni-
my te brzuchy", mial powiedzie6 j eden z tw6rc6w ustawy
antyaborcyjnej w odpowiedzinahaslo ,,M6j bizuch nale-
zydo mnie" protestuj4cych pod Sejmem kobietT. I tak pra-
wo antyaborryjne stalo sig pierwsz4 wizyt6wk4niepewnej
siebie mlode j wladzy w Europie \Wschodniej. Nie wiedzia-
no na razie, co pocz4( z galopujqc4infl,acj4ani jak refor-
mowa6 rolnictwo, ale zawsze mo2na bylo ,,uspoteczni("
rozrodczo6(. kobiet. Rz1dy trzeba sprawowa6 nad kim6;
wladza, aby poczu(. sig wladz4, musi kogod sobie pod-
porz4dkowa6. X7 demokracji po komunizmie tym kimd
okazalysig kobiety.

pogi4d niasp*jny, xa to stwsxny
I

Przes taf my sigludzil, Zepolski patria r chat znaldu-
je sig w stadium demokratycznych przeobraleh. To jest

patriarchat mlody i pr g2ny;patriarchat, k t6r ego pazury s4
glgboko wbite w podlogg parlamentu, a moae i w glebg
pod parlamentem. On przemawiazpozycjisily - takwiel-
kiej,2esta6 go na mno2enie glupstwi sprzecznolci, gadul-
stwo nie na temat, bufonadg, bezczelne udawanie, ze nie
rozumie sig pytari drugiej strony. Bo c62wlaiciwie powie-
dzieli w Sejmie przeciwnicy ustawy o r6wnym statusie ko-
bieti mgLczyzn? Po pierwsze:2e dyskryminacji w Polsce
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nie ma; jest tylko ,,naturalna r62ntca 161". Po drugie, ze

nawet je6li istotnie nieco dyskryminacji iest, to ptzecte2

mamy nato zapis w Konstytucji. Po trzecie wreszcie, ze nie

wiadomo, co to jest dyskryminacia, ale sprawe badamy.

J ak zb adamy, nap iszemy rap o rt.

Pierwszy pogl4d stanowi rytualn4 dla tej poetyki

odmowg podjgcia dyskusji w kategoriach proponowa-

nych przez zwolennik6w ustatvy, czyli traktowania m92-

czy zn t kobiet j a ko r6wno r zgdny ch czlo n k6w s p o I e cz e fi s t-

wa. Robi sig to mrgdzy innymi, udai4c, 2e r62ntca

miqdzy sensem sl6w ,,r6wny" t ,,identyczny" nie istnieje,

oraz twterdz4c, ze skutkiem ustawy r6wnoiciowej bgdzie

spoleczefistwo obojnak6w (w domySle: homoseksualis-

tow). Drugi argument (konstytucyjny) sugeruje pewn4

otwartodi, w istocie iednak stanowi unik, bo obie strony

doskonale wtedz4,2ezapis w Konstytucii - kt6rego wpro-

wadzeniu, notabene, pr awicabylazdecydowanie przeciw-

na - jest zbytog6lny,by dawa(podstawydo przeciwdzia-

lania dyskryminacji w praktyce.
'Wreszcie 

teza trzecia (o klopotach ze zdefiniowa-

niem dyskryminacji) to element og6lnei taktyki granla

na zwlokg, w kt6rej celuje zwlaszczaKazimrevKaperu.

