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Kino często postrzegane jest w kategoriach jednej z najpopularniejszych form 

zabawiania szerokich mas publiczności. Jako potężne i wpływowe medium 

spełnia także funkcję reprezentowania rzeczywistości, socjalizacji młodego 

pokolenia, utrwalania stereotypów i uprzedzeń, przekazywania dominującego 

systemu wartości. Jednocześnie wciąż zmieniająca się i niemożliwa do wierne-

go odwzorowania rzeczywistość społeczna powoduje, iż jej medialne reprezen-

tacje stają się uproszczone (Goban-Klas 2006: 202–204); często bowiem brak 

w nich miejsca na skomplikowane i złożone relacje międzyludzkie. W tym 

kontekście ważne wydaje się postawienie następujących pytań: czy twórców 

medialnych reprezentacji świata stać na innowacyjność? Czy możliwe jest 

zrezygnowanie przez nich z posługiwania się schematami i konwencjami, np. 

w przedstawianiu kobiecości i męskości? I czy zmiana w sposobie reprezenta-

cji kobiet i mężczyzn może wpływać na kształtowanie się pojęcia płci?

Fantazmaty płci i rodzaju

Symboliczne reprezentacje medialne, poprzez ukazywanie jak czuć, reagować, 

odbierać i postrzegać świat, kształtują psychikę jednostek. Powstaje jednak py-

tanie: jak owe reprezentacje mają się do rzeczywistości? 

Analizując ten problem w kategoriach mimesis, należy stwierdzić za 

Zbigniewem Melosikiem (1997, za: Gromkowska 2002: 20), że „pożądanie 

naśladowcze”, będące pragnieniem mającym swe źródło w sferze społecznej, 

związane jest z istnieniem postaci Innego, który wywiera wpływ na jednost-

kę. „I tak absolutna ekspresja kończy się absolutną imitacją: naśladujemy 

* Wybrane fragmenty niniejszego artykułu pochodzą z niepublikowanej pracy magi-
sterskiej pt. Transgenderyzm w kinie. Kinowe reprezentacje transgresji płci i rodzaju, napi-
sanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Slany z Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 
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sąsiadów, wrogów, bohaterów powieści, gwiazdy ekranu” (Melosik 1997, za: 

Gromkowska 2002: 20). Co więcej, mimetyczne relacje pełnią funkcję ma-

nipulacyjną, bowiem poprzez zastosowanie przemocy symbolicznej działają 

w interesie grupy panującej. Warto zatem się zastanowić, czy wizerunki pre-

zentowane w mediach nie stanowią jedynie imitacji imitacji, gdyż w takim 

ujęciu byłyby kopią oryginału, który nigdy nie istniał. Podkreślić należy, że nie 

istnieje pierwowzór modelu kobiecości i męskości, gdyż kategorie te i cechy 

je charakteryzujące stanowią wytwór kulturowo-społeczny. Tymczasem esen-

cjalizm obecny w przedstawieniach kobiet i mężczyzn wykorzystywany jest 

do podtrzymywania istniejących podziałów płciowych i ich egzemplifi kacji, 

jako jedynych, właściwych i prawdziwych. W przedstawieniach tych zapomina 

się, iż kategoria kobiety lub mężczyzny, którą charakteryzowałoby coś poza 

podobieństwem biologicznym, nie istnieje.

Gaye Tuchman (1978, za: Klimczak-Ziółek 2005: 404–406) twierdzi, że 

w środkach masowego komunikowania mamy do czynienia z tzw. symboliczną 

anihilacją, przejawiającą się w wykorzystywaniu stereotypowych przedstawień 

płci w celu zaprezentowania wizerunku kobiety. Ukazywana jest ona głównie 

w uważanych za typowe dla niej rolach – matki, gospodyni domowej, żony 

i obiektu seksualnego. Jednocześnie pomija się jej aktywność w sferze publicz-

nej, co powoduje potwierdzanie podstawowych opozycji: bierne – czynne, pry-

watne – publiczne. W tym kontekście nasuwa się spostrzeżenie, że środkami 

masowego przekazu nadal rządzi ideologia świata androcentrycznego, bowiem 

modele kobiecości i męskości w nich (re)produkowane wciąż są jednowymia-

rowe i powierzchowne oraz odnoszą się do polaryzacji płciowej i wynikającej 

z tego tradycyjnej dychotomii ról społecznych. Bardziej realistycznie tworzo-

ne wzorce pozwoliłyby na dostrzeżenie różnic nie tylko między płciami, ale 

zwłaszcza w obrębie płci. Przyczyniłyby się zatem do afi rmacji wielości i róż-

norodności wersji kobiecości i męskości. 

Podsumowując, specyfi ka kina polega głównie na tym, iż odtwarza ono ist-

niejące w danym systemie społecznym fantazmaty i mity. Reprezentacje kobiet 

i mężczyzn nie stanowią w prostej linii wytworu wyobraźni ich twórców, lecz 

opierają się na typach idealnych, ikonach, których (re)produkowanie i (re)-

interpretowanie pozwala na ich utrwalanie. Kino, chcąc ukazać postacie kobiet 

i mężczyzn, zamienia je w wampy1, głupie blondynki, chłopczyce, wieczne 

Ewy, ludzi czynu, amantów czy komików (Pitera 1989: 14). 

1 Kobieta wamp należy do najbardziej rozpowszechnionego typu wizerunku prezen-
towanego w kinie. Reprezentacja tej postaci opiera się głównie na połączeniu dwóch ste-
reotypów dotyczących kobiecości: zagrażającej mężczyźnie seksualności oraz największej 
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Kino polskie

