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Prezentacje

Rosi BRAIDOTTI
Poprzez nom adyzm 1

W spaniale jest posiadać korzenie tak d lu g o , jak m oż
na je zabrać ze sobą.
G e r t r u d a S te in

T here are no/m ad wom en in this attic.2
B e r te k e W a a l d i j k

Książka ta nosi ślady czegoś więcej niż podróży in telek tu aln ej, ilu stru je sytu
ację egzystencjalną w ielokulturow ego m ig ranta, który stał się nom adą. P rezento
w any w niej m ateriał został skonceptualizow any i w w ielu p rzypadkach wyrażony
w kilk u językach europejskich, pow stając w c ią g u około dziesięciu lat. Pomysły
przedstaw ione w tych esejach stanow ią kontynuację idei z mojej pracy Patterns o f
Dissonance [Wzorce dysonansów]', w tórują im i je poprzedzają. Książka ta jest typo
wa dla mojej nom adycznej egzystencji. Jej pierw sza w ersja pow stała po francusku,
n astępn ie m usiała zostać przetłum aczona na angielski, ale w końcu n ap isałam ją
w dużej części na nowo po angielsku, dlatego, gdy została w ydana, stała się tłu m a
czeniem , które nie posiada oryginału. M oja w łasna praca jako m yślicielki nie ma
języka ojczystego, a jedynie następujące po sobie tłum aczenia, przem iany, ada
F ragm ent w prow adzenia do książki R. B raidotti Nomadic Subjects: Embodiment and
Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, C olum bia U niversity Press, New
York 1994, której polski przekład (Nomadyczne podmioty. Ucieleśnienie i różnica
seksualna we współczesnych teoriach feministycznych) ukaże się w krótce nakładem
W ydaw nictw A kadem ickich i Profesjonalnych w W arszawie. D ru k u jem y za
uprzejm ą zgodą wydawcy polskiego.
N ieprzetłum aczalna na język polski gra słów. Z danie to, w zależności od sposobu
odczytania może znaczyć: „Na tym poddaszu znajd u ją się kobiety-nom ady”, „Na
tym poddaszu nie ma szalonych kobiet” [przyp. tłum .].

P rezen tacje
ptacje do zm ieniających się warunków. Tym samym, nom adyzm , którego bronię
jako alternatyw y teoretycznej, jest także sytuacją egzystencjalną przekładającą się
dla m nie na styl m yślenia. Jednym z celów, jakie sobie tu taj staw iam jest zarówno
nakreślenie, jak i ożyw ienie obrazu kobiecej podm iotow ości fem inistycznej na
sposób nom adyczny. Sposób ten odzw ierciedlony zostanie w figuratyw nym stylu
m yślenia, czasam i autobiograficznym , który n iekiedy uderzyć może czytelników
swoją form ą epistem ologicznego strum ien ia świadomości.
Będę badała różne aspekty pojęcia „podm iotu nom adycznego” jako stosownej
teoretycznej figuracji (figuration) 3 w odniesieniu do w spółczesnej podm iotowości.
T erm in f i g u г а с j a odnosi się do stylu m yślenia, który przyw ołuje lub wyraża
pozafallocentryczne sposoby ujm ow ania podm iotu. Figuracja jest zaangażow anym
politycznie postrzeganiem alternatyw nej podm iotow ości. Czuję w ielką potrzebę
opracow ania alternatyw nych ujęć, aby uczyć jak myśleć odm iennie na tem at pod
m iotu, jak odkrywać nowe struktury, nowe w yobrażenia, nowe sposoby m yślenia.
Pociąga to za sobą wyjście poza ograniczenia pojęciowe d u alizm u i poza perw er
syjnie m onologiczne m en taln e naw yki fallocentryzm u. T raktuję to jako zadanie
dla fem inistk i - jak i dla innych krytycznych intelektualistów - by m ieć odwagę
stawić czoła złożoności tego wyzwania. C zarna fem inistyczna pisarka i poetka beli
hooks w swojej pracy na tem at bycia czarnym w postm odernizm ie określa ten ro 
dzaj św iadom ości term in em „współczucie (yearning)”. Przekonuje ona, że w spół
czucie jest w spólną afektyw ną i polityczną wrażliw ością, która przekracza granice
rasy, klasy, płci kulturow ej (gender)4 i p raktyk i seksualnej5 i że „może być u ro 
dzajnym g ru n tem dla konstruow ania em patii - spoiwem, które sprzyjałoby rozpo
znan iu w spólnych zobow iązań i służyłoby jako podstaw a dla solidarności i zaw ią
zywania ko alicji”6. Pod tym w zględem , świadomość nom adyczna jest epistem ologicznym i politycznym im peratyw em krytycznego m yślenia końca tego m ilen iu m 7.

Angielskie słowo figuration tłum aczę nieco dosłownie jako „figuracja”. W ten sposób
nie zawężam jego znaczenia do polskich odpowiedników , jakim i są „w yobrażenie”
czy „obrazow anie”. Słowo „figuracja” posiada swoją tradycję znaczeniow ą w teorii
sztuki czy w teorii literatury, gdzie oznacza sposób przedstaw ienia, na który
składają się nie tylko stosowne form y konkretyzacji dzieła, ale także związane z tym
sposoby konceptualizacji, co w pełni odpow iada tem u, jak rozum ie owo pojęcie
autorka [przyp. tłum ].
N ie istnieje nieproblem atyczny przekład słowa „gender” na język polski. K ierując
się racjam i m erytorycznym i i językowymi tłum aczę „gender” jako pleć kulturow a,
a „sex” jako pleć (w znaczeniu biologicznym ), n atom iast w takich zbitkach jak
„gender theo ries” (teorie genderowe) pozostaw iam je w oryginale [przyp. tłum ].
„Seksualność” autorka rozum ie szeroko, dotyczy ona poza aspektem biologicznym
także uw arunkow ań pojęciowych, społecznych i kulturow ych [przyp. tłum .].
bell hooks, „Postm odern blackness”, w: Yearning ( Beetwen the Lines, Toronto
1990), cytat ze strony 27.
Książka została w ydana w 1994 roku [przyp. tłum .].
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W brew m odnym użyciom tego term in u , w książce przyjm uję, że postm oder
n izm oznacza charakterystyczny m om ent w histo rii. Jest to m om ent, w którym
głębokie transform acje w ew nętrzne zachodzące w ekonom icznym system ie p ro 
dukcji, zm ieniają także tradycyjne stru k tu ry społeczne i sym boliczne. N a Z acho
dzie przejście od p rodukcji przem ysłowej w stronę usług i stru k tu r opartych na
inform acji pociąga za sobą globalną redystrybucję pracy, co spraw ia, że pozostała
część świata, a w szczególności państw a rozw ijające się, dostarczają nisko opłaca
nej, nieopodatkow anej produkcji. To przejście pow oduje zan ik an ie tradycyjnych
społeczno-sym bolicznych systemów opartych o państw o, rodzinę i m ęski autory
tet. Jak w skazują O nderpal Grewal i C aren K apłan8, ponowoczesność wiąże się
z reorganizacją nagrom adzenia kap itału w trans-narodow ej zm ieniającej się stru k 
tu rze. Biorąc p od uwagę tę now ą h istoryczną ten d en cję do „tra n s”-narodow ej
zm ienności, im peratyw em dla krytycznych teoretyków i krytyków kulturow ych
staje się przem yślenie na nowo sytuacji oraz p rak ty k w obrębie tego schem atu.
W tej książce m oim zadaniem jest próba przedefiniow ania transm obilnej m aterialistycznej teorii kobiecej podm iotowości, która m usi funkcjonow ać zgodnie z p a
ram etram i kłopotliw ej kategorii postm odernizm u. N ie u rom antyczniam tej teo 
rii, ale nie odczuw am także nostalgii za jej rzekom o bardziej godziwym i p oprzed
niczkam i. Jak stw ierdzam w książce Patterns o f Dissonance, historyczną sprzeczno
ścią, w jaką schw ytany został fem inistyczny p ostm o dern izm jest to, że te same
okoliczności, które dla dom inujących podm iotów stanow ią czynniki wywołujące
„kryzys” w artości, dla m nie otw ierają nowe możliwości. Mors tua vita mea\ ten sam
w arunek historyczny m oże być postrzegany zm iennie jako pozytywny lub nega
tyw ny w zależności od przyjętego stanow iska. D o pojęcia sytuacyjności pow racam
w rozdziale siódm ym .
Pytanie, jakie natychm iast się tutaj rodzi, brzm i: na czym opiera się ta nowa
teoretyczna i polityczna kreatywność? Skąd pochodzi „to now e”? Jakie paradyg
m aty m ogą nam pomóc w szczegółowym opracow aniu nowych schematów? Czy
m odel naukow ej racjonalności zostaje całkow icie zdyskredytow any, czy ciągle sta
nowi on pew ną inspirację? Czy m odel artystycznej kreatyw ności jest w czymś lep
szy? Podążając za intu icjam i pokolenia poststrukturalistycznego, chciałabym od
pow iedzieć [na te pytania], w skazując na ograniczenia stanow iska logocentrycznego i przenosząc akcent na inne sposoby i m oduły reprezentow ania. Czuję po
trzebę d okonania skoku jakościowego w polityczną w yobraźnię fem inistyczną.
W ierzę w insp irującą siłę fikcji politycznych, które prop o n u ją bardzo różniące się
fem inistki Luce Irigaray i D onna H araw ay9. Ta pierw sza podkreśla rolę w yobra
żeń zbudow anych na podstaw ie kobiecej m orfologii i seksualności, tak ich jak dwie
C. K aplan, I. Grewal (red.) Scattered Hegemonies: Post modernity and Transnational
Feminist Practices (U niversity o f M innesota Press, M in n eap o lis-L o n d y n 1994).
Porów naw czą analizę Irigaray i H araw ay przedstaw iam w artykule Feminist
Deleuzian Tracks; or; Metaphysics and Metabolism, w: K. B oundas, D. Olkowski (red.)
Deleuze: Text, Theory, and Practice (R outledge, N ew York 1994).
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w argi, które odw ołują do bliskości w ystrzegającej się zam knięcia. Ta druga n ato 
m iast pro po nu je w izerunek cyborga10, będącego efektem w yobrażeń zaaw ansow a
nej technologii, w którym obwody elektroniczne pow ołują do istnienia nowe wzorce
w ew nętrznych pow iązań i pokrew ieństw a. O bie jednakże p o d ejm ują się radykal
nego zadania obalenia konw encjonalnych p rzekonań na tem at tego, co ludzkie
i sposobu jego reprezentow ania, a na tem at kobiecej podm iotow ości w szczegól
ności. O bie też proponują alternatyw ne figuracje jako sposoby wyjścia ze starych
schem atów m yślenia.
Figuracje fem inistyczne, takie jak te powyższe, są dowodem na istn ien ie w ielu
heterogenicznych sposobów, jakim i fem in istk i b adają różne form y kobiecej pod
m iotowości dzisiaj i w jaki walczą z językiem po to, aby stworzyć pozytywne re
prezentacje. W achlarz pojęć dostępnych do opisania tej nowej kobiecej fem in i
stycznej podm iotow ości jest znam ienny. M onique W ittig 11 wybiera reprezentow a
nie tej podm iotow ości za pom ocą w yrażenia „lesbijka”, pobrzm iew ającego u J u 
d ith B utler w jej „parodystycznej polityce m ask arad y ”12; inne, cytując N ancy M il
le r13, wolą opisywać te n proces jako „staw anie się k o b ietą”, trak tu jąc fem inistycz
ne podm ioty kobiece jako odm ienne opowieści. D e L au retis używa nazw y pod
m iot „ekscentryczny”14. A lternatyw ne fem inistyczne podm iotow ości były także
opisywane jako „w spół-dojeżdżający” w stanie przejściow ym 15, lub jako „nieod
pow iedni in n i”16 czy też „postkolonialne” p odm io ty 17. W tym o statn im p rzy p ad 
ku płeć kulturow a (gender) jest bad ana w relacji do innych problem ów geopoli
tycznych za pom ocą fem inistycznych pojęć trans-narodow ych powiązań.
P unktem wyjścia dla w iększości definiow anych na nowo podm iotow ości fem i
nistycznych jest nowa form a m aterializm u, w której używa się pojęcia m aterial-