Nie jat douiedzione - powiedzial 6wczesny rueczntkko'

biet, jedyny, iakiego proponowala nam wlad za - afu gtbu-

nq prrycryn7 zr62nicoaania wytsokofti przecigtnej plaE kobiet

fuila fuskrjtminacja ze uzglgdu nn plei. Opr6cz w4tpliwodci

w sprawie dowod6w ngka j4go teZproblemy typowe dla re- '

latywist6w: Pornografia jest Postrzegd'na i odbierana eutident-

nie, natomiast molestouanie seksualne u zaleLnofui od tego,

jak na to pdtrrym).Te pokrgtne wypowiedzi nie s4 oczywi6-

cie proib4, by nieiasnodci wyjadni6. Sugeruj4 calkowit4

bezradnoi( wobec rzekomo,,zLoIonych" problem6w,
a jednoczednie gotowo66, by kiedy6 sig nimi zaj4t. Oczy-
wi6cie nie ter az.T eraz musimy przed nadmiernie wyeman-
cypowanymi kobietami obronid mgLczyzni dzieci, ogra-
niczyidostgp do badaf prenatalnych, utrudni6 rozwody,
zlikwidowa6 akcjg przeciwko przemocywobec kobiet.

O co w tym wszystkim cho dz1?Powt6rzmy nz jesz-
cze tg zdumiewaj4c4 strukturg logiczn4: dyskryminacji nie
ma; dyskryminacjajest, ale mamy na to radg; niestety nie
wiadomo, co to jest dyskryminacja. Fakt, Letetrzy firier
dzenia s4 ze sob4 sprzeczne,bynajmniej nie przeszkodzll
im spelni6 swego zadania - doprowadzi( do odrzucenia
ustawy o r6wnym statusie juz w pierwszym czytaniu.Jest
oczywiste, 2eniezadzialalatu ani sila logiki, ani fakty, bo
w wypowiedziach prawicy obu element6w zabraklo. Po-
pelniano tez b19dy, ktore powinnybylyprawicA calkowicie
p o gr 42y i. J edna z b ar dzo niewi el u s ratys ryh j akie p r zy to-
czylt przeciwnicy projektu, w gruncie rzeczy lwtadczy
przeciwko n im. Ot62 62 procent polskiego spoleczefisrwa
uwala, 2e wystar czy dotychczasowy zapis o r6wnodci plci,
a 63 procent twierdzi,2edrogado stanowisk publicznych
jest otwarta ntezale2nie od plci. Ot62lanvo zauwaLyi,2e
63 procent to niewiele wigcej niz polowa. Je6li przy14{
2ew tej grupie s4 gl6wnie mg2czytni, oka2e sig, Ze wigk-
szo66 kobiet w Polsce dyskryminacjg jednak odczuwa (co
zreszt4 potwierdzaj4 inne badania). A przecie2, zamrast
podrzuca( argumenty przeciwnikom, molna bylo uru-
chomi6 kilka stereotypow i pseudonaukowych prawd
o kobietach: naprzyklad2e do polityki sig nie garn4, bo tak
chce ,,natura". W poszukiwaniu ,,dowod6w" wystarczy
przekartkowa( Plef m6zgw, dostgpn4 zapewne w sejmo-
wymkiosku.
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Prawa strona byla jednak tak pewna wygranej,

ze swoich wypowiedzi najwyraiLntej nie przygotowala.

I slusznie, bo w rezultacie nie zadzialalZaden z argumen-

t6wwygloszonych na sali sejmowej; skuteczne okazalo sig

przekonanie, kt6re z A\MS-owsk4 prawrcqpodziela, moim

zdanrem,spora czg66 Unii Wolno ici, a tak|eSLD, a kt6re

otwarcie glosi jedynieJanusz Korwin-Mikke.Jego tre(i jest

mniej wigcej taka: Dyskrym tnacla - cho6 lepiej to nazywai

naturaln416Lmc4plci- byla, jest i bgdzie.I takwla(niema

by6. Tak jest dobrze. Na tym polega nasza ml.oda polska

demokracja. Za komuny byLy traktorzystki i usuwanie

ci42y, ale teraz jest znowu normalnie. Polska jest Polsk4,

mgLczyzna - mg\czyzn4, a kobieta - kobiet4.