Publiczność kina polskiego2 poddana była tym samym mechanizmom rozwoju 

kinematografi i co publiczność innych krajów. Oznacza to, że „komicy stwa-

rzali swoich bohaterów, publiczność chętnie oglądała tzw. serie” (Wojnicka, 

Katafi asz 2006: 118). Powodowało to, iż w procesie kreacji postaci posługiwano 

się podobnymi jak w krajach zachodnich modelami przedstawiania bohaterek 

i bohaterów. W ten sposób rodzime kino wypromowało postacie legendy, które 

na stałe wpisały się w pamięć Polaków. Przykładowo, do najbardziej znanych 

gwiazd polskiego kina lat trzydziestych należały Jadwiga Smosarska i Maria 

Bogda. Pierwsza z nich została wykreowana jako pewien typ i wzór do naśla-

dowania w szczególnych warunkach, na które składały się odzyskanie przez 

Polskę suwerenności oraz specyfi ka lat trzydziestych, w których kształtował 

się model kobiety o ambicjach zawodowych. Postacie grane przez Smosarską 

określane były jako posiadające „»wdzięk dziewczęcości«, (...) »proste i pozy-

tywne«, »szczere«, »pełne humoru i rzewności«, »skromne«, »urocze i pełne 

wyrazu«” (Hendrykowska 1999: 31). Smosarska grała głównie kobiety dzielne, 

szlachetne, odważne, niekiedy lekkomyślne, cały czas jednak oddane ojczyź-

nie. Okres po drugiej wojnie światowej z kolei to prymat wizerunku matki 

Polki, który ma swe źródła w kulcie Matki Boskiej i specyfi ce kultury polskiej, 

przywiązującej duże znaczenie do roli matki w społeczeństwie. Nacisk w po-

wstałych w tym okresie produkcjach położony został na ukazanie „anielskiej” 

cierpliwości oraz altruizmu głównych bohaterek, które zazwyczaj były posta-

ciami tragicznymi (zob. Oleksy 2001: 179–181). 

Reprezentacje kobiecości w kinie polskim nie są jednak jedynie kopia-

mi postaci wypromowanych w innych krajach, lecz mają także swe korzenie 

w kontekście historyczno-kulturowym naszego społeczeństwa. Na kontekst 

ów składają się, jak podaje Grażyna Stachówna (2001): stereotyp dzielą-

cy kobiety na dwie kategorie – madonny i dziwki; tradycja narodowa, która 

ukształtowała mit matki Polki; lęk przed kobietami, przejawiający się w braku 

zaufania do nich, brutalnym traktowaniu i pogardzie; mity kultury popularnej, 

które tworzą obraz kobiety młodej, urodziwej i zmysłowej jednocześnie jed-

kobiecej słabości – kruchości jej „natury”. Kobieta fatalna stanowi przedmiot, który swym 
ciałem i seksualnością przyciąga mężczyzn, by ich skrzywdzić. Zazwyczaj jednak postać tę 
spotyka kara lub śmierć, co ma na celu zachowanie podstaw patriarchalnej kultury. Kobieta 
wamp jest bowiem ucieleśnieniem tego wszystkiego, co mężczyzna chciał zdobyć, podpo-
rządkować i zniszczyć (zob. Pitera 1989).

2 Początki kina polskiego datuje się na 1902 rok, wraz z powstaniem fi lmiku Kazimierza 
Prószyńskiego Powrót birbanta (Wojnicka, Katafi asz 2006: 118).
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nak odznaczającej się głupotą, chciwością czy skłonnością do zdrady; obrona 

męskości przed demoniczną kobietą; charakterystyczny dla polskiego kina 

mizoginizm oraz lęki i obawy samych twórców dzieł fi lmowych przekładane 

na ekran kinowy.

Wszystkie wymienione cechy daje się zauważyć w produkcjach polskich 

powstałych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. 

Małgorzata Radkiewicz (1999: 159–169), która podjęła się utworzenia typo-

logii powstałych w komediach lat osiemdziesiątych wizerunków kobiecości, 

stwierdza, że można wyróżnić: kobietę „satelitę”, czyli wierną żonę, której 

spełnieniem jest praca w domu (Kogel-mogel); kobietę ekscentryczną, która 

odróżniając się od reszty społeczeństwa nie tylko swoim wyglądem, ale tak-

że śmiałymi oraz często kontrowersyjnymi poglądami, staje się przedmio-

tem drwin bądź ostracyzmu społecznego (Sztuka kochania); wyrodną córkę 

– niespełniającą oczekiwań rodziny, przykładowo kobietę zachodzącą w nie-

ślubną ciążę, buntującą się wobec przyjętych norm czy uciekającą z domu, by 

po chwili do niego powrócić (Wyjście awaryjne) oraz kobietę sukcesu, która 

przedstawiana jest raczej jako postać niekonwencjonalna, a przez to często nie 

jest traktowana poważnie (Wyjście awaryjne).

Lata dziewięćdziesiąte nie odbiegają znacząco od wizerunków wytworzo-

nych w poprzedniej dekadzie. Brakuje znajomości kobiecej psychiki – kobiet 

się nie nienawidzi, ale też się ich nie kocha. Spełniają one raczej rolę elemen-

tu pozwalającego na ukazanie przemocy, seksu, gwałtu lub sentymentalizmu. 

Pojawiają się w odniesieniu do nich wykształcone od wieków fobie, stereoty-

py czy urazy. Do głównych typów tego okresu należą postacie, które można 

określić jako papierowe lalki, a których podstawowym zadaniem jest stanie 

u boku swego męża, najczęściej członka mafi i lub bandyty (Psy, Sara, Vip) 

( Jankun-Dopartowa 1999: 171–184). W powstałych po transformacji ustro-

jowej fi lmach nacisk zostaje położony głównie na postacie męskie, ich uczucia, 

problemy, walkę o interesy. Wizerunki kobiet to przede wszystkim przedsta-

wienia dziwek, kobiet luksusowych, nimfetek, modliszek (Stachówna 2001), 

babochłopów i głupich blondynek (Wysocka 2005). Kreacja płci żeńskiej 

w fi lmach i serialach telewizyjnych lat dziewięćdziesiątych zasadza się na eks-

ponowaniu nieposkromionej i wyzywającej kobiecej seksualności (typ dziwki 

– Kroll, Chłopaki nie płaczą, Prostytutki, Psy, Edi, Reich, Operacja Samum, Dzień 

świra), infantylności, niewinności, która łączy się z potencjalnym zepsuciem 

(typ nimfetki – Sara, Panna Nikt, Słodko-gorzki), dominacji, agresji (typ mod-

liszki – Szamanka, Ajlawju, Tato), a także pobłażliwości wobec tych kobiet, 

gdyż postacie tak skonstruowane charakteryzuje podporządkowanie mające 

przejawiać się w spełnianiu życzeń swego pana i władcy – mężczyzny (typ 
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blondynki – E=mc2, Kariera Nikosia Dyzmy, Kiler, Poranek kojota). Co więcej, 

brzydota fi zyczna często towarzyszy emancypacji bohaterki (typ babochłopa 

– Tato, Dzień świra).