10

M oje odczytanie cyborga jako rizom atycznej figuracji m yśli nie pow inno sugerować
żadnego stru k tu raln eg o porów nania pom iędzy H araw ay i D eleuzem . Pod pewnym i
w zględam i nic nie może być bardziej odlegle schem atow i m yślenia H araw ay niż
praktyka odwoływania się, zwłaszcza skupianie się na tym, co nieśw iadom e czy na
polityce subiektyw nego pragnienia.

11

M. W ittig The Straight M ind (H arvester, L ondon 1991).

12

J. B utler Gender Trouble (R outledge, L o n d o n -N ew York 1991).

13

Zob. N.K. M iller Subject to Change, w: T. de L auretis (red.) Feminist studies / Critical
studies (Indiana U niversity Press, B loom ington, 1986).

14

T. de L au retis Eccentric Subjects: Feminist Theory and Historical Consciousness,
„F em inist S tu d ies” 16 n r 1 (wiosna 1990): 115-150.

15

M. Boscaglia Unaccompanied Fadies: Feminist, Italian, and in the Academy,
„D ifferences” 2 n r 3 (1991): 122-135.

16

T.T. M inh-ha Woman, Native, Other (Indiana U niversity Press, B loom ington 1989).

17

Ch. M ohanty Under Western Eye: Feminist Scholarship and Colonial Discourse,
„B oundary” 2, nr 3 (1984): 333-358; G. Spivak, In Other Worlds (Routledge, New
York 1989).
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ności k o rp o raln ej18, podkreślając ucieleśnioną a tym sam ym seksualnie odróżnia
jącą się stru k tu rę mówiącego podm iotu. Przem yślenie na nowo cielesnych korze
n i podm iotow ości jest zatem p u n k te m wyjścia epistem ologicznego p ro jek tu nom adyzm u (zob. rozdział Podmiot w fem inizm ie). C iała czy ucieleśnienia podm iotu
nie rozum ie się tutaj ani jako biologicznej, ani jako socjologicznej kategorii, ale
raczej jako p u n k t, w którym krzyżuje się ze sobą to, co fizyczne, to, co sym bolicz
ne i to, co socjologiczne (zob. rozdział Wizerunki ciał i Pornografia reprezentacji).
Inaczej mówiąc, w fem inizm ie podkreślając ważność ucieleśnienia kroczy się ręka
w rękę z odrzu ceniem esencjalizm u. W te o rii fem inistycznej m ó w i się jako
kobieta, ale podm iot „k obieta” nie posiada m onolitycznej istoty zdefiniow anej
raz na zawsze, jest raczej p u n k te m w ielorakich, złożonych i potencjalnie sprzecz
nych ze sobą zbiorów dośw iadczeń, określonych przez krzyżujące się zm ienne,
takie jak klasa, rasa, wiek, styl życia, preferencja seksualna i inne (zob. rozdział
Różnica seksualna jako nomady czny projekt polityczny). K iedy mówi się jako kobieta
to po to, by kobiety wzm ocnić, by uaktyw nić społeczno-sym boliczne zm iany w ich
położeniu: i jest to stanow isko radykalnie antyesencjalistyczne.
D latego też figuracje są politycznie naznaczonym i w yobrażeniam i, które p rzed
staw iają złożone interakcje pom iędzy poziom am i podm iotow ości. Pod tym wzglę
dem uw ażam , że im bardziej alternatyw ne figuracje ujaw nia się w tym stad iu m
fem inizm u, tym lepiej.
N om ada jest m oją w łasną figuracją um iejscow ionego, postm odernistycznego,
kulturow o zróżnicowanego rozum ienia podm iotu w ogóle, a podm iotu fem inistycz
nego w szczególności. Podm iot te n może być także określony jako postm odernisty czn y /industrialn y/po stk olo nialny w zależności od przyjm ow anego stanow iska.
Jak długo podziały na klasę, rasę, tożsam ość etniczną, płeć kulturow ą (gender),
w iek i inne przecinają się m iędzy sobą i w zajem nie oddziałują w konstytuow aniu
podm iotow ości, pojęcie nom ady odnosi się do jednoczesnego w ystępow ania w ielu
z nich jednocześnie. Tym sam ym , w ypow iadanie się jako kobieca fem inistka po
ciąga za sobą uznanie, że najbardziej priorytetow e w rozpoznaw aniu odm ienności
m iędzy kobietam i są takie kw estie, jak płeć kulturow a (gender) czy raczej różnica
seksualna (zob. rozdział Różnica seksualna jako nomady czny projekt polityczny).
N om adyczny podm iot jest m item , to znaczy jest fikcją polityczną, która p o 
zwala m i dobrze zastanow ić się n ad ustalonym i kategoriam i i poziom am i dośw iad
czenia i poruszać się w poprzek nich: zamazywać granice bez palenia za sobą m o
stów. W mój wybór m ilcząco w pisana jest w iara w potencjał i ważność m itotw órczych w yobrażeń, traktow anych jako sposób wyjścia poza polityczny i in te le k tu al
ny zastój tych ponow oczesnych czasów. Fikcje polityczne m ogą być bardziej sku
teczne tutaj i teraz niż system y teoretyczne. W ybór obrazoburczej, m itycznej figu
ry, jaką jest nom adyczny podm iot, jest zatem ru ch em przeciw ko ustalonej i kon
18