Frawdrixry&{gzcxyxn*
w dwiecie lqobiet
t

Przekonanie, ze kobiety nie powinny sig miesza6 do

polityki t 2e powalnetraktowanie ich problem6w szkodzi

demokracji, nie jest, wedlug mnie, tak nowe, jak to sugeruje

Peggy\Watson. W naszej kulturze pol rtycznej poprzedzilo

ono przelom demokratyczny niemal o dekadg, stanowilo
jeden z zasadntczych w4tk6w etosu opozycji antykomu-

nistycznej. Ten zai wywodzi sig z etosu powstaficzego

i jest glgboko zanurzony w my(leniu romantycznym.

Pozostarimy jednak w obecnym stuleciu: interesu-
je mnie epoka tak zwanego realnego socjalizmu i nasze

obecne o niej wyobraLenta. Okres,,komuny" czgsto bywa

opisywany jako wstydliwaprzerwaw Lryciu polskiego spo-
Leczehstwa.Ten wstyd maglgboki zwi4 zekzplci4,w naszej
zbiorowel pamigci bowiem PRL to czas upodlenia, udo-
mowienia, symbolicznej kastracji polskich mgLczyzn. Nie
przypadkiem czyteln1 dlawszystkich alegori4 tego okresu
stal sig film Juliusza Machulsktego Seksmisja. Bo wedle
naszej narodowej opowie3ci bylo tak: Dawno, dawno temu
mielidmy dzielnego wojownika, ojca rodziny, rycerza,
slowem, Prawdziweg o Mg\czyzng. A potem stala sig rzecz
straszna. Komuna - tawiedLmalta dziwka! - wyslala go na
emigracj g wewngtrzna, z P raw dziwego MgLczyzny robi4c
dzialkowicza, m a j s terko wicza, p antofl ar za. Zamkni gto
go w paranoicznym,,babskim 6wiecie", gdzie ,,zr6b to
sam" oznaczalo ,,zr6b szafl<i do kuchni". Owszem, ten
nowy, skundlony, wykast r ow anyMgi czyzna m6gl dzialat
politycznie, ale to oznaczalo sluLalczo66, karierowiczo-
stwo, konformizm, upodlenie ostateczne. A Kobieta?
Kobieta * powiada narodowa badf - walczyla o byt.
O zakupach m6wilo sig jak o ,,polowaniu", cho6 nadal
pozostawaly one w gestii kobiet. Nie chodzilo bowiem
o to, by zal<upy staly sig domen4 mgLczyzn, lecz o to,
l>y zasy gnalizow ac, 2e r ealny so cj alizm j es t sytuacj 4,,n i e-
normaln4", (wiatem, ktory stoi na glowie. Swiatem, w kt6-

rym - o zgrozot - poluj4 kobiety.
'W 

spoleczefstwie glgboko patriarchalnym, a ta-
kim wladnie nasze spoleczefistwo bylo i pozostaje, opo-
wie66 o zamtanie rol plci jest najklarowniejsz4 metafo-
r4 chaosu: wlainie dlatego nasz4 narodow4 opowie66
o absurdzie systemu komunistycznego najpelniej wyrazi-
la opowied6 o Seksmisji. Tawizjapolskiego spoleczefistwa
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za komuny przewrja sig takZe w opracowaniach praso-

wych i naukowych. Mit o wladzy kobi et za PRL-u zagnieL-

dzll sig w naszej mentalnodci jako prawda oczywista,

a film, ktory dal mu wyraz, stal sig dzielem kultowym,

ogl4danym rytualnie.

Je6li komuna zrobtla z polskiego mg2czyzny ,,ba-
bg", to za spraw4,,Solidarnodci" m6gl sig on na powr6t

przeobrazi( w mgLczyzng. Tak, to byly Mgskie Sprawy,
Mgskie Rozmowy. Aby da6 wyraz rym nastrojom, na mu-

rze strajkuj4cej Stoczni Gdariskiej wymalowano napis:

K o b i e t y ,  n i e  F , r z e s z k a d z a j c i e  n a f f i ,  f f i I
wa lc  zy  my o  Po l  s  k  g .  Has lo ton ikogow6wczasn ie

oburzal.o, przeciwnie, mo glo wzrusza(jako pr zejaw robot-
niczego folkloru, a zarazem nawi1zanie do jgzyka walk
narodowowyzwolefrczych . Oto mg2czyf,nt zn6w ,,waIcz4
o Polskg". Kobiety znowu placz1, robi4 kanapki, posylaj4
do walki kolejnych syn6w. Za to, jak powiedziala posel

