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przemawiaj¹c¹ g³osem samowiedzy i wysokiej samooceny [self-awareness and self-im-
portance]� (s. 198). Kobietê, której podró¿ w g³¹b siebie �wymaga przekraczania po wie-
lekroæ granic »ja«, kiedy to podmiot napotyka pomiot � w³asne kobiece cia³o, cia³o ko-
chanka, ¿ebraczki, parszywego psa � i w tych spotkaniach odradza siê ku niezale¿no�ci
i szczê�ciu. A kobieta szczê�liwa wed³ug �wirszczyñskiej to niekoniecznie kobieta, któr¹
zazwyczaj uwa¿a siê za szczê�liw¹� (s. 217).

I w tym punkcie badaczka koñczy sw¹ rozprawê o poezji Anny �wirszczyñskiej. Mo¿na
wiêc zarzuciæ Ingbrant, i¿ nie po�wiêca dostatecznej uwagi wierszom pó�niejszym, z to-
mów Szczê�liwa jak psi ogon (1978) i wydanego po�miertnie Cierpienia i rado�ci (1985),
wskutek czego w nakre�lonym przez ni¹ wizerunku poetki przewa¿a tonacja ciemna, tra-
giczna. Bodaj w jednym tylko miejscu wspomina siê tu o �teorii �miechu� �wirszczyñ-
skiej � ��miechu jako zasady organizuj¹cej chaos ¿ycia, �miechu jako sposobu na prze-
trwanie, �miechu jako jedynego ratunku przed ludzk¹ rozpacz¹� (s. 134) � i to w odniesie-
niu do twórczo�ci przedwojennej. A przecie¿ takie kategorie, jak �miech, prze�miewczo�æ,
komiczno�æ stanowi¹ bardzo wa¿ne sk³adniki dyskursu feministycznego zarówno w jego
nurcie antyfallocentrycznym, jak i (co w tym przypadku istotniejsze) w refleksji podejmuj¹-
cej zagadnienia podmiotowo�ci kobiecej. W feministycznej ludyczno�ci mie�ci siê zarówno
komizm jako broñ przeciwko opresji, jak i fenomen �podmiotu komicznego� z ca³¹ jego
samo�wiadomo�ci¹, samowiedz¹ i autoironi¹ 6. Mo¿na mieæ tylko nadziejê, ¿e sztokholmska
slawistka nie koñczy jeszcze swojej przygody z t¹ wspania³¹ poezj¹ i w nastêpnych studiach
poszerzaæ bêdzie przestrzenie jej odczytañ.

Ewa Kraskowska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza �
Adam Mickiewicz University, Poznañ)

A b s t r a c t
The text is a review of a doctoral dissertation on Anna �wirszczyñska�s poetry written in

English by a young Swedish Slavicist Renata Ingbrant.

THE NEW WOMAN AND THE AESTHETIC OPENING. UNLOCKING GEN-
DER IN TWENTIETH-CENTURY TEXTS. Edited by E b b a  W i t t - B r a t t s t r ö m.
[Stockholm] 2004. Södertörns högskola, ss. XIV, 228, 2 nlb. �Södertörn Academic
Studies�. [T.] 20.

Omawiany tu zbiór szkiców jest owocem konferencji, jaka odby³a siê w Sztokholmie
w 2003 roku. Oba przedsiêwziêcia � i konferencja, i tom pokonferencyjny � stanowi³y
czê�æ miêdzynarodowego projektu badawczego po�wiêconego Nowej Kobiecie: od jej
narodzin na prze³omie XIX i XX w. (choæ, jak to z kobiet¹ bywa, autorzy niektórych arty-
ku³ów sugeruj¹, i¿ trzeba jej dodaæ co najmniej 20 lat ¿ycia) do pocz¹tków XXI stulecia.

Kim jest Tytu³owa Bohaterka tomu? Pojêcie Nowej Kobiety pojawi³o siê po raz pierw-
szy w 1894 r. w literaturze angielskiej i sygnowa³o radykalne zerwanie z wiktoriañsk¹
moralno�ci¹ oraz wzorcami ról kobiecych, jakie manifestowa³y autorki licznych powie�ci
anglo-amerykañskich powsta³ych w dekadzie 1880�1890 1. W perspektywie omawiane-

6 O tym aspekcie poezji �wirszczyñskiej pisze M i z e r k i e w i c z, nad wyraz celnie zauwa¿a
tu m.in., i¿ poetka ta �przez ca³y czas kr¹¿y³a my�l¹ wokó³ wa¿no�ci [...] tajemniczej przemiany
mêki w �miech� (op. cit., s. 190).