P rzym iotnik korporalny jako odpow iednik angielskiego siowa corporal (cielesny,
zw iązany z ciałem ) przyjął się w polskich tium aczeniach lite ratu ry fem inistycznej,
dlatego zostaw iam go w takiej form ie [przyp. tłum .].
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w encjonalnej natu rze teoretycznego, a w szczególności filozoficznego m yślenia.
Ta figuracja tłum aczy m oje p rag n ie n ie zbad an ia i u sankcjonow ania d ziałan ia
politycznego, jeśli przyjm ie się, że udow odniono historyczny upadek m etafizycz
nie ugruntow anych, niezm iennych tożsam ości. Jednym z zadań, z jakim i m am y
tutaj do czynienia, jest odnalezienie sposobu na pogodzenie stronniczości i b rak u
ciągłości z konstruow aniem nowych form w zajem nych pow iązań i w spólnych p ro 
jektów politycznych. Jeszcze do tego wrócę.
Chociaż w yobrażenie „nom adycznych podm iotów ” inspirow ane jest dośw iad
czeniem ludów czy kultu r, które dosłow nie są nom adyczne, nom adyzm tu taj roz
w ażany odnosi się do takiego rodzaju krytycznej św iadom ości, w której sprzeci
w iam y się zam knięciu w społecznie zakodow anych sposobach m yślenia czy za
chow ania. N ie wszyscy nom adow ie podróżują po świecie; najw spanialsze podróże
m ożna odbyć bez fizycznego opuszczenia swojego w łasnego otoczenia. Stan nom adyczny d efiniuje obalanie zbioru konw encji, a nie literaln ie akt podróżow ania.
Jak w skazuje C aren K apłan w swojej pracy o obrazie deterytorializacji i nomadycznego podróżowania u D eleuze’a, poststrukturalistom grozi romantyzowanie tych
pojęć19. Uważam jednak, że sposób m yślenia D eleuze’a jest stonow any i em pirycz
ny i nie ulega on pokusie rom antyzow ania. M am y u niego do czynienia z całkowi
tym rozpadem pojęcia centrum , a tym samym także pojęć pierw otnego um iejsco
w ienia czy pojęcia autentycznej tożsam ości jakiegokolwiek typu. Co więcej, sądzę,
że Delueze i G uattari ostrzegają nas przed ryzykiem globalnego reprodukow ania
relacji w ładzy na m ałą skalę widocznych w system ach postm odernistycznych z ich
fragm entaryzacją i utratą jedności. Nazywają to niebezpieczeństw o „mikro-faszyzm em ”. Jest to m niejsze, bardziej umiejscowione, ale także oparte na wyzysku for
m owanie władzy, które m ożna opisać jako odtw arzanie „rozproszonych hegem onii”
na światową skalę, zgodnie z określeniem Grewal i G uattari. Radykalna nomadyczna epistem ologia, jaką proponują Deleuze i G uattari, jest form ą sprzeciw u wobec
mikrofaszyzmów, podkreśla się w niej potrzebę jakościowego odejścia od hegem o
nii, obojętnie jakiej wielkości i jakkolwiek lokalne one by nie były.
W niektórych przypadkach figuratyw ny m odel funkcjonuje zgodnie z tym , co
nazyw am „filozofią «jak gdyby»” {„the philosophy o f «as if»”) (zob. rozdział Polityka
różnicy ontologicznej). Jest tak j a k g d y b y niektóre dośw iadczenia przypom i
nały czy przyw odziły na myśl inne. Ta zdolność przechodzenia z jednego zbioru
dośw iadczeń w drugi stanow i w artość w zajem nych pow iązań, którą wysoko cenię.
N akreślenie przepływ u pow iązań nie pow inno być aktem przyw łaszczenia. P rze
ciwnie, pozostaw ia ono ślady przejść pom iędzy k o m unikującym i się stanam i czy
dośw iadczeniam i. Praca D eleuze’a na tem at dróg ucieczki i staw ania się są tutaj
w ielką in sp iracją20; nom adyczne staw anie się nie jest ani odtw arzaniem , ani tylko
19

C. K aplan Deterritorializations: The Rewriting o f Home and Exile in Western Feminist
Diesourse, „ C ultural C ritiq u e ” 6 Iwisona 1987): 187-198. C ytat ze strony 197.

20

Zob. W szczególności G. D eleuze i F. G u a tta ri Mille pleteaux: Capialisme et
schizophrénie (M inuit, Paryż 1980).
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naśladow aniem , ale jest raczej intensyfikow aniem w zajem nych powiązań. N iektóre
stany czy dośw iadczenia m ogą się ze sobą wiązać, zwyczajnie dlatego, że posiadają
w spólne właściwości.
N om adyczne zm iany w skazują na kreatyw ny rodzaj staw ania się; przyw ołują
m etaforę perform atyw ną, w której dopuszczone są - w innych w ypadkach uznane
za niepraw dopodobne - utarczki i niespodziew ane źródła w zajem nego oddziały
w ania dośw iadczenia i wiedzy.
W praktyce „jak gdyby”, z jej zrytualizow anym i pow tórzeniam i, ryzykujem y
p opadnięcie w solipsystyczną grę językową i obsesję odw oływania się do siebie
i swojego w łasnego pojęcia referencji. Aby tego uniknąć, opis stan u nom adycznego znalazł swoje u gruntow anie w m oich w łasnych dośw iadczeniach życiowych,
w cielam je i sytuuję w najbardziej m ożliw y k o nk retny sposób. A utobiograficzny
ton, który dochodzi do głosu w tym , co teraz piszę, jak i w pozostałych esejach, to
m oja m etoda na czynienie siebie odpow iedzialną za działania nom adyczne, o k tó 
rych piszę w tekście. Jeśli jest to m etafora, jest to m etafora, która przedstaw ia
i streszcza całą sferę mojej egzystencji, jest retrospektyw ną m apą m iejsc, w k tó 
rych przebywałam .
U nikając rom antyzow ania bądź przystosowyw ania tego, co egzotyczne, „in n e”,
chcę poruszać się w zbiorze n arracji mojej w łasnej ucieleśnionej genealogii, to
znaczy, chcę odw iedzić na nowo pew ne m iejsca i ocenić je. Jak wyraża to C aren
K aplan, te n rodzaj sytuacyjności jest „terenem fikcyjnym , reterytorializacją, k tó 
ra m a za sobą kilka deterytorializacji, dokonyw anych po to, aby ustanow ić teorię
um iejscow ienia opartą na przygodności, h isto rii i zm ian ie”21. P raktyka „jak gdy
by ” jest techn iką strategicznego um iejscaw iania na nowo, aby ocalić to, czego po
trzebujem y z przeszłości, aby w ytropić ścieżki transform acji naszego życia tutaj
i teraz.
P raktyka „jak gdyby” może zostać osiągnięta także jako rodzaj odtw arzania
roli, to znaczy fetyszystycznej reprezentacji. Polega to na rozpoznaniu pew nych
atrybutów czy dośw iadczeń i jednoczesnym zaprzeczeniu im. W iększość dyskusji
na tem at różnicy seksualnej (zob. rozdział Nieciągłe stawania się: Deleuze o stawa
niu się kobietą (w) filozofii) w m ęskim n u rcie m yśli postm odernistycznej22 n azn a
czone jest fetyszystycznym w yparciem . W perspektyw ie fem inistycznej wolę po
dejście „filozofii «jak gdyby»”, jednak nie jako w yparcie, ale raczej jako afirm ację
płynnych przejść, praktykę interw ałów (intervals), granic (interface), i przedziałów
(interstices)23'. Inaczej rzecz ujm ując, elem enty pow tórzenia, p aro d ii perse czy p er
21

C. K aplan, Deterritorializations, s. 17.
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Zob. na przykład N. Schor Dreaming Dissymmetry: Foucault, Barthes and Feminism,
w: A. Jardine, P. Sm ith (red.) Men in Feminism (M ethuen, New York 1987), a także
T. M odleski Feminism Without Women: Culture and Criticism in a „Postfeminist” Age
(Routledge, New Y ork-L ondon 1991).
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N ieprzetłum aczalna w języku polskim gra słów. W szystkie w ym ienione przez
autorkę rzeczow niki zaw ierają elem ent „ in te r”, który w skazuje na coś, co znajduje
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sonifikacji, które tow arzyszą praktyce „jak gdyby” nie m ogą same w sobie prow a
dzić do kresu. Praktyka następujących po sobie póz czy m ask arad autom atycznie
sama nie pow oduje wywrotowego efektu, jak bez ogródek ostrzega nas Ju d ith Bu
tler, zaletą form uły parodystycznej jest to, że usiłuje się w niej uniknąć pow ierz
chow nych pow tórzeń, które prow adzą do stagnacji politycznej.
Uważam, że siłą p raktyk i „jak gdyby” jest w łaśnie jej potencjał do otw ierania
przestrzeni, w których alternatyw ne form y działania m ogą zostać uruchom ione,
jest to możliwe dzięki kolejnym pow tórzeniom i strategiom m im etycznym (zob.
rozdzia l Różnica seksualna jako projekt polityczny). In n y m i słowy, parodia może być
źródłem politycznych m ożliwości pod w arunkiem , że w spiera ją krytyczna świa
domość, której celem jest wywoływanie transform acji i zm ian. K iedy jednak za
k ładam radykalną świadomość jako w arunek wstępny, zobow iązuję się do zbada
nia takich problem ów, jak pow tórzenie, różnica czy obalenie dom inujących ko
dów, co wymaga dużo bardziej złożonych schem atów w yjaśniania. D latego, strate
gia „m im esis” Irig aray jest politycznie silnym rodzajem pow tórzenia, ponieważ
dotyczy jednocześnie kw estii tożsam ości, identyfikacji i politycznej podmiotowości.
Sztuka perform ance L aurie A nderson jest kolejnym znakom itym przykładem
skutecznego zastosow ania parodystycznego stylu nom adycznego w „jak gdyby”
stylu24. Sytuacje i ludzie są zawsze odw racalni w k onceptualnym wszechświecie
A nderson. Ten stały przepływ dośw iadczeń pozwala L aurie A nderson przedstaw ić
najnow ocześniejszy rodzaj continuum pom iędzy różnym i poziom am i dośw iadcze
nia. To z kolei pozwala jej w yjątkow em u talentow i wywoływać paradoksy, z k tó 
rych naw et najm niejszy nie jest tak zawiły, by oprzeć się m inim alistycznem u po
dejściu. W swojej błyskotliw ej praktyce „jak gdyby” L aurie A nderson doprow a
dziła do doskonałości sztukę odwracalności: zdarzenia, ale także stw ierdzenia m ogą
przejść jedne w drugie i zostać odwrócone do góry nogam i. D latego A nderson czę
sto stw ierdza: „To nie nabój cię zabija, ale dziura po n im ”, tym sam ym w skazując,
że granice pom iędzy w ew nętrznym i zew nętrznym , jak również łańcuch czasowy
który rozpoczyna się u derzen iem naboju, kolejno pow odując śm ierć, nie m ogą
ograniczyć się do sekwencji jednokierunkow ej. W konsekw encji ich znaczenie nie
m oże zostać sprow adzone do jednostronnej in terp retacji.
Powiedziałabym , że analogicznie z tym , co jest politycznie skuteczne w polityce
p aro d ii czy w politycznej praktyce „jak gdyby”, nie jest m im etyczna p ersonifika
cja czy zdolność do pow tarzania dom inujących ról, ale raczej to do jakiego stopnia
te p raktyki otw ierają przestrzenie pom iędzy, w których nowe form y politycznej
podm iotow ości m ogą być zbadane. Inaczej mówiąc, to nie parodia niszczy pozycje
fallocentryczne, lecz próżnia władzy, którą polityka p aro d ii jest w stanie zrodzić.
się w ew nątrz i pomiędzy, a stąd nie jest łatwe do uchw ycenia, często też niem ożliwe
do zdefiniow ania. W opisywanej perspektyw ie jest to zaletą, a nie w adą [przyp.
tłum ].
24

