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ków semantycznych: odrębnego aktualnego uniwersum usytuowanego wewnątrz 
fikcyjnych światów i dwudzielnej struktury wysuniętej, która nakłada sekundarną 
ontologię fikcji na jej prymarny odpowiednik — zewnętrzne aktualne uniwersum. 
Zyskująca sobie coraz większy rozgłos książka Pavela, która najszerzej chyba wy
korzystuje nęcącą teoretyków literatury siatkę pojęć, wymaga od czytelnika pew
nych zabiegów porządkujących. Można by rzec, że „możliwy świat” jego oczekiwań 
ulega tu dwukrotnie niespodziewanym przekształceniom. Tytułowe światy po
czątkowo sugerują swoje przenośne znaczenie, w  miarę lektury okazuje się jednak, 
że w  grę tu wchodzi precyzyjna, logiczna terminologia sformułowana na gruncie 
logiki modalnej. Dalsze części książki poświęcone rozmiarom, granicy, kwestii kom
pletności, każą z kolei ponownie powrócić odbiorcy do punktu wyjścia — na takie 
posunięcie otrzymuje placet autora w momencie, gdy ten stwierdza, że nie będzie 
się uchylał od metaforycznego traktowania możliwych światów (s. 50). Z udzielo
nego sobie zezwolenia korzysta w  sposób coraz bardziej nieograniczony. Owo nieco 
zbyt swobodne poruszanie się w  obrębie pojęć logicznych nie narusza spójnego — 
mimo wszystko — charakteru proponowanej przez Pavela koncepcji.

Anna Łebkowska

THE POETICS OF GENDER. Editor N a n c y  К. M i l l e r .  New York 1986. 
Columbia University Press, ss. 16, 304.

Praca zredagowana przez Nancy К. Miller powstała w  kręgu krytyki fem ini
stycznej. Czym jest ten kierunek badań? Co nowego wnosi do współczesnego lite
raturoznawstwa? Jak sytuuje się wobec tradycji? Czy krytykę feministyczną należy 
umieścić o b o k  dekonstrukcjonizmu jako ciekawą propozycję teoretyczną ostat
nich lat, czy w e w n ą t r z  praktyki zapoczątkowanej pracami Derridy jako jed
ną z jej skrajnych realizacji?

Feministki nie udzielają jasnych odpowiedzi. Przeciwnie, zdają sobie sprawę 
z płynności samego przedmiotu badań i z wymienności używanych narzędzi. Uni
kają definicji lub formułują je w sposób bardzo ogólny, bez dbałości o precyzję 
i dokładność. To, co można wyinterpretować z ich prac, układa się w hipotezę 
bardzo ambitną: feministki dążą do stworzenia nowej historii kultury, napisanej 
z perspektywy kobiecej, tzn. uwzględniającej rolę kobiet we wszystkich formach 
społecznej aktywności. Zdaniem feministek, na obiektywną relację czeka rola ko- 
biety-pisarki i kobiety-czytelniczki; także samo dzieło literackie domaga się iden
tyfikacji z tworzącym je ciałem, płciowością, seksualnym doświadczeniem, które — 
w  omawianej tutaj perspektywie — jest również, a może przede wszystkim, istot
nym, podstawowym doświadczeniem społecznym, oddziałującym na materię i war
sztat pisarski.

Czy taka identyfikacja jest w ogóle możliwa? A jeśli tak — to jak ją rozu
mieć? W pracach feministek zbliżenie dzieła i jego twórcy (a także współdziała
jącego z nim odbiorcy) przebiega na kilku poziomach. Po pierwsze — oznacza ono 
niezwykle silną subiektywizację procesu pisania. Nie pisze się w  zgodzie z jakąś 
teorią, koncepcją, ale w  zgodzie z sobą samym, z własną naturą (kobiecą), zainte
resowaniami, które dyktowane są przez płeć, warunki życia, zdobyte doświad
czenia. Zatem sam wybór tematu jest mocno subiektywny. Pociąga to za sobą 
emocjonalne zaangażowanie w przedmiot badań. Wywód literaturoznawczy staje 
się nie tylko środkiem poznania, jest on przede wszystkim g r ą ,  w  której uczestni
czą autor, bohaterowie i czytelnicy. Owa gra — co potwierdza w  pełni teoria 
Lacana — ma charakter quasi-erotyczny. Wywołuje ją zauroczenie cudzym teks
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tem (uwiedzenie, jak pisała Shoshana Felman 1), na które odpowiadamy nie samym  
intelektem, ale impulsywną reakcją całego ciała, przeżywającego rozkosze czyta
nia i pisania oraz nadzieję zaspokojenia wyzwolonych popędów. Feministki powie
lają więc pomysł Barthes’a: wprowadzają do swych tekstów ikoniczny znak cie
lesnego uczestnictwa — własne zdjęcie, fotogram swego ciała, a także, jako rodzaj 
stempla, rysunek damskich akcesoriów: pantofla, kapelusza, żakietu.

Po drugie — wspomniane zbliżenie tekstu i autora wynika ze specyficznego 
stosunku do wypowiedzi krytycznej. Dla wielu przedstawicielek orientacji fem i
nistycznej tekst nie stanowi celu, lecz jedynie środek, za pomocą którego możliwe 
staje się nawiązanie kontaktu interpersonalnego. W pasożytniczym związku łączą
cym teksty krytyczne i omawiane w nich dzieła dokonuje się spotkanie dwu (dwoj
ga) autorów. Niektóre wypowiedzi feministyczne trzeba zatem traktować jako eks
presyjne wyznanie skierowane do innego twórcy, jako l i s t  adresowany do kon
kretnej osoby (zob. tekst Jane Gallop z tego tomu).

Po trzecie wreszcie — identyfikacja podmiotu mówiącego z osobą autora do
konuje się również w  procesie lektury podejmowanej przez feministki. Krytyka 
kobieca unika terminów „narrator”, „podmiot liryczny”. W renesansowych sone
tach Plejady płacze zawsze sam Pierre Ronsard. Nie przekonuje feministek także 
XVIII-wieczna mistyfikacja powieści jako odnalezionego pamiętnika. Trudno jest 
bowiem pogodzić sytuację mówienia „cudzym głosem” z teorią identyfikującą dzieło 
i jego twórcę. Słowem, feministki nie posiadają narzędzi umożliwiających im ana
lizowanie dzieł wielokodowych, polifonicznych, jak też gatunków literackich (i kon
wencji artystycznych), które wnoszą zamierzony dystans do przedmiotu lub spo
sobu wypowiedzi (satyra, pamflet, paszkwil, groteska, stylizacja). Ale czy w  przy- 

• padku innych analiz owa łatwość przechodzenia z poziomu tekstu na osobę 
autora nie jest cofnięciem się co najmniej w lata sześćdziesiąte, kiedy świado
mość pełnej autonomiczności dzieła literackiego nie była powszechna?

