
M A G O R Z A T A  A N N A  P A C K A L É N

DO K D  Z M I E R Z A M Y?
OD C ZY T Y W A N I E  D W Ó C H  R ZE C ZY W I S T O C I

P R ZE Z P R Y ZM A T  B A D A  G E N D E R O W Y C H

W OSTATNICH DZIESI CIOLECIACH, ZARÓWNO W EUROPIE, JAK I W POLSCE, MAJ
miejsce liczne przemiany polityczno-spo eczne. Przyst pienie Polski do Unii
Europejskiej i konsekwencje tego wydarzenia przyczyni  si  z pewno ci  do
wzrostu uczestnictwa kobiet w yciu spo ecznym, co z kolei poci gnie za sob
potrzeb  zwi kszenia i aktualizacj  kwalifikacji kobiet na rynku pracy.

Czy jednak proces ten przebiega  b dzie równolegle do procesu równo-
uprawnienia kobiet i m czyzn? I czy w zwi zku z powy szymi wydarzeniami
politycznymi i zauwa aln  w Polsce swoist  transformacj  kulturowej i spo-
ecznej to samo ci, nast pi y równie  zmiany w sposobie my lenia i trakto-

wania kobiet? Innymi s owy: jak to jest w Polsce ze wiadomo ci  „gendero-
w ”? Pozwol  sobie podzieli  si  w niniejszym artykule kilkoma refleksjami
na ten temat, korzystaj c z podwójnego niejako zasobu do wiadczenia, jakie
daje mi polskie pochodzenie i cz ste kontakty z Polsk  oraz znajomo  – po
wielu latach pobytu w Skandynawii – realiów tych krajów w tym zakresie,
zw aszcza realiów szwedzkich. Zaczn  od przypomnienia paru znamiennych
faktów.

W 1989 roku na konferencji episkopatu Polski po wi conej wychowaniu m o-
dzie y sformu owano m.in. poni sze wytyczne odno nie roli dziewcz t w spo e-
cze stwie: „Nale y przygotowywa  m ode dziewcz ta przede wszystkim do ich
ról on i matek, a nie akcentowa  ich aspiracji intelektualnych”1.

Dok adnie dziesi  lat pó niej, w pa dzierniku 1999 roku, ceniony sk din d za
swoje pogl dy biskup Tadeusz Pieronek, wypowiadaj c si  na temat ró nych
nap ywaj cych z Zachodu do Polski mód (np. ideologii gejowskiej), stwierdzi :
„Propaguje si  [dzisiaj] homoseksualizm, eutanazj , feminizm… Nie twierdz , e
nie trzeba np. dokonywa  pewnych zmian prawnych, zrównuj cych kobiet

1 Cyt. za: M. Janion, Kobiety i duch inno ci, Warszawa 1996, s. 325.
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z m czyzn .”2 Jednak e, jak ostrzega biskup Pieronek, „radykalne dania ta-
kich grup mog yby zagrozi  porz dkowi naturalnemu”3.

Homoseksualizm, eutanazja i feminizm – tu w jednym zdaniu, w kontek cie spe-
kulacji na temat ewentualnego zak ócenia porz dku w naturze. Nie ma chyba w t-
pliwo ci co do tego, e Polska, u progu nowego tysi clecia, stanowi nadal przyk ad
spo ecze stwa patriarchalnego, opieraj cego si  na tradycyjnym zrozumieniu po-
dzia u ról spo ecznych mi dzy kobietami a m czyznami. Szczególnie za  obecne
w wiadomo ci spo ecznej przekonanie o niepodwa alnym charakterze tego, co
przywyk o si  w naszej kulturze okre la  jako „naturaln ” rol  kobiety, a przez co
rozumie si  jej biologiczne pos annictwo, symbolizowane i konkretyzowane przez
ci  i macierzy stwo, jest nadal znamienne dla roli i pozycji kobiety w Polsce.

Du y wp yw na to stanowisko maj  obowi zuj ce kody kulturowe oraz –
w jeszcze wi kszym stopniu – religijne. G boka cze  dla Marii Panny, Boguro-
dzicy, nale y tu do najbardziej znamiennych narodowych symboli, podobnie jak
mi o  do ojczyzny. St d te  zapewne kobieca symbolika „macierzy stwa” za-
wiera specyficznie „rodzimy” element, mianowicie silnie w polskiej historii
i kulturze zakodowany symbol „Matki Polki”. Bowiem Matka Polka to nie tylko
matka w powszechnym znaczeniu tego s owa, a wi c uosobienie macierzy stwa,
konotuj ca dobro, ciep o i oddanie. To tak e i ponadto matka ofiarna i cierpi ca,
która, na podobie stwo Bogurodzicy, po wi ca swoje dzieci (zw aszcza synów)
w imi  i na rzecz wolno ci Ojczyzny. Spe niaj c si  nie tylko w s u bie macie-
rzy stwa, ale te  w s u bie narodu, stanowi tym samym silnie emocjonalnie
i symbolicznie na adowan  metafor  zarówno mi o ci matczynej, jak i mi o ci
ojczystej. Znajduje to rzecz jasna odzwierciedlenie równie  w literaturze4.