Sikorska-Trela, z dum4 m6uti sig o nn Matki Polki dla pod-

kreilenia naszej donioslej roli u zjtciw zar6uno rodzinnym, jak

i narodoru5tm krajw,W wydanej ostatnio ksi42ce Dam1t, rjtce-
rze i feministki Slawomira l7alczewska interpretuje haslo
z muru Stoczni w kategoriach rycerskiego kontraktu plci,
jako napomnienie dla kobiet, 2e pora znalet(. sig w roli
dam: MY udm t( Pokkg naszltch w5tobrahefi przltniesieml

do st6p, aWYnam ute$tdacie,,bialej r64t kuiatB.
Spr6bujmy przylrzei si€ temu haslu blizej, tyml:'-

zem w kategoriach odrodzenia mgsko6ci. Kto w nim wla6-
ciwie przemawia i do kogo? My to nie tylko stoczniowcn
ktorych od strajku odci4galy przestraszone2ony i matki.
My oznaczamgzczyzn;wy to kobiety. Nasza mgsko66 jest

tymbar dziej o czyw s.sta, 2e wlainie toczy sig walka. \Malka -

wiadomo - jestrzeczqmgsk4. Wszelka pr6ba ingerowania
zwaszej, kobiecej, strony bgdzi e przeszkadzaniem. Napis
ten spetnialwigc jednoczeinie dwie funkcje: konstytuowal
podmiot walki politycznel jako podmiot prawdziwie
m gski i zar azem wyl<luczal z tej walki kob iety.

Czy t e n p ow tar zany w r o zmaity ch w ari a n tach sym-
boliczny gest wykluczenia byl skuteczny? Odpowiedi,za-
leLy odtego, czyinteresuje nas sfera fakt6w, praktycznych
dztalah w czasach ,,Solidarnodcl", czy teL sfera symboli,
awigc jgzyk,w kt6rym sig te fakty ujmuje. Kobiety robily
w,,Solidarno6ci" bardzo wiele. Nie przypadkiem jednak

pr zyw 6 dczynie p odzi em ia, z kt6 ry mi r ozmawiala Sh an a
Penn, upiera j 4 sig, 2e ich funkcj a byla czy sto wspieraj 4ca,
i je5li chwilowo przewodziLy, to tylko z koniecznoici
spowodowanej aresztowaniem wigkszodci mgi:czyzn.
Cokolwiek robily, byly gotowe wpisa6 swoje dzialanie
w schemat, w kt6rym walk4 jest to - i tylko to - co robi4
mgLczyLni. One nie przeszkadzaly. Robily, co musialy.
Pomagaly. Tylko pomagaly. Shana Penn pisze:

Szczgsn a u s kazltut ala, 2e u iele zamghryt ch kob iet zj ej gru-
p1 o kr ei lalo s ieb i e m i an e m 2o n p rzei I ado ru aryt ch dzi alacz1,,S o-
lidarnofui", a nie samodzielrrych dzialaczek, u ka2dlm razie
dzialalno# u opozlcji nie stanoaila ich nadrzgdnej tozsamofti
(...). Dziatalnoft u podziemiw utedlug niej nie hlla ayoko cenio
na. Jej tajryt charakter ulklwczal pwbliczne uznanie, kt6rego
mghcrylni potrzebozoali bardztej niz kobiet2. (...) Wedlwg ich
rulasnej opinii, ich dokonania u ruchw podziemnlm nie mialjt
cb arakter w r eu o luEjn ego, fuifu kon ieczn oici4g .
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Mojateza moze sig wydat szokuj4ca,a nawet obra-