1 Z bogatej literatury na temat tego zjawiska kulturowego warto wskazaæ pracê A. L. A r d i s
New Women, New Novels: Feminism and the Early Modernism (New Brunswick 1990). Autorka
prezentuje bowiem stanowisko bliskie autorom szkiców omawianego tomu zbiorowego: widzi twór-
czo�æ kobiet jako niezbywalny element europejskiego i amerykañskiego modernizmu.
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go tomu Nowa Kobieta jawi siê jako figura ³¹cz¹ca ró¿norodne nurty ruchu feministyczne-
go � zarazem jego postulowany wzorzec osobowy przysz³o�ci i uczestniczka ¿ycia spo-
³eczno-kulturalnego swego kraju w konkretnym momencie historycznym; kreacja arty-
styczna i kreatorka zmian spo³ecznych. Te dwa aspekty aktywno�ci kobiet w XX w. auto-
rzy zgromadzonych w ksi¹¿ce szkiców wysuwaj¹ na plan pierwszy. Pokazuj¹ oni genezê
i rozwój feminizmu �instytucjonalnego� i artystycznego, feminizmu pojêtego jako narzê-
dzie w walce politycznej i jako forma ekspresji twórczej 2. Nowa Kobieta to taka, która
zdobywa dla siebie prawo do pe³nego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym i politycznym. Nowa
Kobieta to taka, która poszukuje dla swojej osobowo�ci czy twórczo�ci nowych �rodków
wyrazu. Nowa Kobieta to wreszcie wspó³autorka przemian cywilizacyjnych, jakie zwia-
stowa³ schy³ek XIX stulecia.

Zbiór zawiera 15 szkiców po�wiêconych prozie fabularnej, dramatowi, filmowi, re-
cepcji literackiej, publicystyce. Artyku³y zosta³y u³o¿one tak, by chronologiczno�æ zapre-
zentowanych zjawisk najpe³niej ujawnia³a zwi¹zki miêdzy pocz¹tkami my�li feministycz-
nej i ruchu kobiecego a ich dzisiejszym stanem. Nacisk po³o¿ono zdecydowanie na mo-
ment genezy, st¹d wnioski dotycz¹ce prze³omu XX i XXI w. i dzisiejszego wcielenia Nowej
Kobiety pojawiaj¹ siê rzadko. Brakuje w wyniku tego metadyskursywnej refleksji, która
pozwoli³aby na sprecyzowanie, jak wspó³cze�nie nale¿y rozumieæ �now¹ kobieco�æ� w ra-
dykalnie odmiennych warunkach kulturowych: w erze globalizacji, wielokulturowo�ci,
nowych mediów. Na przestrzeni ca³ego tomu niknie bowiem historyczno�æ samego pojê-
cia Nowej Kobiety. St¹d wra¿enie, i¿ ma ono wiele wspólnego z wieczn¹ kobieco�ci¹...
Iluzjê uniwersalno�ci tego konstruktu teoretycznego ujawnia po�rednio tak¿e fakt, i¿ w ¿ad-
nym z referatów na temat zjawisk wspó³czesnych nie pojawiaj¹ siê nawi¹zania do tego
pojêcia, nie wyzwala ono tylu emocji i dyskusji co ponad sto lat temu. Rodzi to w¹tpli-
wo�æ co do zasadno�ci wytyczonych ram chronologicznych projektu. Kryterium �nowo-
�ci� ujawnia wiêc swoje podwójne znaczenie: nie tylko jest postulatem zmian projektowa-
nych przez artystów, którym po�wiêcono poszczególne szkice, ale staje siê równie¿ afirmo-
wan¹ norm¹ jêzyka krytyki genderowej, wyk³adnikiem jego niestematyzowanej aksjologii.

Wyra�nie okre�lona zosta³a przestrzeñ kulturowa, w której obrêbie zbadano ró¿no-
rodne realizacje idea³u nowej kobieco�ci, program obejmowa³ bowiem interdyscyplinarne
genderowe studia po�wiêcone Europie Wschodniej i Pó³nocnej: Skandynawii, Niemcom,
Polsce, Rosji. Ten wybór uzyska³ bardzo wyrazist¹ motywacjê: traktuj¹c anglo-amerykañ-
ski ruch kobiecy jako historyczny wzorzec dla innych narodowych czy kulturowych wersji
feminizmu, poszczególni badacze skupili siê na lokalnym charakterze tego zjawiska, jego
odmiennych uwarunkowaniach spo³ecznych i celach, jak te¿ rozmaitych osi¹gniêciach.
Wybrano obszar mniej rozpoznany przez genderowe poszukiwania, oddalony od femini-
stycznego centrum pod wzglêdem geograficznym, spo³ecznym, politycznym, religijnym.
Dla zainteresowanych histori¹ ruchu kobiecego i teorii feministycznych zbiór ten bêdzie
z pewno�ci¹ bardzo przydatnym �ród³em wiedzy, znakomicie ilustruj¹cym charakter i za-
kres zjawiska. Umo¿liwia on ponadto porównanie zagadnieñ dobrze opracowanych w ro-
dzimej krytyce feministycznej 3 z kontekstem kulturowym naszych najbli¿szych s¹siadów.

