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wykraczając poza dyskurs: Feminizm, 
Fenomenologia  
i „kobiece doświadczenie”

Feministki z dużą ostrożnością mówią o „kobiecym doświadczeniu”. „Doświadczenie” –
traktowane jako podstawa feminizmu drugiej fali – stało się dziś pojęciem podejrzanym. 
gdy w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wyłoniła się druga fala feminizmu, 
doświadczenie było miarą wszystkiego. odrębność doświadczenia kobiet podkreślano 
w obliczu patriarchalnej ideologii w ogóle, a w szczególności w obliczu ślepych na płeć, 
neomarksistowskich analiz nowej lewicy.

polityka feministyczna, polityka „siostrzeństwa”, miała być budowana poprzez 
dzielenie się doświadczeniami, „wypowiadanie” doświadczeń, zwłaszcza w  ramach 
grup podnoszących świadomość. Feministyczna teoria chciała – opierając swoje analizy 
na specyfice kobiecego doświadczenia – uniknąć pułapek męskiego racjonalizmu. te 
twierdzenia zostały streszczone w Manifeście Czerwonych Pończoch (Manifesto of the 
Redstockings) z 1969 roku:

podstawą dla analizy naszej sytuacji są nasze osobiste doświadczenia i uczucia w związku z nimi. 
nie możemy polegać na istniejących ideologiach, ponieważ wszystkie one są produktami kultu-
ry męskiej dominacji. podajemy w wątpliwość każde uogólnienie i nie akceptujemy niczego, co 
nie zostało potwierdzone naszym własnym doświadczeniem.
naszym głównym zadaniem na ten moment jest rozwinięcie kobiecej świadomości klasowej 
poprzez dzielenie się doświadczeniami i publiczne odkrywanie seksistowskich fundamentów 
każdej istniejącej instytucji1.

od końca lat siedemdziesiątych zaczęły pojawiać się bardziej złożone i  zniuan-
sowane opisy kobiecego doświadczenia. Używano ich jako podstawy dla teorii femi-
nistycznych. począwszy od nancy Chodorow i  jej opisów tego, w  jak różny sposób 

1 Redstockings, The Manifesto of the Redstockings, [w:] Notes From the Second Year, red.  
s. Firestone, a. koedt, Radical Feminism, new york 1970, s. 113.
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wyłania się Ja męskie i  kobiece w  zależności od rozbieżnych doświadczeń dziecka 
odłączanego od matki2, skończywszy zaś na przekonaniu, że kobiety w ogóle doświad-
czają świata poprzez inne niż mężczyźni kategorie moralne3, inaczej poznają4, inaczej 
myślą5. twierdzenie o specyfice doświadczenia kobiet było używane do wypracowania 
krytyk patriarchatu i maskulinizmu oraz do podkreślenia, że punktem wyjścia dla każ-
dego feministycznego projektu wyzwolenia powinno być właśnie odmienne kobiece 
doświadczenie.

pierwsze feministyczne krytyki takiego podejścia do doświadczenia zostały sformuło-
wane przez lesbijki, a potem, z narastającą siłą, przez kobiety kolorowe. ich zastrzeżenia 
nie dotyczyły jednak wagi przypisywanej pojęciu doświadczenia jako takiemu. skarżyły 
się one raczej na to, że ich własne doświadczenia zostały pominięte lub wykluczone 
z „kobiecego doświadczenia”, które było przede wszystkim doświadczeniem białych, 
zwykle heteroseksualnych kobiet z klasy średniej. w pracach takich myślicielek jak au-
dre lorde6, gloria e. anzaldúa7 czy patricia Hill Collins8 doświadczenie pozostało istotną 
kategorią, zróżnicowano je jedynie ze względu na orientację seksualną, pochodzenie 
etniczne, rasę i inne cechy szczególne. niemniej jednak krytyki te zasiały ziarno niepew-
ności względem statusu doświadczenia jako takiego. Jeśli bowiem kobiece doświadcze-
nia są tak radykalnie różne, tak nieporównywalne, jak zdają się twierdzić wymienione 
autorki, to czy faktycznie doświadczenie kobiece może być podstawą feministycznej 
teorii i politycznej aktywności? Czy nie jest tak, że pojęcie „kobiecego doświadczenia” 
zaczyna funkcjonować jako hegemoniczna norma uprzywilejowująca doświadczenia 
pewnych kobiet kosztem wykluczenia innych?

te wątpliwości trafiły na podatny grunt postmodernizmu, ku któremu poczęła się 
zwracać teoria feministyczna. wcześniejsze koncepcje kobiecego doświadczenia za-
kładały istnienie stosunkowo stałego „rdzenia” Ja: Ja postrzeganego jako niekwestiono-
wany autorytet w dziedzinie własnego doświadczenia. postmodernistyczny feminizm, 
ukształtowany przez dzieła Jacquesa Derridy, michela Foucaulta i innych, podkreślał dla 

2 n. Chodorow, The Reproduction of Mothering, University of California press, Berkeley 1978.
3 C. gilligan, Innym głosem. Teoria psychologiczna a  rozwój kobiet, tłum. B. szelewa, 

wydawnictwo krytyki politycznej, warszawa 2015.
4 Women’s Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind, red. m.F. Belenky, 

B.m. Clinchy, n.R. goldberger, J.m. tarule, Basic Books, new york 1986.
5 s. Ruddick, Maternal Thinking, Beacon press, Boston 1989.
6 a. lorde, Siostra outsiderka. Eseje i przemówienia, tłum. B. szelewa, wydawnictwo Czarna 

owca, warszawa 2015.
7 g. anzaldúa, Borderlands/La Frontera, aunt lute books, san Francisco 1987.
8 p.H. Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empower-

ment, Unwin Hyman, Boston 1990.
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odmiany, że owo ja i jego doświadczenia nie są niczym innym jak efektami dyskursu. 
Zbieżność tych dwóch nurtów krytycznych – feminizmu wielorakich różnic i  femini-
zmu postmodernistycznego – spowodowała zakwestionowanie znaczenia koncepcji 
doświadczenia dla feminizmu.

niniejszy rozdział rozpocznę od przyjrzenia się temu, w jaki sposób Richard Rorty 
i  Joan scott krytycznie przeformułowali niedawno pojęcie doświadczenia. przyświeca 
mi przy tym cel pokazania, że nawet gruntownie przemyślane próby wyjaśnienia do-
świadczenia w  odwołaniu do samego tylko dyskursu przysparzają niemało ważnych 
teoretycznych trudności. Dzieje się tak z uwagi na to, że projekt postmodernistycznego 
feminizmu jest w  istocie redukcjonizmem i – jak dowodziłam we wstępie9 w odnie-
sieniu do postmodernizmu w ogólności – jego prokrustowa natura prowadzi do braku 
teoretycznej spójności.

Co więcej, twierdzę, że wyjaśniająca siła analizy dyskursu jest zbyt ograniczona. Jej 
przydatność dla feminizmu tkwi w ukazywaniu dyskursywnych przestrzeni, w których 
mogły pojawić się narracje dotyczące opresji kobiet i żądanie uznania. analiza dyskursu 
sama w sobie jest jednak zbyt jednowymiarowa, by móc przy jej pomocy uchwycić kon-
kretną dynamikę, sprawiającą, że żądania mogą przerodzić się w formy kolektywnych 
praktyk, którym można by przypisać miano „feministycznych”. teoria feministyczna, by 
móc ową dynamikę zrozumieć, powinna trzymać się pojęcia doświadczenia i powinna 
także śledzić, w jaki sposób doświadczenie wykracza poza dyskursywność.

Badając wymiar kobiecego doświadczenia, który wymyka się analizie dyskursu, 
zwracam się ku fenomenologii. Fenomenologia, historycznie rzecz ujmując, próbowa-
ła uchwycić bezpośredniość pewnych form „przeżywania” (lived experience) poprzez 
„wzięcie w nawias” czy zawieszenie kategorii i założeń (naturalistycznych, zdroworoz-
sądkowych, naukowych lub teraz poststrukturalistycznych), z pomocą których zwykliśmy 
zapośredniczać nasze opisy świata. Jako że w pełni bezzałożeniowy opis doświadczenia 
jest – oczywiście – nie do zrealizowania, fenomenologię najlepiej traktować jako me-
todę heurystyczną. Jej siłą jest to, że próby zawieszenia naszych „normalnych” poję-
ciowych ram (nawet jeśli zawsze z konieczności niekompletne) częstokroć umożliwiają 
skupienie się na wartościowych aspektach doświadczenia, które w przeciwnym razie 
byłyby pominięte.

* * *

w swojej książce Przygodność, ironia i  solidarność oraz w esejach Feminism and 
Pragmatism i Feminism, Ideology and Deconstruction Richard Rorty argumentuje za ra-
dykalnie konstruktywistycznym i  historycystycznym opisem ludzkiego świata. w  jego 

9 Chodzi o wstęp do książki, z której pochodzi niniejszy rozdział (przyp. tłum.).
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relacji doświadczenie i  osobowość są wykreowane wyłącznie językowo. Używając 
jego pojęć: ironistka, pragmatyk i dekonstrukcjonista (a dobra feministka powinna być 
połączeniem wszystkich trzech) są zaangażowani w kwestionowanie „metafizycznych” 
twierdzeń głoszących, iż istnieje realność, prawdy i moralne zasady poza naszym ich 
opisem. Rorty utrzymuje, że nie przedstawiamy rzeczywistości, a nawet jej nie odkry-
wamy. przeciwnie, tworzymy ją w akcie opisywania i przeformułowywania, albowiem 
„wszystko jest społecznym konstruktem”10. w rzeczy samej, dekonstrukcja przekonuje 
„nas”, iż „nie ma nic «naturalnego», «naukowego» czy «obiektywnego» w żadnej danej 
maskulinistycznej praktyce czy opisie i że wszystkie przedmioty (neutrina, krzesła, ko-
biety, mężczyźni, teoria literatury, feminizm) są społecznymi konstruktami”11. oczywi-
ście wynika z tego, że „nie ma sensu próbować odróżniać tego, co «naturalne» od tego, 
co «czysto kulturowe»”12.

Rorty, w ramach swojego radykalnego konstruktywizmu, przedstawia spójną argu-
mentację za tym, że nie ma nic „z natury rzeczy wstrętnego”13 w podległości kobiet. 
istnieją jedynie opisy i przeformułowania; w związku z tym nie ma żadnego archime-
desowego punktu, na którym można by się oprzeć, by podtrzymać takie stwierdzenie. 
Feministki powinny porzucić tezę, że działają w imię zasad: one po prostu starają się 
opisać coś na nowo i stworzyć nowy społeczny konstrukt. Feministki, jak każda grupa 
społecznych wizjonerów, jak „wcześni chrześcijanie, wcześni socjaliści, albigensi czy 
naziści”14, podejmują się jedynie „prób urzeczywistnienia – uznanych dotąd za nie-
prawdopodobne – możliwości, poprzez zaproponowanie nowego języka, nowych 
praktyk i zbudowanie nowego społecznego konstruktu”15. Co więcej, feministki nie są 
zainteresowane wyrażaniem lub wypowiadaniem kobiecych doświadczeń. właściwym 
projektem feministycznym nie jest bowiem próba „wyrażenia” życia kobiet, lecz raczej 
„stworzenia” kobiet na nowo poprzez „produkcję lepszego zbioru społecznych kon-
struktów”16.

10 R. Rorty, Feminism, Ideology, and Deconstruction: A Pragmatist View, „Hypatia: a Journal of 
Feminist philosophy” 1993, nr 2 (8), s. 98. 