Tę kwestię dyskutuje J. Howell L am ie Anderson (T h u n d er’s M outh Press, New York
1992), s. 17.
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Podm iot nom adyczny jako perform atyw ne w yobrażenie um ożliw ia m i łącze
nie ze sobą różnych poziom ów mojego dośw iadczenia; odzw ierciedlając niektóre
aspekty autobiograficzne, w których w yrażam m oje preferencje dla pojęć zaczerp
n iętych z postm etafizycznego rozum ienia podm iotu. Last but not least pozwala m i
to łączyć m oją politykę fem inistyczną z innym i rozm aitym i politycznym i oraz teo 
retycznym i problem am i i stanow iskam i.
To figuratyw ne podejście do nom adyzm u daje m ożliw ość w ykorzystyw ania
skojarzeniow ych w łasności stanu nom adycznego, a tym sam ym czerpania z jego
m etaforycznego bogactwa. R ozpoczynam od zbadania tego, jak poznawczo i afek
tyw nie oddziałuje w izerunek nom ady, i odsłaniając jego zakam arki - by się tak
wyrazić - podążam w stronę horyzontu, którego położenia nie zawsze będę um iała
przew idzieć. Po drodze, grając w iele w ariacji na tem at nom adyzm u, będę zw raca
ła uwagę na to, do jakiego stopnia stan nom adyczny posiada potencjał pozytyw ne
go redefiniow ania, otw ierania nowych m ożliwości dla życia i m yślenia, szczegól
nie dla kobiet, a jeszcze bardziej dla kobiecych fem inistek.
Łączy się to z tym , co P atricia Yaeger nazywa „epistem ologią w izjo n era”25:
w skazując, że nowy w izerunek m a „zdolność zaoferow ania n am zwyczajnego do
stępu do niezwykłego m yślenia”26. W konsekw encji Yaeger nam aw ia fem inistki
do zastanow ienia się nad potencjałem ich w łasnych figur m yślenia, aby w pełni
ocenić potencjał, jaki posiadają, aby się um ocnić.
N om adyczne podm ioty są zdolne uw olnić czynność m yślenia od ucisku fallocentrycznego dogm atyzm u, przyw racając m yśli wolność, jej żywość i piękno. Ist
nieje silnie estetyczny w ym iar w walce o alternatyw ne nom adyczne figuracje, a teo
ria fem inistyczna - tak, jak ja ją upraw iam - jest zasilana przez tę radosną nom adyczną siłę. Jak form ułuje to D onna Haraway, potrzebujem y fem inistycznych fi
gur ludzkości, które „nie poddają się dosłow nym figuracjom , a przynoszą wciąż
nowe w yraziste tropy, nowe postacie mowy, nowe pojęcia historycznej możliwości.
D la tego procesu, w kluczow ym pun kcie kryzysu, w którym wszystkie tropy p o 
w racają na nowo, potrzebujem y ekstatycznych mówców”27.
[...]

Ani migrant ani banita: Feministka jako nomada
W dzisiejszej E uropie nom adyczny in telek tu alista, który jest poliglotą, m usi
zastanow ić się n ad w ykluczającym i etnocentrycznym sposobem użycia pojęcia

25

P. Yaegger Honey-Mad Women: Emancipatory Strategies in Women’s Writing (C olum bia
U niversity Press, New York 1988), s. 31.

26

Tamże, s. 32.
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D. H araw ay Ecce Homo, A in ’t (Ar’n’t) l a Woman and Inappropriate/d Others: The
Human in a Post-Humanist Landscape, w: J. B utler, J. Scott (red.) Feminists Theorize
the Political (Routledge, L ondon-N ew York 1992), s. 86.

P rezen tacje
„w spólnej” W spólnoty E uropejskiej (zob. rozdział „United States o f Europe” czy
„United Colors o f Benetton”?), z którym m am y obecnie do czynienia. M usi zastano
wić się po nadto n ad w yobrażeniem o dom niem anej ponadnarodow ej tożsam ości,
które tem u pojęciu tow arzyszą. Spośród w yobrażeń m iędzykulturow ej inności,
które są dzisiaj obecne, wyróżnię m igranta i b an itę - zanim powrócę do nomady.
Bardzo dawno tem u, bo w 1938 ro ku W irginia W olf podniosła tę kw estię, gdy
pisała: „Jako kobieta nie m am kraju, jako kobieta nie chcę m ieć kraju, m oim k ra
jem jako kobiety jest cały św iat”28. U tożsam ienie kobiecej tożsam ości z jakim ś
rodzajem planetarnego uchodźstw a od daw na stało się t o p o s e m studiów fe
m inistycznych. Podkreślały to takie pisarki, jak urodzona w A lgierii żydowska p a
ryżanka H élène C ixous29 czy belgijsko-francuska L ucy Irigaray.30
N ie jestem jednak w p ełn i zadow olona z tej m etafory banity. Bycie „obyw ate
lem św iata” może na początku wydać się atrakcyjne, ale może okazać się także
taktyką uniku. Sugeruje się w nim , że w szystkie kobiety łączy poczucie, że są bez
dom ne, bez kraju, że nie posiadają w spólnego p u n k tu zaczepienia. N ie zadowala
m nie to ani jako diagnoza statu su kobiet w 1993 roku, ani jako obraz możliwej
roli, jaką kobiety m iałyby odegrać w przyszłości. Podpierając się pojęciem „poli
tyki um iejscow ienia” A drienne Rich, nam aw iam , aby uogólnienia na tem at ko
biet zastąpić nam ysłem n ad różnicam i m iędzy kobietam i oraz n ad odpow iedzial
nością za te różnice. Alice W alker31 w swojej reakcji na słowa W irginii W olf p y ta
ła: czy to nonszalanckie odosobnienie nie uprzyw ilejow uje pewnej klasy i rasy b ia
łej? Co m iałoby ono znaczyć dla ludzi, którzy nigdy nie posiadali dom u czy kraju,
który m ogliby zapam iętać, jak dla choćby P hillis W heatley z p lan tacji niew olni
ków w Stanach Zjednoczonych? Czy ta w zniosła m etafora p lanetarnego uchodź
stwa nie jest zbyt etnocentryczna? Pod koniec w ieku [XX], kiedy E uropa i inne
części świata zderzają się z problem em uchodźców ze W schodu i P ołudnia, z m i
gracjam i ludności z dotkniętych w ojną krajów, takie kwestie, jak bycie b an itą i p ra
wo do zakorzenienia, praw o w jazdu, praw o do azylu, są zbyt pow ażne by m etaforyzować na ich tem at stw arzając jakiś nowy ideał.
Pod tym w zględem ważne jest, by pojęciu „polityki um iejscow ienia” przyw ró
cono radykalną funkcję polityczną, do jakiej było stworzone. Odw ołuje się ono do
p raktyki dialogu pom iędzy wielom a różnym i kobiecym i ucieleśnionym i genealo
giam i. U m iejscow ienie, w sensie, w jakim używa go Rich, jest zarówno pojęciem
geopolitycznym , jak i pojęciem , które może być przekazane za pom ocą języka, a w
rezultacie może stać się przedm iotem w chodzącym w relacje, które m ożna sobie

28

V. W olf Three Guineas (1938; przedruk: Penguin, L ondon 1978). [Własny pokój.
Trzy gwinee, przei. E. K rasińska, Sic!, W arszawa 2002].