Ta w a nie silna tradycja jest moim zdaniem powodem tego, e zagadnienia
zwi zane ze spo eczn  rol  kobiet nadal budz , zw aszcza gdy podporz dkowane
s  feministycznemu pr dowi, sprzeczne uczucia w dzisiejszej Polsce. Kiedy
w 1989 roku z o ono w Sejmie projekt ustawy dotycz cy równego statusu spo-
ecznego kobiet i m czyzn, projekt ów zosta  wy miany przez wi kszo  po-

s ów. „Te zwariowane baby próbuj  zrobi  wielk  afer  ze swoich spraw” – opi-
nia ta, je li wierzy  komentatorowi „Tygodnika Solidarno ”5, stanowi a, i to nie

2 J. Makowski i J. Strza ka, O homoseksualizmie. „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 47
(21.11.1999), s. 10.

3 Tam e.
4 Poruszam szerzej te i podobne kwestie w moim artykule: Nieobecna obecno : kobieca mimikra

na przyk adzie wybranych utworów Nataszy Goerke i Olgi Tokarczuk, „Postscriptum” 2006, nr 2,
s. 34–45; równie  w: Literatura, kultura i j zyk polski w kontekstach i kontaktach wiatowych, w: III
Kongres Polonistyki Zagranicznej, Pozna , 8–11 czerwca 2006 roku, red. M. Czermi ska, K. Meller,
P. Flici ski, Pozna  2007, s. 509–519; tak e w: „Kom a i majtki”, czyli prowokacja tradycji w pol-
skiej literaturze wspó czesnej, „Teksty Drugie” 2004, nr 6, s. 157–173.

5 Cyt. za W.M. Darski, Aktywny podmiot alienacji, „Tygodnik Solidarno ” 12.02.2001.
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dalej jak w styczniu 2001 roku, reakcj  wi kszo ci cz onków w kuluarach parlamentu
na postulaty o charakterze feministycznym, a przynajmniej za takie odbierane by y
one przez osoby niech tne chocia by samemu temu poj ciu, nie mówi c ju  o ca ej
doktrynie. Niewiele si  niestety zmieni o na tym froncie w ci gu ostatnich lat.

Celem tego artyku u nie jest prowokowanie dyskusji na temat istoty feminizmu,
co nie znaczy, e nie zas uguje on na takow , szczególnie w kontek cie przytoczo-
nych powy ej uwag. Bezsprzeczny jest bowiem fakt, e s owo feminizm w dalszym
ci gu u ywane jest w Polsce wspó czesnej bardziej jako przez(wyz)wisko ni  poj -
cie. Win  za to mo na jednak obarczy  nie tylko wy cznie m czyzn. wiadczy
o tym dobitnie gwa towna debata na temat istoty feminizmu i jego wp ywu na
m odsz  cz  spo ecze stwa, jak  zapocz tkowa a na pocz tku obecnego ty-
si clecia Agnieszka Ko akowska. Z zawodu filozof, przebywaj ca od lat w Sta-
nach Zjednoczonych, Agnieszka Ko akowska tak oto m.in. pisze w artykule opu-
blikowanym na amach „Rzeczpospolitej”:6

Dotar a do mnie z Polski przygn biaj ca wiadomo . Okazuje si  mianowicie, e na Uni-
wersytecie Warszawskim istnieje wydzia  o nazwie „Gender Studies”. […] Smutna to rzecz
i niepokoj ca. wiadczy bowiem […] o tym, e po Polsce kr y gro na ameryka ska choro-
ba, z trudem uleczalna, zwana polityczn  poprawno ci . Choroba ta atakuje mózg, powoduje
ca kowit  i definitywn  utrat  zdrowego rozs dku, zdolno ci do racjonalnego my lenia i – co
mo e najsmutniejsze – poczucia humoru7.

Artyku  ów poci gn  za sob  istn  lawin  opinii na temat feministycznych
trendów. Fakt, e córka znanego filozofa, mieszkaj ca w kraju, który z dawien
dawna stanowi dla Polaków swoisty punkt odniesienia, negatywnie oceni a trendy
feministyczne w Polsce, legitymowa  najwidoczniej napastliwy czy wr cz pogar-
dliwy ton wielu wypowiedzi. Opinie pozytywne uton y niemal w powodzi zak-
tualizowanych negatywnych stereotypów na temat feminizmu. I nic dziwnego,
skoro wi ksza cz  spo ecze stwa polskiego nadal na has o „feminizm” czy
„feministka” reaguje spuszczeniem przy bicy, przyst puj c do werbalnej walki,
której dzielnie sekunduje wi kszo  polskich polityków oraz – co ma w tym
kontek cie najwi ksze znaczenie – w adze polskiego Ko cio a katolickiego.

W pi mie „Nasz Dziennik” na przyk ad zamieszczono na pocz tku obecnego
tysi clecia tak  oto definicj  wspó czesnego feminizmu:

Feminizm jako jeden z nurtów wielkiej soc-liberalnej utopii, ze swej istoty godzi w same
fundamenty chrze cija stwa. Propaganda „wyzwolonych dam” odrzuca wiar  w jednego Bo-
ga (krytyka katolicyzmu i wskrzeszanie religii poga skich), rozbija rodzin  (rozwody), sze-
rzy rozwi z o  ( rodki antykoncepcyjne) i popiera dzieciobójstwo (tzw. aborcja)8.