11 tamże, s. 99.
12 tamże, s. 98.
13 R. Rorty, Feminism and Pragmatism, „michigan Quarterly Review” 1991, nr 2 (30), s. 237.
14 włączenie przez Rorty’ego do tego grona nazistów jako po prostu „nowego społecznego 

konstruktu” może w niebezpieczny sposób wybielać nazizm. takie zwykłe „przeformułowanie” na-
zizmu wygodnie ochrania nas przed stertami ciał i fetorem bydlęcych wagonów gęsto zapakowanych 
ludzkimi ciałami.

15 tamże, s. 236.
16 tamże, s. 250.
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Język nigdy nie jest neutralnym medium, którego używamy, by opisać dotąd nie-
wypowiedziane doświadczenia – doświadczenie jest wręcz modyfikowane w  aktach 
językowego jego określania. koszty redukowania kobiecego doświadczenia do bycia 
wyłącznie feministycznym językowym wytworem są jednak wysokie. osobowość staje 
się bowiem atrybutem językowych kompetencji, milczący i uciszeni mogą zatem być jej 
pozbawieni. Radykalny konstruktywizm Rorty’ego jest dziwną nową wersją awangardo-
wych teorii uznających decydującą rolę komponentu językowego.

według Rorty’ego nie wszyscy przedstawiciele ludzkiego gatunku obdarzeni są po 
równo osobowością. istoty ludzkie nie mają „centralnego i nienaruszalnego jądra oto-
czonego kulturowo uwarunkowanymi przekonaniami i pragnieniami”17, a osobowość 
nigdy nie jest „wrodzonym atrybutem” wszystkich przedstawicieli gatunku, jest raczej 
nabytkiem, dlatego właśnie niektórzy – ci obdarzeni większymi językowymi zdolno-
ściami – nabywają jej więcej niż inni. Jak twierdzi Rorty, osobowość to „coś, czego 
niewolnicy mają z reguły mniej niż ich panowie (…) z uwagi na to, że panowie sprawują 
kontrolę nad językiem używanym przez niewolników, mogą sprawić, by niewolnicy 
myśleli o  swoim bólu jako o  fatum. (…) [nie istnieje żadna] głęboka, nierozpoznana 
realność spoczywająca pod powierzchownymi zjawiskami”18. w  skrócie: tam, gdzie 
opresja nie jest wypowiedziana, nie istnieje.

pomimo własnej bez wątpienia ogromnej „semantycznej władzy”, Rorty nie chce 
być jednym z panów. Zdarzyło się akurat tak, że jest on przekonany (choć nie jest to 
przekonanie, którego można bronić odwołując się do zasad), że więcej osób powinno 
móc osiągnąć pełniejszą osobowość. pojawia się zatem pytanie: jak niewolnicy i inne 
opresjonowane grupy – kobiety, czarnoskórzy czy geje – mogą zdobyć w pełni rozwi-
niętą osobowość, skoro są jej pozbawieni? oczywiście, przekonuje Rorty, korzystając 
ze wsparcia życzliwych członków językowo kompetentnej elity, posiłkując się pomocą 
tych szczodrych istot, które osiągnęły pełnię osobowości, ale nie zdecydowały się na 
dołączenie do panów. „(…) [n]ie istnieje żaden «głos uciskanych» czy «język ofiar». (…)
zadanie językowego ujęcia ich sytuacji spada na kogo innego”19. Rorty dodaje: „Dobrze 
je może wypełnić liberalny powieściopisarz, poeta bądź dziennikarz”20. przypuszczalnie 
dobra w tym byłaby także feministka, która ubiera w słowa doświadczenia innych kobiet 
za nie i robiąc to, tworzy „kobiety” jako grupę opresjonowaną.

17 tamże, s. 249.
18 tamże, s. 244.
19 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. w.J. popowski, wydawnictwo waB, warsza-

wa 2009, s. 152.
20 tamże.
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elitaryzm Rorty’ego jest oparty na milcząco przyjętym dualizmie umysłu i ciała oraz 
kultury i natury, który przenika wszystkie jego prace. skoro nie ma, zdaniem Rorty’ego, 
żadnego doświadczenia konstytuującego osobowość poza językiem, jest on zmuszony 
nazwać nieludzkimi te doświadczenia, które wydają się mimo wszystko przedjęzykowy-
mi lub niejęzykowymi formami konstytuowania osobowości. a zatem, pomimo długich 
wywodów na temat tego, że nie jesteśmy w stanie odróżnić tego, co naturalne od tego, 
co kulturowe, Rorty konkluduje włączeniem niejęzykowego cielesnego doświadczenia 
w dziedzinę natury, jako tego, co wspólne nam i zwierzętom. pisze on: „Jedynymi wro-
dzonymi cechami istoty ludzkiej są cechy, które dzieli ona ze zwierzętami, na przykład: 
zdolność do cierpienia czy zadawania bólu”21. Jak ujmuje to w  innym miejscu: „(…) 
cierpienie jest zjawiskiem pozajęzykowym: jest tym, co nas, istoty ludzkie, wiąże z nie-
używającymi języka zwierzętami”22. Rorty sugeruje, że przeciwieństwem „zwierzęcego” 
bólu, jest upokorzenie – charakterystyczny wyłącznie dla człowieka sposób zadawania 
bólu i jego przeżywania. Jeśli w ogóle istnieje jakaś międzyludzka więź, to jest to wspól-
ne wszystkim pragnienie, by uniknąć upokorzenia: „liberalna ironistka pragnie tylko, by 
nasze szanse bycia życzliwymi, unikania upokarzania innych, zostały przez nowy opis 
powiększone. sądzi, że uznanie powszechnej podatności na upokorzenie jest jedyną 
więzią społeczną, której potrzeba”23.

tym samym dzieli nas Rorty na cierpiącą z powodu bólu część zwierzęcą i część 
ludzką – cierpiącą z powodu upokorzenia. ponownie ciało/umysł oraz natura/kultura 
zostały rozłączone. Czysto fizyczny ból, zgodnie z długą tradycją dualizmu umysłu i cia-
ła w myśli zachodniej, jest uznany za mniej ważny niż bardziej „ludzkie” cierpienie, czyli 
upokorzenie. wygodny świat Rorty’ego, jak się wydaje, daleko za sobą pozostawił czas, 
w którym zwierzęcy ból i okrucieństwo, które doń prowadzi, były problemami. to jed-
nak w sposób oczywisty nie odpowiada naszemu światu dzisiaj, w którym „zwierzęce” 
katusze brutalnej śmierci i okaleczania stają się bardziej dojmujące. nie jest to nawet 
przypadek świata zachodniego, włączając w to stany Zjednoczone24.

Formy fizycznej przemocy wobec kobiet, zadawanie „zwierzęcego” bólu są dziś po-
wszechne. ich ofiarami są kobiety wszystkich społecznych klas, reprezentujące wszystkie 
etniczne tożsamości. to smutne, że obszarem kobiecego doświadczenia, które wycią-
gnięto na światło dzienne w wyniku podnoszenia świadomości i innych feministycznych 

21 R. Rorty, Feminism and Pragmatism, dz. cyt., s. 233.
22 tenże, Przygodność, ironia i solidarność, dz. cyt., s. 152.
23 tamże, s. 148.
24 Z  wartym odnotowania europocentryzmem Rorty sugeruje, że możliwość i  pragnienie, by 

zapobiegać upokarzaniu innych „pojawiło się raczej późno w historii ludzkości” i jest „związane (…)
przede wszystkim z europą i ameryką ostatnich trzystu lat” – tamże, s. 151.
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praktyk, jest wszechobecność przemocy wobec kobiet. Feminizm niedawno faktycznie 
po raz pierwszy nazwał niektóre z form przemocy, na przykład „gwałt na randce”, jednak 
sama przemoc istniała na długo przed feministycznymi próbami jej wypowiedzenia. Dziś 
przemocy doświadczają także kobiety, które nie mają nic wspólnego z feminizmem; nie 
wiedzą one, w jaki sposób mówić o tym, co im się przytrafia. linda alcoff i laura gray 
wskazują, że podobnie dzieje się z dziećmi – ofiarami wykorzystywania seksualnego: 
„wiedzą”, czego doświadczyły, ale nie umieją o tym opowiedzieć25. później, gdy zostaną 
wyposażone w pojęcia, być może feministyczne, mogą zreinterpretować to doświadcze-
nie. Jednak źródłowe doświadczenie poprzedza konceptualizacje tego typu.

to samo dotyczy kobiet i  innych grup, które – według Rorty’ego – pozbawione 
są pełni osobowości. mogą one doświadczać różnych form cierpienia, dla którego nie 
znajdują słów: lęk, frustracja, resentyment – to niektóre z  tych słów. także bardziej 
pozytywne przeżycia jak współczucie, empatia czy przywiązanie mogą być doświad-
czane, zanim akt językowy stworzy je, nadając im nazwy. Rorty przekonuje, że soli-
darność międzyludzka wymaga wyobraźni – ta najwyższej próby jest udziałem pisarzy 
i poetów26. lecz twierdzenie to znów uprzywilejowuje osoby językowo kompetentne, 
odmawia natomiast miejsca niedyskursywnym formom doświadczenia – włączając w to 
pozytywne uczuciowe przeżycia.

społeczny i ontologiczny dualizm przenikający opisy bólu i opresji u Rorty’ego jest 
symptomatyczny dla teorii dyskursu w ogóle, nie radzi sobie ona bowiem z adekwatnym 
ujęciem kwestii ludzkiego ucieleśnienia. Jeśli ból jest tym, co łączy nas ze zwierzęta-
mi, to w takim razie ciało – miejsce fizycznego bólu – musi być tkanką łączącą. Rorty 
zatem implicite przyznaje, że ciało w jakiś sposób rzeczywiście wyprzedza społeczne 
konstrukcje lub się im wymyka. nie jest w stanie w sposób spójny utrzymać swojej tezy, 
że „wszystko jest społecznym konstruktem” i że natura i kultura są nie do odróżnienia.

Rorty w  podobny sposób podkopuje swój własny konstruktywizm, opisując roz-
bieżne charakterystyki ciał męskich i  kobiecych jako realne, lecz przygodne „fakty”. 
maskulinizm, jak twierdzi, nie jest uzasadniony „faktem, że ludzie z nieco większymi 
mięśniami znęcali się nad ludźmi o nieco mniejszej masie mięśniowej przez bardzo dłu-
gi czas”27. w tym zdaniu jednak Rorty nie sugeruje, że sama w sobie wielkość mięśni jest 
społecznym konstruktem. Jest to raczej „fakt” natury, który z punktu widzenia wyjaśnień 
w duchu społecznego konstruktywizmu, powinien być uznany za prawdziwy, choć mało 
istotny. Ciało jest ponownie wyłączone ze sfery tego, co w sposób znaczący ludzkie. 

25 l. alcoff, l. gray, Survivor Discourse: Transgression or Recuperation?, „signs: Journal of 
women in Culture and society” 1993, nr 2 (18), s. 260–290.