2 Te napiêcia miêdzy �feminizmem fikcji literackiej� a �zorganizowanym ruchem kobiecym�
na prze³omie XIX i XX w. dobrze eksplikuje A. R o t k i r c h  (oba terminy tej autorki) w artykule
New Woman with Old Feelings? Contrasting Kollontai�s and Colette�s Writings on Love, zamiesz-
czonym w recenzowanym tu tomie.

3 Przypomnieæ mo¿na w tym miejscu kilka najwa¿niejszych tomów zbiorowych rekonstruuj¹-
cych specyfikê polskiego feminizmu: �Chcemy ca³ego ¿ycia�. Antologia polskich tekstów femini-
stycznych z lat 1870�1939. Wstêp i oprac. A. G ó r n i c k a - B o r a t y ñ s k a. Warszawa 1999. �
Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury. Red. G. Borkowska, L. Sikorska. Warszawa
2000. � Polskie oblicza feminizmu. Red. W. Chañska, D. Ulicka. Warszawa 2000. � Nowa �wiado-
mo�æ p³ci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schy³ku stule-
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Zaplecze dla tytu³owej problematyki omawianego zbioru stanowi¹ analizy bardzo wielu
dziedzin ¿ycia: od warunków polityczno-spo³ecznych poszczególnych krajów, przez pro-
cesy modernizacyjne zachodz¹ce w nowoczesnym spo³eczeñstwie, awangardowe tenden-
cje w sztuce, zmiany w psychologii spo³ecznej, komunikacji i mediach, rynku pracy, mo-
dzie, obyczajowo�ci. Na tym tle pokazana jest droga Nowej Kobiety od niezale¿no�ci
intelektualnej i artystycznej do wyzwolenia seksualnego i praw politycznych � w ramach
porz¹dku spo³eczno-kulturowego jej rodzinnego kraju. Birgitta Ney w szkicu Licensed to
Look and Tell: Ida Bäckmann as Reporter and (Scandal) Biographer prezentuje narodziny
kobiecego dziennikarstwa nie tylko w kategoriach nowej drogi do kariery, ale równie¿
jako prze³amanie ograniczeñ w dostêpie do wiedzy o �wiecie i zniesienie tabu informacyj-
nego. Ursula Naeve-Bucher (�She Shall Dance the Freedom of Women�: The Appearance
of the New Woman on the Stage and the Dance Floor) analizuje wp³yw, jaki wywar³ styl
tañca Isadory Duncan, ikony amerykañskiej emancypacji, na zachowania spo³eczne ko-
biet: now¹ koncepcjê cia³a i ruchu, modê na taniec (i to taniec erotycznie nacechowany jak
nigdy dot¹d), rewolucjê w ubiorze. Zaproponowana kategoria tytu³owa obejmuje wiêc
bardzo ró¿norodne pola aktywno�ci, na które kobiety u pocz¹tków XX w. zaczê³y wkra-
czaæ, pozwala te¿ na nieustanne porównanie sytuacji kulturowych, w jakich przychodzi³o
im rozwi¹zywaæ te same lub zupe³nie odrêbne problemy.

Dowarto�ciowanie �wiedzy lokalnej� przynios³o bardzo ciekawe efekty: nie tylko
w³¹czono w obszar badañ twórczo�æ nie znanych dot¹d szerzej autorek narodowych, ale
i (mniej lub bardziej) konsekwentnie zakwestionowano uniwersalno�æ kategorii wywie-
dzionych z zachodnich badañ feministycznych. Otwarcie ten problem sformu³owa³a Ma³-
gorzata Anna Packalén na przyk³adzie strategii literackich u polskich pisarek wspó³czes-
nych, wykazuj¹c w pracy The Polish Mother Figure on Trial: Some Preliminary Thoughts
on Selected Works by Natasha Goerke and Olga Tokarczuk, i¿ mechaniczne przejmowanie
tropów feministycznego dyskursu zachodnioeuropejskiego deformuje specyfikê polemiki
prowadzonej przez Polki z ich rodzimym systemem symbolicznym patriarchatu.