6 J. Kapusta, A. Ko akowska, Feminizm. Brygady politycznej poprawno ci, „Rzeczpospolita”
29.01.2000.

7 Tam e.
8 Cyt. za: „Polityka” 2000, nr 28 (8.07.2000), s. 98.
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Nic doda , nic uj . Z kolei w wywiadzie udzielonym „Gazecie Wyborczej”
cytowany na pocz tku biskup Tadeusz Pieronek tak oto w styczniu 2002 wypo-
wiedzia  si  na temat ówczesnej minister Izabeli Jarugi-Nowackiej i jej propozy-
cji dotycz cych ustanowie  Równego Statusu Kobiet i M czyzn: „To femini-
styczny beton, który nie zmieni si  nawet pod wp ywem kwasu solnego.”9

Odniesienie do kwasu solnego jest przera aj ce w swej brutalno ci, szczególnie
w kontek cie doniesie  z kraju Trzeciego wiata o u ywaniu kwasu solnego
wobec kobiet wy amuj cych si  z tradycyjnego kanonu spo ecznych regu . Je li
ponadto s owa te padaj  z ust przedstawiciela w adzy ko cielnej, przynosz  po-
dwójn  szkod , sankcjonuj  bowiem wszelkie uprzedzenia wobec ruchów femi-
nistycznych w Polsce, podpieraj c je majestatem samego Ko cio a katolickiego,
zajmuj cego, jak wiadomo, zaszczytne miejsce, je li chodzi o kszta towanie pol-
skiej opinii publicznej. Tym bardziej, e w sukurs Ko cio owi przychodz  nie-
rzadko przedstawiciele rz du – wyj tkowo tu zgodni, je li chodzi o ironiczne
i pe ne dystansu traktowanie tego zjawiska. Najlepszym przyk adem jest aneg-
dotyczne ju  wr cz uczestnictwo w czerwcu 2000 roku ówczesnego ministra ds.
rozwoju regionalnego, Jerzego Kropiwnickiego, w Mi dzynarodowej Konferencji
Po wi conej Prawom Kobiet w Nowym Jorku. Jego wypowiedzi wiadczy y
o zaj ciu stanowiska identycznego z delegacjami m.in. Libii i Iranu. Publicysta
i satyryk Ryszard Marek Gro ski skomentowa  to w nast puj cy sposób:

Przemoc w rodzinie nazwa  [Kropiwnicki] problemem marginalnym. Dyskryminacji ko-
biet nie zauwa y  w ogóle. Mówienie o tym wyra nie go zbrzydzi o, kojarz c si  z pedofili
i zach tami do aborcji. eby o to mie  pretensje do ministra? Przemoc w rodzinie to napraw-
d  drobiazg. Si ce po jakim  czasie zejd , bez z bów – jak powiada  Lec – wi ksza swoboda
j zyka, wybite oko mo na zast pi  szklanym. […] Prawa kobiet? Szarmanci znad Wis y,
ca u nicy po apkach zawsze wiedzieli: kobiety nie maj  praw, tylko przywileje. Natomiast
bezczelnicy […] odpytywali Kropiwnickiego, dlaczego to on w a nie przewodniczy  polskiej
delegacji. Wyr czaj c panie. Odpowied  ministra by a stanowcza: – „Dlatego, e jestem
cz onkiem rz du.” To wiele wyja nia10.

Utrzymany w sarkastycznym tonie komentarz Gro skiego jest dowodem na to, e
nie wszyscy m scy krytycy, politycy czy publicy ci dziel  negatywizuj ce
i o mieszaj ce ruch feministyczny nastawienie. Przygn biaj cy jest natomiast fakt, e
nie mo na, niestety, oczekiwa , i  w obronie tych ruchów rusz  kobiety. Nawet po-
pularne w ostatnim czasie pisarki, takie jak np. Katarzyna Grochola, Barbara Ko-
smowska i in. nie s  w swych utworach bynajmniej askawe feministkom. Co wi cej
– s  one w tych powie ciach wy miane, przedstawione jak w krzywym zwierciadle,
gdzie odbijaj  si  wszystkie negatywne s dy na ich temat, jak cho by w ksi ce Kata-
rzyny Grocholi pt. Nigdy w yciu, sk din d zreszt  sfilmowanej. Czytamy tam:

9 Cyt. za: „Kalendarium Wydarzen O Ka Informuje”, luty 2002.
10 R.M. Gro ski, Testy na protesty, „Polityka” 2000, nr 27 (1.07.2000).
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Feministka do mnie wpad a. Feministka jest pe na jadu, mocno podlanego intelektuali-
zmem. Ona du o czyta, du o wie, w racjonalizowaniu bije na g ow  znanych mi m czyzn
(oraz niektóre kobety). A mimo to popo udnie by oby udane i mi e. […]. Na nieszcz cie
moje koty pojawi y si  na horyzoncie. Intelektualistka si  o ywi a, otworzy a okno, wpu ci a
wszystkie trzy i zapyta a, czy kastrowane. B ysk w jej oku wiadczy , e temat kastracji nie
jest jej obcy i e oto otwieraj  si  przed nami niezmierzone mo liwo ci dyskusji – e tak si
wyra  – j drowej11.