26 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, dz. cyt.
27 tenże, Feminism, Ideology, and Deconstruction: A Pragmatist View, dz. cyt., s. 101. 
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Z pewnością nie chodzi mi tu, tak samo zresztą jak Rorty’emu, o to, by wyjaśniać 
maskulinizm i inne formy dominacji w odwołaniu do siły mięśni. nie sądzę jednak, że 
możemy z opisów tego, jak różne grupy ludzi żyją, działają i organizują świat, a priori 
wykluczać różnice w muskulaturze lub inne cechy charakterystyczne ciał. warto wspo-
mnieć spostrzeżenie de Beauvoir, że mimo iż naszych ciał nie określa „przeznaczenie”, 
to znacząco przyczyniają się one do kształtowania naszego sposobu bycia w świecie, 
naszego pola możliwych działań i doświadczeń. „współczynnik oporu”28 przedmiotów 
może się znacząco różnić w zależności od czyichś cielesnych możliwości. Dla przykładu, 
szczeble drabiny znajdują się bliżej siebie lub dalej, zależnie od długości naszych nóg, 
pakunek może być zbyt ciężki w zależności od wielkości naszego ciała i muskulatury. 
nasze różne doświadczenia „tego samego” pola działania mogą być związane z różni-
cami cielesnymi, które nie są w pełni oddzielone od naszej płci kulturowej (gender) czy 
nawet płci biologicznej (sex). wynika z tego, że dyskursywny konstrukcjonizm nie jest 
jedynym czynnikiem uczestniczącym w określaniu pewnych form doświadczenia.

* * *

w eseju zatytułowanym Experience Joan scott zauważa, że „kuszącą perspektywą 
byłoby porzucenie [pojęcia doświadczenia], zwłaszcza zważywszy na to, że [pojęcia 
tego] używa się, by esencjalizować tożsamość i  urzeczowiać podmiot”29. Jednak do-
świadczenie „tak dalece jest częścią naszego codziennego języka, tak silnie przenika 
nasze opowieści, że jego wykluczanie wydaje się próżnym wysiłkiem”. scott nie podej-
muje się przemyślenia przyczyn, dla których pojęcie doświadczenia tak silnie przepaja 
nasze opowieści. Zważywszy jednak na oczywistą daremność prób wykreślenia tego 
słowa z naszych słowników, wybiera drugą możliwość – przeformułowuje je. przepraco-
wanie pojęcia doświadczenia przez scott polega na ograniczeniu go, uhistorycznieniu 
i – podobnie jak czyni to Rorty – pokazaniu jego absolutnie dyskursywnej natury. analizy 
scott są w wielu miejscach wnikliwe, jednak, tak jak Rorty, ma ona skłonność do pod-
kopywania własnych twierdzeń.

najważniejsza dla scott kwestia ma charakter historiograficzny. ostatnie projekty 
historii radykalnej (monumentalna pozycja edwarda palmera thomsona The Making of 
the English Working Class z 1963 roku jest dla tego podejścia paradygmatyczna) obrały 
za swój główny cel ujawnienie doświadczeń tych, których dotąd historycy pomijali – 

28 Fraza ta pochodzi od gastona Bachelarda, ja jednak zaczerpnęłam ją od J.p. sartre’a. por.  
J.p. sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. J. kiełbasa, p. mróz, R. abramciów, 
R. Ryziński, p. małochleb, Zielona sowa, kraków 2007, np. s. 413.

29 J. scott, Experience, [w:] Feminists Theorize the Political, red. J. Butler, J. scott, Routledge, 
new york 1992, s. 37.
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robotników, kobiet, etnicznych mniejszości. krytyka takiego podejścia przez scott ma 
szerokie znaczenie. argumenty, które formułuje przeciwko historycznym projektom 
ujawniającym przeszłe doświadczenia, mają przełożenie na próby uchwycenia dzisiej-
szych doświadczeń.

krytyka thompsona przez scott opiera się na wyraźnym rozróżnieniu na „fundacjo-
nalistyczne” i „historycystyczne” metody badawcze. scott dowodzi, że doświadczenie 
jest dla historyków (i innych naukowców) kategorią „fundacjonalistyczną”, „podstawą 
dla dowodów”, na bazie której tworzy się później wyjaśnienia30. scott opisuje funda-
cjonalizm jako metodę, która – błędnie – uznaje za oczywiste „niektóre podstawowe 
założenia, kategorie, przesłanki”, które następnie postrzega jako „niekwestionowane  
i niekwestionowalne (…) przyjmuje za stałe i transcendentne”31. przeciwieństwem takie-
go podejścia jest, jak twierdzi scott, historycyzm, który rozważnie „uznaje, że wszystkie 
analizowane kategorie są przypadkowe, obdarzone kontekstem i mogą zostać podane 
w wątpliwość”32. a zatem z perspektywy prawdziwie historycystycznej powinniśmy 
podchodzić do doświadczenia nie jako do „źródła naszych wyjaśnień”, lecz jako do 
„tego, co ma zostać wyjaśnione”33.

scott proponuje nam tu jednak fałszywą alternatywę. Doświadczenie może bowiem 
służyć zarówno jako punkt wyjścia dla wyjaśnienia, jak i jako przedmiot wyjaśnienia. to, 
czy chcemy badać je w znaczeniu pierwszym, drugim, czy w obu naraz nie powinno 
być z góry przesądzone. Czyjeś metody badawcze mogą przecież różnić się w zależno-
ści od powodów, dla których ktoś angażuje się w takie konkretnie badanie. na przykład, 
wiemy, że wiele kobiet doświadczających tego, co dziś nazywamy przemocą domową, 
nadal mieszka przez długi czas ze swoimi oprawcami. Jak możemy to wyjaśnić? nie ma 
tu jednej wykładni. Jest raczej tak, że sposób, w jaki ktoś tłumaczy to zjawisko, zmienia 
się zależnie od tego, czy pytamy o przyczyny głównie z punktu widzenia zainteresowań 
społeczno-historycznych, czy też politycznych – chcąc skutecznie interweniować.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze teoretyczne nastawienie, możemy zacząć od pyta-
nia o genealogię dyskursywnego konstruktu przemocy domowej. patrząc na doświad-
czenie przemocy domowej przez pryzmat dyskursu i konstruktywizmu, moglibyśmy 
orzec, że mamy z nim do czynienia od niedawna. Zostało ono skonstruowane przez 
nowe dyskursy o rodzinie, przemocy i przestępstwie (dyskursy te same w sobie są w 
dużej mierze tworem feminizmu drugiej fali), które obecnie definiują użycie fizycznej 
siły w stosunku do kobiecych ciał jako patologię, a nie stare, legalnie usankcjonowane 

30  tamże, s. 25.
31  tamże, s. 26.
32  tamże, s. 36.
33  tamże, s. 38.
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prawo męża do dyscyplinowania swojej żony. Zapewne moje pytanie o to, dlaczego 
kobiety zostają z mężczyznami, którzy się nad nimi znęcają, może być postawione tylko 
w ramach tego nowego dyskursu. moglibyśmy być może także pokazać – porównując 
teksty – że doświadczanie siebie jako ofiary przemocy, obecnie nielegalnej, jest czymś 
zupełnie innym od doświadczania siebie jako poddanego cielesnej karze, która jest pra-
wem, a nawet obowiązkiem męża wobec żony. w rzeczy samej, jest tak, jak twierdzi 
scott: zmiany dyskursywne przeobraziły doświadczenie.

niemniej, taki opis jest jednostronny. Doświadczenie przemocy domowej nie jest 
tylko i wyłącznie dyskursywnie konstruowane, jest także przeżywane „od podszewki”34. 
a zatem, jeśli chcemy rzeczywiście zrozumieć, dlaczego kobiety doświadczające prze-
mocy zostają z agresorami, musimy rozważyć doświadczenie jako „źródło”. na potrze-
by naszego opisu kobiece doświadczenie będzie częścią „podstawy dla dowodów”. 
aby być w stanie skutecznie wspierać kobiety doświadczające przemocy, ci, którzy nie 
mieli za sobą takich przeżyć, powinni (na tyle, na ile to możliwe) rozumieć, czym jest 
przeżycie nadużycia tego typu35. Jak to jest żyć w bólu, w nieustającym lęku i poniżeniu? 
Jak doświadczamy samych siebie w takich sytuacjach? Jakie działanie wydaje nam się 
wówczas w zasięgu naszych możliwości, a co je przekracza?

Dla doświadczających przemocy domowej podzielenie się tym doświadczeniem, 
ubranie go w  słowa może być czymś wzmacniającym. opowiadając o własnych do-
świadczeniach, jednostki mogą zdać sobie sprawę z tego, że ich trudne położenie jest 
częścią szerszego problemu i że istnieją formy oporu, o których wcześniej nawet nie 
myślały. to, że doświadczenia są także dyskursywnie konstruowane, nie pomniejsza 
wagi traktowania doświadczeń w tym kontekście także jako „źródeł” lub nawet „funda-
mentu”, na bazie którego możemy pracować.

Jednak w końcowych analizach scott nie udaje się utrzymać wyraźnego rozróżnie-
nia na fundacjonalizm i historycyzm. Jej atak na fundacjonalizm stwarza własne funda-
cjonalistyczne kategorie: dyskurs, ale też historycyzm, stają się „niekwestionowanymi 
i  niekwestionowalnymi”, a  nawet „stałymi i  transcendentnymi” kategoriami w  opisie 
historii u scott. w rzeczy samej, kategorie te są uznane i założone a priori na tyle, że 
scott nie przychodzi nawet do głowy możliwość, iż społeczne życie nie zostało całko-
wicie dyskursywnie skonstruowane zawsze i wszędzie. nie zatrzymuje się nawet, by 
rozważyć – choćby krytycznie lub jako możliwą kontrhipotezę – twierdzenia o  tym, 
że być może istnieją jakieś ponadhistoryczne lub ponadkulturowe wymiary ludzkiego 

34  e. grosz, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, indiana University press,  
Bloomington 1994.

35  w rozdziale szóstym szczegółowiej badam dręczące pytania o to, na ile i w jakim stopniu 
możemy doświadczać cierpienia innej osoby.
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życia, które trwają mimo historycznych różnic. Uniwersalność historycyzmu (to znaczy 
nieuniwersalności) jest uznana za oczywistą, jest twierdzeniem a priori.

nie możemy podjąć się wyjaśniania czegoś bez relatywnie stałych pojęć i kategorii, 
za pomocą których rozumiemy świat – dotyczy to także pracy scott. Badanie teoretycz-
ne potrzebuje czegoś na kształt „roboczych” lub „tymczasowych” fundacjonalistycznych 
kategorii. podejmowanie wysiłku, by wykreślić wszystkie fundamenty, może się okazać 
dekonstruowaniem zdekonstruowanych dekonstrukcji, byłby to nieskończony i  osta-
tecznie pokonujący samego siebie regres. określone koncepcje muszą mieć fundacjo-
nalistyczny status w ramach określonych projektów teoretycznych, można ich używać 
bez naiwnego założenia, że są one naturalne lub bezproblemowe36. gdyby badaczki 
feministyczne nie robiły nic innego, tylko układały historycystyczne opisy kluczowych 
pojęć takich jak kobieta, kobiety, płeć biologiczna (sex), płeć kulturowa (gender), nie 
wspominając o koncepcjach Ja, podmiotu, czy – w rzeczy samej – doświadczenia, nigdy 
nie zdołałybyśmy zaangażować się w inne ważne projekty, w ramach których pojęcia te 
są tymczasowo uznane za „fundamentalne”.

powinien istnieć podział teoretycznej pracy, dzięki czemu nie wszystkie feministki 
oddawałyby się niekończącej się dekonstrukcji pojęć i kategorii. przyznaję, koncepcje 
takie jak kobiety, płeć czy doświadczenie są problematyczne i mogą przesłonić okre-
ślone historyczne i współczesne różnice. niemniej wciąż musimy ich używać, by móc 
rozwinąć ramy umożliwiające wyjaśnienie, w przeciwnym razie zapanuje teoretyczny 
paraliż. Jak zanotowała Jane Roland martin: „argument przeciwko ogólnym kategoriom 
typu kobiety, płeć, macierzyństwo, reprodukcja i rodzina – gdy zostaje doprowadzony 
do logicznego ekstremum – pozostawia feministki na lodzie. kategorie, które nie będą 
zasłaniać różnic i staną się do bólu szczegółowe, udaremnią intelektualne zmagania”37.

antyfundacjonalizm scott wymaga, podobnie jak stanowisko Rorty’ego, redukcji 
doświadczających Ja czy podmiotów do bycia efektami dyskursu. Jednym z głównych 
celów jej eseju jest właśnie wykazanie fałszywości każdego stwierdzenia, jakoby źródło 

36 na przykład marks zazwyczaj używa kategorii klasy społecznej jako „fundamentu” dla analiz 
takich jak te zawarte w Wojnie domowej we Francji. Jednak w pozycjach takich jak ideologia nie-
miecka czy Kapitał wyraźnie podkreśla teoretyczną wagę, jaką ma, jego zdaniem, używanie tych 
kategorii, podaje przekonujące powody, by analizować społeczeństwo przez pryzmat klas społecz-
nych i uzasadnia swój dobór pojęć, odwołując się do ich mocy wyjaśniającej. także u Freuda pojęcie 
nieświadomości nie jest ani „naturalne”, ani bezproblemowe. Jest raczej uważnie rozwijane, by móc 
służyć wyjaśnianiu.