29

H. C ixous, С. C lém ent La jeune née (U.G.E., Paris 1975).

30

L. Irigaray Ce sexe qui n’en est pas un (M inuit, Paris 1977).

31

A. W alker In Search o f Our M other’s Garden (The W om en’s Press,
London 1984).
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w yobrazić. O ile, podzielam troski C aren C aplan w yrażone w jej ponadnarodow ej
analizie tego pojęcia32, a także jej upór, by używać polityki um iejscow ienia do
krytyki dom inujących m odeli hegem onii, chcę także dowodzić, że nie istnieje re
lacja społeczna niezapośredniczona przez język, a tym sam ym w olna od w yobra
żeniowej obudowy. Pod tym względem , radykalna fem inistyczna postm odernistycz
na praktyka wymaga, by zwracać uwagę zarówno na tożsam ość ro zum ianą jako
zbiór dookreśleń, jak i na polityczną podm iotowość traktow aną jako poszukiw a
nie m iejsc, w których m ożna stawiać opór.
Kolejną figuracją, jaką obok b an ity chcę tutaj przywołać jest m igrant. M igrant
nie jest w ygnańcem : on/a m a ustalone m iejsce przeznaczenia, w ędruje z jednego
m iejsca w drugie z bardzo jasnego powodu. E uropa dzisiaj jest bytem w ielokultu
rowym. F enom en m igracji ekonom icznej wytworzył w każdym europejskim m ie
ście zbiór obcych „su b -k u ltu r”; w których zazwyczaj kobiety odgrywają rolę straż
niczek pierw otnej k u ltu ry w łasnej. U w ażam , że nie istn ieje żaden rzeczyw isty
zw iązek m iędzy „białym i” k obietam i in te le k tu alistk a m i a tłu m em „dom owych
obcokrajow ców ” zam ieszkujących dzisiaj Europę. Ten problem jest szczególnie
palący w czasach w zrastającego rasizm u i ksenofobii czy odnaw iania się n acjona
listycznych ideologii.
Bycie m ig rantem jest ściśle zw iązane ze stru k tu rą klasową; w w iększości k ra
jów m igranci są g rupą znajdującą się w najm niej korzystnym położeniu ekono
m icznym . M igracja ekonom iczna jest podstaw ą nowego klasowego rozw arstw ie
nia dzisiejszej W spólnoty E uropejskiej. Przeciw nie, banicja jest często pow odo
w ana w zględam i politycznym i i zazwyczaj nie zbiega się z przynależnością do n iż
szej klasy; jeśli chodzi o nom adę, sytuuje się on/a poza klasyfikacjam i, jest rodza
jem jednostki bezklasowej.
C hciałabym zwrócić uwagę na w yobrażenie nom ady przeciw staw iając je za
równo obrazowi m igranta, jak i banity. N om ada nie jest zw iązany z bezdom nością
czy uzależnieniem od przem ieszczania się; jest raczej figuracją dla tego rodzaju
podm iotu, który zrzekł się całkow icie idei ukształtow ania, p ragnienia go czy tęsk
noty za nim . Figuracja ta ilu stru je p rag n ien ie tożsam ości utw orzonej ze stanów
przejściowych, następujących po sobie przesunięć, skoordynow anych zm ian; bez
j akiej ś istotowej j edności i przeciw ko nie j. Jednakże podm iot nom adyczny nie j est
jej całkow icie pozbawiony. N a form ułę spójności nom ady składają się określone,
sezonowe wzorce p rzem ierzania po raczej u tarty ch szlakach. Jest to spójność, k tó 
rej źródłem są pow tórzenia, cykliczne ruchy, rytm iczne przem ieszczenia. Pod tym
w zględem traktow ać będę nom adę jako prototyp „m ężczyzny czy kobiety id ei”
{man or woman o f ideas)3,3,. Jak podkreśla D eleuze, sedno bycia in telek tu aln y m no
32

C. C aplan The Politics o f Location as Transnational Feminist Critical Practice, w:
C. C aplan, I. Rewal (red.) Scattered Hegemonies.
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D. Spender Women o f Ideas and What Men Have Done to Them (The W om en’s Press,
L ondon 1982). G. D eleuze, F. G u a tta ri Nomadology: The War Machine (Sem iotexte,
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m adą polega na przekraczan iu granic, na sam ym akcie podążania gdzieś, bez b ra 
nia pod uwagę tego, dokąd się podąża. „Zycie nom ady to in term ezzo ... Jest on
w ektorem d eterytorializacji”34.
N om ada dokonuje przejść bez teleologicznego celu; D eleuze jako przykład
takiego nom adycznego stylu przyw ołuje także figurację „kłącza”. Kłącze jest ko
rzeniem , który rośnie bokam i, i D eleuze przeciw staw ia go lin earn y m korzeniom
drzew. Rizom atyczny35 styl „jak gdyby” wyraża niefallogocentryczny tryb m yśle
nia: ukryty, lateralny, rozprzestrzeniający się, w przeciw ieństw ie do widocznych,
w ertykalnych rozgałęzień zachodniego drzewa wiedzy. Szerzej, w m etaforze kłą
cza opow iadam y się za nom adyczną polityczną ontologią, która podobnie jak „cy
borg” D onny H araw ay (zob. rozdzia\ Re-figuracja podmiotu) dostarcza ruchom ych
podstaw posthum anistycznem u traktow an iu podm iotow ości. N om adyczna świa
domość jest rodzajem oporu politycznego wobec hegem onicznych i w ykluczają
cych ujęć podm iotowości.
N om adyczna świadomość jest także stanow iskiem epistem ologicznym . W swojej
pracy na tem at w spółczesnej n au k i, Izabelle Stengers podkreśla rolę, jaką odgry
wają „pojęcia nom adyczne” w postm odernistycznej epistem ologii36. Stengers tw ier
dzi, że pojęcia są nom adyczne, ponieważ uzyskały zdolność do przem ieszczania
się z jednego dyskursu naukow ego do drugiego, dzięki zacieran iu się granic m ię
dzy dyscyplinam i, które jest historycznym przyw ilejem w spółczesnej nauki. To
m iędzy dyscyplinarne rozprzestrzenianie się pojęć m a pozytywne skutki, p o n ie
waż pozwala na zw iększanie ilości w ew nętrznych pow iązań oraz na trans-m igrację
pojęć, zwłaszcza z „tw ardych” do „m iękkich” nauk. N ależałoby pom yśleć o losach
choćby takich pojęć jak „złożoność”, aby docenić rezonans m etaforyczny, jaki uzy
skały niektóre pojęcia naukow e w całej w spółczesnej k ulturze. W edług Stengers
ta form a pojęciowego nom adyzm u m a swoją negatyw ną stronę, jaką jest problem
przeładow ania m etaforam i, która pow oduje cahos, czem u autorka silnie się p rze
ciwstawia. W jak najbardziej nienom adycznym stylu, który jest typowy dla postp oststru k tu raln ej m yśli francuskiej, Stengers kończy udzielając reprym endy po
jęciu, na którym opierały się jej rozw ażania. W te n sposób nom adyzm zostaje od
rzucony, a wezwana zostaje nowa „norm atyw na epistem ologia”, w której unika się
chaosu, a dopuszcza ściślejsze i bardziej odpow iedzialne p u n k ty m iędzydyscyplin arnych przecięć. To naw oływ anie do nowego epistem ologicznego system u wiz
nadaje nom adyzm ow i n iefo rtunn y status pojęcia, które jest przywoływane tylko
po to, by je zdelegalizować. To w yparcie się jednak posiada tę zaletę, że sytuuje
pojęcia nom adyczne, chociażby na krótko, w sam ym ce n tru m współczesnej deba
ty naukow ej.
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G. D eleuze, F. G u attari Nomadology: The War Machine (Sem iotexte, New York 1986).
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Ang. rhizomatic, figuracja, w której w ykorzystuje się m etaforę kłącza [przyp. tłum .].
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I. Stengert D ’une science à l’autre; Des concepts nomades (Seuil, Paris 1987).
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M ówiąc bardziej ogólnie, historia idei jest zawsze opowieścią nom adyczną; idee
są tak śm iertelne jak ludzie i podatn e w tym sam ym sto p n iu co m y na szalone
porywy i zw roty historii. F igura nom ady przeciw staw iona banicie, pozwala nam
myśleć o m iędzynarodow ym rozproszeniu i rozsiew aniu idei nie tylko w b an a l
nym i hegem onicznym m odelu tu rysty czy podróżnika, ale pozwala traktow ać je
jako form ę staw iania oporu, jako sposób zachow ania idei, które inaczej skazane
byłyby na um yślne zatarcie; które inaczej stałyby się ofiarą w spólnie wytworzonej
am nezji.
Z rozróżnieniem m iędzy m igrantem , b an itą a nom adą, którego tu taj bronię,
k orespondują także różne style i gatu n k i literackie oraz różne pow iązania z cza
sem [jakiego się w nich używa].
Form a i czas stylu b an ity opierają się na przenikliw ym , silnym poczuciu bycia
obcokrajow cem , którem u często tow arzyszy nieprzyjazne nastaw ienie do kraju,
w którym on przebywa. L iteratu ra banitów na przykład, naznaczona jest odczu
ciem straty i odseparow ania od swojego m acierzystego kraju, k tóry często z powo
dów politycznych zniknął gdzieś za horyzontem , m a więc swoją stronę diasporyczną. Pam ięć, w spom nienie oraz akustyczne ślady języka ojczystego są kluczo
we dla tego g atu n k u literackiego, tak jak w pracy N atalie S arraute Enfance3,7. Bio
rąc po uwagę czas, w gatu n k u tym preferuje się rodzaj stru m ien ia w spom nień,
który przetłum aczyłabym w angielskim czasie przyszłym u p rzed n im (future per
fect) używając w yrażenia: „wtedy będzie ta k ...”38.
M igrant, z drugiej strony, jest schw ytany w stan bycia pom iędzy, dlatego też
jego oryginalna narracja destabilizuje teraźniejszość. L iteratu ra m ig ran ta doty
czy zawieszonej, a często niem ożliw ej teraźniejszości; pełno w niej tęsknoty, no
stalgii i niedostępnych horyzontów. W tej literatu rze przeszłość działa jak b rze
m ię; dźwiga ona skostniałą definicję języka, w którym odnotow uje się uporczywe
pow racanie przeszłości w teraźniejszości. U lubionym czasem m igranta jest angiel
ski czas teraźniejszy dokonany (presentperfect)39.
W łosko-australijska pisarka Rosa C apiello daje nam w spaniały przykład tego
o czym mowa w swojej książce Oh, Lucky Country!40, która jest druzgocącą odpo37

N. Sarraute Enfance (G allim ard, Paris: 1983).

38

Specyficzności tego czasu przyszłego nie da się oddać w języku polskim . Używa się
go wtedy, gdy chcem y powiedzieć, że we wskazanym m om encie w przyszłości
będziem y m ieli już za sobą jakąś czynność. Innym i słowy, czas ten odnosi się do
przyszłości, o której wiemy, że w określonym m om encie, który jest przed nam i
będzie już przeszła [przyp. tłum .].