Jednak nadrzêdn¹ ide¹ scalaj¹c¹ wywody poszczególnych autorów jest chêæ znalezie-
nia odpowiedzi na pytanie, czy istnia³/istnieje feminizm estetyczny lub te¿ estetyka femi-
nistyczna/genderowa. Implikuje ono bardziej szczegó³owe zagadnienia: jak¹ rolê odgry-
wa p³eæ w procesie tworzenia i w konceptualizowaniu pojêæ zwi¹zanych ze sztuk¹? Jak
spo³eczne ramy produkcji artystycznej ró¿nicuj¹ twórczo�æ mê¿czyzn i kobiet? Jaki by³/
jest status artystki i artysty? Jakim medium jest p³eæ w relacjach miêdzy artyst(k)¹ a przed-
miotem przedstawienia, artyst(k)¹ a jego/jej krytykiem, jak warunkuje ono przebieg ko-
munikacji z szerszym odbiorc¹ sztuki? Jakie elementy utworu artystycznego (a tak¿e inne-
go dzie³a sztuki, np. dramatu, filmu czy rze�by) uzyskuj¹ genderowe nacechowanie? Czy
mo¿na wskazaæ jakie� narodowe wyznaczniki estetyki genderowej? Jaka jest jej historycz-
na geneza i jak przebiega³a ewolucja na przestrzeni XX wieku?

Zagadnienia te maj¹ sw¹ d³ug¹ tradycjê w dyskusjach feministycznych, spory doty-
czy³y zarówno miejsca estetyki feministycznej w obrêbie dominuj¹cego modelu �mêskiej�
kultury, jak i mo¿liwo�ci wskazania ogólnokobiecych cech twórczo�ci artystycznej. W�ród
najwa¿niejszych zadañ estetyki feministycznej podkre�la siê promowanie kobiecej twór-
czo�ci, dekonstruowanie seksistowskich pojêæ i warto�ciowania wpisanych w tradycyjny
dyskurs o sztuce, rozpoznanie, jakie mechanizmy reprezentuj¹ w sztuce ró¿nicê p³ci, a tak¿e
odwrócenie powszechnej (zdaniem feministek) relacji odbioru sztuki: patrz¹cy � obser-
wowana 4. Podsumowuj¹c dzisiejsze g³osy na ten temat, Carolyn Korsmeyer zauwa¿a, i¿

cia. Red. G. Ritz. Kraków 2000. � Cia³o i tekst: feminizm w literaturoznawstwie. Antologia szkiców.
Red. A. Nasi³owska. Warszawa 2001. � Gender and Sexuality in Ethical Context. Ed. K. A. Grim-
stad, U. Phillips. Bergen 2005.

4 Zob. M. H u m m, Feminism and Film. Edinburg 1997, s. 8�12.
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przewagê zyska³o przekonanie o przynale¿no�ci sztuki kobiecej do szerszego, g³ównego
nurtu kultury danego okresu, nies³usznie uto¿samianego w ca³o�ci z warto�ciami �mêski-
mi� 5. Ten pogl¹d zrywa z my�leniem o twórczo�ci kobiet jako o kontrkulturze, o alterna-
tywie dla kultury mêskiej, nie zak³ada tak¿e istnienia esencjalnych ró¿nic w sztuce obu
p³ci oraz nie uniwersalizuje wielo�ci zjawisk w obrêbie jednej z nich. Takie za³o¿enie przy-
�wieca artyku³om zamieszczonym w szwedzkim zbiorze.

Modernistyczne aporie w konceptualizowaniu relacji p³ci i warto�ciowania kategorii
�kobieco�ci� i �mêsko�ci� w sztuce to temat niezwykle fascynuj¹cy 6. Porównania �kobie-
co�ci� i stylu sztuki prze³omu XIX i XX w. pojawia³y siê w formie pejoratywnych epite-
tów ju¿ w g³osach ówczesnych odbiorców, dowolnie wskazuj¹cych jako kobiece rozmaite
zjawiska artystyczne i kulturowe � od postawy dekadenckiej po eksperymentalne pisar-
stwo czo³owych przedstawicieli nowych nurtów w sztuce. Nie uniewa¿nia³ tych s¹dów
manifestowany lub implikowany w ich dzie³ach mizoginizm, który odwróceniu norm se-
ksualnych i tekstowych nadawa³ znaczenie symbolicznego pogwa³cenia tego, co �kobie-
ce�, czyli �naturalne�, czyli �organiczne�, czyli �inne-ni¿sze� 7. Jak uogólnia dobitnie po-
dobne praktyki artystyczne w XX w. feministyczna krytyczka sztuki Wendy Steiner, w tra-
dycji zachodniej pogwa³cenie klasycznych kanonów estetyki oznacza równie¿ symboliczn¹
przemoc wobec kobiety, gdy¿ estetyka ta opiera siê na uto¿samieniu przedstawieñ kobiety
z istot¹ piêkna 8. W recenzowanym tomie nie pojawiaj¹ siê podobne w¹tki, gdy¿ uprzywi-
lejowan¹ pozycjê zajmuje w nim zdecydowanie perspektywa kobiet i kobiece strategie
zmagania siê z warto�ciami �mêskimi� w kulturze. Polityka i aksjologia eksperymentów
formalnych prowadzonych przez modernistów na dotychczasowym kulturowym obrazie
kobiety i na wizerunku Kobiety Nowej nie otrzyma³y w szwedzkim zbiorze pog³êbionej
genderowej interpretacji. Odrêbnych omówieñ ze wzglêdu na problematykê nowej kobie-
co�ci w swych utworach doczekali siê jedynie Henrik Ibsen (w szkicu Unni Langås The
Impact of Nora: Performing Gender with Butler and Ibsen) i Knut Hamsun (w Gender and
Ethnicity in Hamsun�s �Look Back on Happiness� Britt Andersen). Pierwszy prezentuje
wzglêdem niej postawê empatii, drugi � nieprzejednanej wrogo�ci, a oba nastawienia rzu-
tuj¹ na wybory estetyczne owych twórców. Wypada jednak ¿a³owaæ, i¿ w¹tku tego nie
rozwiniêto na przyk³adzie innych pisarzy, zw³aszcza tych z koñca w. XX, dla których Nowa
Kobieta, jej aktywno�æ i aspiracje nie by³yby ju¿ nowym fenomenem.