37 J.R. martin, Methodological Essentialism, False Difference, and Other Dangerous Traps, „signs: 
Journal of women in Culture and society” 1994, nr 3 (19), s. 637.
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lub fundament doświadczenia mogły znajdować się w podmiocie istniejącym uprzednio 
w stosunku do dyskursu:

Ujawnianie doświadczeń różnych grup wydobywa istnienie mechanizmów represji, lecz nie 
ukazuje ich wewnętrznej dynamiki czy logiki. wiemy, że istnieją różnice, jednak nie postrzega-
my ich jako ukonstytuowanych w relacjach. By to zrobić, musimy zwrócić się ku historyczne-
mu procesowi, który poprzez dyskurs lokuje podmioty i produkuje ich doświadczenia. Nie 
chodzi tu o jednostki, które mają doświadczenia, lecz o podmioty ukonstytuowane przez 
doświadczenie. Zatem zgodnie z tą definicją doświadczenie staje się (…) tym, co staramy się 
wyjaśnić, tym, na temat czego wytwarzana jest wiedza38.

scott ma rację, samo „ujawnianie” doświadczenia nie jest zadowalającym teo-
retycznym projektem feministycznym39, z  tego jednak nie wynika, że doświadczenie 
jest zawsze dyskursywne lub zależne od naszego podmiotowego umiejscowienia tout 
court. w przywoływanym przed chwilą ustępie scott rozróżnia „jednostki, które mają 
doświadczenia” (dochodzi tu do głosu oświeceniowa idea humanizmu, która zakłada 
istnienie panującego nad sobą, autonomicznego Ja – scott uznaje ją za w sposób oczy-
wisty błędną) i „podmioty ukonstytuowane przez doświadczenie” (poststrukturalistyczna 
koncepcja, którą scott uważa za lepszą – „prawdziwszą”?). scott mówi, że historyczne 
procesy „poprzez dyskurs, lokują podmioty i produkują ich doświadczenia”. w skrócie, 
doświadczenie to efekt dyskursu, jego pasywny rezultat.

właśnie w tym momencie scott, być może zbyt wiernie podążając w ślad za Fou- 
caultem, doprowadza swoje rozumowanie do skrajności, której nie sposób obronić. 
w innym miejscu z aprobatą cytuje ona budzącą wątpliwości tezę Foucaulta, że „musimy 
odpuścić ustanowiony podmiot (…), by móc dojść do analizy wyjaśniającej konstytucję 

38 J. scott, Experience, [w:] Feminists Theorize the Political, dz. cyt., s. 25–26 (wyróżnienie do-
dane przez autorkę).

39 opis doświadczenia odłączony od teorii krytycznej lub polityki feministycznej może być 
wręcz fundamentalnie konserwatywny. „Dane” doświadczenie może być uznane za naturalne i/lub 
pożądane, a tymczasem w dużej mierze jest ono ideologicznie skonstruowane. na przykład, kobieta 
może czerpać przyjemność z podporządkowywania się modzie, jednak opis jej przyjemności to za 
mało dla feministycznej polityki, musi mu towarzyszyć analiza i krytyka. Dlatego nancy Hartsock 
i inne przedstawicielki teorii z feministycznego punktu widzenia (standpoint theories) [przyjmuję tu 
tłumaczenie zaproponowane przez aleksandrę Derrę w książce Kobiety (w) nauce. Problem płci we 
współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, wydawnictwo naukowe sCHolaR, warszawa 
2013, s. 63 – przyp. tłum.] optowały za rozróżnieniem na „kobiece doświadczenie” i „feministyczny 
punkt widzenia”. to ostatnie zdobywa się, podejmując refleksję nad tym pierwszym, poprzez walkę 
i krytykę. por. n. Hartsock, Money, Sex, and Power: Toward a Feminist Historical Materialism, north-
eastern University press, Boston 1985.
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podmiotu w historycznych ramach”40. scott – za Foucaultem – formułuje wzajemnie 
się wykluczającą alternatywę: albo Ja jest autonomiczne, samo-się-konstytuujące, albo 
jest efektem dyskursu; albo podmiot się konstytuuje, albo jest konstytuowany. Jednak, 
jak starałam się już wcześniej pokazać, nie ma żadnego apriorycznego powodu, by 
wybierać jedną możliwość kosztem drugiej. wydaje się, że lepszym sposobem opisu 
tych opcji jest przedstawienie ich jako wyznaczających granice dwóch dialektycznie 
połączonych biegunów, które mogą być podstawą dla produkcji wiedzy. Jeden biegun 
zgłębia doświadczenie z bezosobowego, „trzecioosobowego” punktu widzenia i ma na 
celu wyjaśnienie doświadczenia. Drugi z kolei bada doświadczenie w „pierwszej oso-
bie” – chodzi tu o osobiste znaczenie doświadczenia, o to, by je uchwycić i zrozumieć, 
a nie wyjaśnić41.

pomocne wydaje się myślenie o  relacji między tymi biegunami przy użyciu mo-
delu obrazu „dwa w  jednym” (gestalt drawing), gdzie postać, którą postrzegamy jako 
pierwszoplanową, zasłania drugą figurę, możemy się jednak percepcyjnie „przełączyć” 
i zobaczyć, że rysunek przedstawia obie postaci42. w zależności od tego, od którego 
z dwóch biegunów zdecydujemy się zacząć, możemy przedstawić „to samo” doświad-
czenie albo jako dyskursywny efekt, albo jako podmiotowe przeżycie. Często może się 
zdarzyć tak, że będziemy mieli dobre powody, wynikłe z rodzaju i celów feministycz-
nych dociekań, by uprzywilejować jeden biegun jako punkt wyjścia dla analiz. niekiedy 
praca teoretyczna, by mogła być najbardziej owocna, będzie wymagała „przełączania 
się”, pracy między pierwszoosobowym i trzecioosobowym opisem, między strukturali-
stycznym (czy poststrukturalistycznym) modelem wyjaśniającym a podejściem wysuwa-
jącym na pierwszy plan przeżycie (lived experience)43.

40 m. Foucault, Truth and Power, [w:] tenże, Power/Knowledge. Selected Interviews and Other 
Writings 1972–1977, the Harvester press, Brighton 1980, s. 117, tu przytoczone za: J. scott, The Tip 
of the Volcano, „Comparative studies in society and History” 1993, nr 2 (35), s. 440–441.

41 m. steele, Language and African-American Culture: The Need for Meta-Philosophical Reflec-
tion, „philosophy today” 1996, nr 1 (40), s. 179–187.

42 w jednym z klasycznych obrazów „dwa w jednym” (gestalt drawing) możemy widzieć albo 
profile dwóch ludzkich twarzy, albo kielich. nie jesteśmy jednak w stanie zobaczyć obu figur jed-
nocześnie.

43 J.p. sartre pisze o  takiej metodzie w: Search for a  Method, tłum. H.e. Barnes, Vintage 
Books, new york 1968. następnie stara się ją zastosować w  swoim monumentalnym studium  
o  g. Flaubercie: J.p. sartre, The Family Idiot, tomy 1–5, tłum. C. Cosman, University of Chicago 
press, Chicago 1981–1993 [po polsku wyszedł wybór: J.p. sartre, Idiota w rodzinie. Wybór tekstów 
z nieukończonej monografii, wybrał w. sadkowski, tłum. J. waczków, słowo/obraz terytoria, gdańsk 
2000]. sartre nazywa tę metodę „metodą progresywno-regresywną”. Bada ona zarówno społeczne 
procesy organizujące pole działania jednostki, jak i to, jak przeżywane jest działanie. Badanie ma na 
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Chciałabym wyjaśnić tę kwestię, kontynuując refleksje na temat przemocy domo-
wej. Feminizm postawił wyzwania przed dotychczasowym normatywnym dyskursem, 
w wyniku czego kobieca tożsamość została przeformułowana tak, aby w oparciu o nią 
nie można było legalizować lub naturalizować tego, co dziś nazywamy przemocą do-
mową. Feministyczna krytyka niegdyś niebudzącego wątpliwości rozróżnienia na sferę 
publiczną i  prywatną, którego tradycyjnie używała teoria liberalna, zdestabilizowała 
pojęcie „domu”. nie może być ono wciąż definiowane jako nienaruszalna prywatna 
przestrzeń przeznaczona dla męskiego działania44. w  wyniku tej zmiany przemoc 
w stosunku do kobiet w domu została ponownie określona, tym razem jako przedmiot 
publicznej troski. Co więcej, zrekonstruowano kobiecą tożsamość – kobieta jest teraz 
posiadaczką publicznie uznanych praw do cielesnej integralności i do ochrony przed 
przemocą domową45.

wydaje się jednak, że istnieje znaczna rozbieżność między tymi ogólnymi zmia-
nami dyskursywnymi a ich wpływem na podmiotowość ofiar przemocy. Zgodnie z ar-
gumentacją scott, spodziewalibyśmy się, że dyskursywna zmiana zainicjuje przemianę 
kobiety doświadczającej przemocy. metamorfoza ta miałaby polegać na ponownym 
ukonstytuowaniu się podmiotowego rozumienia samych siebie – tym razem kobiety 
postrzegałyby siebie jako nosicielki praw i ofiary przemocy – przestępstwa, którego nie 
sposób tolerować i w związku z którym należy żądać zadośćuczynienia. mimo to, kobie-
ty doświadczające przemocy nadal najczęściej postrzegają swój los w kategoriach pry-
watnych i osobistych, nie widzą samych siebie jako posiadaczek praw, upoważnionych 
do żądania rekompensaty. to prawda, że opisy „syndromu ofiary przemocy” często 

celu wypowiedzenie obu punktów widzenia. metoda ta, jak twierdzi sartre, „będzie progresywnie 
określała na przykład biografię przez badanie czasu i czasu przez badanie biografii. nie chodzi tu 
o natychmiastowe połączenie obu kierunków, pozostaną one rozdzielone do momentu, w którym 
nie pojawi się wzajemne zaangażowanie”, J.p. sartre, Search for a Method, dz. cyt., s. 135.