Wydaje się, że feministki nie tyle odrzucają dorobek strukturalistów, ile od
wracają porządek analizy. Strukturaliści pokazywali, jak skomplikowany okazuje 
się przekaz literacki, ile w nim pięter, poziomów, struktur pośredniczących. Fem i
nistki natomiast w  najbardziej powikłanych układach semantycznych szukają sło
wa jedynego w  swoim rodzaju, słowa upodmiotowionego, należącego do konkret
nej osoby, która mówiąc nie jest jednak zupełnie swobodna, lecz podlega (i to 
różni ją od bohaterów Bachtinowskich) rozmaitym presjom, determinacji biologicz
nej, konwencjom kulturowym.

A zatem poniechanie określonych procedur badawczych musimy tłumaczyć na 
korzyść krytyki feministycznej. Trudno bowiem zwolenniczki tego kierunku posą
dzać o niewiedzę lub nieświadomą ignorancję. To w  w. XIX kobiecy ruch roz
wijał się zupełnie żywiołowo i w  zasadzie bez teoretycznego wsparcia. Dzisiejsze 
feministki inspirowane są nie tylko przez niekorzystne i częstokroć bolesne prze
życia własne. Źródłem pomysłów, a także dowodem przynależności do pewnej for
macji intelektualnej stała się obowiązkowa lektura określonych dzieł. Oczywiście, 
do kanonu tego nie wchodziły bezpośrednio prace strukturalistyczne. Fascynacja 
Barthes’em, ewolucja Kristevej, a wreszcie ewolucja samego strukturalizmu powo
dują jednak, iż fem inistki mogą czuć się raczej przewrotnymi kontynuatorkami 
myśli strukturalistycznej niż jej przeciwniczkami.

Prawdziwym zainteresowaniem krytyki kobiecej cieszą się demaskatorzy euro
pejskiej kultury: Nietzsche, Freud, Marks, a z badaczy współczesnych ■— obok 
wymienionego Barthes’a — Bataille, Lacan, Derrida. Krytyczne pisarstwo fem i

1 Myślę tutaj o znakomitej pracy Sh. F e l m a n  Le Scandale du corps par
lant. Don Juan avec Austin ou la séduction en deux langues (Paris 1980).
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nistek jest — jak się zdaje — wyrazem różnorodnych potrzeb i ambicji. Po pierw
sze, przewija się przez nie protest przeciwko represyjnemu charakterowi euro- 
pejsko-amerykańskiej kultury, preferującej mężczyzn i ich hierarchie wartości. 
Po drugie zaś, manifestują feministki związek z demaskatorskim i nieco anarchi- 
zującym nurtem współczesnej myśli filozoficznej, która swój stosunek do tradycji 
opiera na wyraźnym dystansie.

Ważne dla krytyki feministycznej jest jednak nie to, że te różnorakie inspi
racje są w jej łonie stale podtrzymywane i rozwijane, lecz fakt, iż w sposób 
programowy mają się one zbiegać w jednym punkcie, zespalając ze sobą racje ko
biet i racje filozofów, doświadczenia kochanków i przemyślenia teoretyków, prze
życia intymne i obiektywne prawa procesu twórczego.

Tutaj właśnie, na feministycznej niwie, s ł o w o  ma stać się c i a ł e m .  Mniej 
lub bardziej abstrakcyjne kategorie współczesnej humanistyki — doświadczenie 
wewnętrzne Bataille’a, transgresja Foucaulta, dekonstrukcja Derridy (by nie po
wracać już do moralnego sceptycyzmu autora Tako rzecze Zaratustra, Freudow
skich stłumień czy Marksowskiej alienacji) — nabierają konkretności: feministki 
adresują je do siebie, ściślej mówiąc, odnoszą owe byty abstrakcyjne do swej fak
tycznej pozycji społecznej, która wydaje im się niewystarczająca, zafałszowana 
i krzywdząca.

Walczące intelektualistki szukają sojuszników. Nawet Nietzsche i Freud (mimo 
swego mizogynizmu) pełnią rolę sprzymierzeńców. W oczach feministek są oni 
przede wszystkim oskarżycielami śródziemnomorskiej kultury, zastygłej w pozorach 
uniwersalizmu i olimpijskości. Krytyka feministyczna przyłącza się do demaska
torskich głosów: rzeczywistość tyranizowana przez sztywne reguły zachowań, po
śród których ważną rolę odgrywają normy natury semantyczno-językowej, nie jest 
otoczeniem przyjaznym dla kobiet. Stłumieniu ulegają ich potrzeby emocjonalne 
i estetyczne, czasami kulturowa „inność” pierwiastka kobiecego w  ogóle nie może 
się zaznaczyć.

Najbliższy feministkom jest Derrida. Słynna Derridowska r ó ż n i c a  („dif- 
férance”, pisana przez a) jako podstawa nowego sposobu myślenia i nowej episte
mologii, opartej n i e  na osiąganiu pewnych wartości (np. prawdy, dobra), ale na 
włączaniu ich w nie kończącą się gr ę ,  została przez krytykę kobiecą odpowied
nio przeformułowana. (Równocześnie dokonano podobnych przesunięć semantycz
nych, reinterpretując po raz któryś teorię Freuda, lekturologiczne pomysły Bar- 
thes’a, dzieła Bataille’a). Différance Derridy stała się różnicą płci, stygmatem se
ksualności, différence feminine. Próba uchylenia przez francuskiego filozofa orien
tacji logocentrycznej, związanej ze stałym występowaniem trwałych sensów i zna
czeń, zanegowanie całego paradygmatu kulturowego, otworzyły feministkom drogę 
do autoprezentacji, ośmieliły je. To niewątpliwie Derrida sprawił, że włączając się 
w  europejską (światową) refleksję humanistyczną, miały feministki tak silne po
czucie współtworzenia nowej perspektywy intelektualnej i moralnej.

Mówiło się nawet o kolejnej erze w  historii myśli (Luce Irigaray)2, o rewo
lucji (Julia Kristeva), o przewrocie. Feministki przyswoiły sobie prowokacyjny ton 
wypowiedzi dekonstrukcjonistycznych, zrywających z logiką dyskursu krytyczne
go, ograniczeniami gramatyczno-stylistycznymi, obiektywizacją w yw odów 8. Wierzy
ły, iż la différence feminine wymaga nowej perspektywy, preferującej — tak jak

8 Zob. L. I r i g a r a y :  Etique de la différence sexuelle. Paris 1984; Speculum,
de l’autre femme. Paris 1974.

8 Zachętę do obrazoburczego postępowania znajdziemy np. w  pracy V. В. L e  i t 
c h  а Deconstructive Criticism. An Advanced Introduction. (New York 1983). Frag
m ent tej książki, w  przekładzie G. B o r k o w s k i e j :  Hermeneutyka, semiotyka,
i dekonstrukcjonizm, zamieścił „Pamiętnik Literacki” (1986, z. 3).
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to było w  przypadku wielu teorii poststrukturalistycznych — wolną grę skoja
rzeń, surrealistyczną swobodę kompozycyjną, która wiodła krętą drogą do zaska
kujących konkluzji, nie oszczędzających samego autora.