Dodatkowo przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowo-

dował, że kobiety znalazły się w sytuacji wcześniej nieznanej. Sytuacji, która 

jednocześnie umożliwiła im realizację własnych ambicji zawodowych. Nie po-

zostało to niezauważone przez twórczynie i twórców kina polskiego, którzy 

w swoich reprezentacjach kobiecości stworzyli – mający stanowić odzwier-

ciedlenie rzeczywistości – typ kobiety interesu. Postać ta charakteryzuje się 

rezygnacją z cech uważanych za typowo kobiece, takich jak delikatność i wyro-

zumiałość, ich miejsce zajmuje chłód, wyrachowanie, energiczność i zdobyw-

czość. Kobiety interesu rezygnują także z miłości, zastępując ją determinacją 

w postępowaniu, która ma doprowadzić je do osiągnięcia sukcesu zawodowego 

(Koniec gry, Dzieci i ryby, Komedia małżeńska) (Stachówna 2001). Wejście za-

tem kobiet do sfery, w której dominują mężczyźni, oznacza rezygnację ze swej 

kobiecości (lub jej części) i przyjmowanie cech uznawanych za typowo męskie. 

W latach dziewięćdziesiątych pobrzmiewało także echo obaw społecznych 

związanych z nowym systemem i liberalizacją poglądów na temat macie-

rzyństwa. Zjawisko to niewątpliwie znalazło swoje odzwierciedlenie w kinie, 

gdzie kobietę bardzo często ukazywano jako matkę lub przyszłą matkę. Dzieci 

w oczach twórców fi lmowych stanowiły najważniejszą wartość dla kobiety

– funkcjonowały one jako synonim dobra, analogicznego do pieniędzy 

(Pograbek, Jańcio Wodnik, Daleko od okna). Jednocześnie bohaterki, które zre-

zygnowały z uznanej przez twórców za naturalną potrzeby posiadania dziecka, 

często przedstawiane były jako egoistki lub wariatki, co oznaczało, iż ukazy-

wane były one w kategoriach wartościujących. Bezdzietność oznaczała tym sa-

mym ciężar wynikający z niewypełnienia obowiązku społecznego (Mazierska 

2004: 515–528).

Podsumowując, tworzenie fi lmowych mitów powoduje ich przenikanie 

do świadomości zbiorowej, wywołując ich społeczną akceptację jako realnych 

modeli kobiet oraz usprawiedliwienie ich przedmiotowego traktowania. Mity 

te, ukazując, że najważniejszym atutem kobiety jest jej ciało, sprowadzają ją do 

obiektu umilającego życie męskiej części populacji. Intelektualne możliwości 

kobiet zazwyczaj zostają zepchnięte na margines relacji. Jeśli jednak adaptacja 

do warunków społecznych (transformacja ustrojowa oraz społeczno-gospo-

darcza) wymaga ukazania zmian zachodzących w sferze społecznej (kobiety na 

rynku pracy), postacie kobiet przejmują cechy i zachowania charakteryzujące 

mężczyzn. Rezygnują zatem z części lub całej siebie, aby przyjąć tożsamość na 

wzór męskiej, co z kolei ułatwi im zaistnienie w zdominowanym przez męż-
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czyzn systemie społecznym. Pozwala to tym samym na potwierdzenie męskiej 

dominacji w świecie. 

Wspomniana już Stachówna, po analizie kobiecych wizerunków w fi lmach 

lat dziewięćdziesiątych, w artykule Suczka, Cycofon, Faustyna i inne kobiety 

w polskim fi lmie lat dziewięćdziesiątych pisze: 

poniewieranie ekranowymi kobietami po prostu się przejada, nuży i nudzi, staje się 
ograną konwencją, której może już wkrótce szanującemu się reżyserowi nie będzie wy-
padało użyć. A wtedy – prawem zwykłego kontrastu – na ekranie pojawią się boha-
terki, które zamiast rozbierać się, zdradzać i paplać bez sensu, zaczną wreszcie budzić 
sympatię i szacunek swych partnerów oraz – co jednak ważniejsze – widzów kinowych 
(Stachówna 2001).

Czy te marzenia jednak mogą się spełnić? Czy w polskim kinie wizerun-

ki dziwek, babochłopów, blondynek, modliszek nie są zastępowane bardziej 

adekwatnymi do naszych czasów postaciami, w których nadal następuje pro-

jekcja męskich lęków i wyobrażeń? Czy nie mamy obecnie do czynienia ze 

swoistym przysłonięciem owych obaw ironią, wyrażoną w bardziej aktualnej 

formie? Przykładowo, wspominane już feministki będą przedstawiane już nie 

jako kobiety grube, brzydkie i niekobiece, lecz jako postacie nieposkromione 

seksualnie, złośliwe, bezduszne oraz dwulicowe. Nadzieję na zmianę w kinie 

polskim przynoszą reżyserki, które, tworząc obraz bliższy rzeczywistości, 

starają się ukazać złożoność sytuacji psychologicznej, materialnej, społecznej 

i kulturowej kobiet będących bohaterkami ich fi lmów. Jednak twórczynie te 

często klasyfi kowane są jako przedstawicielki kina niszowego, co oznacza, że 

do społecznej świadomości docierają wizerunki tworzone w głównym nurcie 

kina, które opanowane zostało przez mężczyzn. To oni bowiem zawładnęli 

w Polsce masową wyobraźnią, przenosząc na ekran swoje obawy, lęki i frustra-

cje – wpajają przez to polskiej publiczności mylny, esencjonalny obraz polskiej 

kobiety jako matki, radykalnej feministki czy zgorzkniałej kobiety samotnej.

Na poparcie tej tezy przedstawiona zostanie analiza jednych z najbardziej 

dochodowych fi lmów ostatnich lat, duetu Andrzeja Saramonowicza oraz 

Tomasza Koneckiego, a mianowicie Testosteronu (2007), Lejdis (2008) oraz 

Idealnego faceta dla mojej dziewczyny (2009), które są produkcjami kina głów-

nego nurtu. Przeciwstawione zostaną im obrazy Doroty Kędzierzawskiej, takie 

jak Nic (1998) oraz Pora umierać (2007), a także Ono (2004) i 33 sceny z ży-

cia (2008) Małgorzaty Szumowskiej, które nazwać można twórczyniami kina 

kobiet w Polsce, a których bohaterki odbiegają od stereotypowych wzorców 

i modeli tworzonych na srebrnym ekranie.
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Męska dominacja w kinie głównego nurtu?