44 s.m. okin, Justice, Gender, and the Family, Basic Books, new york 1989.
45 opis ten jest nieco wyidealizowaną wersją dyskursywnej zmiany, która dokonała się począw-

szy od lat siedemdziesiątych XX wieku. w wielu przypadkach państwo nadal ociąga się i nie interwe-
niuje w to, co nadal uważa się za „prywatne” sprawy. Co więcej, jak pokazała wendy kozol, media 
zwykle przedstawiają przemoc domową w taki sposób, że podkopują ową zmianę, ukazują bowiem 
przemoc jako pojedyncze odchylenia od zakładanej „normy” harmonijnego życia rodzinnego. Zob.: 
w. kozol, Fracturing Domesticity: Media, Nationalism, and the Question of Feminist Influence, „signs: 
Journal of women in Culture and society” 1996, nr 3 (20), 646–667. mimo wszystko należy docenić 
to, w jak dużym stopniu feministyczne praktyki dyskursywne przyczyniły się do tego, że przemoc 
domowa została nazwana i ukonstytuowana jako nowa kwestia polityczna i prawna.
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nadmiernie podkreślają status ofiary i bierność wielu kobiet46, jednak ta dysproporcja 
nadal wskazuje na istnienie źródeł podmiotowości, które nie mają przede wszystkim 
dyskursywnej natury. twierdzę, że niektóre z nich związane są z ucieleśnieniem i z do-
świadczaniem cielesnego bólu i strachu, wykraczających poza dyskurs. aby zrozumieć, 
dlaczego tak często ofiary przemocy pozostają z agresorami, musimy zwrócić uwagę na 
niedyskursywne wymiary doświadczenia47. 

kluczową kwestią dla pytań o to, w jakim stopniu podmiotowość jest (lub nie jest) 
ukonstytuowana dyskursywnie, jest złożona kwestia sprawczości. krytycy poststruktura-
lizmu często podkreślali, że stanowiska takie jak to Rorty’ego lub scott uniemożliwiają 
nam wyjaśnienie ludzkiej wolności i sprawczości – niezbędnych dla oporu. Zastrzeżenia 
lindy alcoff są dość typowe. pisze ona, że poststrukturaliści „zdają się całkowicie wy-
mazywać pole manewru jednostki w ramach społecznego dyskursu czy instytucji. (…)
opowiadając się za podmiotem będącym w pełni konstruktem, poststrukturaliści od-
bierają mu możliwość podjęcia refleksji nad społecznym dyskursem i zakwestionowania 
jego ograniczeń”48.

scott przyjmuje zasadność tych zastrzeżeń, lecz mimo to wciąż podkreśla, że jej 
stanowisko nie wyklucza sprawczości jednostki i możliwości dokonywania wyboru. Jed-
nak broniąc się przed zarzutem determinizmu, scott podważa swoje wcześniejsze tezy. 
Badaczka nadal utrzymuje, że podmioty są konstytuowane dyskursywnie, podkreślając 
jednocześnie, że istnienie „konfliktów między dyskursywnymi systemami” oraz „wielo-
rakich znaczeń pojęć, których te używają” zapewnia przestrzeń wyboru49. podmioty nie 
są co prawda „zintegrowanymi, autonomicznymi jednostkami korzystającymi z wolnej 
woli”, lecz owe konflikty i wielorakie znaczenia „umożliwiają wybór”50. Założenie, że 

46 D.a. Downs, More Than Victims: Battered Women, the Syndrome Society, and the Law, Uni-
versity of Chicago press, Chicago 1996; p. De soto, Feminists Negotiate the Judicial Branch: Bat-
tered Woman’s Syndrome, [w:] Feminists Negotiate the State: The Politics of Domestic Violence, red.  
C. Daniels, University press of america, lanham (mD) 1997, s. 53–64.

47 inne rodzaje niedyskursywnych wyjaśnień mogą być tu także istotne. względy ekonomiczne 
często są aż nazbyt oczywistym powodem, dla którego kobieta nie odchodzi od swojego oprawcy. 
strach przed tym, że jeśli spróbują odejść, doświadczą jeszcze większej przemocy, jest równie do-
brze uzasadniony. mężczyźni tak często dopuszczają się agresywnego ataku na kobiety usiłujące od 
nich odejść, że zjawisko to doczekało się własnej nazwy – określono je mianem „napaści z powodu 
rozłąki” („separation assault”), patrz: m. mahoney, Legal Images of Battered Women: Redefining the 
Issues of Separation, „michigan law Review” 1991, nr 1 (90), s. 35–75.

48 l. alcoff, Cultural Feminism versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in Feminist Theory, 
„signs: Journal of women in Culture and society” 1988, nr 3 (13), s. 417.

49 J. scott, Experience, [w:] Feminists Theorize the Political, dz. cyt., s. 34.
50 tamże.
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podmiot ma „sprawczość” i „wybór”, nie jest dobrze osadzone w dyskursie scott, a ona 
sama nie rozwija tych pojęć. Być może jest tak dlatego, że terminy te kwestionują głów-
ną tezę scott o dyskursywnie konstytuowanej naturze podmiotu.

Zakładać, że podmiot ma możliwość „wyboru” między sprzecznymi systemami dys-
kursywnymi lub między różnymi możliwymi znaczeniami pojęć, to przyznać, że koniec 
końców podmiot ma nieustrukturyzowaną przez dyskurs zdolność do oceny, osądu 
i podjęcia decyzji. milcząco przyjęte jest tu pojęcie wolności, które umyka dyskursowi 
i przekracza go, oraz pojęcie podmiotu, który co prawda jest rozumiany dyskursywnie, 
ale zachowuje zdolność racjonalnego namysłu nad dyskursem z perspektywy własnych 
– swobodnie wybranych – celów i wartości. scott nie pogłębia tego ujęcia podmiotu, ale 
wydaje się ono dziwnie kartezjańskie jak na myślicielkę w tak jawny sposób postoświe-
ceniową. Z tego ujęcia wynika wizja podmiotu jako res cogitans. przedmioty namysłu 
nie są dla owej rzeczy myślącej kartezjańskimi res extensa, lecz konkurującymi ze sobą 
dyskursywnymi systemami, które podmiot może swobodnie ocenić w akcie refleksji. 
podejście to niesie ze sobą założenie o  istnieniu odcieleśnionego, nieusytuowanego, 
kartezjańskiego metapodmiotu, który buja w chmurach i z wysokości kontempluje swo-
je podmiotowe umiejscowienia.

Radykalny antyfundacjonalizm i  dyskursywizm scott pozostaje bezradny wobec 
jednostkowego sprawstwa. może jedynie milcząco powrócić do oświeceniowych postu-
latów, tych samych, które stara się wyeliminować. i ona, i Rorty powielają owe sprzecz-
ności, które – jak starałam się pokazać od początku książki – są charakterystyczne dla 
całej teorii postmodernistycznej. lektura scott i Rorty’ego uczy nas, że mimo iż analiza 
dyskursu jest wartościowym narzędziem dla feminizmu, to jej zakres jest zbyt wąski, by 
móc w pełni opisać kobiece doświadczenie lub możliwość sprawczości feminizmu. teo-
ria dyskursu butnie ogłasza, że jest wszechobejmującą i jedyną metodą analiz społecz-
nych lub historycznych i jednocześnie chyłkiem przemyca najbardziej problematyczne 
aspekty oświeceniowego racjonalizmu: dualizm umysłu i ciała oraz uprzywilejowanie 
odcieleśnionego kartezjańskiego podmiotu. ostatecznie będzie to rodzaj „myślenia su-
marycznie pobieżnego”51, by użyć określenia maurice’a merleau-ponty’ego.

* * *

Zwrócę się teraz, w bardziej afirmatywnym duchu, do tego, co możemy badawczo 
zyskać dzięki biegunowi pierwszoosobowemu i  dzięki próbom fenomenologicznego 
ujęcia kobiecego ucieleśnienia i przeżywania (lived experience). skupię się na dwóch 
obszarach: po pierwsze, na tym, że możemy wypracować bardziej adekwatny opis  

51 m. merleau-ponty, Widzialne i niewidzialne, tłum. m. kowalska, J. migasiński, R. lis, i. lo-
renc, aletheia, warszawa 1996, s. 79.
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intencjonalnych i wolicjonalnych aspektów podmiotu, który wykroczy poza antynomie 
określeń „oświeceniowych versus postmodernistycznych”; po drugie, na tym, że może-
my zyskać uznanie dla wagi ucieleśnienia jako przestrzeni dla wspólnych doświadczeń 
kobiet, co może być istotne dla feministycznej polityki solidarności.

podmioty, które cieszą się wolnością i są zdolne w jakimś stopniu same inicjować 
działanie, a  jednocześnie nie są odcieleśnionymi podmiotami wiedzy z  „lotu ptaka” 
(„aerial distance”)52, jak chciał oświeceniowy ideał, powinny być ujmowane poprzez 
odwołanie do merleau-ponty’ego kategorii ciała–podmiotu. tylko wówczas możemy 
mówić o  wiedzy usytuowanej i  formowanej z  pewnej perspektywy i  tylko wówczas 
formy poznania i motywacji do działania będą mogły być odczuwalne i afektywne. mu-
simy uznać, że w tym, w jaki sposób wiemy, myślimy i działamy, uczestniczą nasze ciała. 
Ciało to nie tylko podłoże, przez które przepływają dyskursywne efekty (choć czasem 
może tak być). Ciało nie jest także, jak utrzymywałby redukcjonizm drugiego rodzaju, 
wyłącznie polem działania biologicznego determinizmu, choć biologia nie jest całkiem 
nieistotna dla ludzkiej wiedzy i działania. Jak pisze maxine sheets-Johnstone:

zasady zarówno postmodernizmu, jak i  socjobiologii uniemożliwiają wgląd w  korporalną 
w gruncie rzeczy relację między tym, co osobiste i  tym, co polityczne, a zatem także w kor-
poralne archetypy wspierające relacje władzy i w cielesne „mogę”, które jest źródłem naszego 
pojęcia mocy. w najszerszej perspektywie, jest to wynik tego, że postmodernizm ukulturowia 
ożywione formy, a socjobiologia biologizuje płeć kulturową ([gender])”53.

w związku z tym, musimy – poza tymi alternatywami – uznać, że ciało ma sposoby po-
znawania i działania sui generis, które wpływają na to, co zwiemy wyborem i wolnością.

swoje omówienie ucieleśnionej podmiotowości rozpocznę od zbadania, co dokład-
nie dzieje się, gdy kobieta „postanawia” zaangażować się w jakiś rodzaj feministycznej 
praktyki. Rozpoczynam w tym miejscu nie po to, by opowiedzieć jednostkowe historie 
„nawrócenia” i nie po to, by wnioskować, że feminizm jest po prostu rezultatem osobi-
stych wyborów poszczególnych kobiet. Chcę raczej skupić się na roli afektywności przy 
pojawianiu się wyborów tego typu i, co za tym idzie, na wadze ucieleśnienia jako prze-
strzeni afektywności. Czyniąc to, chcę rzucić światło nie tylko na nieadekwatny dyskur-
sywny redukcjonizm, lecz także na racjonalistyczną krytykę ucieleśnionego doświadcze-
nia, która wciąż pojawia się w niektórych nurtach teorii feministycznej. Feministyczne  

52 określenie to pochodzi od george eliot, używa go Jane Roland martin w: J.R. martin, Aerial 
Distance, Esotericism, and Other Closely Related Traps, „signs: Journal of women in Culture and 
society” 1996, nr 3 (21), s. 584–614.