39

W czasie tym opisyw ane są czynności, których związek z przeszłością jest wciąż
w jakiejś form ie obecny, z p u n k tu w idzenia m ówiącego dzieją się one na pograniczu
przeszłości i teraźniejszości. Z d an ia w nim sform ułow ane tłum aczy się na język
polski w czasie teraźniejszym lub czasie przeszłym , w zależności od kontekstu
[przyp. tłum .].
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R. C apiello Oh, Lucky Country! (U niversity o f Q ueensland Press, St. L ucie 1984).
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w iedzią na klasyczną au stra lijsk ą książkę w szechczasów The Lucky Country41.
W książce C apiello cała akcja przebiega fizycznie w białej A ustralii, ale w obrębie
w ielokulturow ych społeczności, które tw orzą jej zróżnicow any m iejski krajobraz.
Wszyscy rozm aici, pochodzący z różnych części św iata, bohaterow ie, którzy tw o
rzą ten ludzki gobelin, są praw dziw ym i im ig ran tam i żyjącym i w swoim w łasnym
zam rożonym poczuciu tożsam ości kulturow ej, zachow ującym i się tak, jak gdyby
ciągle m ieszkali w krajach swojego pochodzenia, m ów iącym i językiem , który nie
jest ani ich językiem ojczystym, ani standardow ym angielskim , ale jakąś przez
n ich sam ych w ytw arzaną m ieszanką. W m iarę rozw oju akcji b ia li A ustralijczycy
są rzadko, o ile w ogóle przedstaw iani, czy naw et przybliżani; stanow ią oni rodzaj
dalekiego i nieosiągalnego horyzontu, przez co stają się w iecznym przedm iotem
tęsknoty i strachu. Jeśli chodzi o rodzim ych Aborygenów, są zwyczajnie niew idzial
ni, a tym sam ym są absolutnym i innym i. Ogólny efekt jest taki, że m am y tutaj do
czynienia z beznadziejnym osam otnieniem i całkow itą hybrydyzacją, a nie z ra 
dosnym poczuciem produktyw nej ulgi.
W porów naniu z g atunk iem typow ym dla m igrantów , literatu ra postkolonialna funkcjonuje inaczej, poniew aż świadomość k raju ojczystego czy własnej k u ltu 
ry jest w niej ożywiana przez polityczne i inne form y oporu wobec w arunków ży
cia w kraju pobytu. W rezultacie dla postkolonialnego p o dm iotu czas nie jest za
m rożony, a pam ięć o przeszłości nie jest przeszkodą, któ ra zam yka d ostęp do
zm ienionej teraźniejszości. Przeciw nie, im puls etyczny, k tóry podtrzym uje żywot
ność stylu postkolonialnego, spraw ia, że w łasna k u ltu ra jest żywym dośw iadcze
niem , czymś, co funkcjonuje jako p u n k t odniesienia. K ulturze zastanej, która wcale
nie jest niedostępna czy odległa, stawia się czoła zup ełn ie bezpośrednio, czasam i
nieom al fizycznie. W pouczającej analizie Szatańskich wersetów Salm ana Rushdie,
hindusko-am erykańska postkolonialna teoretyczka G ayatri Spivak odróżnia w iel
kom iejską m igrację od sytuacji postkolonialnej na poziom ie politycznym i epistem ologicznym 42.
Dowodzę, że nom adyczna świadomość jest podobna do tego, co F oucault nazy
wa przeciw -pam ięcią (counter-memory); jest to form a obrony p rzed przysw ajaniem
lub uznaniem dom inujących sposobów reprezen tacji siebie. F em in istk i - czy in n i
krytyczni intelektualiści jako podm ioty nom adyczne - są tym i, którzy zapom nieli
zapom nieć o niespraw iedliw ości czy sym bolicznym ubóstwie: ich pam ięć działa
pod prąd; po dejm ują oni rebelię w im ieniu ujarzm ionej wiedzy. Czas nom adyczny to angielski czas przeszły niedokonany (imperfect): jest on aktywny, ciągły; a tra 
jektoria nom adyczna prow adzi z kontrolow aną prędkością. Styl nom adyczny do
tyczy przejść i przejazdów, w których nie m a określonego z góry m iejsca docelo
wego czy utraconego k raju ojczystego. N om adyczna relacja z ziem ią m a ch arak ter
przem ijającego przyw iązania i cyklicznego odw iedzania; jako antyteza rolnika,
nom ada grom adzi, zbiera i w ym ienia, ale nie eksploatuje.
41
Ü

D. H orne The Lucky Country (Penguin, L ondon 1966).
G.C. Spivak Reading the Stanic verses, „T hird T ext” (Sum m er 1990), 41-60.
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W rezultacie istnieje silne pow iązanie m iędzy nom adą a przem ocą; bezlitosność niezakorzenienia może być uderzająca. O d zarania dziejów nom adyczne p le
m iona były tym , co D eleuze nazywa „m aszynam i w ojennym i”; to jest były one
doskonale wyszkolonym i uzbrojonym i bandam i. O dpow iedzią nom adów na rol
nictwo były napady, plądrow anie m iast, grabieże, zabijanie ludności osiadłej. Myślę,
że w arto o tym przypom nieć, aby zrozum ieć polityczną treść figury nom ady; m a
jąc do czynienia z tego rodzaju św iadom ością, trzeba się także zm ierzyć z tru d n y 
m i problem am i zw iązanym i z przem ocą polityczną, uzbrojonym i rebeliam i, de
strukcją czy popędem śm ierci.
W inspirującym studium na tem at pow iązań m iędzy awangardowymi europej
skim i artystam i z n u rtu dadaistycznego początków dwudziestego wieku, a w łoski
m i m iejskim i Ind ianam i połowy lat siedem dziesiątych, Sadie P lant stawia tę kwe
stie zupełnie dobitnie: „To tutaj, w przygodach i porażkach pokoleń rew olucjoni
stów, sabotażystów, artystów i poetów, walka, aby uciec od norm opisanych przez
D eleuze’a i G uattariego, walka o to, by je obalić, rozgrywała się niezliczoną ilość
razy”43.
W swojej analizie Plant zwraca uwagę na trwałość nom adycznego rysu we współ
czesnych ruch ach politycznych, od „hipisów ” do „Cyganów N ew Age”, obozów
pokoju, festiwali m uzycznych, happeningów fem inistycznych, [zaznacza] całą drogę
do w zrastającej przem ocy grup terrorystycznych, tak ich jak w łoskie Czerw one
Brygady, które całkow icie spełniały rolę m aszyn w ojennych uruchom ionych prze
ciwko państw u.
Pier Paolo Pasolini, który urodził się w Bolonii, wychował czterdzieści kilom e
trów na połud nie od mojego rodzinnego m iasta, a m ordow ał w Rzym ie, dokonał
jednej z najbardziej zdum iew ających analiz państwowej przem ocy w swoim spra
w ozdaniu z m rocznej włoskiej polityki czasu terro ry zm u lat 1968-1977: lat oło
w iu/pocisków . A nalizy obejm ującej czas aż do zabójstwa polityka M o ro 44. Pasoli
n i w skazuje na zupełnie niesam ow ite podobieństw o m iędzy przem ocą państw ową
a przem ocą terrorystów w kontekście w łoskim , odróżnia je jednak od siebie, aby
bronić m ożliwości radykalnej, pozbaw ionej agresji polityki.
W ielu badaczy wypow iadało się także na tem at plem iennego ch arak teru , jaki
przybrały w ew nątrzm iastow e kontrkultury, w łączając w to takie zjaw iska, jak roz
ruchy i grabieże. K iedy przyglądam y się analizom postm odernistycznych pro b le
mów, takich jak upadek państw narodow ych45, uderza korelacja pom iędzy prze
43

S. P lan t Nomads and revolutionaries, „Journal of the B ritish Society for
P henom ology” 24 n r 1 (styczeń 1993), 88-101. C ytat ze strony 89.
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P.P. Pasolini Scritti corsari (G arzanti, Turyn 1975).
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Zob. na przykład J.-F. L yotard L a conditio postmoderne (M inut, Paris 1977) [Kondycja
ponowoczesna, przel. M. Kowalska, J. M igasiński, A letheia, W arszawa 1997] oraz
także F. Jam eson Postmodernizm or, the Cultural Logic o f Late Capitalism (D uke
U niversity Press, D u rh am 1992). [fragm. po polsku: Postmodernizm albo kulturowa
logika późnego kapitalizmu, „Pism o” 4/1988.]
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m ocą aparatów w ładzy a neonom adyzm em podm iejskich zam ieszek, szczególnie
w ew nątrz k u ltu ry m iejskiej.
Podstawową stru k tu rą faktycznie potrzebną do zrozum ienia nom adycznej prze
m ocy jest przeciw staw ienie m iasta p rzestrzeni pustyni; Bruce C hatw in opisuje
m iasto jako ogród nałożony na owczarnię: jako przestrzeń rolniczą i farm ę owiec,
tym sam ym jako osiadłe i nagrom adzone bogactwa. Tak przedstaw ione stanow i
ono zupełne przeciw ieństw o otw artej przestrzeni: noumos czy kaw ałek ziem i są
etym ologicznym źródłem dla słowa nomada, oznacza ono starszego w klanie, który
doradza plem ieniu, jakie pow inno być położenie pastw isk. D alej nomos zaczęło
oznaczać prawo; stąd m am y te rm in nemesis, który odwołuje się do właściwego czy
boskiego praw a. N ieom al w szystkie pojęcia m onetarne także posiadają to p aster
skie pochodzenie: słowo nomisma oznacza w spółczesne monety, od niego w yprow a
dzono słowo numismatics (num izm atyka). Słowa zw iązane z pien ięd zm i - takie jak
pecuniary - pochodzą od słów określających owce: pecu/pecus.
D eleuze potw ierdza słowa B ruce’a C hatw ina: noumos jest zasadą p odziału zie
m i, która jako taka zaczęła reprezentow ać przeciw staw ienie się w ładzy polis, p o 
nieważ odwoływano się w niej do p rzestrzen i pozbaw ionej ogrodzeń i granic. Było
pasterską, otw artą, nom adyczną przestrzenią, przeciw ko której zostały utw orzone
osiadłe w ładze m iasta. P rzestrzeń m etropolii przeciw nom adycznym trajektoriom .
W rezultacie nom adyczna przem oc przeciw staw iana jest przem ocy ap aratu
państwowego: plem ię jest ko n trarm ią, czyli p rzestrzenią, w której w ładają żołnie
rze. Czy to dlatego nom adzi zawsze byli prześladow ani przez państw o jako n ie
bezpieczni przestępcy? N om adyczna w ojow niczka czy nom adyczny wojow nik sta
je się z kolei ofiarą państw ow ych represji. Czy to dlatego tak w ielu Cyganów zo
stało zabitych w nazistow skich obozach koncentracyjnych; czy to strach przed ich
przem ieszczaniem się zaciskał ręce m ordercy wokół ich szyi? Czy to dlatego Tuaregowie są zarzynani dzisiaj w Afryce? N om adyczna przem oc i przem oc państw a
są dla siebie lustrzanym odbiciem przedzielonym w rogością wobec siebie.
Różnice w rodzajach przem ocy to także kw estia różnych uderzeń: w ariacja na
tem at intensyw ności oraz przyspieszenia. Intensyw ny, ruchliw y rytm raperskiej
m łodzieży ze śródm ieścia jest przeciw w agą dla użycia m uzyki heavy m etalowej
i innych form m uzyki rockandrollow ej46 przez am erykańską arm ię jako b ro n i bo
jowej podczas ataku na N oriegę w P anam ie47. Ta różnica ry tm u czy szybkości jest
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F em inistki jednak byiy jednym i z pierw szych, które zauważyły i skom entow ały
agresyw ną n atu rę tego, co w polem ikach nazywane byio „samczym rockiem ”. Trafną
analizę m ożna znaleźć u Robyn A rche w jej książce A Star Is Torn (Viagro, L ondon
1986).