Jak już zostało powiedziane, „teksty” medialne wytwarzają w odbiorcy okre-

śloną konceptualizację świata. Tym samym wpływają na jego relacje z inny-

mi jednostkami społecznymi, gdyż w specyfi czny sposób ukazują, jak żyć, 

czuć, reagować. Przeważająca część owych przekazów ma dodatkowo na celu 

podtrzymanie męskiej dominacji w świecie. Film Testosteron nie jest wyjąt-

kiem. Wydaje się bowiem, że jego podstawowym przesłaniem jest publiczne 

przedstawienie seksistowskiej ideologii, wyrażającej się w cytacie: „nie zada-

waj się z kobietami, bo to suki, zdradliwe dziwki i humorzaste nimfomanki” 

(Testosteron). Co więcej, Testosteron to obraz zdominowany niemal całkowicie 

przez mężczyzn (wizerunki kobiece są mało eksponowane, głównie się o nich 

mówi; twórcami fi lmu są mężczyźni), dlatego też kobiety są ukazane jedynie 

przez pryzmat wyobrażeń mężczyzn na ich temat.

W fi lmie Koneckiego i Saramonowicza przedstawiona zostaje odwieczna 

„walka płci”, w której to mężczyźni ukazani są jako ofi ary kobiet. Tytułowy 

hormon odpowiedzialny jest za wszelkie krzywdy, jakie mężczyźni czynią ko-

bietom. Oznacza to, że zdrada oraz przedmiotowe ich traktowanie wynika 

z determinacji biologicznej. Testosteron odpowiedzialny jest, według twórców 

fi lmu, za erotyzację psychiki mężczyzn i całkowitą seksualizację relacji kobie-

ta–mężczyzna, co w rezultacie powoduje postrzeganie kobiety jako obiektu 

seksualnego. Męscy bohaterowie wyrażają przekonanie, iż płeć żeńska reali-

zuje się jedynie poprzez swoją fi zyczność, a seks z partnerem nader często jest 

środkiem umożliwiającym podniesienie własnego statusu społeczno-ekono-

micznego. Kobiety w omawianym fi lmie stanowią własność swych kochan-

ków i mężów, a uważana za wrodzoną im zdradliwość czyni z nich „kobiety 

lekkich obyczajów” oraz postacie przebiegłe, które dla pieniędzy i swego wize-

runku krzywdzą innych. „Ofi arami” kobiet w Testosteronie stają się mężczyźni, 

którzy zostali opętani ich urokiem i seksapilem3. Postacie żeńskie w fi lmie 

Koneckiego i Saramonowicza to także furiatki, histeryczki i kobiety niebez-

pieczne4. Seksualność jest ich jedyną bronią, którą wykorzystują w celu oszu-

kania mężczyzny. Co ciekawe, zmiana społeczno-ideologiczna, a dokładniej 

wpływ myśli feministycznej, spowodowała, jak dowiadujemy się od kelnera 

Tytusa (Borys Szyc), że „kobietom się w dupie poprzewracało” (Testosteron). 

Prawdziwym przeznaczeniem kobiety jest bowiem służenie (głównie seksual-

3 Przykładowo niedoszła małżonka Kornela (Piotr Adamczyk) Alicja (Magdalena 
Boczarska) wykorzystuje go, aby wypromować swoją płytę.

4 Np. żona Janisa (Cezary Kosiński), brata głównego bohatera.
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ne) swojemu mężczyźnie, gdyż pod zewnętrzną powłoką kobiety sukcesu czy 

intelektualistki kryć się musi, jak uważają twórcy fi lmu, jakaś wrodzona płci 

żeńskiej głupota.

Na tak zbudowany obraz kobiet odpowiedzią miał stać się fi lm Lejdis, który 

został, jak na ironię, nakręcony przez tych samych twórców co Testosteron. Była 

to zatem „kobieca” odpowiedź na mizoginizm obecny w poprzednim fi lmie, 

wyrażona jednak w rzeczywistości męskimi słowami i fantazmatami. Lejdis to 

historia opowiadająca rok z życia czterech przyjaciółek: samotnie wychowu-

jącej syna nauczycielki (Łucja), ponad wszystko pragnącej dziecka prawniczki 

(Gośka), zagubionej i pragnącej mieć większy biust utrzymanki swojego męża 

(Monia) oraz kobiety odrzuconej i mszczącej się na mężczyznach, których 

traktuje jako obiekty seksualne – korektorki pisma kobiecego (Korba). 

Każda z postaci jest inna, ale każda z nich buduje całościowy obraz ko-

biety współczesnej w oczach męskich reżyserów. Kobiety te topią swe smut-

ki w alkoholu, nadmiernie przeklinają i narzekają na mężczyzn. Okazują się 

kapryśne i zmienne, co powoduje powielanie schematu kobiety niestabilnej 

emocjonalnie. Łucja (Edyta Olszówka) jak naiwna nastolatka daje się oszukać 

mężczyznom, co wynika z chęci zapewnienia swojemu synowi ojca, którego 

obecność uważana jest za konieczną dla właściwego rozwoju chłopca. Gosia 

(Izabela Kuna), której tryb życia wyznacza owulacja, jest kobietą nieszczęśliwą, 

gdyż nie może zajść w ciążę. Ciążę, która w oczach twórców nie tylko jest 

spełnieniem natury kobiety, ale także elementem mającym utrzymać przy niej 

męża, który, jak się okazuje, „kocha inaczej”. Postać stworzona przez Annę 

Dereszowską (Korba) to współczesny odpowiednik mitu femme fatale przenie-

sionego w kontekst polski. Korba to demon kobiecości, o którym marzą wszy-

scy mężczyźni. Demon, który posługując się swą seksualnością, wykorzystuje 

i poniża mężczyzn stanowiących jedynie przedmiot zaspokojenia seksualnych 

fantazji. Ostatnia z bohaterek, Monika (Magdalena Różczka), skrzywdzona 

przez los, gdyż pozostawiona przez matkę, do której cały czas podświadomie 

się porównuje, szuka sposobu na docenienie przez męża i otoczenie. Jedynym 

wyjściem z tej sytuacji staje się dla niej powiększenie biustu. 