Warto zauważyć, iż feministyczne pragnienie odcięcia się od świata kultury 
męskiej nie zostało zrealizowane w  pełni. Krytyka kobieca zarysowała dość kon
sekwentnie swój przedmiot badań. Miała go wypełnić refleksja dotycząca kulturo
wej aktywności kobiet, poszerzona o analizę kontekstu społecznego, który warunko
wał układ napięć pomiędzy wartościami „męskimi” i „kobiecymi”. Istniało zatem  
pole badań; nie było natomiast odrębnej metody.

Czy znaczy to, że teksty feministek stanowiły odmianę krytyki tematycznej? 
Myśl ta była z pewnością bliska wielu autorkom. Naomi Schor zastrzega się przy 
tym, iż to nowe wcielenie Bachelardowskiej metody nie oznaczałoby prostego po
wrotu do praktyki sprzed lat. Tematyzm współczesny musiałby uwzględniać doko
nania strukturalistów i poststrukturalistów, krytyka tematyczna w wydaniu fem i
nistek musiałaby pamiętać o męskich prekursorach, takich jak Barthes, Derrida, 
Deleuze. Cierpią oni na przypadłość, którą Schor nazywa kompleksem Ariadny *. 
Lektura krytyczna jest dla nich wejściem w labirynt, ryzykownym rozplątywaniem  
pajęczyny, jednocześnie pułapką i operacją przeprowadzaną na żywym organizmie. 
Metaforyka tkania, przędzenia, splatania i rozplątywania wprowadza wymienio
nych badaczy na teren zastrzeżony dla działalności kobiecej, sugerując przy tym  
związek pomiędzy krytyką tematyczną i krytyką feministyczną.

Związek ów, dość powierzchowny przecież i występujący przede wszystkim  
w warstwie językowej, okazuje się dla feministek bardzo cenny. Pytanie o płeć jako 
czynnik warunkujący proces pisania i lektury można rozumieć jako dopełnienie 
Barthes’owskiej teorii tekstu wyłożonej w  S/Z. Pokrewieństwo łączące feministki 
z koncepcjami poststrukturalistycznymi rozluźnia jednak ich związek z jakkolwiek 
rozumianą krytyką tematyczną.

Staje się jasne, że dyskurs literaturoznawczy lat siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych nie podporządkowuje się ani reżimowi tematu, ani reżimowi metody. 
Jego cechą charakterystyczną jest interdyscyplinarność, swobodny wybór możli
wych kontekstów badawczych, mniej lub bardziej jawny subiektywizm. Co więcej, 
okazuje się, że wszyscy pozostają w  kręgu podobnych obrazów, metafor, pól tem a
tycznych. A zatem przedmiot badań sformułowany przez feministki nie może sta
nowić jedynego kryterium wyróżniającego nowy kierunek.

Zwolenniczki feministycznej orientacji podejmują kolejne próby doprecyzo
wania własnej metody badawczej. Susan S. Lanser usiłuje skojarzyć feminizm  
z narratologią, Elaine Showalter tworzy podstawy feministycznej poetyki8. Lanser 
zauważa, iż cała narratologia to prace mężczyzn piszących o mężczyznach. Ge- 
nette zajmował się Proustem, Greimas Maupassantem, Barthes Balzakiem, a Todo- 
rov — Boccacciem. Co nowego mogłaby przynieść refleksja dotycząca narracji 
kobiecej? Czy kobiety opowiadają w sposób odmienny, charakterystyczny dla 
siebie?

Według Lanser kobiety wykazują skłonność do układów afabularnych, fabułą 
staje się samo telling, mówienie, tok opowiadania ®. Równocześnie badaczka przed
stawia wnioski, które osłabiają doniosłość poczynionych obserwacji. Tekst narra
cyjny — stwierdza Lanser — z reguły wielopodmiotowy, a więc złożony z głosów

4 N. S c h o r ,  Breaking the Chain. Women, Theory, and French Realist Fiction. 
New York 1985, s. 3.

5 Por. z pracą S. S. L a n s e r  Towards a Feminist Narratology („Style” 1986, 
nr 3 (Fall)) oraz artykułem E. S h o w a l t e r  Towards a Feminist Poetics (w zbio
rze: Women Writing and Writing about Women. London — New York 1979).

6 L a n s e r ,  op. cit., s. 356—358.

26 — P a m i ę t n i k  L i t e r a c k i  1989, z . 3
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„męskich” i „kobiecych”, jedynie prezentuje (uobecnia) seksualne zróżnicowanie 
wypowiedzi. Sam nie podlega biologicznym determinantom, zachowując swobodę 
przechodzenia pomiędzy odmiennymi (także płciowo) punktami widzenia.

Rozprawa amerykańskiej badaczki, wyważona i inteligentna, nie jest typowa 
dla feministycznego myślenia. Dystans wobec kategorii płci, prymat tekstu nad 
osobą autora nie mógłby się podobać krytyce kobiecej. Próba skrzyżowania nar- 
ratologii z feminizmem nie była kompromisem zupełnie udanym. Nauka o typach 
narracji wchłonęła dyskurs kobiecy, zignorowała jego konstytutywne elementy.

Krytyka tematyczna dostarczyła do opisu damskiego świata zbyt ogólnych 
narzędzi, narratologia sprowadziła płciowość, seksualność mówienia do semantycz
nej gry określonych znaków i konwencji. Co z poetyką? Czy istnieje feministyczna 
poetyka, poetyka płci?

Showalter — mimo zapowiedzi — woli badać ogólnokulturowe przesłanki fe
minizmu 7. Czy książka Nancy K. Miller wypełnia tę lukę? Czy — zgodnie z tytu
łem — stanowi wprowadzenie do poetyki płci? Czy formułuje sposoby rozpozna
wania tekstowych ekwiwalentów seksualności?

Aby sprostać nazwie i tradycji badawczej, p o e t y k a  płci musiałaby anali
zować ukryte w  tekstach kategorie „męskości” i „kobiecości” z ostrożnym dystan
sem, wychwytując ślady seksualnych zachowań i odnotowując — na wzór narra- 
tologii — ich związek z językowym wyposażeniem utworu. Feministki natomiast 
dbają — jak pamiętamy ■— o zgodność naukowego wywodu z psychologicznym  
i społecznym otoczeniem kobiecego świata. Chcą być wewnątrz własnego dyskursu 
jak pająk w środku precyzyjnie splecionej sieci (zob. Nancy K. Miller, The Ara-  
chnologies: the Woman, the Text, and the Critic). Chcą, by dostrzegano nie tylko 
słowa. Pragną, by rozpoznawano w nich uwięzione ciała, usiłujące — jak mityczna 
Ariadna — wyplątać się z labiryntu racjonalności, tradycji, intelektu i oczekiwań.