zoburcza: nvierdzq, ze wielki zryw wolno(ciowy, jakim
byla,,Solidarnod6", stanowil na planie symbolicznym akt
przywr6cenia porz4dku patriarchalnego, ktory system
totalitarny zaburzyl. Tak jak komunizm stal sig w zbioro_
wej nie(wiadomoici okresem Seksmisji, haniebnego uwig_
zieniaw podziemnym dwiecie odwr6conych 16l, tak wyj_
(cie na powierzchnig stanowilo moment odzyskanta
mgskoici, odcigcia obmierzlej pgpowiny.'V7 filmie, jak
zauw aLyla Iz ab e\ a F i I i p i a k, m o m e n t ten p r zybiera p o s ta 6
zd)gcia pol4czonych zbazqkombinezon 6w - mamy za_
tem por6d w wersji sciencefction Niezaleznie od tego, co
dzialo sig w planie realnym, molemy uzna(, t2 w sferze
symbolicznej, a co za tym idzie - w zbiorowej pamigci,
,,Solidarno66" byla wielkim mgskim rytualem przelicia.

Fakt, ze historia,,solidarno6 ci" zaczglasig od spra_
wy An ny \Val en tynowicz, zo stal z m i tu tego ruch u wla6 ci_
wie wymazany, przetrwal gdziei w tle, jako anegdota,
swego rodzaju apokryf. \X4adciwym pocz4tkiem tej histo_
rii okazal sig moment, w kt6rym w4saty Lech X?'algsa po
mgsku przeskoczyl plot Stoczni Gdahskiej. \f kulturze
patriarchalnej realne kobiety nie mog4 zaistnie6 w zbioro_
w ej wy ob r aLn i j ako p odmi o ty d zialania, zamtastnich po_
j awia sig za to kobieco66 uwznio jlona: Matka Boska w kla_
pie marynarki \Modza, a takLe w pie6niach i wierszach
z okresu ,,Solidarnod cl". CzarnaMadonna, Kr6lowa pol_
ski. Ta odrealniona, odcielejniona, ale przecie|okaleczo-
na mieczem wroga kobiecoj6 stanowi udwigcenie rewolu_
cji, jej furtkg do sacrwm. Ale patronka to jednoczednie

zaprzeczenie przyw6dczyni. Jej obecnod6 przypom ina, Le
aby rytual m6gl sig dopelni6, kobieco66 realna _ ta,kt6ra
niel4czy dziewictwaz macierzyhsrwem i nie czyni cud6w
- musi byc z mitu wyparta. Dlatego nie ma w naszej pa_
migci Anny \Walentynowicz. Dlatego kobiety w,,Solidar_
n o d ci " nie,,w alczyly", tyl k o,,r oblly,c o m u s i aly,,.

To zbiorowe zapominanie ma sw6j odpowiednik
w wymiarze jednostkowym: w opowie dzianel przez Shang
Penn historii Danuty \X/iniarskiej. Kierowala ona pod_
ziemn4,,solidarnodci4" w regionie lubelskim, posluguj4c
sig marionetkow4 mgsk4 postaci4, niejakim Abramczy_
kiem, kt6ry rzekomo dawal jej wszystlde polecenia. Zna_
jomy Winiarskiej, kt6ry zgodziL sig wystgpowa6 w roli
Abramczyka. by uwiarygodnii podstgp, m6wil potem
dziennikarzom,2e to on kierowal regionem lubelskim.
Zdaniem samej \XZinia rskiej, ten mg2czlzna tak bardzo uto2-
samil sig ze suoj4 rol4, 2e zapomnial o prarudziaej historiilT.