Tytuł fi lmu sugeruje, że mamy do czynienia z damami. Bezcelowe jest 

jednak szukanie w głównych bohaterkach cech mających wyznaczać przy-

należność do tej kategorii. Postacie te bowiem wydają się męskimi mózgami 

w kobiecych ciałach, co przejawia się na poziomie dosadnych dialogów o sek-

sie, instrumentalnym traktowaniu płci przeciwnej oraz topieniem smutków 

w alkoholu. Dodać należy, że każda z tych kobiet choruje na samotność, nie-

spełnienie czy naiwność. W fi lmie zostaje odwrócona opozycja męskie–ko-
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biece wraz ze strukturami myślowymi cechującymi ten binaryzm. W Lejdis to 

panie zatem myślą pochwami, one wykorzystują, przeklinają i piją na potęgę. 

A pod maską samodzielności, niezależności ukrywają zagubienie, samotność 

i potrzebę wypełnienia swej kobiecości – przez posiadanie dziecka, męża lub 

piersi z pierwszych stron magazynów dla panów. Seksualność kobiet wykorzy-

stana jest jako element ratowania sytuacji, karania mężczyzn i knucia zemsty. 

Wizerunki kobiece stworzone w Lejdis oraz Testosteronie wpisują się w (re)-

produkcję technologii gender (technologies of gender), o której szczegółowo pi-

sała Teresa de Lauretis (1987). Oznacza to, iż przedstawienia płci żeńskiej 

w zanalizowanych fi lmach nie tylko nie posiadają dla jednostki realnych impli-

kacji społecznych, ale także subiektywnych. Stan taki wynika ze specyfi ki kina 

głównego nurtu, które trwa dzięki stwarzaniu dystynkcji opartych na procesie 

znaczenia (signifi cation) oraz stanowi efekt ideologicznego dyskursu na temat 

płci. Dyskursu, który podkreślając odmienność kobiety, czyni ją nie tylko róż-

ną od mężczyzny, ale od człowieka w ogóle.

Stereotypowe przedstawienia i utarte schematy nadal stanowią podstawo-

wy element wykorzystywany przez męskich twórców fi lmowych w celu uka-

zania współczesnej kobiety. Gdyby zdecydowali się oni na wykroczenie poza 

owe stereotypowe reprezentacje, wizerunki takie mogłyby się przyczynić do 

rozpadu stereotypów genderowych. Prawdziwym wyzwaniem pozostaje jed-

nak odnalezienie sposobu na wyrażenie oraz afi rmację kobiecych seksualności, 

tożsamości oraz niepowtarzalności doświadczenia, przy jednoczesnym ukaza-

niu szacunku dla ich gustów i wrażliwości. 

Ostatni z analizowanych fi lmów głównego nurtu – Idealny facet dla mo-

jej dziewczyny – to obraz, któremu daleko jest do afi rmacji różnorodności 

i wielości jednostkowych tożsamości. Postacie kobiece zostały w nim bowiem 

przedstawione jako dwulicowe, przeintelektualizowane materialistki, rady-

kalne feministki i lesbijki. Film jest z jednej strony sumą lęków i fantazma-

tów związanych ze szczególnie nielubianą w Polsce formą aktywności kobiet

– feminizmu radykalnego. Z drugiej obrazuje, iż jedynym sposobem na zna-

lezienie szczęścia przez kobietę jest życie według patriarchalnego scenariusza 

– spełnienie się jako żona oraz matka (Luna). 

Idealny facet… przedstawia w formie dość przerysowanej stereotypy do-

tyczące ruchu feministycznego w Polsce. Jak dowiadujemy się z fi lmu, walka 

o prawa kobiet to jedynie przykrywka dla życia w pogoni za pieniędzmi, które 

usłane jest obłudą oraz obsesją wyeliminowania mężczyzn. Przedstawienia ko-

biet skupiają się zatem na ukazaniu, że feministki-lesbijki to kobiety niewyży-

te seksualnie, zdradliwe (Klara – przywódczyni ruchu zdradza swoją partnerkę 

Lunę) oraz hipokrytki. Przykładowo, Klara (Izabela Kuna) – liderka ruchu, 
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jako radykalna feministka z Polski brzydzi się pornografi ą, gdyż w jej oczach 

jest to profanacja, degradacja i poniżenie kobiety. Decyduje się jednak na na-

kręcenie fi lmu pornografi cznego, gdyż potrzebuje pieniędzy na działalność 

w ruchu. Jej hipokryzja przejawia się także poprzez bywanie w klubach z kobie-

cym striptizem, które według radykalnych feministek uwłaczają godności nie 

tylko tam pracujących, ale i przebywających. Striptiz kobiecy oznacza bowiem 

podporządkowanie ciała kobiety męskiemu spojrzeniu. Bohaterka zagrana 

przez Izabelę Kunę to postać dwulicowa i zdradliwa, dla której najważniejszy 

jest status społeczno-ekonomiczny. Dla kobiet, które nie mogą jednak znaleźć 

swego miejsca w ruchu feministycznym (jak Luna, grana przez Magdalenę 

Boczarską), twórcy przygotowali patriarchalny scenariusz – spełnienie się jako 

żona oraz matka.

Bardzo intrygująca jest postać ikony ruchu feministycznego – profesor 

Ryszardy Katzówny (Krzysztof Globisz), której status płciowy wydaje się co 

najmniej wątpliwy5. Postać grana przez Krzysztofa Globisza to światowy au-

torytet, a kobiecość dla niej/niego to kwestia wyboru. Odnoszę nieodparte 

wrażenie, że twórcy Idealnego faceta... na swój jakże specyfi czny sposób próbują 

pokazać ruch feministyczny jako jedynie misternie zbudowaną fasadę, za którą 

kryje się odwieczna prawda, że światem i tak rządzą mężczyźni. Sugeruje nam 

to, iż kobietą może być każdy (tak jak stało się to w przypadku prof. Katzówny), 

jednak by stać się autorytetem i ikoną ruchu społecznego, konieczny jest już 

jakiś pierwiastek męski.