W szczegó³owych ustaleniach na temat twórczo�ci kobiet autorzy zbioru nie posuwa-
j¹ siê do opisu jej uniwersalnych regu³, nie implikuj¹ przekonania, i¿ estetyka feministycz-
na (szerzej � genderowa w ogóle) istnieje w jednym i kanonicznym kszta³cie. Stoj¹ raczej
na stanowisku uznania jej ró¿norodno�ci i uzale¿nienia od ka¿dorazowo uwzglêdnianych
czynników historycznych oraz spo³ecznych: warunków ekonomicznych, religijnych, et-
nicznych. Prezentowany tom ma bowiem jeden, wa¿niejszy jeszcze, cel: pokazaæ twór-
czo�æ poszczególnych autorek w nowych kontekstach, jako integralny i niezbywalny sk³ad-
nik europejskiego modernizmu, a estetykê genderow¹ w jego obrêbie � jako przyk³ad
modernistycznych eksperymentów w tym zakresie. Zagadnienia jêzyka artystycznego oraz
rozpoznania dotycz¹ce spo³eczno-kulturowego statusu kobiety, seksualno�ci, relacji miê-

5 C. K o r s m e y e r, Gender and Aesthetics: An Introduction. New York 2004, s. 4�7.
6 R. F e l s k i  (Gender of Modernity. Cambridge, Mass., 1995) uznaje napiêcie miêdzy kobie-

co�ci¹ waloryzowan¹ dodatnio a kobieco�ci¹ waloryzowan¹ negatywnie za niezbywalny element
modernizmu i modernistycznej literatury.

7 E. P ³ o n o w s k a - Z i a r e k  (�Circe�. Joyce�s Argumentum ad Feminam. W zb.: Gender in
Joyce. Ed. M. G. C o r c o l a n, J. W. Wa w r z y c k a. Gainesville 1997, s. 150�169) na przyk³adzie
Ulissesa J. J o y c e�a pokazuje, ¿e modernistyczne innowacje w przedstawieniach kobieco�ci pod-
szyte s¹ idiosynkrazj¹ do kobiet i nie wspó³brzmi¹ z feministycznymi has³ami kulturowej i spo³ecz-
nej emancypacji.

8 Zob. E. P r e t t e j o h n, Beauty and Art 1750�2000. Oxford 2005, s. 195.
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dzy p³ciami, znajduj¹ce swój wyraz w twórczo�ci omawianych autorek i autorów, nale¿y
wówczas widzieæ jako sk³adniki nowych strategii wys³owienia oraz nowego obrazu spo³e-
czeñstwa i podmiotowo�ci ludzkiej zaproponowane przez modernizm. Podobne za³o¿enie
nie tylko s³u¿y w omawianym zbiorze ustawicznie propagowanej przez feminizm weryfi-
kacji kanonu literackiego, ale i wydobywa pisarstwo kobiet z ciasnego krêgu wielokrotnie
ju¿ omówionych sztandarowych tematów women czy gender studies (oczywi�cie i tutaj
przewijaj¹ siê one niejeden raz; najczêstsze tematy to reprezentacje cia³a kobiecego, afir-
mowany i odrzucany model ma³¿eñstwa, rodziny, macierzyñstwa, kulturowa rola po¿¹da-
nia i jego ekspresji).