Poetyka płci, odwołująca się do podstawowej dla feministek kategorii filozo
ficznej i egzystencjalnej (płeć — seks), stwarza taką możliwość i jednocześnie jej 
zaprzecza. Poetics of Gender pozwala mówić o seksualnej i kulturowej odmienno
ści, ale w układzie narzuconym przez porządek tekstowy. Analiza tekstologiczna 
może budzić pewne obawy — jak pogodzić jej obiektywizm i rzetelność z zało
żeniami feminizmu, z presją swobodnie wyjawianych uczuć. Czego powinna nauczyć 
się krytyka kobieca na lekcji poetyki? Czy właśnie tej nieprostej umiejętności, 
która polega na balansowaniu pomiędzy precyzją analitycznego dyskursu, ekspresją 
własnych przeżyć a pasożytniczym (w rozumieniu J. Hillisa M illera8) eksploato
waniem cudzych tekstów; sztuki równowagi i mądrego kompromisu?

Nasze przypuszczenie potwierdza Susan Rubin Suleiman w  znakomitym pod 
wieloma względami artykule Pornography, Transgression and the Avant-garde: 
Bataille’s Story of the E y e 9. Polemizując z naiwną krytyką feministyczną narzuca 
tam badaczka pewien model wyważonej lektury, która próbuje uniknąć obu skraj
ności — nastawienia na analizę stylistyczną, oderwaną od pozajęzykowych elem en
tów dzieła, i fascynacji samym tematem, co w wielu przypadkach oznacza kom
pletne rozminięcie się z intencjami autora.

Feministki — o czym Suleiman wie dobrze i przed czym je przestrzega — 
czytają na ten drugi sposób. Pornograficzne książki napisane przez mężczyzn od

7 Zob. S h o w a l t e r ,  op. cit.
8 Zob. J. H i l l i s  M i l l e r ,  The Critic as Host. „Critical Inquiry”, Spring 

1977. Przekład polski G. B o r k o w s k i e j :  Krytyka jako żywiciel i pasożyt. „Pa
miętnik Literacki” 1S86, z. 2.

• Polski czytelnik może rozpoznać w S. R. S u l e i m a n  autorkę dzieła Le 
Roman à thèse ou l’autorité fictive. Paris 1983. Zob. rec.: A. W. L a b u d a ,  w: 
„Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2.
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bierają z założoną z góry niechęcią, rozwodząc się w swych wypowiedziach kry
tycznych nad opisami gwałtów zadawanych kobietom. Nie dostrzegają więc i orygi
nalności Bataille’a, który w  Historii oka powiada coś zaskakującego i nowego: 
dzięki kobiecie i jej ciału (poprzez jej ciało) dokonuje się spotkanie mężczyzn — 
ojca i syna. Syn staje się dojrzałym partnerem (a w przyszłości może również 
przeciwnikiem) ojca, kiedy zacznie postrzegać matkę jako przedmiot seksualny.

Zrozumienie pre-Edypalnych konstrukcji Bataille’a wymagało — jak powiada 
Suleiman — lektury uważnej („careful”), nie uprzedzonej, zdystansowanej zarówno 
wobec tematu, jak i artystycznych narzędzi, pojmującej czytanie (szczególnie zaś 
czytanie uprawiane przez kobiety) jako mediację pomiędzy kategorią płci a jej 
językowym wyrazem.

Suleiman powściąga żywiołowość feministek, a także krytykuje wyraźne braki 
erudycyjne. Innego rodzaju obawy kierują Alice Jardine, autorką artykułu Opaque 
Texts and Transparent Contexts: the Political Difference of Julia Kristeva. Jardi
ne pragnie wiernie służyć feministycznemu ruchowi, bojąc się przeintelektualizo- 
wania, przeteoretyzowania, jak też pewnego niezdecydowania, które oddaliło od 
feminizmu Kristevą. Przez całe lata francuska badaczka zbliżała się do proble
matyki kobiecej, ocierała się o nią, grzęznąc jednak ostatecznie — jak pisze Jar
dine — w metaforach, wieloznaczności, psychoanalizie, rezygnując z „hipotetycz
nego opisania momentu, w którym dochodzi do wyzwolenia podmiotu kobiecego 
spod władzy mężczyzn” (s. 116).

„Pragmatyczny umysł” Jardine (tak określa autorka swoje predyspozycje in
telektualne, s. 113) buntuje się przeciwko zaprzepaszczeniu szansy. Często w ze
tknięciu się amerykańskich feministek z Francuzkami pojawia się rozczarowanie 
(więcej zrozumienia dla Kristevej, Cixous, Irigaray ma Domna C. Stanton, zob. jej 
artykuł Difference on Trial: A Critique of the Maternal Metaphor in Cixous, Iri
garay, and Kristeva).

Czego dotyczą wspomniane różnice i rozczarowania? Jak się wydaje, przede 
wszystkim tradycji kulturowej. Francuzki zafascynowane są psychoanalizą, w ob
rębie której toczą polemikę z Freudem. W związku z tym kobiecość definiują (co 
Amerykanki zawsze szokuje i peszy) poprzez kategorię macierzyństwa, rekonstru
ując pre-Edypalną fazę myślenia i wyobraźni. Jeśli podobny punkt widzenia w ogóle 
pojawi się na kontynencie amerykańskim, to dotyczy on „historyczno-socjo
logicznej krytyki ciał instytucjonalnych” (s. 176). Emocjonalny dystans do obrazu 
matki jest sygnałem anglosaskiej rezerwy wobec Freuda i psychoanalizy.

Autorki amerykańskie boją się także utraty własnej podmiotowości, lękają 
się, że ich ruch stanie się po prostu jednym z -izmów (s. 102). Ratują więc swą 
publicystyczną niewinność tworząc termin i pojęcie „gynesis” (od greckiego słowa 
„gyn” 'kobieta’, licząc zapewne również na skojarzenie go ze słowem „g e n e -  
s i s”) 10.

Tym razem cząstka -sis wskazuje na procesualny charakter całego zjawiska. 
Gynesis zmierza do „przełożenia na język dyskursu i faktycznego dowartościo
wania tego, co kobiece” (s. 101). Jest działaniem autonomicznym, podporządkowa
nym jedynie intencji głównej, tj. artykułowaniu istoty kobiecości. W ten sposób 
Jardine pragnie uchronić ruch kobiecy przed wpływami modernizmu, postmoder
nizmu bądź też bardziej sformalizowanego odłamu krytyki feministycznej. Nie 
trzeba dodawać, iż stanowisko Jardine skierowane jest mimowolnie przeciwko 
ostrożnej, zintelektualizowanej postawie Suleiman. I jeszcze jedno — nie ma ono 
nic wspólnego z rygorami jakkolwiek rozumianej poetyki.

