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K

siążka Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku ukazuje się
w momencie, gdy społeczeństwo po‑
chłonięte jest dyskusjami na temat nie‑
równości płciowej, gender, molestowa‑
nia seksualnego, prawa do aborcji itd.
Potężny ferment obyczajowy odsłania
i podkreśla uwikłanie kobiet w rozmaite
kulturowe zależności wobec mężczyzn.
Niezależnie od tego, czy poszczególne
postulaty kobiet zostaną zrealizowane,
czy kształt nowych zapisów prawnych
zdeterminuje opcja liberalna, czy też kon‑
serwatywna – patriarchalna skorupa po‑
pękała i może już nigdy nie powróci do
dawnej gładkości. To moment, którego
nie wolno przespać, a należy wykorzy‑
stać do krytycznej analizy społecznych
relacji. Autorzy tekstów zamieszczonych
w monografii przenoszą medialne dysku‑
sje na grunt literatury – z jednej strony
bezpieczny, „oderwany od życia”, z dru‑
giej intensywnie ogniskujący przecież
społeczne problemy. To rzadki przypa‑
dek, by literaturoznawcza monografia
tak silnie rezonowała z aktualnymi dys‑
kusjami, nie wchodząc zarazem w ot‑
wartą polemikę, raczej budując zaplecze
Robert Ostaszewski intelektualne, dostarczając rzeczowych
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argumentów do wykorzystania. Od tego
przecież jest (powinna być) humanistyka.
Autorki i autor obrali w większości
szkiców bardzo sensowną w kontekście
omawianego tematu perspektywę biogra‑
ficzno-artystyczną. Zwłaszcza w pierwszej
części monografii, zatytułowanej Władza, kontekst polityczny i środowiskowy,
w którym funkcjonowały autorki, więcej
mówi o przyczynach ich nieobecności
we współczesnej historii literatury niż
utwory, które pisały. Bez względu bowiem
na treść i formę tekstów, status pisarki –
a więc kobiety, która tworzy, bierze czyn‑
ny udział w tej specyficznej formie ko‑
munikacji – był z różnych względów nie‑
wygodny bądź nietraktowany poważnie.
Ukazuje to z jednej strony prawdę o pa‑
triarchalnym modelu kultury, w którym
obecność kobiety jest dopuszczana tyl‑
ko pod warunkiem przyjęcia przez nią
męskich wzorców zachowania, myślenia,
odczuwania, wypowiadania się (Tatiana
Czerska wskazuje np. na szorstkość, nie‑
wrażliwość Marii Dąbrowskiej – kobiety,
która w świecie literackim swojej epoki
wiele znaczyła, a prywatnie żyła w związ‑
ku z Anną Kowalską – wobec biseksual‑
nych tendencji Jarosława Iwaszkiewicza).
Z drugiej strony usilne zabiegi mające na
celu „wyciszenie” głosu kobiety-pisarki
świadczą o tkwiącym w tej figurze po‑
tencjale rewolucyjnym, czy choćby re‑
wizyjnym – jak w przypadku autorek bę‑
dących działaczkami komunistycznymi,
które w swoich utworach podejmowały
temat egalitaryzmu płciowego jako jed‑
nego z założeń doktryny, a których dzia‑
łalność została skrzętnie wymazana z do‑
minującej narracji na temat polskiego
komunizmu (proces ten wyraziście re‑
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konstruuje w swoim artykule Agniesz‑
ka Mrozik).
Może się wydawać, że przytoczone
w tym rozdziale historie są symptomatycz‑
ne dla czasów międzywojennych i powo‑
jennych (to właśnie ich dotyczą zawarte
tu szkice), upodrzędnienie narracji ko‑
biecych można więc potraktować jako
element „kolorytu epoki”, zjawisko nega‑
tywne, ale w pewnym sensie zrozumiałe.
Polityki relacji… udowadniają jednak, że
taka argumentacja jest złudna, nie da się
jej obronić. Tekst Marii Sadłochy o funk‑
cjonowaniu współczesnej autorki scien‑
ce fiction (okres jej twórczej aktywności
przypada na koniec lat 70. i całe lata 80.)