Najwybitniejsi autorzy moderni�ci doczekali siê analiz poetyki swych dzie³ ze wzglê-
du na zawarte w nich wyobra¿enia zwi¹zku p³ci z ca³okszta³tem rozwi¹zañ estetycznych 9

� najczê�ciej dziêki temu, ¿e interpretatorzy odrzucali iluzoryczn¹ przezroczysto�æ kate-
gorii p³ci wpisanej w ró¿ne poziomy semantyczne utworów, zrywali z to¿samo�ci¹ �mê-
skiego� i �uniwersalnego�. W przypadku autorek potrzebny by³ akt wprost przeciwny �
ujawnienia medium sztuki w dziele rzekomo równoznacznym z nadmiernie eksponowan¹
seksualno�ci¹, seksualno�ci¹ dodatkowo represjonowan¹ kulturowo. Wspólna p³aszczy-
zna interpretacyjna pozwala dostrzec zaplecze �wiatopogl¹dowe niektórych technik arty-
stycznych, które pojawi³y siê w prozie pisarek i pisarzy modernizmu, a które wynika³y
z nowej filozofii cz³owieka. Rozbicie to¿samo�ci psychologicznej podmiotu i spójno�ci
wizji �wiata, jakie znalaz³o swój analogon na poziomie (de)kompozycji wielu tekstów
tego okresu, okazuje siê wyrazem charakterystycznego dla modernizmu do�wiadczenia
egzystencjalnego: utraty stabilno�ci �ja� (tak¿e to¿samo�ci seksualnej) i substancjalno�ci
jego otoczenia. Omówienie tego w¹tku twórczo�ci kobiet pozwala w³¹czyæ j¹ rzeczywi-
�cie w jeden z najwa¿niejszych pr¹dów modernistycznej filozofii i literatury, po�rednio
ujawnia wszak¿e wyj¹tkowo niebezpieczny dla feminizmu fakt, spychany czasami w me-
todologiczn¹ pod�wiadomo�æ przez przedstawicieli tej szko³y. W �wietle szwedzkiego
zbioru kryterium p³ci biologicznej lub kulturowej ods³ania swe rzeczywiste znaczenie dla
estetyk(i) modernizmu, gdy¿ podkre�la siê historyczno�æ owych kategorii, historyczno�æ
ich kulturowych reprezentacji, wyrastaj¹cych z intelektualnego klimatu modernizmu.
Wspólnym �ród³em eksperymentów ze �rodkami wyrazu dla pisarek i pisarzy tego okresu
by³a nowa antropologia filozoficzna, w której centrum znalaz³y siê kwestie podmiotowo-
�ci i �wiadomo�ci okre�lonych przez psychofizyczn¹ naturê ludzk¹ 10. W przypadku badañ
nad modernizmem nawet z perspektywy gender studies znacznie trudniej jest uczyniæ z ka-
tegorii cia³a/p³ci/genderu jedynie pochodn¹ zastosowanego dyskursu. Autorzy prezento-
wanej publikacji s¹ tego �wiadomi i dlatego genderowe narzêdzia okazuj¹ siê w tym wy-
padku bardzo przydatnym instrumentarium teoretycznym.

Znamienne dla ca³ego tomu The New Woman and the Aesthetic Opening jest bardzo
pow�ci¹gliwe korzystanie z manifestów drugiej fali feminizmu czy te¿ z tych teorii femi-
nistycznych, które znamionuje silna ideologizacja. Inspiracji dla rozwa¿añ nad estetyk¹
genderow¹ autorzy zgromadzonych tu szkiców nie szukaj¹ w koncepcjach Julii Kristevej,
Hélène Cixous, Luce Irigaray, które (przynajmniej w pocz¹tkach dyskusji nad feministyczn¹
estetyk¹) akcentowa³y zasadnicz¹ odrêbno�æ mêskiego i kobiecego jêzyka ekspresji. Zde-
cydowane uprzywilejowanie perspektywy historycznoliterackiej i historii kultury w spo-
sobie prezentacji problematyki genderowej pozwoli³o unikn¹æ tego, co czêsto zarzuciæ

9 Dla przyk³adu mo¿na wymieniæ publikacje dotycz¹ce najwa¿niejszych pisarzy: C. L e w i e c-
k i - W i l s o n, Writing Against Family: Gender in Lawrence and Joyce. Carbondale 1994. � E. B o a,
Kafka: Gender, Class, and Race in the Letters and Fictions. Oxford 1996. � J. C. R o w e, The Other
Henry James. Durham�London 1998. Modelowym opracowaniem tej problematyki w twórczo�ci
polskiego pisarza s¹ Grymasy Gombrowicza (Red. E. P³onowska-Ziarek. Prze³. J. M a r g a ñ s k i.
Kraków 2001).