10 Omawiane pojęcie wprowadza A. J a r d i n e  w artykule Gynesis („Diacritics”. 
Summer 1982).
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Pojęcie „gynesis” odkrywa populistyczne nastawienie amerykańskiego fem ini
zmu. Wszystko, co dotyczy kobiet, i wszystko, co im służy, powinno stać się przed
miotem dyskursu. Nie ma tematów mniej lub bardziej wartościowych, nie ma 
mniej lub bardziej wartościowych zjawisk. Z czasem Jardine zorientuje się, iż 
otwarta formuła wypowiedzi gynezyjskiej może doprowadzić do chaosu, wszyst
koizmu, niebezpiecznego natłoku szczegółów. Pewnych reguł restrykcyjno-porząd- 
kujących ma dostarczyć — zauważmy — nie poetyka, ale etyka. Jardine ma tu 
na m yśli nie etykę uniwersalną, której istnienie zostaje podważone tak samo, jak 
pojęcie uniwersalnego człowieka, obiektywnej prawdy czy ponadczasowego piękna. 
Etyka feministek jest refleksją moralną niższych lotów, etyką spragmatyzowaną, 
lecz jedynie możliwą do przyjęcia: dobre jest to, co służy kobietom.

O egalitaryzmie amerykańskiego feminizmu i o jego ateoretycznym nastawie
niu przekonuje nas przede wszystkim praca Elaine Showalter Piecing and Writing. 
Showalter pokazuje, że tradycyjne zajęcie jej rodaczek — produkowanie patchwor
ków, tzn. tkanin powstałych z zeszycia różnokolorowych kawałków materiału, 
a także wyrabianie podobną metodą pikowanych kołder — stało się zaczątkiem  
specyficznie kobiecej twórczości. W połowie ubiegłego wieku „patchworkowe” spot
kania zastępowały kobietom czytelnie, kluby dyskusyjne, szersze kontakty ze świa
tem. Tę domową twórczość artystyczną w  pełni doceniły dzisiejsze feministki; obie
gową metaforą ruchu Woman Liberation jest symbol kobiety jako prządki, szwacz
ki, cierpliwie tkającej materię życia.

Technika patchworków miała także wpłynąć — zdaniem Showalter — na for
my kobiecej sztuki narracyjnej. Przed r. 1850 amerykańskie pisarki zamieszczały 
w prasie niewielkie szkice i opowiadania. Przejście do większych form narracyj
nych wiązało się w ich świadomości z tworzeniem kompozycji przypominającej 
tradycyjną formę patchworków.

Niezwykle interesującym przykładem związku łączącego technikę patchworku 
z kompozycją powieściową utworów kobiecych jest twórczość Harriet Beecher 
Stowe. Autorka Chaty Wuja Toma debiutowała w  prasie lokalnej jeszcze przed 
r. 1840, publikując serię drobnych utworów. Z czasem zebrała je w powieść, nie 
dbając jednak — jak pisze Showalter — o fabularną ciągłość. Kompozycja ma cha
rakter malarski: jej zasadą jest łączenie ze sobą kontrastujących scen tak, aby 
mogły one — według słów Stowe — „rzucać światło i cień na instytucję patriar
chatu” (cyt. na s. 235).

Chata Wuja Toma okazała się polemiką z patriarchalną kulturą amerykańską 
połowy ubiegłego wieku. Lektura feministek wyniosła ten skromny utwór (zapa
m iętany ze szkolnych interpretacji) na sam szczyt literackich hierarchiiu , nie 
wspominając jednak o jego związkach z przeobrażeniami XIX-.wiecznej prozy nar
racyjnej. W drugiej połowie ubiegłego stulecia fabularna zwartość powieści uleg
nie zachwianiu. Dominującym typem kompozycji stanie się luźny układ scen. Znaj
dzie się w  nim miejsce na elementy „gotowe”, przejęte z innych kręgów kultury 
na prawach wtrącenia i cytatu (rozbudowane narracje poboczne, teksty folklory
styczne, dygresje o charakterze moralnym lub filozoficznym). Powieść nie jest 
więc ani jednorodna stylistycznie, ani szczególnie przywiązana do opowiadania kon
sekwentnie zbudowanej fabuły. Można więc powiedzieć, iż patchwork, zbliżony 
również do bricolage’u, nie stanowi cechy charakterystycznej dla twórczości kobie
cej. Powieść „w ogóle” (jako gatunek) ciążyła ku pewnej swobodzie kompozycyj

11 Na temat powieści Stowe pisali m.in. J. C u l l e r  w książce On Deconstruc- 
tion. Theory and Criticism after Structuralism  (Ithaca, New York, 1983, rozdz. 
Reading as a Woman; tamże omówienie interpretacji Jane Tompkins) oraz E. M o
e r s  w  zbiorze: Critical Essays on Harriet Beecher Stowe  (Boston 1980).
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nej, afabularności, chętnie włączała w swą materię różnorodne tworzywa, nie dba
jąc o ich pochodzenie — i miejsce w artystycznej hierarchii.

Feministki nie wspominają jednak o historycznoliterackich uwarunkowaniach 
opisywanego przez nie zjawiska. Są nastawione na jeden typ wyjaśnień, zamknięte 
w  feministycznej tautologii, która kobiecość tłumaczy przez kobiecość. Ale czy jest 
to tylko błąd logiczny?

Artykuł Sandry M. Gilbert i Susan Gubar Tradition and the Female Talent  
sugeruje, iż może chodzić także o zadawnioną nieufność do kategorii krytycznych 
wypracowanych przez mężczyzn. Analizując sytuację ΧΙΧ-wiecznych pisarek, autor
ki pokazują niełatwy los kobiecych indywidualności, niszczonych eleganckimi na
rzędziami ówczesnej krytyki.

Thomas Hardy określał zdolności piszących kobiet jako wampiryczne i paso
żytnicze. Oskar Wilde, syn poetki, uznawał jedynie talent literacki Elizabeth Bar
rett Browning. Bret Harte sparodiował powieść Charlotte Brontë Jane Eyre  
w  melodramatycznej farsie, a Mark Twain wyśmiał twórczość kobiecą w  utworze 
Huckleburry Finn. Także jeden z rozdziałów Ulissesa stanowi parodię dziełka ko
biecego — chodzi o powieść Marii Cummins The Lamplighter.

Zdaniem Gilbert i Gubar, nawet najlepsi pisarze byli niechętni koleżankom  
po piórze — ich mizogynizm wypływał z lęku przed twórczością kobiecą. Obawiano 
się na serio ekspansji powieści feministycznej. Dość życzliwie ostrzegał przed tym  
zjawiskiem Henry James, podkreślając, iż odbiorcami literatury są najczęściej rów
nież kobiety, złaknione książek określonej treśc i12. Oficjalna krytyka postępowała 
bardziej drastycznie: usiłowała zdezawuować gusty kobiet piszących i czytających, 
spychając damską twórczość na margines rozważań, proponując własną wykładnię 
feminizmu, często prześmiewczą i parodystyczną. Literacki Parnas pozostał — 
z woli jego władców — „męskim klubem”, do którego tylko wyjątkowo prawo 
wstępu zyskiwały kobiety.