Gabrieli Górskiej w środowisku „fanta‑
stów” nie pozostawia złudzeń, że margi‑
nalizacja głosu kobiecego to wciąż palący
problem w polskiej literaturze. Zwłaszcza,
że nie dotyczy ona wyłącznie wyklucze‑
nia środowiskowego, ale – co istotniejsze –
wyrugowania z tekstów literackich cech
uznawanych za kobiece (w przypadku s-f
chodzi o psychologizm postaci, ukazywa‑
nie bohatera również w relacjach społecz‑
nych). Ocenzurowane w ten sposób teks‑
ty kultury kształtują wrażliwość i men‑
talność kolejnych pokoleń czytelników,
co ma znaczenie już nie tylko estetyczne,
ale przede wszystkim etyczne. Jeśli roz‑
wijać ten wątek, niechybnie dojdziemy
do jednego z wydarzeń Międzynarodo‑
wego Festiwalu Poezji Silesius 2016, kie‑
dy Jaś Kapela, Szczepan Kopyt i Przemy‑
sław Witkowski stawili się na spotkaniu
przebrani w sukienki, by w ten sposób za‑
protestować wobec nieobecności pisarek,
które nie zostały zaproszone przez orga‑
nizatorów święta literatury. Wydarzenie
sprzed dwóch lat jaskrawo pokazuje, że
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układ sił, opisywany na przykładzie funk‑
cjonowania środowisk literackich w latach
powojennych, to nie wspomnienie z prze‑
szłości, ale współczesna rzeczywistość.
Relacje instytucjonalne, w które uwikła‑
ne są pisarki (z partią, z wydawnictwem,
ze środowiskiem pisarskim itd.), to nie
jest problem jedynie wąskiej grupy osób,
ale probierz ogólnej sytuacji kobiet. Do‑
wodzi tego szkic Anny Pekaniec poświę‑
cony społecznie zaangażowanym utwo‑
rom Sylwii Chutnik, których bohaterki są
równie samotne w świecie, co solidarne
względem siebie. I znów – niedawne wy‑
darzenia związane z tzw. Czarnym Pro‑
testem udowadniają tezę Pekaniec, a za‑
razem potwierdzają zasadność postulatu,
jaki w przedmowie monografii formułuje
Aleksandra Grzemska: „Analizując zatem
splot polityk i relacji, trzeba zadać pytanie
o uwikłania, współzależności i umiejsco‑
wienia wobec nie tylko heteronomicznej
oraz poddanej dyktatowi dyskursów prze‑
strzeni społecznej i literackiej, ale przede
wszystkim wobec procesów wspólnoto‑
wych znajdujących swe odbicie w narra‑
cjach kobiet” (s. 10).
Polityczność relacji kobiet ze światem
jest w monografii ujmowana wieloaspek‑
towo. Oprócz – co oczywiste – uwikłania
w związki systemowe (rozdział Władza),
ciekawe są analizy czynione z perspekty‑
wy somatycznej i „defektywnej” (teksty
Iwony Boruszkowskiej i Arlety Galant za‑
warte w rozdziale Ciało i czucie) oraz do‑
tyczące funkcjonowania kobiet w rozma‑
itych wspólnotach (rozdział Konstelacje).
Doskonałym zamknięciem zbioru jest
z kolei szkic Ingi Iwasiów (rozdział Fantazje), która dokonuje krytycznej analizy
kulturowego fenomenu serii książek i fil‑

mów o Greyu, by na podstawie zawartych
w nich treści oraz ich recepcji, snuć so‑
cjologiczne refleksje na temat (nie)odnaj‑
dywania się współczesnych kobiet w re‑
lacjach miłosnych. Abstrahując nawet od
śmiałej i pobudzającej intelektualnie tezy
tego szkicu – że wyzwolenie relacji matry‑
monialnych spod pręgierza konwenansów
i przyjęcie w sferze związków intymnych
reguły bezwzględnej wolności w zasadzie
nie poprawiły sytuacji kobiet – artykuł jest
doskonałym przykładem tego, jak „poli‑
tyki relacji” zapisane w tekstach kultury
rezonują ze zmianami społecznymi, oby‑
czajowymi, psychologicznymi.
Książka Polityki relacji… – ze swoją
słuszną, realizowaną w kolejnych arty‑
kułach tezą o przenikaniu się, wzajem‑
nym oddziaływaniu zjawisk społecznych
i artystycznych – w tekście Iwasiów uka‑
zuje bardzo praktyczne zastosowanie te‑
go specyficznego trybu lekturowego. To
perspektywa, która traktuje tekst kultury
jako dokument, świadectwo istniejących
w społeczeństwie zjawisk i napięć. Tekst
ma w tym ujęciu przede wszystkim war‑
tość poznawczą, dopiero w drugim rzę‑
dzie estetyczną. Dla tak sprofilowanego
badania interesująca jest nie tylko zawar‑
tość i forma utworu, ale zwłaszcza recep‑
cja, reakcje, jakie wzbudza. Szczególnie
istotne są z kolei przyczyny pominięcia
tekstu w dyskursie krytycznym, zdradza‑
ją bowiem najwięcej informacji na temat
kryteriów odbioru. Jestem przekonana, że
takie nastawienie badawcze równie do‑
brze co w przypadku tematyki kobiecej
sprawdzi się w odniesieniu do kolejnych
słabo obecnych w oficjalnym dyskursie
głosów.
Malwina Mus
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