Stereotyp feministki, czyli – eby pos u y  si  opisem takowej z powie ci Gro-
choli –„niezrealizowanej kobiety zawsze w spodniach, która mo e tylko zazdro-
ci  kobietom ich kobieco ci, a sama nie przywi zuje wagi ani do swoich pogl -

dów, ani wygl du”12, jest wida  w polskiej wiadomo ci ogó u bardzo silnie za-
korzeniony. A przecie  bohaterki obu tych powie ci to wspó czesne, inteligentne,
zaradne, samodzielnie i dzielnie walcz ce o byt – daleko odbiegaj ce od modelu
typu „cura domestica” à la Pologne. Ow  pogl dowo-obyczajow  dychotomi
i ambiwalencj  trafnie podsumowa a Kazimiera Szczuka, pisz c, e kobiety pol-
skie „nie identyfikuj  si  ze sfer  publiczn . Psiocz  na facetów po k tach, ale
s owo »feminizm« traktuj  jak obelg . S  w swoim mniemaniu wyemancypowa-
ne, lecz domowym sposobem”13.

Mo na by si  zastanawia , sk d bierze si  owa niech  wi kszo ci spo ecze -
stwa polskiego do feminizmu, podtrzymywana gwoli absurdu równie  przez same
kobiety i to nawet te, które z racji swego wykszta cenia i pozycji zawodowej
powinny by  bardziej wiadome pu apek spo ecznej struktury. Tymczasem tak nie
jest, s dz c przynajmniej z wypowiedzi, jak  np. wyg osi a w roku 1999 ówcze-
sna pos anka, pó niejsza (w r. 2001) wiceminister kultury Aleksandra Jakubow-
ska, stwierdzaj c:

W Polsce kobiety nie s  dyskryminowane. Ja nigdy nie by am. To prawda, e kobieta cza-
sem musi wypa  dwa razy lepiej od m czyzny. Ale nie ma si  co nad tym u ala . My l , e
pewne role s  z góry ustalone i nie wolno ingerowa  w co  zastrze onego dla jednej p ci14.

Powy sza wypowied  – a podobnych w tonie i przekazie by o i nadal jest wiele
w polskich mediach w ostatnim czasie – stanowi dla mnie typowy przyk ad zu-
pe nego braku wiadomo ci „genderowej”. Wyja niam tu, e – wed ug najnow-
szych bada  feministycznych – pos uguj  si  poj ciem gender na okre lenie p ci
nie biologicznej, ale tzw. „p ci kulturowej”, tzn. b d cej konstruktem, czy – ina-
czej mówi c – wytworem danej spo eczno ci i kultury, stanowi cej zbiór norm
okre laj cych warunki zachowa  oraz post powania kobiet i m czyzn. Inaczej

11 K. Grochola, Nigdy w yciu, Warszawa 2001, s. 271.
12 Tam e, s. 88.
13 K. Szczuka, Projekt krajowy” babbo”, „Res Publica Nova”, listopad 2001, s. 89.
14 Cyt. za: M. Hausman, Kruszynka w szponach feminizmu, „Rzeczpospolita” 18.05.2002.
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mówi c, mam tu na my li przyj te przez ogó  danego spo ecze stwa wzorce
„kobieco ci” i „m sko ci”, a wi c okre laj ce i determinuj ce byt spo eczny
kobiet i m czyzn.

Poj cie „gender”, wprowadzone w USA ju  w latach 60. w a nie na odró nienie
p ci biologicznej od „p ci kulturowej”, jest dzi  w Szwecji poj ciem egzystuj cym
w wiadomo ci ka dego wykszta conego Szweda czy Szwedki, przenikaj c wszyst-
kie niemal dziedziny ycia i nauki. Zw aszcza dyskusje na temat ró nic w statusie
i presti u spo ecznym kobiet i m czyzn przybra y w ostatnich latach w Szwecji
na sile i intensywno ci. Nie podwa aj  za o enia, e nie mo e by  mowy o spo e-
cze stwie bez pewnych sta ych norm, feministki szwedzkie (i rzecz jasna nie tylko
szwedzkie) staraj  si  od lat zwróci  uwag  ogó u na fakt, e normy te s  ró ne dla
kobiet i m czyzn i e m czy ni ciesz  si  w niemal ka dej dziedzinie ycia spo-
ecznego wi kszymi przywilejami ni  kobiety. Co wi cej – normy te s  tak zakodo-

wane w wiadomo ci ogó u, e najcz ciej obie strony nie zdaj  sobie nieraz
sprawy z tego, e im podlegaj . Wyobra enia o przywilejach i ograniczeniach
wynikaj cych z p ci biologicznej i okre laj ce tak e p e  kulturow  przenikaj
sposób my lenia i naznaczaj  pi tnem nie tylko seksualno  i ycie rodzinne
obywateli, ale tak e determinuj  rynek pracy, polityk , religi , prawo itd.

Jednak e podczas gdy s owo „feminizm” budzi w Polsce niech  czy prowo-
kuje do ironicznych komentarzy, tak w Szwecji od egnywanie si  od feminizmu
zupe nie nie uchodzi. Sam (by y obecnie) premier Göran Persson o wiadczy
kilka lat temu publicznie, e jest zagorza ym feminist . Czy oznacza to, e Szwe-
cja jest rajem dla feministów/feministek, a tym samym krajem rzeczywi cie
w pe ni równouprawnionym?