Dwuznacznie postępują także s y m p a t y c y  feministycznej twórczości. Pisze 
o tym Mary Ann Caws w  szkicu The Conception of Engendering and the Erotics 
of Editing. Zdaniem Caws, mężczyźni wydający dzieła literatury kobiecej nie są 
w  swej roli zupełnie neutralni. Być może taka neutralność jest w  ogóle niemożli
wa, tzn. ingerując w  cudze teksty, ingerujemy również w ludzkie życie, zmieniając 
je i przykrawając do wypróbowanych miar i wyobrażeń?

Okoliczność ta nie stanowi dla Mary A. Caws wyjaśnienia wystarczającego. 
Autorka oskarża wydawców (a tak się składa, że są oni również mężami) Mans
field, Woolf, Plath o manipulowanie pośmiertnie ogłaszanymi utworami. Poprzez 
charakterystyczne przedmowy, przypisy, komentarze starano się spłycić indyw i
dualność wielkich autorek.

Jak można wnioskować z dokonanych analiz i wzmianek, teksty zebrane przez 
Nancy K. Miller w recenzowanej tu antologii realizują, z grubsza biorąc, dwie stra
tegie krytyczne. Artykuł Jardine, Gallop, a także praca redaktorki tomu i szkic 
Monique Wittig The Mark of Gender traktują przestrzeń kobiecą jako świat samo
wystarczalny, swobodny, pozbawiony męskiej obecności. Wittig domaga się w y
raźniejszego rozdzielenia płci już na płaszczyźnie gramatycznej. Angielskie „they” 
(‘oni, one’) jest enigmatyczne i niewyraźne, gorsze od francuskiego „elles" i „ils”. 
Wittig proponuje także, aby kobiece „ja” różniło się od „ja” męskiego. Na gruncie 
języka francuskiego można by przyjąć taki zapis: „j/e” (dla oznaczenia podmiotu 
kobiecego).

12 Henry James uchodził za sympatyka feministek. Deleuze twierdził nawet, iż
pisarz głębiej uwewnętrznił istotę kobiecości niż np. Virginia Woolf. Zob. G. D e-
l e u z e ,  С. P a r n e  t, Dialogues. Paris 1977, s. 55—60. Podaję za: „Diacritics”,
Summer 1982, s. 5Э.
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Dlaczego tak właśnie? Wyjaśnia nam to Jane Gallop w artykule Annie Le
clerc Writing a Letter , with Vermeer. Kobieta, szczególnie zaś kobieta pisząca, 
aktywnie artykułująca swą podmiotowość, zawsze szuka kontaktu z inną kobietą. 
Tym samym jest ona jednocześnie spełniona i rozdarta. Luce Irigaray rozumie ko
biecą seksualność podobnie — jej symbolem są dotykające się nawzajem wargi.

Strategia krytyczna Jardine, Wittig, Gallop, w mniejszym stopniu Miller, jest 
strategią lesbijską. Wszystkie pragnienia kobiet doznają spełnienia w  świecie ko
biet. Jeżeli w  tym zaklętym kręgu kobiecości pojawi się jakiś mężczyzna, to staje 
się on pretekstem (do wypowiedzi) lub ofiarą. Taką rolę pełni np. Vermeer. Jego 
perfekcyjne obrazy były tylko tłem dla fascynującego spotkania dwu autorek — 
Annie Leclerc i Jane Gallop. Dzieła mistrza zostały zawłaszczone, przeinterpreto
wane w sposób szaleńczy, obrazoburczy.

Inną strategię krytyczną odnajdziemy w tekstach Gilberta i Gubar, Caws, w  
pracy Nancy J. Vickers The Mistress in the Masterpiece. Tutaj świat kobiecy zderza 
się bez ustanku ze światem mężczyzn. Wynik tych zmagań jest przesądzony — 
ofiarami padają kobiety. Dobrym przykładem okazuje się szkic ostatniej z w ym ie
nionych autorek. Vickers analizuje proces twórczy, towarzyszący powstaniu brązo
wego reliefu, który zdobi pałac w Fontainebleau. Autorem dzieła jest Benvenuto 
Cellini, „nimfą” — jedna z jego kochanek, przyłapana na zdradzie. Rzeźba przed
stawia nagie ciało młodej kobiety, rozciągniętej w niewygodnej pozie, i pochyloną 
nad nią głowę jelenia. Zwierzę symbolizuje i fundatora pałacu, francuskiego króla, 
i zdradzonego rzeźbiarza, który ostatecznie zwycięża i góruje nad swą kochanką.

Trzeba jednak widzieć w tej subtelnie zrekonstruowanej opowieści coś więcej 
niż historię „rogacza”. Vickers pokazuje, jak życie intymne Benvenuta wdziera się 
do jego dzieła, jak modyfikuje konwencje renesansowej sztuki. Konfrontując rzeźby 
Celliniego z zapiskami jego dziennika zaczynamy wątpić w umowność owych spo
sobów przedstawiania rzeczywistości. Podszyta Erosem sztuka wiąże się wieloma 
nićmi z materią życia.

Pozostałe szkice omawianego tomu lokują się u zbiegu wspomnianych strategii 
krytycznych. Tekst Catharine R. Stimpson Gertrude Stein and the Transposition 
of Gender  przekonuje nas, iż przyjaciółka Picassa i Hemingwaya była jedną z nie
licznych pisarek umiejących wykorzystać w sposób twórczy różne „kody seksualne” 
(s. 16). Potrafiła je parodiować, bawić się nimi i dystansować się wobec nich. Nigdy 
nie zanegowała porządku heteroseksualnego i instytucji rodziny — wbrew w łas
nym inklinacjom, z których nie rezygnowała.

Stein i jej niezależność wobec problemów płci można porównać jedynie z prze
myślanym stanowiskiem George Sand. Przedstawia je Naomi Schor w  artykule 
Reading Double: Sand’s Difference. Według Schor, francuska pisarka pragnie „zde- 
naturalizować pojęcie seksualnej różnicy” (s. 267), zwracając uwagę, iż łączy się 
ona zawsze z historią ludzką i uniwersalnymi wartościami.

