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WSTĘP 

Z satysfakcją oddajemy do rąk czytelnika interdyscyplinarną ana-
lizę odnoszącą się do recepcji perspektywy feministycznej 

w polskich warunkach. W zasadzie jest to kolejna publikacja na pol-
skim rynku wydawniczym, która w wielowątkowy sposób próbuje 
zmierzyć się z  teoretyczno-praktycznymi dylematami współcze-
snego polskiego feminizmu1.

Z założenia miała być to książka, która poprzez skrupulatną 
odsłonę poszczególnych zagadnień stanowić będzie punkt wyjścia 
do naukowej deliberacji; która ma wywołać intelektualny niepokój 
o zabarwieniu feministycznym; która ma być swoistym preludium 
do krytycznej refleksji na temat roli, pozycji czy statusu kobiety 
w polskim społeczeństwie.

Jako współautorzy byliśmy wyjątkowo zgodni, że nie można 
współcześnie opisywać, wyjaśniać czy prognozować na temat pol-
skiej jakości życia publicznego czy stanu przemian demokratycz-
nych bez odwołania się do diagnozy i  krytyki feministycznej. 
W zasadzie każdy z nas nie tyle intuicyjnie, co z pełną świadomo-

1 Warto wspomnieć o kilku pracach, które poruszają tę problematykę i zostały 
wydane na przestrzeni ostatnich kilku lat: K. Slany, B. Kowalska, M. Ślusarczyk, 
Kalejdoskop genderowy. W  drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Pol-
sce, Kraków 2011; B. Budzowska (red.), Kobiety, feminizm, demokracja, Warszawa 
2009; M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996; I. Iwasiów, Gender dla 
średniozaawansowanych, Warszawa 2004; K. Szczuka, Milczenie owieczek, Warszawa 
2004; S. Walczewska, Damy, rycerze i  feministki: Kobiecy dyskurs emancypacyjny 
w Polsce, Kraków 1999; A. Graff, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicz-
nym, Warszawa 2001; M. Środa, Kobiety i władza, Warszawa 2009.
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ścią oraz estymą docenia wkład teoretyczno-intelektualny femini-
zmu w rozwój szeroko rozumianej humanistyki. Jesteśmy przeko-
nani, iż aparatura kategorialna, metody oraz schematy rozumowa-
nia feminizmu mogą być, i bardzo często są, adekwatnym mechani-
zmem eksplanacyjnym w praktyce społecznej, zwłaszcza w zakresie 
kulturowych, ekonomicznych czy politycznych zależności wystę-
pujących w Polsce. 

Nie bez przyczyny mówimy o odsłonach i/lub aspektach pol-
skiego feminizmu, ponieważ jesteśmy zdania, iż perspektywa femi-
nistyczna była i nadal pozostaje nie tyle jedną z wielu interpretacji 
otaczającej nas rzeczywistości, co znaczącym stanowiskiem teorio-
poznawczym w wielowątkowym dyskursie naukowym. Dziś nie 
sposób nie dostrzegać roli i znaczenia feminizmu, rozumianego jako 
jednego z  nielicznych stanowisk teoretyczno-metodologicznych, 
które oprócz tego, że zrewolucjonizowało sposób myślenia 
i postrzegania kobiet (kobiecości), to w sposób holistyczny próbuje 
odpowiedzieć na perturbacje ponowoczesnego świata. Zoperacjona-
lizowanie takich kategorii, jak płeć kulturowa (gender) czy płyn-
ność, heterogeniczność i/lub niestabilność tożsamości (praktyka 
i teoria queer) stanowi współcześnie bardzo ważne narzędzie anali-
tyczne, dzięki któremu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć złożoną, 
wręcz antagonistyczną, naturę szeroko definiowanej struktury spo-
łecznej, w  tym zachowań poszczególnych jednostek, określonych 
grup społecznych czy społeczeństwa jako takiego. 

Publikacja składa się z  czterech odsłon (artykułów), które – 
jeżeli potraktować jako całość – stanowią interdyscyplinarny wywód 
na temat kondycji polskiego feminizmu w XXI wieku. 