Nie, oczywi cie, e nie. Faktem jest jednak niew tpliwym, e pozycja spo eczna
i finansowa kobiet w Szwecji nale y do najwy szych w Europie, co przybyszowi
z Polski, wiadomemu tej kwestii, niew tpliwie rzuca si  w oczy. Szwecja od kilku
dziesi cioleci plasuje si  w czo ówce listy pa stw zapewniaj cych swych obywate-
lom obu p ci równouprawnienie – e nie s  to puste slogany wiadczy chocia by fakt,
e ok. 50% ministrów w rz dzie to kobiety. Kobiety szwedzkie wykazuj  du  ak-

tywno  zawodow , wiele z nich wykonuje ponadto tradycyjnie m skie prace. Ju
w 1958 roku kobietom przyznano prawo zostawania duchownymi, od roku 1983
kobiety maj  formalnie otwart  drog  do ka dej kariery, cznie z armi ; w 1998 roku
uchwalone zosta o prawo o przemocy wobec kobiet, a prawo o równouprawnieniu
zosta o rozszerzone o termin „molestowania seksualnego”. W 1999 roku w Szwecji
wprowadzono te  zakaz nabywania us ug seksualnych. To tylko kilka z wielu przy-
k adów na szwedzk wiadom  polityk  równouprawnienia, b d c  niew tpliw
konsekwencj  upartej kikudziesi cioletniej dzia alno ci skandynawskich feministek.

W konsekwencji jej ka da licz ca si  uczelnia wy sza w Szwecji ma obecnie
centrum bada  nad problemami genderowymi, tzw. „gender studies” (centrum för
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genusforskning). Perspektywa genderowa przenika wszystkie niemal dziedziny
nauki w Szwecji. Okazuje si  bowiem, e stereotypy dotycz ce obu p ci s  nadal
obecne w yciu ka dego z nas. Nic tak wyra nie tego nie odzwierciedla jak re-
klamy. Kto reklamuje proszki do prania? Kto rozczula si  nad efektywno ci  wy-
wabiaczy do plam i jednorazowych pieluszek dla dzieci? Kto wymachuje telewidzom
przed nosem p atkami niadaniowymi? Kto reklamuje coraz to nowe kremy przeciw-
zmarszczkowe? Szampony? Nowe przyprawy? Jogurty? Itp., itd. Jest to zjawisko
równie jawne w Szwecji, jak i – w jeszcze wi kszym stopniu – w Polsce.

Wszystko to niezauwa alnie, a jednocze nie nieub aganie utwierdza nas
w przyj tych od urodzenia rolach spo ecznych, bowiem proces ten zaczyna si
ju  we wczesnym dzieci stwie. Wida  to po doborze zabawek dla dzieci obu p ci:
podczas gdy ch opców przygotowuje si  do aktywnego dzia ania, dziewczynk
wdra a si  od wczesnego dzieci stwa w rol  przysz ej matki. Niedawno na spo-
tkaniu organizacji Zonta International w Uppsali jedna z cz onki  opowiedzia a
nam, jak w przedszkolu jej córki personel rozdzieli  niedawno toalety dzieci.
Toalet  dla dziewczynek wymalowano na ró owo, okna przyozdobiono równie
ró owymi firankami z falbankami oraz powieszono na cianach kolorowe obraz-
ki, przedstawiaj ce sceny z bajek, typu: Czerwony Kapturek, Myszka Miki, Ku-
bu  Puchatek itp. ciany toalety dla ch opców pomalowane zosta y na ciemny
kolor, a ozdobi y je rysunki i fotografie najnowszych modeli samolotów, samo-
chodów, komputerów. Znaczy to, e nawet w tak wiadomej problematyki gende-
rowej Szwecji, stereotypy dotycz ce akcesoriów i atrybutów przynale nych po-
szczególnym p ciom nadal s  równie trwa e jak kiedy . Wida , ile czasu trzeba,
eby zmieni  pokutuj c  od wieków wiadomo .
St d te  badania naukowe prowadzone z perspektywy genderowej (ur genu-

sperspektiv) w Szwecji dotycz  wszystkich dziedzin. Na Wydziale J zykoznaw-
stwa Uniwersytetu w Uppsali, do którego przynale y równie  kierowana przeze
mnie polonistyka, zrealizowano ostatnio projekt, którego celem by o zbadanie
francuskich i niemieckich materia ów dydaktycznych (a wi c podr czników do
gramatyki, sk adni, frazeologii itp.) z perspektywy genderowej. Projekt zako -
czy o wydanie pracy pod znamiennym tytu em: „Gdy dostan  wyp at , moja ona
pójdzie sobie kupi  nowy kapelusz”15. Oczywi cie jest to cytat z jednego z pod-
r czników, ci lej mówi c z podr cznika do gramatyki francuskiej, pokazuj cy,
jak wszystkie tu przeze mnie wymienione stereotypy my lenia dotycz ce kobiet
i m czyzn, odzwierciedlaj  si  w przyk adach j zykowych. I tak kobiety opisy-
wane s  najcz ciej wed ug atrybutów zwi zanych z wygl dem i tzw. „kobiecy-
mi” cechami charakteru (dobra, pracowita, uczynna, pobo na, cnotliwa), podczas

15 Bo Andersson, Carina Andersson, Ulf Norberg, Coco Norén, „När jag får min lön, tänker min
fru köpa en ny hatt.” Granskning av övningsmaterialen i Franska A och Tyska A ur ett
genusperspektiv, Uppsala 2005.
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gdy m czyzn ocenia si  wed ug kryteriów zwi zanych z ich predyspozycjami
intelektualnymi i umiej tno ci  dzia ania. Przyk adem jest cho by stopniowanie
przymiotników, gdzie „Anna jest adniejsza/milsza/skromniejsza ni  jej kole an-
ki”, za to „Franciszek jest bardziej zdolny/zdecydowany/aktywny od Filipa”.
W hierarchii zawodowej to m czyznom przypada palma pierwsze stwa, je li
chodzi o bardziej intratne zawody, oni te  wiod  prym w stwierdzeniach typu:
„Jako godny reprezentant zespo u, Jan pojecha  na mi dzynarodowy kongres”,
podczas gdy „Maria bardzo dzielnie opiekowa a si  chor  matk ”.