O poetkach odrodzenia mówi szkic Ann Rosalind Jones Surprising Fama: Re
naissance Gender Ideologies and Women’s Lyric. Obecność kobiety w literaturze 
dawnych epok intryguje także Elizabeth L. Berg — Iconoclastic Moments: Reading 
the „Sonnets for Helene”, Writing the „Portuguese Letters” 18. Liryki Ronsarda 
i sfingowane dzieło, stylizowane na listy miłosne młodej kobiety, są próbą uwie
dzenia za pomocą słów. W obu przypadkach próba ta się nie udaje. Nadawcy

18 Listy portugalskie to anonimowe dzieło opublikowane w Paryżu w r. 1669. 
Sugerowano, iż napisała je młoda portugalska zakonnica. Dziś przyjmuje się, że 
autorem Listów  był niejaki G. J. G u i l l e r a g u e s  (polskie tłumaczenie D. D a- 
n e k, 1980). Feministki dalej dyskutują kwestię autorstwa wspomnianego utworu. 
Zob. N. K. M i l l e r ,  The Text’s Heroine: A Feminist Critic and Her Fictions. 
„Diacritics”, Summer 1982, s. 49 n.
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erotycznych komunikatów różnie reagują na niepowodzenia — Ronsard jest zała
many, dziewczyna stara się zachować spokój. Następuje kilkakrotne naruszenie 
uświęconych schematów. Helena i Marianna („autorka” Listów) przyjmują role 
męskie, „twarde”. Pierre (Ronsard) rozpacza jak kobieta. Berg nie wiąże tych za
chowań z konwencjami gatunkowymi renesansowej liryki. (W pracach fem inistek  
również literackie konwencje podporządkowane są kategorii płci.) „Męskość” i „żeń- 
skość” wynikają z sytuacyjnej gry — ważna pozostaje seksualność jako czysty 
system różnic.

Książka Nancy K. Miller jest pracą ważną, doskonale spełniającą kilka przy
najmniej celów. Przede wszystkim — zapoznaje nas ona z wybitnymi przedstawi
cielkami krytyki feministycznej, pokazując przy tym, że piszące kobiety żywo 
uczestniczą w  dyskursie literaturoznawczym ostatnich lat. Biorąc wiele, w iele też  
dają. Są pomysłowymi czytelniczkami, oryginalnymi interpretatorkami utworów  
artystycznych. Rozwijają dzieło Foucaulta, Derridy, Lacana udowodniając, że ich 
koncepcje mogą być sprawnym narzędziem analitycznego dyskursu.

Praca The Poetics of Gender kreśli też z przekonującą wyrazistością dwie 
dominujące w  krytyce feministycznej tendencje interpretacyjne. Jedna zakłada 
wsobność i samowystarczalność kobiecego świata, druga — „walkę płci”. Nancy 
K. Miller uzupełnia ten dychotomiczny podział artykułami świadczącymi o próbie 
przełamywania skrajności. Krytyczna uczciwość omawianej tu książki jest jej drugą 
istotną zaletą.

Niezależnie jednak od obranej strategii działania żaden z artykułów tomu 
(poza szkicem Suleiman) nie manifestuje językowego charakteru dzieła literackie
go. Nie znaczy to jednak, że górę bierze określony temat, a więc seks, płeć, porno
grafia, napięcia w  męsko-damskich stosunkach. Feministyczny punkt widzenia 
uobecnia się przede wszystkim w sposobie (typie) lektury.

Jardine pisze o „etyce interpretacji”, Berg o lekturze „frywolnej”, Miller o czy
taniu przynoszącym wręcz nadmiar znaczeń i wywyższającym przedmiot lektury  
(„overreading”). Co to znaczy? Feministki przystępują do interpretacji dzieła lite
rackiego świadome swej odrębności, którą proces lektury ma podtrzymać i umoc
nić. Temu też służy przywołana przez Jardine etyka kobieca. Fry wolność jest na
tomiast postawą przyjmowaną wobec tekstów „męskich” i oznacza lekceważenie 
(ignorowanie) zaprezentowanych tam reguł gry. Termin używany przez Nancy 
K. Miller wydaje się stosunkowo jasny — wrażliwa lektura powinna na po
wierzchnię wydobyć znaczenia ukryte w tekstach pisanych przez kobiety i o ko
bietach.

Mogłoby się wydawać, iż poetyka płci zamienia się zupełnie w poetykę ko
biecości, że lekturologia pań nastawiona jest na artykułowanie tego, co damskie. 
W obrębie obu strategii krytycznych (lesbijskiej i antymaskulinistycznej) podej
mowane są działania zmierzające do poszerzenia przedmiotu badań. O tej samej 
tendencji świadczą teksty pograniczne — szkice Berg, Stimpson, Suleiman. Pró
buje się pamiętać o innych kobietach, zwykłych, dalekich od feministycznego 
buntu (Gallop). Irigaray rzutuje kobiecą odmienność na płaszczyznę egzystencjal- 
no-metafizyczną, sugerując analogie z Sartre’owską problematyką Innego, Obce
go 14. Incydentalnie intryguje feministki seksualność męska (Vickers o Cellinim), 
szczególnie wtedy, gdy wiąże się ona z napięciem twórczym.

Antologia Nancy K. Miller nie prezentuje tekstów pisanych przez mężczyzn, 
ale teksty takie były wygłaszane podczas — wyprzedzającej książkę — konferen

14 Zob. artykuł E. M e s s e r - D a v i d o w  The Philosophical Base of Feminist 
Literary Criticism  („New Literary History”, Autumn 1987). Zob. też zamieszczony 
w tym samym numerze pisma szkic polemiczny pióra C. N e l s o n  Feminism, 
Language, and Philosophy, zwłaszcza s. 122—125.
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cji naukowej i jeśli wierzyć redaktorce tomu, nie przedrukowano ich z powodów 
od niej niezależnych. „Male feminists” (James i J. Hillis Millerowie, Lawrence Lip- 
king, Jerome McGann, Jonathan Culler, Robert Scholes) to stosunkowo nowe zja
wisko w  feministycznym ruchu 15. Perspektywa kobieca widziana z pozycji męskich 
stanowi uosobienie jednego z Derridowskich paradoksów — idei suplementu. To, 
co pierwotnie było jedynie dodatkiem do ogólnohumanistycznego dyskursu litera- 
turoznawców (krytyka kobieca), okazało się siłą wpływającą na cały paradygmat 
myślenia. Obecność mężczyzn na feministycznej niwie świadczy o przełamywaniu 
hermetyczności ruchu i o szerokiej akceptacji jego założeń.

Przyjmujemy, że poetyka płci jest pewną praktyką lekturologiczną, nastawio
ną na odczytywanie kobiecych aspektów literackości lub — coraz częściej — sek
sualnych uwarunkowań rządzących aktem twórczym. Zapytajmy jednak, czy kry
tyka feministyczna staje się z czasem bardziej otwarta (stąd np. przyzwalający 
stosunek do „male feminists”), czy raczej — bardziej ekspansywna i zaborcza? Czy 
fem inistki są skłonne nawiązać autentyczny dialog z tzw. męskimi lub uniwer
salnym i wartościami dzieł sztuki? Czy ich marzenie o zrekonstruowaniu mitycznej 
prajedni, Androgyne, oznacza neutralizację różnic płciowych, czy też zapowiada 
dyktaturę pierwiastków matriarchalnych? Słowem, czy realizowana przez femi
nistki strategia pająka jest zapobiegliwym tkaniem materii nowych znaczeń, czy 
raczej — jak powiadał przed 100 laty Hardy ■— wszystkożernym zawłaszczaniem  
cudzych tekstów?