53 m. sheets-Johnstone, The Roots of Power: Animate Form and Gendered Bodies, open Court, 
Chicago 1994, s. 7.
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teoretyczki pozostające w  ramach tradycji oświeceniowej, tak jak poststrukturalistki, 
zwykle wyłączają ucieleśnione doświadczenie z  analiz. Czynią tak przez nadmierne 
uprzywilejowywanie rozumu, a nie dyskursywności. twierdzą, że kobiety odwołują się 
do feminizmu po prostu z powodu przywiązania do pewnych wartości i zasad.

Judith grant, na przykład, podkreśla, że „wybór” stania się feministką wyrasta nie 
z  „doświadczenia”, lecz raczej z  celowego przełączenia się na „feministyczny punkt 
widzenia”. twierdzi ona, że „feminizm to wybór, by postrzegać świat inaczej”. w po-
dobnym duchu grant utrzymuje, że kobiety występujące przeciwko feminizmowi nie 
są ofiarami fałszywej świadomości, lecz także dokonały politycznego wyboru: „Z jakichś 
powodów przeciwniczki feminizmu uznały, że feminizm nie leży w  ich interesie”54. 
Feministyczny punkt widzenia jest ukształtowany przede wszystkim przez określone 
wartości, są to, jak pisze grant: „wolność, równość i  powszechna sprawiedliwość” – 
wszystkie one wynikają z nadrzędnej wartości feministycznej, jaką jest „samostanowie-
nie”. tym samym „każda istotna kwestia feministyczna może być omówiona z punktu 
widzenia samostanowienia i  sposobów, w  jakie ideologiczna struktura płci blokuje to 
samo (the same)”55.

nasze wybory nie są jednak tak racjonalne, tak racjonalnie umotywowane, jak zdaje 
się sugerować grant. nie musi być wcale tak, że przeciwniczki feminizmu mają wyraźne 
„powody” zajmowania swojego stanowiska lub że mają jasne wyobrażenie własnych 
„interesów”. Bardziej prawdopodobne jest, że powoduje nimi strach, niepewność, 
niepokój niż wynikające z zasad rozumowanie56. podobnie feministki, najczęściej nie 
żyją i nie podejmują decyzji na abstrakcyjnym poziomie wartości wymienionych przez 
grant. Jeśli zostaniemy przyparte do muru pytaniem o to, dlaczego zachowujemy się 
tak czy inaczej, będziemy pewnie w stanie wyartykułować, jakie wartości i zasady pań-
stwowo uprawomocnione usprawiedliwiają nasze postępowanie. Jednak „decyzje”, by 
zaangażować się w feministyczne praktyki, z reguły wyrastają z bardziej mętnych i zło-
żonych pokładów, na których wartości doświadcza się jako afektów: silnie przeżywa-
nych emocji lub, jak często mówimy, uczuć z trzewi. Jak zauważyła alison Jaggar: „gdy-
byśmy nie miały żadnych emocjonalnych reakcji na świat, nigdy nie zrozumiałybyśmy, 
dlaczego bardziej cenimy jakiś stan rzeczy niż inny”57. tylko wtedy, gdy doświadczamy 

54 J. grant, Fundamental Feminism: Contesting the Core Concepts of Feminist Theory, Rout-
ledge, new york 1993, s. 180–181 (wyróżnienie dodane przez autorkę).

55 tamże, s. 186–187.
56 wyjątkiem jest stanowisko przeciwko aborcji. kobiety opowiadające się za życiem (płodu) 

z reguły wychodzą z bardzo jasnych (choć wprowadzających w błąd) teologicznych i etycznych zasad.
57 a.m. Jaggar, Love and Knowledge: Emotion in Feminist Epistemology, [w:] Gender/Body/

Knowledge, red. a.m. Jaggar, s. Bordo, Rutgers University press, new Brunswick (nJ), s. 153.
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poczucia oburzenia lub bólu, głębokiego uczucia niesprawiedliwości, na przykład z po-
wodu nierównych – w zależności od płci – płac, możemy zdecydować się na działanie. 
Fenomenologia ma wiele do zaoferowania feminizmowi właśnie przy okazji wypełnia-
nia treścią opisów afektów, opisów sposobów, w  jakie wartości są przeżywane przez 
ucieleśnione podmiotowości, zanim dojdzie do konceptualizacji lub racjonalizacji oraz 
opisów sposobów, w jakie, jak ujmują to de Beauvoir i sartre, „odsłaniamy” wartości 
w tym, co robimy.

twierdzę, że zaangażowanie w feministyczne praktyki jest w dużej mierze odpowie-
dzią na czucie i emocje. mogą to być ból, smutek, osamotnienie, frustracja, złość czy 
oburzenie. mogą być one doświadczane w związku z własnym życiem lub w związku 
z życiem innej kobiety. żeby jednak można było doświadczać uczuć tego typu w związ-
ku z życiem kogoś innego (poniżej będę argumentować za tym, że feminizm wymaga ta-
kiego właśnie międzyludzkiego wymiaru), musi się pojawić więcej pozytywnych emocji, 
takich jak empatia, współczucie, przywiązanie czy troska. mówię tu zarówno o czuciu, 
jak i o emocjach, by wskazać na odczuwany wymiar emocji. wiele zwykłych wrażeń 
takich jak czucie „pinezek i  igieł” w dłoni, może nie wywoływać emocji, lecz prawie 
każda emocja jest modulowana przez czucie lub odczucie. 

nie twierdzę, że same tylko uczucia „powodują”, że kobieta angażuje się w praktyki 
feministyczne. tylko bowiem w określonym kontekście dyskursywnym (i innych) poja-
wienie się feministycznych praktyk jest możliwe. istnieją także zależne od kultury i płci 
sposoby, w  jakie wyrażamy emocje, rzadko zatem okazujemy je w  „czystej” formie. 
na przykład, we współczesnym zachodnim społeczeństwie przeklinanie i krzyk są do-
puszczalne bardziej w przypadku mężczyzn wyrażających złość niż kobiet58. Co więcej, 
wyrazić emocję to często ją zmodyfikować: w tym społeczeństwie męski gniew może 
być inny niż kobiecy, ponieważ dopuszcza się w obu wypadkach inne środki wyrazu, 
w tym sensie możemy powiedzieć, że gniew jest funkcją dyskursu. ważne jednak, żeby 
także zauważyć, że emocje często przekraczają (lub poprzedzają) dyskurs. Jak sugeruje 
motto z Virginii woolf na początku tej książki59, musimy często wysilić się, by spróbować 
wyrazić emocje i często okazuje się, że nie jesteśmy do tego zdolni. Być „oniemiałym” 
czy „zmagać się ze słowami” to nierzadko spotykane doświadczenia. ta niemoc nie 

58 Bardziej akceptowane jest także używanie fizycznej siły przez mężczyzn – bez wątpienia jest 
to jeden z głównych powodów, dla którego mężczyźni prawie we wszystkich przypadkach hetero-
seksualnej przemocy domowej są agresorami, kobiety zaś ofiarami.

59 motto to brzmi następująco: „Był pragnieniem, echem, dźwiękiem, mogła owinąć go ko-
lorem, nadać mu kształt, usłyszeć go w muzyce, lecz nie w słowach, nigdy w słowach. westchnę-
ła, kuszona tymi jakże nieskładnymi, niewyrażalnymi pragnieniami” (V. woolf, Noc i dzień, tłum.  
a. kołyszko, m. Heydel, wydawnictwo literackie, kraków 2010, s. 326) (przyp. tłum.).
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czyni jednak emocji mniej „realnymi” czy – w przeciwieństwie do stanowiska Rorty’ego 
– mniej „ludzkimi”. teza Rorty’ego, że niewypowiedziany ból jako niedyskursywny jest 
jedynie „tym, co łączy nas z nieużywającymi języka zwierzętami”, opiera się na czymś, 
co elizabeth spelman nazwała „niemym spojrzeniem” na emocje. takie podejście 
ujmuje je jako ślepe fizjologiczne siły, które zakłócają racjonalne sądy i nie angażują 
poznania „właściwego”60. Ujęcie to sromotnie zawodzi – nie udaje mu się uchwycić 
doświadczenia bólu. Uparte podtrzymywanie takiego poglądu zaś łączy się z ignorowa-
niem dogłębnych, choć często niemych źródeł cierpienia, z których wyłaniają się ruchy 
takie jak feminizm61.

Dla zilustrowania wywodu powrócę do doświadczenia upokorzenia, które Rorty 
uznał za specyficznie ludzką formę bólu. Czuć się upokorzonym lub bardziej ogólnie – 
czuć wstyd – to znosić doświadczenie nie tylko w świadomości, lecz także doświadczenie 
ucieleśnionej, a zatem także upłciowionej egzystencji62. na przykład, kobieta – słysząc 
seksistowskie i  uprzedmiatawiające uwagi poczynione przez mijaną grupę mężczyzn 
– prawdopodobnie będzie czuła dotkliwy dyskomfort we własnym ciele. nie chodzi 
tu wyłącznie o to, że została ona wizualnie uprzedmiotowiona poprzez uprzedmiata-
wiające spojrzenie tych, którzy ją upokorzyli i dla których jest jedynie niezłą parą piersi 
czy seksowną pupą. ona także czuje, że w odpowiedzi na uwagi mężczyzn i gapienie 
się na nią, sama staje się przedmiotem. napina się, kurczy, usztywnia (jak rzecz). Czuje, 
jak się rumieni, jak pocą się jej dłonie, czuje napięcie w brzuchu. „Ból” upokorzenia 
mógłby być oczywiście wywołany dyskursywnie, jest jednak doświadczany instynktow-
nie. gdy kobieta w gniewie oprze się upokorzeniu, to będzie to również doświadczenie 
odczuwane, cielesne. Zaczyna czuć złość i uświadamia sobie własny przyspieszony puls, 
zaciskanie się dłoni i szczęki. Jeśli zdobędzie się na ripostę, to ton jej głosu, gesty ciała 
będą „mówić” tak samo jak słowa, które wypowie do swoich dręczycieli.

Dyskursywne i oświeceniowe opisy podmiotu pomijają doświadczane, korporalne 
aspekty podmiotowości. tymczasem odczuwane, afektywne i  emocjonalne doświad-
czenia są istotnymi składowymi poznania, osądu i mowy. Bez ich rozważenia nie może-
my całościowo opisać doświadczeń takich jak upokorzenie, strach, gniew, empatia czy 
troska, od których często zaczynają się akty oporu. przełomowa książka adrienne Rich 

60 e. spelman, Anger and Insubordination, [w:] Women, Knowledge, and Reality, red. a. garry, 
m. pearsall, Unwin Hyman, Boston 1989, s. 263–273.

61 swoją argumentację buduję w oparciu o feminizm, jednak stwierdzenie to ma zastosowanie 
także do innych ruchów wyzwoleńczych jak walki antykolonialne czy antyrasistowskie.

62 Jak omówiłam we wcześniejszych rozdziałach, de Beauvoir i Fanon opierają się na sartre’a 
opisie wstydu i modyfikują go, by podkreślić ucieleśnione właściwości wstydu. ich podejścia do tego 
zagadnienia zadają kłam odcieleśnionemu opisowi upokorzenia u Rorty’ego.
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Zrodzone z kobiety ma podtytuł Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja. autorka 
rozpoczyna rozważania od swojego własnego doświadczenia. Jej punktem wyjścia jest 
przemożne cielesne wyczerpanie, nieokreślone uczucia złości i rodząca się agresja, któ-
ra przywodzi ją na skraj wyczerpania, a także zmysłowość i ciepło dobrych momentów 
macierzyństwa.