Dodam od siebie, e moi szwedzcy studenci od lat pod miechuj  si  z tekstów
wydanych w Polsce podr czników do nauki j zyka polskiego. Dla przyk adu
wspomn  tu ksi k  Janusza Kucharczyka, pt. Zaczynam mówi  po polsku16,
w której role spo eczne s  bardzo wyra ne: kobiety/studentki chodz  po zakupy,
przygotowuj  posi ki, pilnuj  porz dku, ponadto te  wychodz  na nieszkodliwe
kretynki w artobliwych sytuacjach, podczas gdy ich koledzy/studenci charakte-
ryzuj  si  du  aktywno ci , z pob a liw  wyrozumia o ci  traktuj c swoje kole-
anki z grupy czy przyjació ki od serca.
Nie ulega w tpliwo ci, e nie tylko w Polsce to w a nie m sko , w dos ownym

i przeno nym tego s owa znaczeniu, nadal stanowi zarówno punkt wyj cia, jak
i miar  warto ci, a przede wszystkim norm  spo ecznej akceptacji. Doskonale
ilustruj  to przytoczone przez dwie szwedzkie feministki m odszego pokolenia
powiedzonka, b d ce w powszechnym obiegu, które dopiero po zastanowieniu
si  nad nimi odkrywaj  nam g bsze, przewrotniejsze znaczenie danej wypowie-
dzi. Mam tu na my li niedawno wydan  w Szwecji ksi k  Lizy Marklund i Lotty
Snickare, której tytu  zapo yczono od znanej feministki Madeleine Albright i jej
powiedzenia: „W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które sobie nie poma-
gaj ”17. Jedna z tych historyjek brzmi tak oto: do grupy m odych kobiet podcho-
dzi m czyzna i pyta: „A co wy tu dziewczynki tak sobie same siedzicie?” Ko-
biety na to: „Jak to same? Przecie  jest nas siedem?” Na przyk adzie podobnych
scen z ycia szwedzkiego spo ecze stwa autorki ksi ki bardzo sugestywnie
pokazuj  mechanizmy wdra ania obywateli od najwcze niejszych lat do okre lo-
nych tradycj  ról spo ecznych.

Wida  z tego, e nawet Szwecja nie jest a  tak pod tym wzgl dem wyzwolona,
jak mog oby si  wydawa . miem jednak twierdzi , e pod wzgl dem wiadomo-
ci genderowej wyprzedzi a Polsk  o wiele lat. Jak ju  wspomnia am, prowadzi

si  tu obecnie badania z perspektywy genderowej we wszystkich dziedzinach, nie
tylko humanistycznych. Na przyk ad Chris Bingefors, profesor na Wydziale Far-
macji Uniwersytetu w Uppsali, prowadzi badania nad ró n  reakcj  kobiet i m -

16 J. Kucharczyk, Zaczynam mówi  po polsku, ód  1995 (i dalsze wyd.).
17 Lisa Marklund, Lotta Snickare, Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper

varandra, Stockholm 2005.
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czyzn na ból oraz na te same leki. W jednym ze swoich artyku ów Bingefors
pisze równie  o ró nym podej ciu lekarzy do tego samego schorzenia w zale no-
ci od tego, czy pacjentem jest kobieta, czy m czyzna18. Wyniki jej i podobnych

bada  pokazuj  ogóln  niestety – cho  na pewno nie wiadom  – tendencj  leka-
rzy do traktowania pacjentów-m czyzn z wi ksz  powag  i uwag , podczas gdy
dolegliwo ci kobiece bardzo cz sto s  bagatelizowane. Podobne badania z per-
spektywy genderowej prowadz  prawnicy, socjologowie, biolodzy itp.

W Polsce – miem twierdzi  – wiadomo ci genderowej (genusmedvetande)
nie ma, a przynajmniej nie ma jej na szersz  spo eczn  skal . Polaków intere-
suj  oczywi cie sprawy ogólnoludzkie i uniwersalne, ale pod tymi poj ciami
rozumiane s  przede wszystkim sprawy m skie, bo tylko te s  uwa ane za nor-
matywne. Inaczej mówi c, m skocentryzm nadal jest uznawany za obowi zuj -
cy paradygmat. Nie musz  chyba nikomu przypomina , e to w a nie m ski
parlament przeg osowa  w Polsce w 1993 roku ustaw  o aborcji i do dzisiejsze-
go dnia kobiety nie mog  jej zmieni . Negatywny stosunek du ej cz ci spo e-
cze stwa do przekraczania przez kobiety tradycyjnych granic objawia si  niestety
nadal ci g ym rozszerzaniem sfer zjawisk czy poj  naznaczonych pi tnem tabu,
a dotycz cych np. odmiennej orientacji seksualnej (o czym dalej), rodków
antykoncepcyjnych, wolno ci seksualnej czy te  zachowa  w inny sposób naru-
szaj cych normy obyczajowe i spo eczne. Musi si  zatem dokona  zmiana tej
wiadomo ci. Walcz  o to polskie feministki: Krystyna Kofta, S awomira Wal-