Odsłona pierwsza dotyczy polityczności polskiej muzyki femi-
nistycznej. Filip Pierzchalski wychodzi od rozważań na temat poję-
cia polityczności oraz zdefiniowania polityki w interpretacji femini-
stycznej. Dopiero na tej podstawie przeprowadza szczegółową 
 analizę fenomenu sztuki feministycznej, gdzie przez charaktery-
stykę feministycznej ekspresji i praktyki artystycznej, czyli m.in. 
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poprzez odrzucenie „męskich kanonów piękna” i/lub estetycznej 
ideologii męskiej, można wyeksplikować wyróżniki tejże sztuki. 
Równocześnie omówienie feministycznej twórczości artystycznej 
staje się asumptem do rozważań na temat muzyki rozumianej jako 
źródło mobilizacji kobiet, gdzie muzyka jako wyraz zaangażowania 
społeczno-politycznego jest z  jednej strony źródłem tożsamości 
i podstawowym elementem współtworzącym budowanie określonej 
perspektywy (na przykład emancypacyjnej), z  drugiej zaś jest 
wyznacznikiem określonego stylu życia czy wyrazem ucieczki od 
dominacji, opresji czy zniewolenia. W  tym rozumieniu artykuł 
przedstawia dwa oblicza muzyki kobiecej. W pierwszym przypadku 
dotyczy ono równouprawnienia kobiet na płaszczyźnie uczestnic-
twa w konkursach pianistycznych czy udziału kobiet w festiwalach 
muzycznych. Z kolei w drugim przypadku chodzi o  lata 60. XX 
wieku, kiedy to muzyka stała się katalizatorem zmian społecznych, 
w wyniku czego przedefiniowano jej rolę, funkcję i znaczenie w spo-
łeczeństwie. Dopiero na tej podstawie Autor przedstawia współcze-
sne oblicza muzyki feministycznej, jej polityczny charakter oraz 
zaangażowanie społeczne poszczególnych artystek czy zespołów. 
W końcowych partiach artykułu podjęto wątek polityczności pol-
skiej muzyki feministycznej, gdzie poprzez analizę konkretnych 
utworów muzycznych ukazano zaangażowanie polskich feministek 
w długofalową strategię walki z wszelkimi przejawami dyskrymina-
cji wobec kobiet.

Odsłona druga podejmuje zagadnienie normatywnych aspektów 
definicji kategorii „kobiecości”, konstruowanej w  popularnych 
współczesnych narracjach adresowanych do czytelniczek. Punktem 
wyjścia artykułu Katarzyny Smyczyńskiej stają się rozważania na 
temat dynamiki konwencji romansowej, konieczności jej ciągłego 
„przepisywania” wskutek jej zależności od zmieniającego się kon-
tekstu kulturowego i  rzeczywistości społecznej. Ponieważ romans 
jawi się w dyskursie kultury jako gatunek „kobiecy”, tekst podej-
muje próbę określenia czynników, które interpretują pewne formy 
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kulturowe jako przynależne danej płci oraz konsekwencje tych pro-
cesów. Przytoczenie wybranych perspektyw feministycznych na 
temat tzw. „literatury kobiecej”, w tym jej odmian popularnych, ma 
na celu uwypuklenie przyczyn, dla których warto analizować ich 
kompleksową rolę w  kulturze i  praktykach życia codziennego. 
W  odniesieniu do dyskusji teoretycznych charakteryzowany jest 
trend w polskiej prozie ostatnich dwóch dekad, określany mianem 
„popularnej literatury kobiecej”. Artykuł wskazuje nie tylko na 
zmienność historyczną prozy adresowanej do kobiet, ale także na 
niejednorodność tego zjawiska w  jego współczesnych manifesta-
cjach, postulując konieczność kontekstualnego odczytywania każ-
dej z wybranych narracji. Próbą takiego spojrzenia jest analiza best-
sellerowej prozy polskiej autorki, Małgorzaty Kalicińskiej. Narracja 
ta omawiana jest wielowymiarowo: jako współczesna wersja 
romansu, jako dyskurs negocjujący nowe normy kobiecości w Pol-
sce postkomunistycznej, ale także jako tekst, który można interpre-
tować w odniesieniu do szerszych zagadnień władzy i hierarchizacji 
struktur społecznych. Powieści manifestują krytykę nowych realiów 
społecznych i towarzyszących im wyobrażeń na temat ról  płciowych, 
jednak ostatecznie krytyka ta zostaje zneutralizowana, a społeczny 
status quo symbolicznie potwierdzony. W sposób charakterystyczny 
dla godzącej paradoksy narracji kultury popularnej, kompensacyjna 
funkcja prozy Kalicińskiej polega na wykorzystaniu przez nią ele-
mentów retoryki feministycznej, mimo iż dyskurs ten jednocześnie 
naturalizuje tożsamość płciową zgodną z hegemonicznym porząd-
kiem, narzucającym kobietom drugoplanowe role w społeczeństwie. 
Z tej perspektywy proza ta jest symptomem specyficznych postaw 
społecznych i nawyków oraz praktyk kulturowych, które krytyka 
feministyczna stara się renegocjować.