Przedstawiona przeze mnie - a przede mn4, z in_
nym rozlo|eniem akcent6w, przez Shang penn i peggy
lVatson - wersja ostatnich dwudziestu latpolskiej historii
nie jest oczywiicie powszechni e znana. Nie s4dzg teL,by
przyjgly j4, nawet w charakterze ciekawostki, polskie
media. Wi4zaloby sig to ze zbyt bolesn4 demitologizacj4
okresu, w kt6rym wedle wersji obowi4zu jqcej polacy
przeszli cod w rodzaju przeanielenia. Byiiimy razem,by_
liimy wspaniali, wzniodli i solidarni. Bylo nam dobrze.
Znamsilg i pigkno tego mitu, bo samawnim uczestniczy_
lam. Dlatego w odr62nieniu od Shany penn nie odczu_
wam zdumienia,2e kobiety na swoj4 ,,pomocnicz 4', rolq
godzily sig bez protes t6w i - z malymiwyj 4tkami - bez po_
czucial<rzywdy. Nie dziwi mnie nawet, ze rilTiniarska do
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dzi( nie ujawnila publicznie prawdyo ,.Lbramczyku". Nie
dziwi przede wszystkim dlatego, 2e sama tak tg sytuacjg
prze2ywalam i dopiero wAmeryce, po kilku latach, wielu
lekturach i z duzymi opo ram|zdobyl.am sig na reinterpre-
tacjg solidarnodciowych dodwiadczei w kategoriach pici.

Jednak wtedy, gdy jako nastolatka bralam w tych zda-
rzeniach udzial, takie podej6cie do sprawy z pewnodci4
wydaloby mi sig absurdalne.

insr* I:ajker)
I

W I 9 87 roku, j ako s i ed emnas to letni a, dziew czy na
opozycjonisty", zostalam wbrew swojej woli wyniesiona
na rgkach z demonstracji,kiedy zaczglo zanosi(sig na pa-
lowanie. Z jednej strony bylam wdciekla, z drugiejjednak
wiedzialam,Ze siniaki, kt6re z tego boju wynios4 chlopcy,
bgd4 wigcej warte w ich wlasnych, ale takze w moich
oczach,je6li pozwolg sig przedtem wyniei6 z placu boju.
W i e d z i a l a m .  2 e  j e d l i  n i e  b C d e  p r z e s  z k a d z a i ,
podczas  gdyon i  wa lcz4  o  Po lskg ,  spo tka  mnieza ro
nagroda. Dzii jestem p rzekonana,Ze starcia z policjaip62-
niejsze o nich opowiedci stanowily w drodowisku NZS

rytual,w kt6rym tworzylasig mgska tozsamo66. ,,lnnym"
wobec niej byl nie tylko, a nawet nie przede wszystkim

,,wr6g" (kt6ry w okresie schylkowej komuny n rebyl zresz-
t4 aL tak nteb ezpt eczny), lecz wlad n i e p elna p odziwu i s to-
j4ca z boku kobieta. Daj4c sig wynie66 z demonstracji,
odegralam - nie do korica (wiadomie, ale przecieL bar-
dzo sprawnie * scenariusz kulturowypod tytulem,,damy

\ rycerze",ktorego historig opisujew swojej ksi4Zce Slawka
Walczewslca. Zapl4talam sig na moment w szeregi rycer-
skie, ale, przywolana do porz4dku, latwo zgodzilam siq
rvr6ci6 do roli damy. Bylam po prostu lasa na profity, jakie

niesie ze sob4 szlachecko-rycerski kontrakt plciowy. Na-
gr oda za udzial w tej'grze jest istotnie slodka. \Walczewska

wymienia tu widowiskowe gesty, opiekg, ochrong przed
pruemocq, ale moze warto dodai takZe jasno okredlone
granice wlasnej roli, pewnoi6, ze jest sig tym, kim powinno
si9 by6.