Rich rozpoczyna swoją opowieść od następującego wpisu z  pamiętnika: „moje 
dzieci stanowią przyczynę najbardziej bolesnego cierpienia, jakiego doświadczam. to 
cierpienie ambiwalencji: mordercze przechodzenie od gorzkiej niechęci i nadszarpnię-
tych nerwów do błogiego zadowolenia i czułości”63. gorycz, ból odsłoniętych końcówek 
nerwów, nasycenie pragnienia, uległa łagodność – namacalny i erotyczny oddźwięk opi-
sów doświadczenia macierzyństwa Rich koresponduje z  ucieleśnioną naturą jej bólu 
i przyjemności. to właśnie dzięki wyzywająco szczerym, fenomenologicznym opisom 
własnych uczuć Rich udało się złamać tabu „ciemnej strony” macierzyństwa do tego 
stopnia, że jest w stanie wczuć się w sytuację kobiety, matki ośmiorga dzieci, która pew-
nego dnia na trawniku przed własnym domem na przedmieściach starannie pokroiła 
dwoje najmłodszych dzieci64. Rich jest w stanie otworzyć przestrzeń refleksji nad ma-
cierzyństwem jako patriarchalną instytucją tylko dzięki temu, że uznaje tu swoje własne 
doświadczenia za „fundamentalne”.

snując rozważania nad własnym podejściem, Rich odkrywa jego zaskakującą bli-
skość do fenomenologii. w posłowiu pisze o potrzebie, by „myśleć poprzez ciało”65, 
chwilę później dodaje: „nie jesteśmy ani konstruktem wewnętrznym, ani zewnętrz-
nym”66. postmodernistycznym opisom podmiotowości (w stylu Rorty’ego i scott) oraz 
racjonalizmowi grant brakuje właśnie owego rozpoznania Ja jako ucieleśnionej, od-
czuwającej świadomości, Ja, które nie jest ani konstruktem wyłącznie zewnętrznym, 
ani jedynie wewnętrznym, lecz jest – jak ujął to merleau-ponty – „trzecim rodzajem 
bytu”67. Rich pokazuje, że feministyczny opór nie rodzi się ani z samego dyskursu, ani 
wyłącznie z  poznania, jest bowiem także wynikiem afektywnej sfery ucieleśnionego 
doświadczenia. 

w Fenomenologii percepcji merleau-ponty dowodzi, że wnikliwe badanie naszego 
bezpośredniego przeżywania percepcji zakwestionuje tradycyjne wyjaśnienia postrze-

63 a. Rich, Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, tłum. J. mizieliń-
ska, wydawnictwo sic!, warszawa 2000, s. 57.

64 tamże, s. 349–380.
65 tamże, s. 385.
66 tamże.
67 m. merleau-ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. m. kowalska, J. migasiński, aletheia, war-

szawa 2001, s. 373.
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gania, które odwoływały się do dychotomii świadomości i materii oraz umysłu i ciała. 
Badanie takie podważy dychotomie tego typu w ogóle68. w doświadczeniu percepcji 
nie jestem przede wszystkim podmiotem wiedzącym racjonalistycznej filozofii, dla któ-
rego percepcja oznaczałaby stworzenie w świadomości mentalnego obrazu przedmiotu, 
nie jestem także, jak utrzymują empiryczne teorie percepcji, wyłącznie fizycznym re-
ceptorem, zbiornikiem dla zewnętrznych bodźców zmysłowych. teraz możemy do wy-
wodu merleau-ponty’ego dodać to, że nie jestem też pasywnym odbiorcą dyskursywnie 
produkowanej „realności”. Fenomenologia percepcji umożliwia nam bowiem opis 
odczuwanego „poznawania” świata i  rzeczy, opis naszej zdolności, by porządkować 
i nadawać sens sytuacji nie jako odcieleśniona świadomość, lecz raczej jako za każdym 
razem „ciało–podmiot”, którego intencjonalność organizuje znaczący świat wokół nas.

na przykład, gdy obudzę się w  nocy i  będę chciała włączyć lampkę nocną, nie 
będę „myślała” o tym, gdzie się znajduję i gdzie jest lampka, nawet na wpół zaspana 
będę „wiedziała”, w którą stronę mam wyciągnąć rękę, gdzie szukać włącznika i jak go 
uruchomić. mogę pokusić się o bardziej intersubiektywny przykład: gdy idę chodnikiem 
i widzę dziewczynkę upadającą tuż przede mną, natychmiast pośpieszę, by ją podnieść 
i pocieszyć – będzie to wynikiem jednocześnie nagłej percepcji, ruchu ciała i empatycz-
nego zrozumienia jej bólu i strachu. nie jest tak, że najpierw przyglądam się wydarze-
niu, po czym racjonalnie wnioskuję, jaki powinien być przebieg mojego działania. nie 
wikłam się także w moralne roztrząsanie, czy powinnam pomóc temu dziecku. moje 
działanie ma raczej natychmiastowy, intersubiektywny, moralny i emocjonalny charakter 
i samo w sobie ujawnia moją troskę o innego.

68 w Fenomenologii percepcji merleau-ponty uznaje percepcję za paradygmat zmysłowego do-
świadczenia w ogóle. Feministyczna krytyka, z jaką spotkało się to ujęcie, wskazała, że skupienie się 
na percepcji niesie ze sobą ryzyko utrwalenia dominującego męskiego spojrzenia, skądinąd sankcjo-
nowanego już przez wiele nurtów zachodniej nauki i filozofii. Dla merleau-ponty’ego postrzegający 
podmiot jest męski – podkreślają to zarówno J. Butler, Ideologia seksualna a opis fenomenologiczny. 
Feministyczna krytyka Fenomenologii percepcji Merleau-Ponty’ego, zob. s. 568–584 w  tym tomie, 
jak i e. grosz, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, indiana University press, Bloomington 
1994. staje się to szczególnie oczywiste we fragmencie Ciało jako byt płciowy dotyczącym percep-
cji i  seksualnego podniecenia (m. merleau-ponty, Fenomenologia percepcji, dz. cyt., s. 175–194). 
w późniejszej pracy pod tytułem Widzialne i niewidzialne merleau-ponty wskazuje na dotyk jako 
paradygmat naszej niejednoznacznej i obustronnej relacji ze światem. Jednak nawet przy tej okazji 
irigaray zarzuciła mu, że kieruje się maskulinistycznym przesądem, patrz: l. irigaray, An Ethics of 
Sexual Difference, tłum. C. Burke, g.C. gill, Cornell University press, ithaca (ny) 1993, s. 151–184  
(l. irigaray, Éthique de la différence sexuelle, les Éditions de minuit, paris 1984, s. 143–171). Ja 
jednak uważam, że maskulinizm merleau-ponty’ego przejawiający się w  szczegółowych rozstrzy-
gnięciach nie neguje sedna jego rozważań oraz nie przekreśla ich wagi dla feminizmu.
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ostatni przykład pokazuje, że opis percepcji merleau-ponty’ego wskazuje także na 
fenomenologię emocjonalnego doświadczenia. emocja też nie jest przecież reduko-
walna ani do doświadczenia intelektualnego, ani do zwykłej fizjologicznej reakcji, ani 
do efektu dyskursywnego. gdy Rich opisuje uczucie „gorzkiej niechęci” do własnych 
dzieci, opisuje „smak”, którego nie sposób sprowadzić do czysto fizycznego doznania, 
doświadczenia intelektualnego czy dyskursywnego konstruktu. w  przypadku takiego 
doświadczenia mamy raczej do czynienia z połączonym działaniem tego, co fizyczne, 
tego, co poznawcze i tego, co kulturowe/dyskursywne, do którego dochodzi w żywym 
ciele. poststrukturalista, który pomija owo połączone działanie i obdarza sprawstwem 
wyłącznie dyskurs, polegnie, chcąc uchwycić złożoność doświadczenia, z którego może 
narodzić się feministyczne zaangażowanie.

* * *

koncentrowałam się dotąd na doświadczeniach pojedynczych ucieleśnionych pod-
miotów. Jednak z moich dotychczasowych wywodów powinno w jasny sposób wynikać, 
że doświadczenie „jednostkowe” jest także doświadczeniem społecznym. Jest takie 
o tyle, o ile odbywa się w świecie stworzonym przez człowieka (czy będzie to włącznik 
światła, czy chodnik, czy instytucja macierzyństwa – wszystkie formy tego, co sartre na-
zywa praktyczno-biernym [practico-inert]69). Doświadczenie jest społeczne także o tyle, 
o ile emocjonalne afekty są powodowane i wypełniane przez procesy kształtowane kul-
turowo i interpersonalnie. a zatem pozostaje mi do rozważenia kwestia kobiecego do-
świadczenia, które nie jest tym samym, co doświadczenie odrębnych jednostek, które 
są kobietami. Czy możemy mówić o „kobiecym doświadczeniu” jako o jednej z możli-
wych składowych polityki feministycznej solidarności? Czy istnieją rodzaje ucieleśnione-
go doświadczenia, które są wspólne większości kobiet w zachodnich społeczeństwach 
i  które mogłyby popchnąć je w  stronę zaangażowania w  formy kolektywnego oporu 
wobec kobiecej podległości, które nazywamy feminizmem? a jeśli tak, to czy możemy 
doświadczenia te opisać w taki sposób, by nie przysłaniały one dogłębnych różnic, które 
mogą także dzielić kobiety?

Biorąc pod uwagę mój opis żywego ciała, nie możemy po prostu powiedzieć, że 
to biologiczne ciało per se jest tym, co kobiety współdzielą jako potencjalną podstawę 
feministycznej solidarności. są jednak stałe biologiczne cechy kobiecego ciała, których 
nie powinnyśmy zbyt pochopnie odrzucać jako nieistotnych. Zdarzają się wyjątki, ale 
ogólnie mówiąc, kobiety mają miesiączkę, pochwę, łechtaczkę, macicę, duże gruczoły 
sutkowe na klatce piersiowej, mogą zajść w ciążę, są niższe i lżejsze od mężczyzn, mają 

69 pojęcie to definiuje J.p. sartre w  Critique de la raison dialectique, gallimard, paris 1960 
(przyp. tłum.).
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też większy procent tłuszczu w  ciele niż mężczyźni i  tak dalej. to, że nie wszystkie 
kobiety pasują do tego opisu, że na przykład niektóre osoby mają niejednoznaczne 
genitalia, nie podważa takiego ogólnego opisu faktów. to, że ktoś miał amputowaną 
nogę, nie kwestionuje przecież twierdzenia, iż ludzie są dwunożni. istnienie osób, które 
urodziły się z sześcioma palcami u rąk, także nie falsyfikuje ustalenia, że przedstawiciele 
homo sapiens mają po pięć palców w każdej dłoni. ogólne fakty związane z biologią 
kobiet nie determinują kobiecego doświadczenia, ale też nie są zupełnie bez znaczenia.

niezależnie od różnych społecznych znaczeń, jakimi obciążona jest miesiączka, 
kobieta musi zwrócić uwagę na menstruację, na fakt, że co miesiąc z jej ciała wycieka 
krew. Co więcej, praktycznie rzecz biorąc w żadnym społeczeństwie (zachodnim lub 
nie) fakt, iż kobieta może zostać zapłodniona przez większą część swojego życia, nie 
wpływa na jej sposób zachowywania się i na to, jak jest traktowana. Jak ujęła to de  
Beauvoir, ciało kobiety nie jest jej „przeznaczeniem”, ponieważ – w ściśle przyczyno-
wym sensie – nie determinuje niczego. mimo to jednak „ciało kobiety jest jednym z naj-
istotniejszych elementów sytuacji, jaką zajmuje ona w świecie”70. a zatem, jeśli chcemy 
zgłębić, czy istnieją jakieś wspólne elementy doświadczenia, które mogłyby popchnąć 
dużą grupę kobiet do zaangażowania się w feministyczną działalność, musimy zbadać 
połączone działanie tego, co biologiczne, tego, co afektywne oraz tego, co kulturowe 
i dyskursywne. wszystko to razem wzięte jest żywym ciałem. Dla wielu kobiet wspólne 
może być znaczenie i doświadczenie kobiecego ucieleśnienia w ramach określonego 
usytuowania narodowego, społecznego i kulturowego, szczególnie takiego jak w sta-
nach Zjednoczonych, gdzie doświadczenie jest ustrukturyzowane przez wszechobecne, 
nawet hegemoniczne formy męskiej dominacji.