Lekturologiczne pomysły feministek trzeba rozpatrywać na tle pewnej ramy 
ideologicznej. Nawiązują one bowiem — jawnie lub milcząco — do określonej 
teorii kultury i teorii bytu społecznego. Upodobnia to ruch kobiecy do marksi
zmu ie. W perspektywie feministycznej płeć słaba jest ciągle proletariatem współ
czesnego świata. Kobiety wciąż podlegają dominacji mężczyzn, są spychane na 
margines kultury, odzierane z własnego języka i sposobu myślenia. Ale, jak pisze 
Showalter, po stronie kobiet jest logika dziejów. Mają one szansę, po latach do
stosowywania się do „męskich” reguł gry i po latach feministycznych buntów, 
zbudowania kultury prawdziwie kobiecej, tj. takiej, w  której „doświadczenie ko
biecości stanie się źródłem autonomicznego dzieła sztuki” 17.

Można bez trudu wskazać w feministycznych programach elementy fanatyczno- 
-dyktatorskie. Najcięższym błędem, popełnianym tak często również przez mar
ksistów, jest całkowita ideologizacja kultury. Sztuka, nauka, filozofia nie reprezen
tują wartości uniwersalnych. Wszystko jest „męskie” lub „żeńskie”; służy „im” 
lub „nam”. Feministki porzucają więc w wielu przypadkach utarte ścieżki m yśle
nia i zaczynają od początku swoją własną drogę ku prawdzie (jak np. Showalter, 
która w  szkicu o patchworkach pominęła ogólny i historycznoliteracki kontekst 
opisywanego zjawiska). Także pojęcie prawdy — i inne kategorie filozoficzne — 
próbują zdefiniować w  oderwaniu od wielowiekowej tradycji. W miejsce obiek
tywności proponują — idąc za Lacanem, Derridą i Marksem — twórcze odsło
nięcie własnej perspektywy poznawczej, wiążącej umysł i ciało. Prawdę uniwersal
ną zastępują prawdą cząstkową, doświadczaną i kobiecą („truth-in-experience”, 
„she-truth”) 18.

15 Na temat „męskiego” feminizmu zob.: R. F o w l e r ,  Feminist Criticism. 
The Common Pursuit. „New Literary History”, Autumn 1987; oraz wspomniany 
rozdziału pracy С u 11 e r a On Deconstruction.

18 Zob. S h o w a l t e r ,  op. cit., s. 37—40.
17 Ibidem, s. 36.
18 Zob. J a r d i n e ,  op. cit., s. 61.
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Fem inistki marzą niekiedy o utopijnym państwie Amazonek albo o Królestwie 
Pszczół, zdając sobie jednak sprawę z nierealności tych pragnień19. Powtarzają 
więc coraz głośniej, że odkrycie płciowych partykularyzmów powinno być pierw
szym krokiem ku przełamywaniu seksualnej determinacji. Jak tego dokonać? Fe
ministki niew iele mówią na ten temat, ale wydaje się, iż pewnym wyjściem jest 
przedstawienie „męskości” i „żeńskości” jako różnicy w e w n ę t r z n e j 20. Czło
wiek pozostawałby istotą seksualną, „męskość” i „żeńskość” byłyby aspektami tej 
seksualności, różnymi rolami, różnymi — jak pisze Showalter w odniesieniu do 
Virginii Woolf — rodzajami doświadczeń21.

Zdobywanie różnorodnych doświadczeń i ich wymiana zostały powierzone fe
ministkom, jak się zdaje, przez los. Jeśli można wnioskować ze szczupłych da
nych biograficznych, to amerykańskie przedstawicielki ruchu kobiecego wywodzą 
się często z Francji, darząc „frankofoński” świat sympatią i (mimo krytycznych 
zastrzeżeń) sentymentem. Niektóre z nich przeniosły na kontynent amerykański 
bogate doświadczenia kulturowe europejskich Żydów. Jardine zauważa, że i w  fe
ministkach francuskich tkwi pewna obcość (s. 115). Cixous i Kristeva nie urodziły 
się we Francji, a największa, zdaniem feministek, powieściopisarka w. XX, Cla
risse Lispector, przybyła do Brazylii z U k r a i n y M o ż n a  przypuszczać, że cieka
we i pogmatwane były drogi życia Luce Irigaray.

Naomi Schor nazywa feminizm żartobliwie prądem „transatlantyckim” (s. 248). 
Jego istotę miałaby stanowić mediacja posunięta aż do granic hochsztaplerki 
(Schor mówi w  tym miejscu o „tricksteryzmie”, czyli formie zwodzenia i nacią
gania 23). Któż bowiem potrafi wcielać się w  różne role bez aktorskiego dystansu? 
Kto styka się bezpośrednio z męskim i kobiecym doświadczeniem seksualnym? 
Barthes powiedziałby, że kastrat. Co znaczy, że owo podwójne doświadczenie płcio- 
wości jest tylko pozorem i kryje kalectwo oraz pustkę.

Dyskurs feministyczny znalazł się w  pewnym impasie. Opisując erotyzm ko
biecy, staje się nazbyt hermetyczny, prawie dziwaczny. Odbierany jest często jako 
egzotyka współczesnego literaturoznawstwa. Rekonstruując zaś podwójne (męsko- 
-kobiece) doświadczenie erotyczne, uwewnętrznione często przez tę samą osobę 
(i ten sam tekst), popada w  fikcję teoretyczną i nierzeczywistość. Mimo tych nie
konsekwencji i załamań krytyka feministyczna rozumiana jako sztuka czytania 
przynosi nie tylko zapach damskich perfum, ale również orzeźwiający powiew  
świeżego powietrza.

Grażyna Borkowska

19 Zob. S h o w a l t e r ,  op. cit., s. 36.
20 Na temat różnicy wewnętrznej zob. artykuł B. J o h n s o n  Różnica krytyczna  

(Przełożyła M. A d a m c z y k .  „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2).
21 S h o w a l t e r ,  loc. cit.
22 Szczególnie zafascynowana twórczością Lispector jest H. C i x o u s .  Zob. jej 

szkic Reaching the Point of Wheat or a Portrait of the Artist as a Maturing Wo
man  („New Literary History”, Autumn 1987) oraz wcześniej opublikowany artykuł 
L’Approche de Clarisse Lispector („Poetique” 1979, nr 40).

28 Termin „tricksterism” pochodzi od słowa „trickster”, czyli oszust, naciągacz, 
ale także (jak podaje The Random House Dictionary of the English Language, 
s. 1403) — baśniowa postać, pojawiająca się w  folklorze różnych ludów i mitologii, 
figlarna i złośliwa. Według Lévi-Straussa trickster  sytuuje się na granicy dwu opo
zycyjnych światów i — jako pośrednik — wciela pewne cechy charakterystyczne 
dla każdego z nich (zob. S c h o r ,  Reading Double: Sand’s Difference, s. 248).