Odgrywajac niepokoj, oczekiwanie i podziw wo-
bec mgskoici swoich chlopc6w, dztewczyny z tego 3ro-
dowiska tworzyly zatem wlasn4 tozsamo66 kobiec4. Nie
*lrkluczam, ze do pewnego stopnia utozsamialydmy sig
z uwzniodlon4, usakralnion4 kobiec oki4 zw r4zan4 z mi-
tem Matki Polki. S4dz9 jednak, Lemialy(;my do swojej ko-
biecej roli ironiczny dystans, kt6rego chlopcom wyrai:nte
brakowalo. Podczas gdyoni byli swoj4 mgsko 6ct4,awka|-
dym raziebardzo chcieli ni4byi, nasza kobiecoi6 byla
w duzym stopniu maskarad4. I nte przypadkiem. Cech4
s pecyficzn4 kobiecej tozsamodci, ktora wytapia sig w tyglu
polskiego patriarchatu, jest przekonan re,2e towszystko to
gra,fikcjai pozor.Jesteimy przekonane o podsk6rnej sla-
bodci naszych mqLczyzn.Wierzymy (jakdobrzejest w to
wierzy(!),Ze to oni s4wtej rozgrywcezaleZni od nas,2epo-
trzebuj4uznania i potwierdzenia wlasnej waznoici, a my
im to wszystko zapewnimy. Dlatego - przynajmniej w fan-
tazjach - zawsze panujemy nad sytuacj4.Zapytana przez
Shang Penn, dlaczego nie dqLy do wyja6nienia sprawy
Abramczyka, Winiarska wyjadnia to w spos6b niezwykle
ch arakterys ty czny : P o n i ew a2 m1t, ko b i e t1t, m o2e mlt sp r du o-
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uai aladzg dot4d, dokqd wdajemlt,2e jej nie mam). Wszystkie

fuil1iryt n iedostrzegane. Spoleczefr s tu o sktada sig z pozor6ur r.

!Tdemokracji nie ma jedriak wladzy niewidzialnej.

Spoleczefstwo nie sklada sigjuLzpozor6w. Dlatego kom-
pensacyjny mit, Ze ,,mqLczyznt rz4dz4 6wiatem, a nimi

kob iety", Lle nam sig pr zy sluLyl po p rzewroci e 1 9 B 9 ro ku.

Jedli okres pierwszej ,,Solidarno6ci" byl jednocze!;nie cza-
sem krystalizacj i tozsamo (;ci mgLczyzny-polityka, to sama

demokracja ukonstytuowalasigju|lawnie - i realnie, a nie

tylko w sferze symboli - jako mgski 6wiat. Jeden z obser-
wator6w stwierdzil w czerwcu 1992 roku, 2e liberalrry,
ewropejski, nouoczesnJ pokki parlament przJpomina angiekki
klub, do kt6rego ustgp najq tJlko mg2cz1tlni|2.

Tradycja eseju feministycznego nakazuje, by na
koniec powiedzied coi optymistycznego, coi ku pokrze-

pieniu kobierych serc. Zamyl<aj4c \Wasryt pok6j,Ytgrma

W'oolf zapowiada powt6rne przyj(;c:.e genialnej siostry

Szekspira, ktorej kiedyi nie udalo sig napisa6 ani slowa.
\W ostatnim zdantu swojej ksi42ki Slawka 

'Walczewska

stwierdza, 2epozegnanie dam i rycerzlt trua,wigc je(;liuzna(

tytul ksi42ki zawr62bg,to nale|aloby oczekiwad rychlego
nadej(cia feministek.Ja jednak nie wiem, jakzakohczy sig
bajka o Polskim Chlopcu, kt6remu ZlaWiedtma Komu-

na zabrala Kolorowego Ptaka, aby zamkn46 go w Strasz-
A

nym Swiecie Seksmisji. 
'W 

dalszej czg(;ci tej bajki pojawila

sig Dobra Wr6tka Solidarnoi6 i czarodziejsk4 r62d2k4

oddala Chlopcu ptaszysko: takie samo ,tylko jeszczewigk-

sze. Chlopiec wyszedl wt edy z podziemt t zacz4l zpomoca

magicznego ptaka zaprowadza( na g6rze porz4dek. Szyb-
ko pokazal MalejGrzecznejDztewczynce,kto tu tak na-