Hipotezę tę potwierdza emily martin w książce The Woman in the Body, w której 
uważnie zgłębia to, czy kobiety, przynajmniej we współczesnych stanach Zjednoczo-
nych, mają wspólne ucieleśnione doświadczenia, które przekraczają rasowe i klasowe 
zróżnicowanie. martin ustaliła, że zorganizowanie społeczeństwa wokół podziału na 
sferę publiczną i prywatną było odebrane przez wszystkie kobiety, z którymi rozmawiała, 
niezależnie od rasy i klasy, jako rozbicie cielesnych i społecznych doświadczeń. Cielesna 
czasowość menstruacji, na przykład, jest niewspółmierna z „normalnymi” czasowymi 
wymogami współczesnego dnia pracy czy nauki. Dotyczy to także czasu ciąży i  kar-
mienia piersią. podobnie „radzenie sobie” w trakcie menopauzy z uderzeniami ciepła, 
które uważa się powszechnie za tabu, jest doświadczane jako cięcie stwarzające podział 
między cielesnym Ja a społecznym światem. Do takich fragmentujących doświadczeń 

70 s. de Beauvoir, Druga płeć, tłum. g. mycielska, m. leśniewska, Jacek santorski & Co, war-
szawa 2007, wyd. 2, s. 57.
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można różnie podejść. większość kobiet, z którymi martin przeprowadziła wywiady, 
czuły rozżalenie, inne jednak wyrażały pewne wątpliwości lub afirmowały siebie71.

iris young z  kolei w  swoim fenomenologicznym studium różnic między płciami 
dotyczących motoryczności i  przestrzenności wskazuje, iż istnieją dogłębne różnice 
między męską i  kobiecą postawą ciała w  rozwiniętych zachodnich społeczeństwach 
przemysłowych. Co prawda postawa ciała wyraża też klasę, rasę i inne wymiary tożsa-
mości, ale young utrzymuje, że opisane przez nią „typy, modalności, style egzystencji” 
nie są wyłącznie udziałem białych kobiet z klasy średniej, takich jak ona sama i że mogą 
„rezonować” z doświadczeniami kobiet „innych tożsamości”72. w porównaniu z męż-
czyznami, kobiety rzadko rozciągają swoje ciała w pełni i z pewnością siebie. Zwykle 
siedząc, stojąc, chodząc i nosząc paczki, hamują się, aby zminimalizować zajmowaną 
przez siebie przestrzeń. Zgodnie z tym, co sugeruje young, dziewczynka „uczy się ak-
tywnie hamować swoje ruchy”73. Dziewczynka żyje pod uprzedmiatawiającym męskim 
okiem patriarchatu i wciąż czuje zagrożenie, że granice jej ciała zostaną przekroczone. 
Dlatego uczy się, by nie być ekspansywną, by raczej zamykać się w sobie. young koń-
czy swój esej intrygującą i z pewnością bardzo prawdopodobną „intuicją”, iż „ogólny 
brak pewności siebie dotyczący naszych poznawczych lub przywódczych umiejętności 
może dać się częściowo uzasadnić źródłową niepewnością co do naszych cielesnych 
możliwości”74. 

podobieństwa doświadczeń kobiecego ucieleśnienia, na które wskazują martin 
i young, z pewnością nie są wystarczające, by uzasadnić tezę o „siostrzeństwie” kobiet, 
nawet w ramach określonego narodowego kontekstu. nie powinniśmy jednak zbyt po-
chopnie przekreślać tych cech wspólnych. owe minimalne podobieństwa ucieleśnio-
nego doświadczenia kobiet są wciąż ważne dla feministycznej polityki. Solidarność 
między kobietami, to znaczy wspieranie innych kobiet w sytuacjach, w których nasza 
własna pomyślność nie wysuwa się na pierwszy plan, jest koniecznością feminizmu, 
choć jest to delikatna kwestia. mimo że wspólne doświadczenia związane z kobiecym 
ucieleśnieniem nie mogą być podstawą dla „siostrzeństwa”, uważam, że mogą wypełnić 
treścią coś, co nazywam afektywną skłonnością, by działać w imieniu kobiet innych 
i różnych ode mnie. Będzie to skłonność do różnych form feministycznej solidarności.

71 e. martin, The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction, Beacon press, Boston 
1987, s. 197–200.

72 i.m. young, Throwing Like a Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory, 
indiana University press, Bloomington 1990, s. 16–17.

73 i.m. young, Rzucać jak dziewczyna. Fenomenologia kobiecej postawy ciała, motoryczności 
i przestrzenności, w tym tomie, s. 651.

74 tamże, s.653
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Dla przykładu, nigdy nie miałam motywacji, by walczyć o prawa niewidomych lub 
by podjąć działania wspierające żądania aborygenów australijskich. ale mimo że sama 
nie doświadczyłam przemocy, dużo czasu i energii poświęciłam, by pomóc w organi-
zacji i utrzymaniu schroniska dla kobiet – ofiar przemocy. Dlaczego? nie robiłam tego 
ze strachu, że pewnego dnia sama będę potrzebować takiego schronienia ani dlatego, 
że po wnikliwej analizie uznałam, że problem przemocy domowej jest najpilniejszym 
problemem kobiet ani z powodu przekonania o posiadaniu moralnego obowiązku, by 
wspierać przede wszystkim kobiety, które doświadczyły przemocy. innymi słowy, decyzji 
o  tym, gdzie skierować swoją aktywność, nie podjęłam beznamiętnie, na podstawie 
moralnych zasad lub racjonalnych kryteriów. Jeśli jest tak, jak napisałam, że najpraw-
dopodobniej podejmiemy działanie, gdy czujemy wściekłość, gniew lub ból, to w po-
wyższym przykładzie zaczniemy działać, gdy będziemy w stanie doświadczyć w jakimś 
stopniu bliskości z innymi, do czego przygotowuje nas nasze własne ucieleśnione do-
świadczenie. w przypadku ofiar przemocy czynnikami skłaniającymi mnie do działa-
nia były podobieństwa kobiecego ucieleśnienia i świadomość, że każde kobiece ciało  
(w tym także moje własne) jest podatne na męską agresję.

w oczywisty sposób nie mogę w pełni wejść w świat innej kobiety, opierając się na 
podobieństwach ucieleśnienia. im większe są społeczne różnice między mną a innymi, 
tym mniejsze będą moje szanse na to, bym weszła w ich świat, a one w mój. poszuki-
wanie głębszej wiedzy o innych staje się tu ważną kwestią. im bardziej bowiem staramy 
się dowiedzieć się czegoś o życiu kobiet, które są radykalnie różne od nas, tym bardziej 
możliwe stają się więzi bliskości. głębsza wiedza nie jest tu substytutem naszej zdolno-
ści, wynikłej z własnego ucieleśnionego doświadczenia, by afektywnie angażować się 
w doświadczenia innych. może raczej umożliwić nam rozciągnięcie naszej afektywności 
ponad podziałami, jeśli podejmiemy takie wysiłki.

podkreślając rolę ucieleśnionego doświadczenia jako afektywnej podstawy solidar-
ności między kobietami, nie twierdzę, że kobiety mają większą zdolność do okazywania 
„troski” niż mężczyźni. troska jest pewną postawą, którą możemy osiągnąć – nie jest ani 
automatycznie obecna w życiu kobiety, ani nie jest bez znaczenia dla życia mężczyzny75. 
nie odwołuję się tu także do litości czy jałmużny dla kobiet cierpiących bardziej niż 
ja, takie postawy mogłyby łączyć się z uprzedmiotawianiem. mówię o bezpośrednim 

75 J.C. tronto przekonująco argumentuje za tym, by „etyka troski” nie była przypisana jednej 
płci lub by nie była ograniczona do sfery prywatnej. twierdzi też, że granice między etyką i polity-
ką radykalnie by się zmieniły, gdyby praktyki troski miały polityczne znaczenie. Jak podsumowuje: 
„troska nie jest prymitywnym zmartwieniem kobiet, rodzajem drugorzędnej moralnej kwestii czy 
też działką najbiedniejszych w naszym społeczeństwie” (J.C. tronto, Moral Boundaries: A Political 
Argument for an Ethics of Care, Routledge, new york 1993, s. 180).

Fenomenologia ciala czesc 5_6.indd   631 2017-01-07   21:17:56

W
UW



632 sonia kRUks

doświadczeniu bliskości między kobietami, które jest możliwe (choć nigdy nie jest za-
gwarantowane), ponieważ ucieleśnione doświadczenia innych kobiet mogę rozpoznać 
jako także „moje”, nawet gdy wiem, że ona i ja bardzo różnimy się w innych aspektach. 

twierdzę, że baczenie na podobieństwa doświadczeń, nawet te najdrobniejsze, 
związane z kobiecym ucieleśnieniem, to jedna z najważniejszych dróg do otwarcia się 
na odmiennych od nas innych. twierdzenie to przeciwstawia się tezie o tym, że szuka-
nie podobieństw w doświadczeniu kobiet jest esencjalizowaniem kobiet lub wypiera-
niem różnic. skupianie się wyłącznie na dyskursywnym konstruowaniu podmiotowości 
naraża nas – w imię uprzednio danych kategorii różnicy – na przyćmienie konkretnych 
ucieleśnionych doświadczeń, które mogą być nam wspólne. aby feminizm mógł trwać 
jako ruch ogarniający różnice między kobietami bez urzeczowiania ich, musimy zgłębić 
obszary możliwych wspólnych doświadczeń: zwłaszcza tych dotyczących żywego ko-
biecego ciała.

podsumowując, solidarność między kobietami na pewno nie jest ani automatyczna, 
ani „naturalna”. Jeśli jednak przyjdzie nam walczyć o głębsze formy feministycznej so-
lidarności, uda nam się to tylko wówczas, gdy będziemy uważne względem siebie jako 
ucieleśnionych i afektywnych podmiotowości, a nie wyłącznie dyskursywnie ukonsty-
tuowanych podmiotów. nic w tej dziedzinie nie jest przesądzone. Dlatego w kolejnym  
(i ostatnim) rozdziale pogłębię refleksję nad niektórymi warunkami możliwości solidar-
ności oraz afektywnych więzi między kobietami.

tłumaczenie: monika Rogowska-stangret
podstawa przekładu: sonia kruks, Going Beyond Discourse: Feminism, Phenomenology and  
„Women’s Experience”, [w:] Retrieving Experience: Subjectivity and Recognition in Feminist Politics, 
Cornell University press, ithaca (ny) 2001, s. 131–152 (rozdział piąty).
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