Odsłona trzecia odnosi się do dyskryminacji Polek na rynku 
pracy w aspekcie teoretyczno-prawnym. Maria Ewa Szatlach poru-
sza kwestie związane z  sytuacją kobiet na rynku pracy. Artykuł 
podzielony jest na pięć części. W pierwszej z nich przedstawiono 
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krótką charakterystykę rynku pracy, który jest nie tylko mechani-
zmem wymiany i alokacji, ale również szczególną częścią struktury 
społecznej, obejmującej rynek, państwo i  społeczeństwo, i który 
może wytwarzać i  utrwalać nierówności społeczne istniejące 
w innych obszarach życia społecznego. Tak się dzieje w przypadku 
wzorców zawodowych kobiet i mężczyzn, które służą uzasadnieniu 
faktu asymetrycznego udziału kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 
W  części drugiej zawarto przegląd głównych modeli ekonomicz-
nych, rozszerzających obszary badań na sytuację kobiet i przyczy-
niających się do zrozumienia ich sytuacji w gospodarce, gospodar-
stwie domowym i na rynku pracy. Dzięki wzbogaceniu teorii o femi-
nistyczny punkt widzenia, współczesna ekonomia jest w  stanie 
 analizować ważne problemy związane z rynkiem pracy. Część trze-
cia poświęcona jest regulacjom prawnym dotyczącym równego sta-
tusu mężczyzn i kobiet na polskim rynku pracy. Przegląd prawo-
dawstwa polskiego prowadzi do wniosku, że dążenia do równo-
uprawnienia kobiet i mężczyzn dostrzegalne są nie tylko w sferze 
pracy i płacy, ale i w kwestii uprawnień pracowniczych, mających na 
celu wyrównywanie rzeczywistych nierówności między płciami, 
wynikających z różnic biologicznych. Dwie ostatnie części poświę-
cone zostały rzeczywistej sytuacji kobiet na rynku pracy – począw-
szy od krótkiego przedstawienia sytuacji kobiet w  całym okresie 
funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, poprzez przemiany 
transformacyjne zapoczątkowane w 1989 roku, aż po chwilę obecną. 
W analizie sytuacji kobiet (i mężczyzn) na rynku pracy uwzględ-
niono dane statystyczne oraz badania przeprowadzane co kilka lat 
przez grupy wybitnych ekspertów, które wskazały na zjawiska 
trudne do uchwycenia przez badania statystyczne – głównie doty-
czące przejawów dyskryminacji kobiet na rynku pracy, barier w roz-
woju kariery zawodowej i panujących stereotypów.

Odsłona czwarta jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy polskie 
feministyczne normatywne projekty tożsamościowe bazujące na 
uniwersalnej kategorii „kobiet w ogóle”, takie jak Partia Kobiet czy 
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Kongres Kobiet Polskich, mogą być podstawą efektywnej strategii 
politycznego działania. Katarzyna Gębarowska rozpoczyna artykuł 
od konstatacji, iż praktyki feministyczne dowodzą, że terminy 
„kobieta” i „kobiety w ogóle” są terminami „kłopotliwymi”, które 
w praktyce feministycznej były już wielokrotnie poddawane krytyce 
i kwestionowane jako kategoryczny konstrukt, który nie obejmuje 
wielości i odmienności kobiecych doświadczeń. Przedstawiona we 
wstępie artykułu krótka historia fermentu, jaki zbiorowy podmiot 
„my kobiety” wywoływał w różnych nurtach feminizmu – i to już 
od czasów Simone de Beauvoir – ma na celu wskazanie, że femi-
nizm, poprzez liczne próby ustanowienia zbiorowego podmiotu 
ruchu feministycznego, wielokrotnie wpadał w pułapki esencjali-
zmu, tworząc nowe tereny wykluczeń, nieświadomie powielając 
dychotomię męskie/kobiece. Autorka, wykorzystując dekonstruk-
tywną analizę kategorii podmiotu feminizmu Judith Butler pokazuje 
na przykładzie działań Partii Kobiet i Kongresu Kobiet, że podmiot 
feminizmu stanowi wytwór samego feministycznego dyskursu, 
w ramach którego tylko pewne jednostki decydują, by uznać, bądź 
nie uznać, czyjeś doświadczenia za reprezentatywne, wpisując się 
tym samym w foucaultowski opis władzy, według którego podmiot 
nigdy nie jest dany a priori a stanowi jedynie wytwór samego dys-
kursu. Analiza Obywatelki Manueli Gretkowskiej służy ukazaniu, 
jak działając w  imię uniwersalnego podmiotu tworzone są jedynie 
nowe tereny wykluczeń i przemilczanych Innych, którym odbiera 
się głos. W konsekwencji, skupianie się na niezmiennej kategorii 
„kobiet w ogóle”, prowadzi do niezamierzonej reifikacji binarnych 
kategorii męskości i kobiecości, stanowiącej podstawę patriarchal-
nej ideologii naturalności władzy, co wydaje się być w  opozycji 
z podstawowymi celami walki feministycznej. W końcowych par-
tiach artykułu autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Kon-
gres Kobiet Polskich jest wynikiem reinterpretacji przez uczest-
niczki polskiej sceny feministycznej polityki tożsamości ze względu 
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na różnorodność kobiecych doświadczeń i perspektyw uwikłanych 
w odmienność klasową, rasową, ekonomiczną czy religijną.

Liczmy na to, że niniejszy zbiór stanie się dla Państwa z jednej 
strony formą przygody intelektualnej, z drugiej zaś asumptem do 
głębszego, krytycznego namysłu nad polskimi realiami, w których 
przyszło nam żyć. 

Bydgoszcz, czerwiec 2011 r. 

Filip Pierzchalski 
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Katarzyna Gębarowska 