47

20 g ru d n ia 1989 roku w operacji Ju st Causa, 23 tysiące am erykańskich w ojsk
wspom aganych lotnictw em przejęło kontrolę nad Panam ą, aby schwytać
zbuntow anego prezydenta Noriegę; zginęło 230 osób. N oriega znalazł schronienie
w N uncjaturze papieskiej, ale po dziesięciu d niach bom bardow ania m uzyką
rockową i stosow aniu innych psychologicznych środków poddał się i został
przetransportow any do Stanów Zjednoczonych, by stanąć przed sądem za
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jeszcze bardziej paradoksalna, jeśli w eźm ie się pod uwagę fakt, że m uzyka rockandrollow a zrodziła się w wywrotowej k u ltu rze przeciw staw iającej się establish
m entow i. W swojej nieskończonej elastyczności późny k ap italizm przystosował
się do „rew olucji” ciężkiego rocka i znalazł zręczne, in stru m en taln e jej zastoso
w ania. Być może jednak w ykorzystanie raperów w tak im sam ym sto p n iu byłoby
trudniejsze.
Mój am biw alentny stosunek do kw estii nom adycznej przem ocy zilustruję wspo
m nieniem . P am iętam mojego dziadka - szanowanego członka antyfaszystow skie
go ru ch u oporu w północnych W łoszech - ostrzegającego m nie, że Cyganie „krad
n ą dzieci”. P am iętam kiedy spojrzałam po raz pierw szy na Cyganów, którzy p rze
jeżdżali przez m oje rodzinne m iasto - znajdujące się zaledw ie 100 kilom etrów od
granicy z Jugosławią - z fascynacją i przerażeniem : czy oni napraw dę krad n ą dzieci?
Czy u kradlib y m nie? Gdyby m nie uk rad li, gdzie bym się znalazła? U św iadom ie
nie sobie istnienia ludzi, których dom em jest droga otworzyło przede m ną nowy
wymiar. Z perspektyw y patrząc, strach przed nim i wywołał we m nie pierwsze okrop
ne podejrzenie, że droga, stara, znajom a droga, która rozpoczynała się przed m oim
dom em rodzinnym , była traktem , k tórem u nie m ożna się będzie oprzeć, a który
m ógłby zaprow adzić tak daleko jak do M elbourne, Paryża czy U trechtu. Tak oto
trw ałe ufundow anie, do którego byłam z góry przyzwyczajona, mogło zniknąć w jed
nym spazm atycznym m om encie, który m nie na tym trakcie pozostawił. W krocze
nie na tę drogę mogło stać się przeznaczeniem , i stało się, jak się później okazało.
Począwszy od obrazów hom onim icznej gry w ielkich nam iętności, jakie p rzed 
stawia Kleist w Penthesilei, do tragedii M edei, obcokrajowca w niewdzięcznym kraju,
rozm aite form y przem ocy przypadają w udziale także fem inistycznym nom adom :
jakieś bru taln e potyczki z wrogim i siłam i otoczenia; dokuczliwość fizycznego oporu
i w ytrzym ałości, zależność od rytuałów i tragedii pod nieobecność św iątyni u sta
lonej religii. U rodzona na Sycylii, pochodząca z Rzym u, włoska pisarka D acia
M arain i w swojej książce Donna in Guerra4S opisuje niezw ykle przejrzyście p rze
moc zbuntow anych kobiet. Z am ieszkują one stw orzony przez m ężczyzn świat jako
przedłużoną, bolesną form ę odseparow ania się od siebie i w rezultacie są zdolne
do w ybuchów wielkiej przemocy.
W nom adycznych podm iotach istnieje surowy, niesłabnący rodzaj zaciętości.
Jego przejm ujące przyw ołanie odnajduję we w rzaskliw ym , dręczącym rytm ie gło
su żebrzącej dziewczyny z film u India Song, w filmowej m agii stworzonej przez
M arguerite D uras, francuską artystkę, która dorastała w kolonialnej południow o-wschodniej Azji. Rozpoznaję ją jednak także w dem onicznym , niepoham ow anym
rytm ie książki K athy H acker In Memoriam to Identity49, w jej instynktow nej naprzestępstw a narkotykow e. Źródło: hasło „N oriega” w: A Dictionary o f Twentieth-Century World Biography (Oxford U niversity Press, O xford and New York 1992).
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D. M araini Donna in guerra (E inaudi, Torino 1975). Przetłum aczone na angielski
jako Woman at War.

49

К. H acker In Memorial to Identity (Panteon Books, New York 1990).
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m iętności do nom adycznych transform acji i jej D eleuzjańskim talencie do odw ra
cania sytuacji i ludzi - jej funkcjonującej na granicy zdolności do parodiow ania,
naśladow ania, i przekraczania nieskończoności „innych”.
[...]