10 Zob. W. B o l e c k i, Modernizm w literaturze polskiej. �Teksty Drugie� 2002, nr 4.
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mo¿na podobnym publikacjom: anachronizmów metodologicznych czy traktowania utworu/
dzie³a sztuki jako ilustracji do programowych tez w³asnej szko³y interpretacyjnej. Tê me-
todê realizuje w zasadzie tylko jeden artyku³ z omawianego zbioru. Unni Langås we wspo-
mnianym ju¿ tu szkicu odczytuje dramaty Ibsena, przykrawaj¹c je do kategorii Judith Bu-
tler i jej koncepcji performatywnego charakteru to¿samo�ci seksualnej oraz ról gendero-
wych obu p³ci. W wiêkszo�ci szkiców po³o¿ono jednak akcent na rekonstrukcjê zjawisk
zwi¹zanych z estetyk¹ genderow¹, co umo¿liwi³o wskazanie genezy i rozwoju wielu wspó³-
cze�nie istotnych idei z tego zakresu. W rozmaitych strategiach artystycznych moderni-
zmu oraz w tworzonych wówczas koncepcjach cz³owieka badacze dostrzegli zapowied�
problematyki rozwijanej pod koniec XX stulecia, np. w ramach teorii queer: koncepcjê
niestabilno�ci to¿samo�ci p³ciowej, marzenie o �trzeciej� czy te¿ �neutralnej� p³ci, utopiê
dora�nego i skrajnie indywidualistycznego jej definiowania.

Niektóre z zamieszczonych w zbiorze szkiców bardzo precyzyjnie wskazuj¹ te roz-
wi¹zania literackie, które s³u¿y³y eksplikacji tematu modernistycznych zwi¹zków p³ci i es-
tetyki. W poetyce powie�ci autorek skandynawskich Annegret Heitmann � w artykule The
Moving Statue: Art and Femininity in Texts by Women Authors Around 1900 � wyró¿ni³a
interesuj¹c¹ funkcjê opisów dzie³ malarskich. Ekfraza problematyzuje bowiem wielowie-
kow¹ tradycjê reprezentacji kobiety, ujawnia najczê�ciej przemoc mêskiego spojrzenia
i podrzêdny status modelki jako przedmiotu przedstawienia. W bohaterkach zanalizowa-
nych powie�ci rodzi to swoisty ikonoklazm, moralny namys³ nad w³asnymi aspiracjami
w tej dziedzinie sztuki, a w konsekwencji czêste ich zaniechanie w ge�cie protestu prze-
ciwko urzeczowieniu kogokolwiek. Viola Parente-Èapková (〈Un〉 Masking Woman: De-
cadent and Nietzschean Figurations of the New Women in the Early Work of L. Onerva)
i Unni Langås analizuj¹ w¹tek gry z genderowymi rolami kobiety, gry �wiadomie podej-
mowanej w ró¿nych celach przez bohaterki literackie L. Onervy oraz Ibsena. Autorki uka-
zuj¹ zarazem ambiwalentn¹ warto�æ ¿onglerki maskami lalki, kobiety-dziecka, kusicielki
� maskarada ta mo¿e byæ wyrazem zarówno aktorskiej przebieg³o�ci, jak i kobiecej mimi-
kry. O innym znaczeniu maskarady pisze Claudia Lindén (The Modern Idiom of Gender-
Transgression: Love and Identity in Karen Blixen�s �Carnival� and �On Modern Marria-
ge�), czyni¹c z niej figurê transgresji seksualnej w prozie Karen Blixen. Wa¿ne dla tej
pisarki strategie pastiszu i parodii uznaje tak¿e za �rodki demaskacji patriarchalnego jêzy-
ka literatury i afirmacji kobiecego �ja� narracyjnego czy autorskiego. Temu samemu celo-
wi s³u¿y³ monta¿ ró¿nych technik narracyjnych i konstrukcyjnych widoczny w powie�ciach
Niemek i Szwedek w pierwszej po³owie XX wieku. Monta¿ ustalonych konwencji (au-
to)prezentacji, swobodne ³¹czenie gatunków fikcjonalnych i dokumentarnych, przemie-
szanie perspektyw narracyjnych s³u¿y³y realizacji postulatu �nowego pisania� jako wy-
tworu Nowej Kobiety i redefinicji kobiecej podmiotowo�ci literackiej. Tak¹ tezê stawia
Antje Wischmann w artykule A Strong Feeling of Her Own Self: The Modeling of the New
Woman in Selected Swedish and German Novels, 1920�40.