Analiza tych postaci kobiecych pozwala na wysnucie jednego ważnego 

wniosku: w kinie głównego nurtu w Polsce przedstawienia wizerunków kobiet 

są wyrazem nowych lęków, z jakimi muszą się zmierzyć współcześni męż-

czyźni – kobiecą niezależnością i walką o swoje prawa, co wiąże się z podwa-

żaniem męskiej dominacji w społeczeństwie polskim. Projekcja owych lęków 

na srebrnym ekranie powoduje, że stare stereotypy są zastępowane nowymi, 

co nie oznacza, iż bardziej przychylnymi dla tzw. płci pięknej. Nowe wize-

runki kobiece bowiem nadal oparte są na męskich wyobrażeniach, którymi 

z kolei nader często rządzi ideologia seksistowska. Oznacza to tym samym, 

że w kinie polskim głównego nurtu mamy do czynienia z niemożnością opi-

sania kobiecej tożsamości w kategoriach niemęskich, niestworzonych przez 

mężczyzn. Ujmując ten fenomen słowami Zygmunta Baumana (2007: 38), 

stwierdzić należy, iż na jednym końcu globalnej hierarchii znajdują się ci (czy-

taj: mężczyźni), którym pozwolono tworzyć swój projekt życiowy i tożsamość 

5 Ostatnie sceny utwierdzają nas w przekonaniu, iż jest to mężczyzna, który po roz-
dzieleniu z ukochaną – Marią (Danuta Stenka) – stał się walczącą feministką i Polką Roku.
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według własnych upodobań, na drugim końcu – tacy (czytaj: kobiety), którym 

tej możliwości się odmawia. To inni bowiem narzucają im podmiotowość, któ-

ra bardzo często jest stereotypowa i upokarzająca. 

Feministyczna analiza krytyczna

Dla feminizmu kino od dawna stanowiło temat niezwykle interesujący, po-

nieważ to w nim męska dominacja przejawia(ła) się najwyraźniej. Nie tylko 

było/jest ono tworzone głównie przez mężczyzn, ale także przedstawia(ło) ich 

wizję kobiecości6. Feministyczna analiza „tekstów”7 powstałych na potrzeby 

społeczeństwa konsumpcyjnego (fi lmów, seriali telewizyjnych, reklam) (zob. 

Pitrus 2000) ukazała wiele istotnych wątków, które pozwoliły na krytykę me-

dialnych reprezentacji kobiecości, komunikowania masowego oraz społeczeń-

stwa konsumpcyjnego. Sam feminizm, podejmujący społeczno-ideologiczną 

krytykę funkcjonowania kina oraz wytworzonych reprezentacji (zwłaszcza 

kobiecości), można zaliczyć do nurtu zwanego hermeneutyką podejrzeń, który 

charakteryzuje się nie tylko gromadzeniem sensu i jego interpretacją, ale także 

nieufnością wobec zastanych znaczeń i ich dekonstrukcją w celu wydobycia 

głębszych sensów (zob. Rosińska 2001).

Swoistej dekonstrukcji zastanych znaczeń dokonała Laura Mulvey (1975, 

za: de Lauretis 1987: 98), która poddała analizie klasyczne fi lmy hollywoodz-

kie lat trzydziestych, czterdziestych i pięćdziesiątych. W tekście Przyjemność 

wzrokowa a kino narracyjne, powstałym na podstawie owej analizy, udowadnia 

ona, iż specyfi czny sposób prowadzenia narracji w kinie głównego nurtu cha-

rakteryzuje się nastawieniem na dostarczenie męskiemu widzowi przyjemności 

czerpanej z oglądania wizerunków kobiecych. Jednocześnie owe narracje nie 

pozwalają na opisanie kobiecej tożsamości, zostaje ona bowiem sprowadzona 

do obiektu seksualnego, a sposobność tworzenia znaczenia, historii i kultu-

ry zostaje jej odebrana. Kino podporządkowane zostaje zatem patriarchalnej 

ideologii, gdyż defi niuje kobietę jako spektakl, na który można popatrzeć, oraz 

obraz, który można pożądać (de Lauretis 1987: 99). 

6 Więcej o początkach feministycznej analizy krytycznej w artykule A. Helman
(1991).

7 Za tekst kulturowy uważa się każde przedstawienie/wypowiedź mające/mającą na 
celu wytworzenie określonego znaczenia zjawiska przedstawianego/opisywanego (zob. 
Barker 2005: 11).
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Jak wskazuje natomiast w artykule Kino kobiece jako kino buntu Claire 

Johnson (1991) dyskurs patriarchalny, który zawładnął produkcjami hol-

lywoodzkimi, ograniczył możliwość postrzegania kobiet jako indywidual-

nych artystek. Ideologia seksistowska panująca na srebrnym ekranie, według 

badaczki, opiera się na opozycji mężczyzna–niemężczyzna. Jak ujmuje to 

sama Johnson, „obraz kobiety staje się jedynie śladem wykluczenia i represji 

Kobiety” (1991: 15). Zerwanie z taką reprezentacją postaci kobiety wymaga 

jednak zmian, które pozwoliłyby, aby spojrzenia i doświadczenia kobiet sta-

nowiły rzecz najważniejszą w tworzonych projektach. Jest to bowiem jedyny 

sposób na ukazanie ucisku kobiet, który nie był możliwy do uchwycenia z po-

zoru niewinną kamerą – w rzeczywistości podporządkowaną męskiej ideologii 

( Johnson 1991: 19–20). O krok dalej idzie wspomniana de Lauretis, która 

potencjał kina we wpływaniu na rzeczywistość społeczną widzi w stworzeniu 

całkowicie kobiecego trendu, czyli kina tworzonego przez kobiety, dla ko-

biet oraz kina, którego źródłem stałby się świat widziany ich oczami (zob. de 

Lauretis 1987: 127–146).

Feministyczna koncepcja kina kobiecego postuluje zatem uwzględnienie 

kobiecych doświadczeń, posiadanie możliwości wyboru konwencji narracyjnej 

zależnej od podmiotowości autorki czy autora tekstu fi lmowego oraz uwzględ-

nienie w nim zmiennych rasowych, seksualnych i klasowych. Tworzenie przez 

kobiety dzieł fi lmowych, czy też bardziej ogólnie sztuki, pozwoliłoby, według 

feministek, na ich udział w tworzeniu kultury i historii. Tym samym mogłyby 

one mieć współudział w procesie konstruowania znaczeń, które wymykałyby 

się dominującej i opresyjnej kulturze. Kobieca perspektywa w kinie pozwo-

liłaby na przełamanie patriarchalnego dyskursu (Radkiewicz 2001: 68–69). 

Dzięki temu kobieta mogłaby odzyskać status podmiotu, który został jej ode-

brany przez kino w momencie uczynienia z niej obiektu seksualnego (pożąda-

nia), nieposiadającego własnej, indywidualnej tożsamości.