czewska, Kinga Dunin, Agnieszka Graff i wiele innych badaczek znanych ze
swoich odwa nych i celnych tekstów oraz cenionych w kraju i poza krajem.
Oby w ich lady posz y kolejne generacje m odych kobiet i m czyzn. I oby
zaoszcz dzono kobietom (jak te  m czyznom) w Polsce podobnych artyku ów
jak opublikowany dwa lata temu w tygodniku „Wprost” tekst pt. Kobiecizm
kontra kobieco 19, rozpoczynaj cy si  stwierdzeniem: „Po dyktaturze proleta-
riatu nasta a dyktatura feministek”. Jest to artyku  tendencyjny, pe en zjadliwej
ironii i – co najgorsze – ignorancji, jednym s owem w stylu nowomowy rodem
z czasów komuny.

Szwecja jest w tym wzgl dzie bardziej wyemancypowana, ale czy mo na rze-
czywi cie uzna  j  za idealne pa stwo w kwestii równouprawnienia? Zamiast
odpowiedzi na to prowokuj ce pytanie pozwol  sobie przytoczy  refleksj  jednej
z czo owych szwedzkich feministek, historyka literatury, profesor Ebby Witt-
-Brattström, która stwierdza z typowym dla siebie trze wym os dem sytuacji:
„Dopiero ten m czyzna, który odmówi przyznania mu podwy ki pensji, je li
jednocze nie podwy ki tej nie dostanie jego kole anka z pracy, wykonuj ca do-

18 Chris Bingefors, „Varannan kvinna i Uppsala län har smärtproblem” [Co druga kobieta w woje-
wództwie uppsalskim cierpi na ból], Uppsala Nya Tidning, 2005–08–27.

19 B. Wildstein, Kobiecizm kontra kobieco , „Wprost”, nr 1162 (13 marca 2005).
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k adnie te same czynno ci za ni sz  p ac , ma szans  przyczyni  si  do pozytyw-
nego rozwoju procesów równouprawnienia.”20

A wi c wsz dzie dobrze, gdzie nas nie ma, albo inaczej: uczmy si  od siebie
nawzajem. Wracaj c jednak do literatury, chcia am na zako czenie mych rozwa-
a  zwróci  uwag  na pewien znamienny fakt dla literatury polskiej. Otó  od

kilku lat ukazuj  si  w Polsce ksi ki autorstwa najm odszej generacji kobiet
pisarek podejmuj ce nowe w tki: spraw  aborcji, gwa tu, przemocy w rodzinie
itp. A tak e – co wa ne w tym kontek cie – mi o  lesbijsk . Mo na za o y , e
jest to dopiero pocz tek nowej fali literatury zajmuj cej si  tematem homosek-
sualizmu w ogóle, a w szczególno ci kwesti  stosunków uczuciowych mi dzy
kobietami, zw aszcza e, jak s usznie podkre la Kazimiera Szczuka, „cia o,
seks, seksualno  s  w polskiej literaturze s abo obecne, a w literaturze kobiet
bardzo s abo”21.

W literaturze krajów zachodnich motyw homoseksualno ci zaistnia  (przy-
najmniej w takim stopniu i tak otwarcie) ju  o wiele wcze niej. Równie  literatu-
ra szwedzka ma na tym polu spory dorobek. Podobnie motyw mi o ci lesbijskiej
od lat go ci na amach kart wspó czesnych powie ci szwedzkich. W Polsce
pierwsz  pisark  niekryj c  swojej orientacji seksualnej by a Izabela Filipiak.
Utwory jej, podejmuj ce w tki lesbijskie (jak cho by Pershing z tomu opowiada
Niebieska mena eria, 1997), nie stawa y si  jednak jeszcze przyk adem literatury
lesbijskiej, a funkcjonowa y raczej jako literatura „kobieca” lub feministyczna.
Symptomatyczny jest te  fakt, e dramatu Filipiak, pt. Moje ycie królicze, ca -
kowicie po wi conego tej tematyce, do dzi  nie opublikowano ani nigdzie nie
wystawiono.

Inaczej jest w przypadku m odszego pokolenia pisarek, takich jak m.in. Mag-
dalena Okoniewska, Ewa Schilling, Ewa Sonnenberg czy Urszula Raczy ska.
Szczególnie powie  Magdaleny Okoniewskiej Mój wiat jest kobiet . Dziennik
lesbijki z 2004 roku, odbi a si  echem w rodowisku literacko-kulturalnym. Po-
wie , jak wskazuje tytu , ma form  dziennika, cho  autorka sugeruje jednocze-
nie, e czy w nim prawd  z fikcj . Jest to opowie  wra liwej kobiety, matki

dorastaj cej córki, która ma za sob  nieudane ma e stwo i która wyrwa a si  nie
bez trudu ze rodowiska wiadków Jehowy. Ponadto jest lesbijk , a co za tym
idzie – niesie to ze sob  niema y problem egzystencjalny, szczególnie w ma ym
miasteczku. Mimo wielu kontrowersyjnych opinii krytycy byli zgodni co do tego,
e ksi ka ta ods ania i przybli a pewien aspekt ycia spo ecznego pozostaj cy

20 Ebba Witt-Brattström, w wyst pieniu pt. „Varför händer det så lite?” [Dlaczego tak ma o si
dzieje?], 100 ról kobiety. Szwedzko-polska konferencja po wi cona równouprawnieniu kobiet i m -
czyzn, Warszawa, 28.10.2005.