Jedn¹ ze strategii afirmuj¹cych now¹ podmiotowo�æ by³o manifestacyjne podjêcie
przez autorki prze³omu XIX i XX w. tematyki erotyzmu i seksualno�ci. Te dobrze opisane
przez krytykê feministyczn¹ w¹tki poznajemy w omawianej ksi¹¿ce w kontek�cie zmian,
jakie nast¹pi³y w koncepcji mi³o�ci, ma³¿eñstwa lub zwi¹zków miêdzy kobietami utrwa-
lonych w poetyce powie�ci. �Katalog perwersji erotycznych� piêtnowany przez pierw-
szych odbiorców prozy Agnes von Krusenstjerna to jedna z tych konwencji literackich,
która najwyra�niej wymierzona by³a w romantyczny mit mi³o�ci i obraz kobiety, podob-
nie jak nowe odmiany powie�ciowe: utopia matriarchalna i powie�æ rozwojowa prowa-
dz¹ca bohaterkê ku szczê�liwej samorealizacji w zwi¹zku z drug¹ kobiet¹ � czytamy o tym
w rozprawie Rity Paqvalén Love as a Feminist Project: A Reading of the �Pahlen� Series
by Agnes von Krusenstjerna. Ró¿norodno�æ feministycznych dyskursów na temat mi³o�ci
i erotyzmu prezentuj¹ tak¿e inne artyku³y zawarte w omawianym zbiorze, jak np. Allego-
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rizing Modernity: The New Woman and the Metropolis as Metonymies in Djuna Barnes�s
�Nightwood� Kristiny Fjelkestam.

Bardzo ciekawe efekty przynios³o na³o¿enie analitycznych operacji genderowych na
procedury badawcze estetyki recepcji. Lisbeth Larsson w artykule About Her Dead Body:
Victoria Benedictsson and the Beginnings of a New Biography rekonstruuje poetyki mê-
skich i kobiecych opowie�ci o martwej kobiecie na przyk³adzie dziennikarskich i fikcjo-
nalnych relacji o samobójczej �mierci pisarki Victorii Benedictsson. Christine Frisch za�
w pracy The Gendered Reception of Lisa Marklund and Henning Mankell in Germany
(Cinderella and Sophocles as Athors of Modern Crime Fiction) analizuje ró¿nice miêdzy
internetowymi recenzjami wspó³czesnych szwedzkich powie�ci kryminalnych, ujawnia-
j¹c podstawowe mechanizmy oceny pisarek nie tylko tego gatunku: pomniejszenie warto-
�ci ich utworów, lekturê poprzez biografiê autorki. Skontrastowanie recepcji twórczo�ci
kobiet i mê¿czyzn, okazuje siê jeszcze ciekawsze, gdy w grê wchodzi ujawnienie radykal-
nej zmiany znaczeñ interpretowanego dzie³a. Helena Forsås-Scott (Verbal Power, Visual
Power, and the Construction of Feminine Subjectivity: Elin Wägner�s �Norrtullsligan� as
Prose Fiction and Film) ods³ania manipulacje kategori¹ narratora i fokalizatora, jakiej
dopu�cili siê twórcy filmowej ekranizacji powie�ci Elin Wägner. Kobiecy podmiot pisz¹-
cy i mówi¹cy w prozie, a mêski re¿yser-obserwator w filmie projektuj¹ diametralnie ró¿-
ne sposoby interpretacji. Etyczne i estetyczne implikacje aktu spojrzenia przewijaj¹ siê
wielokrotnie w rozmaitych szkicach prezentowanego tomu, nigdzie jednak tak dobitnie
nie eksponuje siê ich genderowych uwarunkowañ.

Tom The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-
-Century Texts stanowi nie tylko istotne �ród³o informacji o najwa¿niejszych procesach
kulturowych niemal ca³ego XX stulecia. Dziêki interdyscyplinarnemu ujêciu tej tematyki
poznawanie ró¿nych twarzy Nowej Kobiety jest ciekawym i po¿ytecznym do�wiadcze-
niem. Za zaletê prezentowanej publikacji wypada uznaæ nie nowatorstwo metody czy wska-
zanie nowego kierunku badañ, lecz przede wszystkim próbê objêcia nimi zjawisk i na-
zwisk dotychczas marginalizowanych. Zbiór interesuj¹co reinterpretuje tematy, zdawa³o-
by siê, dok³adnie ju¿ opisane, bo dawno rozpoznane w kulturze i literaturze Europy
Zachodniej.

Magdalena Rembowska-P³uciennik
(Intytut Badañ Literackich PAN � Institute
of Literary Research of the Polish Academy
of Sciences, Warsaw)
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tina�, ss. 448.

Zbiory studiów dedykowane osobom zas³u¿onym na niwie naukowej z okazji ich okr¹-
g³ych urodzin lub odej�cia na emeryturê � tak dobrze znane wszystkim �Festschrifty� �
maj¹ d³ug¹ i chwalebn¹ tradycjê, lecz dzisiaj dosiêga je zauwa¿alna dewaluacja. Jest to

Publikacja powsta³a przy wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