O ile kilkadziesiąt lat temu feministyczna analiza kultury popularnej od-

rzuciła kino głównego nurtu oraz patriarchalno-burżuazyjny model widza, 

który przyczynił się do represjonowania kobiecości, o tyle obecnie femini-

styczne analizy kina i telewizji skupiają się na działalności kobiet. Twórczość 

ta odczytana zostaje jako wyzwanie rzucone męskiemu sposobowi patrzenia 

i interpretacji (zob. Gledhill 2001: 45). Kobiecą sztukę bowiem charakteryzuje 

odmienne od ofi cjalnego spojrzenie na konstrukt dyskursywno-performatyw-

ny, jakim jest płeć społeczno-kulturowa. Artystki, których fi lmy wpisują się 

w ramy kina niszowego, w swoich dziełach przedstawiają subiektywną wizję 
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rzeczywistości społecznej. Jednocześnie takie dzieła stają się sposobem na po-

szukiwanie własnych znaczeń, ich tworzenie i reinterpretowanie (Radkiewicz 

2001: 69). De Lauretis (1987: 18) działalność grup (np. niszowych artystek), 

które w swoich produkcjach przedstawiają odmienną interpretację płci, sytuuje 

w ramach lokalnej siły oporu, lokalnej subiektywności oraz samoreprezentacji.

Polskie kino kobiece

Znajdujące się na drugim końcu kontinuum wizerunki kobiece kreowane 

przez twórczynie – reżyserki, u których rys psychologiczny postaci staje się 

bardziej złożony, a tym samym bardziej realny, uznać można za wyraz lokal-

nej subiektywności oraz odmiennej interpretacji tożsamości kobiet w Polsce. 

Przykładowo, Dorota Kędzierzawska w fi lmie Nic oraz Małgorzata Szumowska 

w Ono decydują się na przybliżenie historii kobiet, które muszą poradzić sobie 

z problemem niechcianej ciąży. Każda reżyserka stara się inaczej przedstawić 

losy bohaterek, którym system społeczny przydzielił rolę matek, obie jednak 

w swoich reprezentacjach próbują łamać stereotypowe podejście do macie-

rzyństwa. Hela (Anita Kuskowska-Borkowska), główna bohaterka Nic, której 

sytuacja materialna nie pozwala na urodzenie kolejnego dziecka, decyduje się 

na uduszenie go. Do takiego czynu doprowadza ją nie tylko zaburzona relacja 

z mężem-tyranem, ale także bezwzględność systemu, który nakłada na nią 

nadmiar obowiązków. Hela musi zajmować się trójką małych dzieci, a także 

wykonywać wszelakie prace domowe. Nic dziwnego więc, że wiadomość o cią-

ży wywołuje w tej bohaterce lęk, związany nie tylko z niemożnością utrzymania 

kolejnego dziecka, ale także brakiem sposobności zapewnienia posiadanym już 

dzieciom godnych warunków życia. Hela zatem stara się usunąć ciążę, jednak 

„bezduszność” instytucji medycznych jest dla niej nie do pokonania. Lekarze 

często odwołują się do prawa boskiego, zgodnie z którym ciało kobiety jest na-

czyniem, w którym wypełnia się wola boga. Zadaniem kobiety jest urodzenie 

i zostanie matką. Hela łamie jednak stereotyp kobiety, dla której najważniejszą 

wartością jest dziecko, stereotyp matki (czy dobitniej matki Polki). Pozwala 

bowiem, by starsze dzieci pilnowały młodszych, a także zabija to nowo naro-

dzone. 

Mimo iż Nic opowiada tragiczną historię kobiety, która dla dobra rodzi-

ny musiała zabić niemowlę, reżyserka w fi lmie stroni od sentymentalizmu, co 

pozwala widzowi obserwować brutalność sytuacji, w jakiej niejednokrotnie 

znajdują się kobiety w Polsce. Kędzierzawska zatem, poprzez konfrontację 
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nadmiaru miłości z jej brakiem, ukazuje tragizm sytuacji wielu Polek podpo-

rządkowanych zasadom patriarchalnego społeczeństwa. Społeczeństwa, które 

jasno przydziela role męskie i żeńskie oraz pozwala innym decydować o pra-

wach reprodukcyjnych kobiet i o ich ciałach.

Z kolei Małgorzata Szumowska w fi lmie Ono stworzyła postać Ewy 

(Małgorzata Bela), dwudziestodwuletniej kobiety starającej się zbudować więź 

ze swoim nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Znaczącym momentem jest po-

jawiająca się w narracji opowieść o perle, która powstaje w wyniku niechcianej 

ingerencji ciała obcego w ciało perłopławu, a która to opowieść jest analogią do 

sytuacji głównej bohaterki. Od tej chwili Ewa, początkowo odrzucająca rozwi-

jające się w niej nowe życie, zaczyna je akceptować i pielęgnować najlepiej jak 

potrafi . Bohaterka ta musi poradzić sobie z nieprzychylnym dla niej środowi-

skiem społecznym, które nazwie jej dziecko bękartem. Musi także borykać się 

z własnymi ambiwalentnymi odczuciami, na które składają się z jednej strony 

radość z możliwości dania życia, a z drugiej strach przyjęcia za nie odpowie-

dzialności. Wraz z rozwojem ciąży Ewa powoli uczy się być matką, odkrywa 

w sobie miłość. Postać grana przez Belę jest przykładem kobiety łamiącej ste-

reotyp nieodłącznego kobiecie instynktu macierzyńskiego.

Szumowska ukazuje dodatkowo, że ciąża nie oznacza dla kobiety końca 

czerpania radości z takich codziennych zajęć jak pływanie, skakanie czy bie-

ganie – łamie to stereotyp brzemienności jako stanu „zamykającego” kobietę 

w domu. Reżyserka porusza także temat prawa decydowania kobiet o swoim 

ciele, które poddane normom prawnym, medycznym i obyczajowym zostaje 

uznane jedynie za swoisty inkubator nowego życia. 