21 Literaturo, nie czekaj na mi o , z Kazimier  Szczuk  rozmawia Katarzyna Bielas, „Wysokie
Obcasy” 29.07.2007, s. 26.



MA GORZATA ANNA PACKALÉN: Dok d zmierzamy?…     119

do tej pory w ukryciu, a w najlepszym wypadku w cieniu. Tytu  ksi ki sta  si
w ten sposób poniek d metaforycznym zwrotem, obrazuj cym wiat lesbijek,
w ca ym swoim odmiennym, bogatym i fascynuj cym wymiarze. A jak przyj a
ksi k  opinia publiczna? Jak mo na si  domy la  – ró nie. Nie brakowa o g o-
sów protestu, zdziwienia czy te  innych skrajnie negatywnych uwag na ten temat.
Mimo to ksi ka rozesz a si  w nak adzie dwóch tysi cy egzemplarzy, daj c
niejako pocz tek nowemu trendowi w literaturze polskiej.

Podobnie przyj te zosta y ksi ki m odej pisarki Ewy Schilling, podejmuj cej
t  problematyk . Du y odd wi k wzbudzi a zw aszcza trzecia jej powie  pt.
G upiec (2005), opisuj ca m od  ambitn  nauczycielk , córk  pastora protestanc-
kiego, która zakochuje si  z wzajemno ci  w obdarzonej du  charyzm  uczenni-
cy liceum. G upiec, jak podkre la autorka, to w talii kart Tarota cz owiek, który
znalaz  si  nad przepa ci  i „jedyn  rzecz , która go mo e ocali , jest bezgranicz-
na wiara w to, e potrafi chodzi  po powietrzu”. S owa te symbolizuj  trafnie
sytuacj , w której znalaz y si  bohaterki powie ci, uwik ane w pe n  sprzeczno ci
mi o , przeciwko której wyst puj  zarówno wszelkie przyj te normy obyczajo-
we i w tpliwo ci moralne, jak te  ludzka za ciankowo  pod wzgl dem my lenia
i tolerancji.

To tylko dwa wybrane przyk ady z ca ego szeregu utworów literackich z tej
dziedziny. My l , e du a jest rola literatury o tej tematyce, chocia  mimo zwia-
stunów nowego trendu nadal, jak s usznie stwierdza socjolo ka i znana dzienni-
karka Kinga Dunin w jednym z reporta y w „Gazecie Wyborczej”, bohaterowie
literatury gejowsko-lesbijskiej „wci  chowaj  si  w szalecie, tylko e jest to
szalet coraz wi kszy, lepiej wyposa ony i bardziej liberalny. Mo na w nim spo-
tka  kole anki i kolegów o rozmaitej orientacji seksualnej. Zabawi  si . Prze-
chodnie zagl daj  przez okna, wci  zdziwieni, ale coraz rzadziej rzucaj  ka-
mieniami.”22

Zjawisko prozy lesbijskiej komentowa a równie  w swych ksi kach literaturo-
znawczyni Inga Iwasiów, ale w zasadzie nie doczeka o si  ono jeszcze adnego
obszerniejszego omówienia. Jedno jest jednak pewne: aktualna sytuacja spo ecz-
na i klimat polityczny w Polsce narzucaj  niejako pal c  wr cz potrzeb  podj cia
konkretnych dzia a  prospo ecznych, które przyczyni  si  do zwi kszenia udzia u
kobiet w sferze publicznej – niezale nie od preferencji i orientacji seksualnej,
jaka jest ich udzia em. Powsta e w ostatnim okresie utwory literackie o tematyce
lesbijskiej – jak równie  o tematyce obwarowanej do tej pory sfer  tabu, jak
wspomniana wy ej tematyka aborcji czy gwa tu – s  dla mnie znamiennym zwia-
stunem przemian wiatopogl dowych, jakie pr dzej czy pó niej musz  zaj  na
wi ksz  ni  dot d skal  w spo ecze stwie polskim, je li nadal zamierza ono uwa-
a  si  za równorz dnego cz onka i partnera dialogu Unii Europejskiej.

22 K. Dunin, Polska homoliteracka, „Gazeta Wyborcza” 16.12.2005.



120     Literatura polska w wiecie

Trudno tu nie zacytowa  jednej z oryginalnych refleksji Stanis awa Grodziskie-
go z jego ksi ki pt. Rozwa ania o wiecie, na który Bóg wys a  swoj  córk :

Czy Bóg – wyj wszy ten jeden jedyny wypadek, po wiadczony w Pi mie wi tym, nigdy
nie zrobi  u ytku ze swojej p ci? To niemo liwe. S dz , e stworzy  co najmniej dwa wiaty.
Na jeden z nich pos a  swojego syna, a na drugi – córk . Mo e uda si  nam odkry  ten drugi
wiat23.

I mo e wtedy kobiety b d  mog y wreszcie – jak pisze w jednym z wierszy po-
etka Katarzyna Suchcicka – „zwyczajnie y  / bez pami ci o swojej p ci”24.

23 S. Grodziski, Rozwa ania o wiecie, na który Bóg pos a  swoj  córk , Kraków 2006, s. 14.
24 K. Suchcicka, „Stygmat”, Niebieska po czocha, Warszawa 1993.