Punkty wyjścia
Przekonyw ałam do tej pory, że upraw om ocnianie teo rii fem inistycznej zarów
no jako krytycznej, j a k i kreatyw nej sprow adza się do ponow nego odkrywania
nowego rodzaju teoretycznego stylu, opartego na nom adyzm ie. W tej ostatniej
części przedstaw ię kilka jego właściwości.
Po pierw sze, m iędzydyscyplinarność. O znacza ona p rzek raczan ie granic m ię
dzy dyscyplinam i bez zastanaw iania się n ad w erty k aln y m i ro zró żn ien iam i, wo
kół których zostały one zorganizow ane. M etodologicznie rzecz u jm ując, styl ten
b lisk i jest m etodzie bricolage’u, której b ro n ili stru k tu raliści, a zw łaszcza L évi
-Strauss. U praw om ocnia on także p rak ty k ę „p o d k ra d an ia” czy szerokiego zap o 
życzania pojęć i określeń, które, jak u jm uje to Cixous, są rozm yślnie używ ane
jako w yjęte z k o n te k stu i pozbaw iane swojego pierw otnego zastosow ania. D e
leuze nazyw a tę te ch n ik ę detery to rializacją (deteritorialization) lub staw aniem -się-nom adą idei.
Pokrew ną cechą tego stylu jest m ieszanie dopuszczanych do głosu sposobów
w yrażania czy stylów: celowo więc staram się m ieszać styl teoretyczny z poetyc
k im czy lirycznym . Te zm iany mojego stylu są sposobem na to, by nie dać się
usidlić przez poszatkow any i suchy, form alny i brzydki język akadem icki. W krę
gach filozoficznych, w jakich się obracałam , określone lekcew ażenie stylu jest
zwykle traktow ane jako znak „bycia pow ażnym ” czy naw et „naukow ym ”50, jak
gdyby piękne pisanie było sposobem w yrażania się „słabego”, to jest niefilozoficznego um ysłu. To nastaw ienie wywołuje u m nie zarówno rozbaw ienie, jak i iry ta
cję. F unkcjonalizm traktow any jako n atu ra ln y rozczarow uje m nie, opiera się b o 
w iem na kategorialnym podziale pracy pom iędzy dyskursam i „wymagającymi lo 
g osu” (filozofią), a tym i, które „wymagają p ato su ” (literatu rą), podziale, który
usilnie zw alczam 51. M artw i m nie, że tak w iele kobiet w filozofii ciągle fun k cjo n al
nie używa języka filozoficznego jako sposobu na „kom unikow anie się”. Ja raczej
ufikcyjniłabym m oje teorie, teoretyzow ałabym m oją fikcję i upraw iałabym filozo
fię jako form ę pojęciowej kreatyw ności.
Co więcej, om aw iany styl łączy się ze zbiorow ym p rojektem fem inizm u, w k tó 
ry w pisane jest u znanie i rozpoznanie głosów innych kobiet. F em inistyczna teore50 W iele m ówiącą analizę tego m ożna znaleźć u Sarah Kofm an Abberations,
Flam m arion, Paris 1982.
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51 W yraziłam to dość stanowczo w książce Patterns o f Dissonance, zwłaszcza w mojej
analizie polem iki pom iędzy Foucaltem a D e rrid ą dotyczącej krytyki
fallogocentryzm u i roli, jaką odgrywa w niej „patos” (zob. rozdz. 3).
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tyczka literatu ry C arolyn H eilb ru n rozważa tru d n o ści zw iązane z transform acją
m ęskiego kan on u akadem ickiego, w tak i sposób, aby oddać spraw iedliw ość kobie
cym talen tom literackim . Ich źródło zn ajduje ona nie tylko w m ęskim oporze wo
bec fem inistycznej w alki o intelektualn e rozpoznanie, ale także w tym , że w ięk
szość kobiet na uniw ersytecie nauczona została mówić i konfrontow ać się z m ę
skim językiem : sfetyszyzowanym , fałszyw ie uniw ersalnym stylem zachodniego
hu m anizm u. D latego stw orzenie w iedzy fem inistycznej wymaga ponow nego zwró
cenia uwagi na sposób w yrażania fundam entalnej różnicy w tekstach kobiet: „Teksty
kobiet w w iększości zostały u tkan e w tajem ny sposób, tru d n y do odszyfrow ania,
niebezpieczny, jeśli odkryty przez niewłaściwe osoby, lub po p ro stu niewłaściw ie
odczytany, niezrozum iany”52. W edług H eilb ru n zadan iem fem inistycznych uczo
nych jest uw idaczniać tę różnicę i grać w asym etryczne pow iązanie z ustalonym
stylem akadem ickim .
Inn a strategia proponow ana w tym sam ym d uch u to zasada przyw oływ ania
cytatów (quotations citations), o której przypom ina Spivak za D errid ą53. Pozw ala
nie innym przem aw iać w m oim tekście jest nie tylko sposobem na wpisyw anie
mojej pracy w zbiorow y ru ch polityczny, jest to także sposób praktykow ania tego,
co sam a głoszę. Rozm ontow yw anie gotowych tożsam ości, którego b roniło poststru k tu raln e pokolenie nie jest dla m nie tylko form ułą retoryczną; detronizacja
„transcendentalnego narcyzm u ” filozofującego „ja” jest p u n k tem , z którego nie
m a pow rotu. D latego pozw alanie głosom innych rozbrzm iew ać w m oich tekstach
jest sposobem urzeczyw istniania n iecentralności „ja” dla pewnego p ro jek tu m y
ślenia, kiedy zostaje on/ona w łączony/a w projekt zbiorowy.
Obecność w ielu głosów kobiet w tekście jest także sposobem podkreślenia i ce
lebrowania subtelności oraz teoretycznej ważności myśli kobiet. Chcę zażądać zwrotu
wszystkiego, co m usiały poświęcić dla życia umysłowego konfrontując się z agre
sywnym oporem ustanow ionych instytucji. Dlatego mój styl jest oparty na polityce
um iejscow ienia54; opiera się on na zw racaniu uwagi na różnice pom iędzy kobieta
mi. Uważam ten styl za ważny krok w procesie konstytuow ania genealogii fem ini
stycznych jako powszechnie podzielanych dyskursywnych i politycznych praktyk,
które wyjściowo stanowią rodzaj przeciw -pam ięci lub przestrzeń oporu55.

52 C.G. H eilb ru n „Presidential Address”, H am let’s Mother and Other Women (B allantine,
N ew York 1990), s. 250.
53 Z nakom itą dyskusję na tem at cytow ań obecnych w stru k tu rze tekstu m ożna
prześledzić u G.C. Spivak Translator’s prefeace, w: J. D errid a O f gramatology, (John
H opkins U niversity Press, B altim ore: 1976), s. IX-XXXVII [O gramatologii, przei.
B. B anasiak, KR, W arszaw al999].
54 W yrażenie to zostało ukute przez A drienne R ich w książce Blond, Bread and Poetry,
(The W om an’s Press, L ondon 1984).
55 N ajw ażniejszą teoretyczką fem inistycznych genealogii jest Luce Irigaray, zwłaszcza
w swojej pracy Le temps de la différence (Live de Poche, Paris 1989). Zob. także T. de

P rezen tacje
Część tego projektu pociąga za sobą krytykę konw encjonalnego rozróżnienia
na „wysoką” teorię i „kultu rę p o p u la rn ą” (zob. rozdział O kobiecym podmiocie fem i
nizmu lub Od ona-ja do ona-inny). Rozróżnienie to jest szczególnie obowiązujące
w E uropie, gdzie oparcie się o dyscypliny odgrywa dużą rolę w procesie w ytw arza
nia wiedzy, a m iędzy dyscyplinarne i obrazoburcze dziedziny jak „studia k u ltu ro 
w e” nie są bardzo rozw inięte. Uwaga, którą zw racam na niską czy „pop u larn ą k u l
tu rę ” w k ilk u m oich tekstach (zob. rozdziały: Etyka zrewidowana: kobiety w filozo
fii, kobiety i filozofia oraz Teorie genderowe lub Język jest wirusem) bierze się również
ze zrozum iałego lekceważenia konw encji edukacji wyższej. To, za czym tęsknię,
jest pew ną m ieszaniną, w łączeniem popularnych, fem inistycznych sposobów m y
ślenia w główny n u rt dyskursu, ale nie za cenę w chłonięcia tych pierw szych przez
ten dyskurs.
To w yjaśnia także zm iany to n u i stylu, które charak tery zu ją różne części tej
książki. Ta zm ienność jest bardzo istotna dla zbioru, w którym bardziej konw en
cjonalne akadem ickie fragm enty p rzep latają się z bardziej prow okującym i. Gra
zm iennością m a na celu także stw orzenie m iejsca dla czytelników spoza tradycyj
nie rozum ianych intelektualistów lub funkcjonujących p o n ad nim i. W jej trakcie
m am nadzieję skonstruow ać m oich potencjalnych czytelników jako jednostki ta k 
że nom adyczne.
Jestem przekonana, że nowe figuracje kobiecej podm iotow ości, któ ry m i się
tu taj zajm uję, m ogą zostać potraktow ane jako różne mapy, za pom ocą których
krytyczni czytelnicy m ogą określić p u n k ty wyjścia z fallocentrycznego schem atu
m yślenia. Próbuje się w nich przepracow ać ustalone form y reprezentacji niszcząc
je w ew nętrznie. O kreślam tę technikę m etabolicznym traw ieniem tego, co stare,
po to, by mogło zrodzić się nowe. W tym także znaczeniu b ro n iłam p rak ty k i „jak
gdyby”, p rak ty k i m im esis jako politycznej i in telek tu aln ej strateg ii opartej na
wywrotowym potencjale pow tórzeń.
M etaboliczne traw ienie atakuje w nętrze zasobu zgrom adzonych w yobrażeń
i koncepcji kobiet tak jak zostały one skodyfikow ane przez k u ltu rę , w której żyje
my. Kobiety m uszą na nowo wejść w posiadanie wielowarstwowej stru k tu ry ich
podm iotow ości, która jest obszarem czy historycznym osadem pełnym znaczeń
i reprezentacji, to one w łaśnie m uszą zostać przepracow ane. F em in istk i pow inny
spojrzeć na nowo na te w ieloaspektow e złożoności, a za cel postaw ić sobie wyko
rzystanie ich - choćby czasowo - dla ich politycznego p ro jek tu fem inizm u. Po
dobnie jak anioł histo rii W altera B enjam ina, nom adyczni fem inistyczni m yślicie
le już postaw ili stopę w nowy wiek, nie tracąc z oczu przeszłości, z której usiłują
się wyłonić.
Tak więc w alka o drogi wyjścia z fallocentryzm u trw a, a fem inistyczna nom a
dyczna podróż podejm ow ana jest z konieczności. W praw iona w ru ch tęsknotą za
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L au retis Feminist genealogies, Belle van Zuylen lecture, U niveristy of U trecht, U trecht,
N ovem ber 1991, przedrukow ane w: „Women’s S tudies In tern a tio n a l F o ru m ” 16 n r 4
(1993), 393-403.
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zm ianą, która nie może om inąć naw et najbardziej zwyczajnych, a szczególnie n aj
bardziej intym nych aspektów dośw iadczenia kobiet, większość fem inistek będzie
m usiała zgodzić się ze zjadliwym , m iażdżącym , druzgocącym stw ierdzeniem K athy
H acker, zgodnie z którym do chw ili obecnej:
Posiadam swoją tożsam ość i posiadam swoją płeć: nie jestem jeszcze nowa56.
Przełożyła A leksandra D erra

Abstract
Rosi BRAIDOTTI
U trech t University

Nomadic Subjects
The book touches upon the most important issues of our contemporary feminist de
bate, including, inter alia', western epistemology vs. femininity; feminism vs. bioethics; indi
vidual issues of European feminism and how the American feminism may affect the theories
conceived in Europe. The author defends a trans-disciplinary and multidisciplinary m ethodo
logy of building a female, but also a male, subjectivity in the context of the present time
which less and less frequently enables one to refer to the roots whilst more and more
frequently requiring from its nomadic dwellers to seek for new methods of constructing
their own self’.
A nomadic subject’ forms subjectivity being free of any nostalgia for durability, the idea
of constancy o r permanency being quit. The author approaches the option to build femi
nine subjectivity in political terms, dialogue being deemed its key element. Dialoguing re
quires a redefinition of what is man in a circumstance w here the old definitions prove non
useful, for what is human is re-constructed in the context of global economy, technological
revolution, emergence of multicultural societies, o r a new social/cultural reality. Braidotti’s
suggestion is that the sexual difference be treated as a positive element of asymmetry be
tw een males and females - so that w hatever a wom an can offer might transform our con
temporary policy and the world. Providing that femininity can be defined in a variety of
w ays...
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