Kobiety reżyserki nie skupiają się jednak tylko na łamaniu istniejących ste-

reotypów. Pokazują one także swoje wizje kobiet i etapów życia, które w kinie 

bardzo często zostają pominięte. Przykładowo, twórczyni Nic stworzyła obraz 

kobiety w sile wieku, która zaczyna się godzić ze światem i biegiem losu oraz 

walczy o swoją godność. Pora umierać to historia dziewięćdziesięciojednolet-

niej pani Anieli (Danuta Szafl arska), która mimo swego wieku nie traci entu-

zjazmu. Postać stworzona przez Kędzierzawską i mistrzowsko zagrana przez 

Szafl arską łamie stereotyp kobiety starszej i babci. Aniela nie jest postacią 

zgorzkniałą, choć ma swoje dziwactwa, takie jak podglądanie sąsiadów czy 

rozmawianie ze swoją najlepszą psią przyjaciółką Filą. Dziwactwa te wynikają 

jednak raczej z nudy dnia codziennego i samotności niż ze wścibstwa przy-

pisywanego osobom starszym. Wnuczka pani Anieli prezentuje typ rozpusz-

czonego i nastawionego na konsumpcję dziecka, natomiast jej relacje z babcią 

oscylują jedynie wokół rozmów o pierścionku, który dostanie po jej śmierci. 
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Stosunki babcia–wnuczka nie zostały w fi lmie oparte na stereotypach, zatem 

pani Aniela nie toleruje takiej postawy u swojej wnuczki, upomina ją i karci. 

Takie przedstawienie głównej postaci powoduje, iż odbieramy ją nie jako ty-

pową staruszkę, zdolną do poświęceń dla wnuków, ale jako kobietę znającą 

wartość swego życia. Graną przez Szafl arską bohaterkę charakteryzuje dodat-

kowo optymizm względem swego losu, ale odnajdziemy w niej także rozczaro-

wanie i rozgoryczenie, wynikające z niespełnionych nadziei o synu, który kon-

takt z matką ogranicza do niezbędnego minimum. Co więcej, z jednej strony 

Kędzierzawska stara się ukazać widzowi, iż starość to wykluczenie ze świata 

społecznego. Oznacza to konieczność przyjęcia wobec niego postawy obronnej 

(która w przypadku opisywanej postaci zasadza się na dystansie do innych 

oraz ciętym dowcipie). Z drugiej strony, to także wyrwanie się z konwenansów 

i gier, możliwość grania samej siebie taką, jaką jest się w rzeczywistości. Film 

skupia się zatem na czerpaniu przez kobiety starsze radości z życia podczas 

codziennych, rutynowych czynności, które budują ramy ich egzystencji.

Z kolei druga twórczyni kina kobiet w Polsce, Małgorzata Szumowska, 

w fi lmie określanym często jako biografi a autorki – 33 sceny z życia – rysuje 

obraz kobiet różnych pokoleniowo. Film ten jednak nie jest epatującą senty-

mentalizmem elegią o śmierci, lecz przedstawia jej banał i ukazuje sposoby 

uporania się z nią. Julia ( Julia Jentsch) jest artystką, jej mąż słynnym kompozy-

torem. Matka Julii – Barbara (Małgorzata Hajewska-Krzysztofi k) to autorka 

bestsellerowych powieści, ojciec Jurek (Andrzej Hudziak) – dokumentalista. 

Od kiedy Barbara dowiaduje się, że jest chora na raka, publiczność widzi ją 

umierającą, bladą, wyniszczoną. Ze sceny na scenę Szumowska rysuje obraz 

kobiety, która została wymazana z kina polskiego – kobiety cierpiącej, umiera-

jącej, pokazanej w jak najbardziej realistyczny sposób. Kobiety, która traci kon-

takt ze światem i samą sobą, która okazuje się nieznośna, kapryśna i złośliwa. 

Wokół niej natomiast każdy z bohaterów próbuje poradzić sobie z jej śmiercią. 

Julia zatapia się w swojej sztuce, Kaśka – siostra Julii (Izabela Kuna) odcina 

się od rodziny. Radzenie sobie ze śmiercią, jak się okazuje, nie musi być jednak 

przesiąknięte doniosłością, patosem czy stanami ciągłej rozpaczy. Bohaterki te 

bowiem zdolne są do agresji lub wisielczego humoru. 

Podsumowanie

Analiza relacji przedstawianych w kinie głównego nurtu pozwala na spostrze-

żenie, iż nie mamy jedynie do czynienia z odzwierciedleniem najważniej-
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szych fantazmatów dotyczących kobiet i społeczeństwa, ale także z alienacją, 

manipulacją i indoktrynacją. Uwzględniając globalizację i wynikający z niej 

proces ujednolicania treści, można przyjąć, iż następuje oderwanie treści od 

realiów i codziennego życia oraz zastępowanie ich treściami charakterystycz-

nymi dla innych kultur lub treściami całkowicie nowymi, mającymi stać się 

podstawą charakterystyki okresu, w którym powstają. Tak odbieram fi lmy 

Saramonowicza i Koneckiego, ciesząc się jednocześnie, że powstaje przeciw-

waga w postaci polskiego kina kobiecego, które, niestety, uważane za kino ni-

szowe nie ma tak dużego wpływu na wyobraźnię masowego odbiorcy. Zatem: 

nienawiść czy uwielbienie wobec kobiet polskich? Trudno odpowiedzieć na to 

pytanie jednoznacznie. Z jednej bowiem strony kobiety reżyserki starają się 

ukazać złożoność sytuacji kobiet polskich, uwzględniając w ich przedstawie-

niach zmienne klasowe, ekonomiczne czy pokoleniowe. Męscy twórcy jednak 

nadal posługują się retoryką kobiety jako Innego, starając się pokazać publicz-

ności, iż jedynym sposobem na poradzenie sobie z emancypacją kobiet jest 

ich wyśmianie oraz podanie w wątpliwość wysuwanych przez nie postulatów. 

Kobieta jako Inny to obcy, który stanowi zagrożenie dla męskiej tożsamości. 

Niestety, reżyserzy omawiani w niniejszym artykule nie zauważają, iż jedy-

nie afi rmacja tożsamości innych jednostek pozwala zachować różnorodność 

i umożliwia rozkwit indywidualnej wyjątkowości. Twórcy męscy muszą pogo-

dzić się z faktem, że kobiety mają prawo do skonstruowania swej podmioto-

wości według indywidualnych potrzeb i pragnień. My natomiast, jako człon-

kowie społeczeństwa, „(...) musimy wypracować (...) ideę uniwersalizmu, który 

nie dawałby przewagi jednej czy drugiej stronie, ale pozostawiał ludzkość w jej 

różnorodności, a zatem w jej wewnętrznej zmienności” (Agacinski 2000: 39).
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