\W ostatnich latach Chlopiec stal sig bardzo nie-
grzeczny,zad jego KolorowyPtak ci4gle rodnie, wci 4Lprzy-
b1'rva mu pior. Ale moze to wla(nie wr6 2y namszczg(liwe
zal<ohczenie bajki? Mala Grzeczna Dziewczynka wcale
Chlopcu nie przeszkadzalaw lego porz4dkach i do dzi6
ch 9 tn i e u d a j e p r zed s amqs o b4, ze j ego wladza to tylko,, gra
pozor6w". MoZe jednak wreszcie sig zbuntuje? Kolorowy
Ptak chyba nie ma zamiaru sam odlecie6 do dalekich
krajow, mo2e wigc w Grzecznej Dziewczynce obudzi sig
Dziewczynka Feminka i... nie wiem, naprawdg nie wiem,
co bgdzie dalej, ale jestem tego niezmiernie ciekawa.

1 \W skr6conej wersji tekst ten ukazal sig w,,Gazecie X7yborc zej" (19-
20 czerwca 1999). Sprowokowal na lamach ,,Gazety 

' dyskusjg o femi-
nizmie, kt6ra t rwala przez cale lato. Wziglyw niej udzial m.in.J. Bator,

.1. Szczgsna, M. Janion, S. Penn, M. Sroda, I. Filipiak, M. Fuszara,
W. Orliiski. Jako Poetlka polskiego patriarchatu ukazaL sig w ksi42ce:
C. Borkowska, L. Sikorska (red.), KrytlkafeminisEczna. Siostra teorii
: historii literatu ry, Wydawnictwo IBL,rffarsz awa2000.

2 45. posiedzenie Sejmu u dniu 4 marca 1999 r. Projekt ustault o r6unltm
:tatusie kobiet i mg2czltzn. Kolejne cytaty z wypowiedzi prawicowych
polityk6w pochodz4 z tej samej debaty.

i E. Olczyk, Nifot to samo, a jednak nie to samo,,,Rzeczpospolita",
22 marca7999,s.4.

+ P.W atson, (Anti)feminism after Communism,w:A. OakleyiJ. Mitchell
tred.),Wo IsAfraid of Feminism: Seeing through the Bachlash,NewYork
1997,s.144-161.

5 S. Penn, Tajemnica pafistuoua, ,,Pelnym glosem", nr 2, jesieh 7994,
s . 1 3 .

6'X/atsorl op. cit.,s. 149.
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7 P. W'atson, The Rise ofMauulinism in Eastern Europe,w: M. Threlfali

(red), Mapping the Women\ Moaement. Feminist Politia and Social

Transformation in th e North,London 199 6,s. 221.

8 S. W'"l.r.*ska, Daml, rjtcerze, feministki, Wydawnictwo eFKa,

Krak6w 1,999,s.95.

9 S. Penn,op. cit.,s. 15.
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12 Cytujg zaWatson, The Rise ofMasculinism, op. cit',s. 218.

Cz&*wiek3
mgzczyzna Bs p10$t$

- r rnne istoty obdarz$ne p*aia

istota pierwsza: pan z telewizora
T

Jako dziecko bylam przekonana, 2e w telewizorze
siedzi pan, kt6ry wszystko wie. ITyroslam, wydoroSlalam,
nastala wolno66. Zostalam feministk4, a pan w telewizo-
rze rozmnoLyl sig i splurali zowal - dzi6 z ,,okna na 6wiat"
gada do mnie wielu pan6w, a tak2e kilka pa6. Bywa cal-
kiem ciekawie: kl6c4 sig, oskarZaj4wzajemnte, miewaj4
w4tpliwodci.Jest jednak temat, przy kt6rym ten pan z mo-
jego dziecifstwa zn6w jest sob4: wszechwiedz1cym, nre-
znosz4cym sprzeciwu panem ztelewtzon Tym tematem
jest ple6. Tu nie ma spor6w ani w4tpliwodci. Tu kaZdy jest

ekspertem. Panie i panowie dopowiadaj4,wy)a{niaj4, po-
rz4dkuj4 {wrat. Fachowo, systematycznie i jednomydlnie.
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