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Z  okazji  dwudziestej  rocznicy  wydania  specjalnego  numeru  czasopisma 

„Republika”  pt.  Žensko  pismo (Literatura  kobieca)  na  cyklicznym  forum  Višeglasne 

gošće  w  Zagrzebiu odbyła  się  dyskusja,  w  której  z  dwudziestoletniej  perspektywy 

próbowano zdefiniować literaturę kobiecą, tj.  kobiecy styl pisania oraz feministyczną 

krytykę w środowisku literackim.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, za sprawą wojny i zmian społecznych dominował w 

Chorwacji  dyskurs  literatury  wojennej,  dlatego  nie  mogła  rozwijać  się  ani  poetyka  ani 

krytyczna refleksja nad literaturą kobiecą. Tymczasem w zespołach naukowych na świecie nie 

miały  końca  rozprawy,  wyjaśniające  pojęcia  i  definicje.  Zgodnie  z  teoretykiem  Sandrą 

Gilbert,  krytyka  feministyczna  pragnie  zdekodować  i  zdemistyfikować  wszelkie 

zamaskowane  kwestie,  które  od  zawsze  zaciemniały  stosunek  między  tekstualnością  a 

seksualnością, pomiędzy płcią gatunkiem a rodzajem, między psycho-seksualną a kulturalną 

tożsamością.  Dla Annete  Kolodny sytuacja  feministycznego krytyka przypomina  „sprytny 

taniec na teoretycznym polu minowym”, z kolei dla Eleine Showalter podstawowy problem 

krytyki feministycznej leży u podstaw konceptualnego modelu interpretacji i reinterpretacji 

dzieła literackiego.

Uczestnicy trybuny Višeglasne gošće  próbowali zsygnalizować wymienione problemy, 

w  nadziei,  że  debata  nad  nimi  poruszy  szersze  kręgi  opinii  publicznej.  W  rozmowie 

uczestniczyły panie profesor:  Ingrid Šafranek i  Ljiljana Ina Gjurgjan, polityk i socjolog 

Helena  Štimac  Radin (współpracowniczki  z  1983  roku),  pisarka  i  socjolog  Jasenka 

Kodrnja, poetka  i  krytyk  Daria  Žilić, aktorka  i  pisarka  Arijana  Čulina.  Rozmowę 

prowadziła  Slavica Jakobović Fribec, zarządzająca trybuną  Višeglasne gošće i  redaktorka 

zbioru Žensko pismo.



Na dzisiejszej spotkaniu mamy okazję spojrzeć wstecz na temat, który dotąd nie stracił  

nic na swojej aktualności.  Jeśli dziś  wejdą państwo na Internet i  w Google wpiszą hasło 

„žeńsko  pismo”,  ukaże  się  około  1500  adresów  stron,  które  pokazywać  będą  obecność  

literatury  kobiecej  w  prasie,  rozprawach  naukowych  oraz  literaturę  kobiecą  jako  temat  

kursów akademickich. Literatura kobieca jest kulturowych faktem, jakkolwiek różnimy się w  

określaniu  zakresu  tego  pojęcia.  Dziś  do  wszystkich  Was  mam  to  samo  pytanie.  Przed 

dwudziestu laty Jelena Zuppa rozmawiając z Ivo Ridanem na forum zorganizowanym z okazji  

stulecia urodzin Wirginii Wolf, unaoczniła fenomen obecności kobiet w literaturze XX wieku  

jako  fenomen  rodzimej  obecności  w  kulturze.  Ta  obecność  otworzyła  przed  nią  kwestię  

przewartościowania  stosunku  natury  do  kultury,  żądanie  całkowitego  estetycznego  i  

etycznego  przewartościowania.  Czy  na  początku  XXI  wieku,  kiedy  mówimy  o  kulturze  

popularnej pod dyktando rynku czy też o kulturowej globalizacji, można jeszcze postawić tego  

rodzaju żądanie i odczytywać je w dziełach teoretyków i artystów?

Ljiljana Ina Gjurgjan: 

Pozwolą  Państwo,  że  zaprezentuję  swoje  stanowisko.  Ten  zbiór,  którego 

dwudziestolecie dziś świętujemy, ma dla mnie znaczenie i to znaczenie osobiste. Lata 1981 i 

1982 spędziłam w Ameryce i po pewnych dylematach zdecydowałam się wrócić. Powróciłam 

w  czasie,  który  wielu  tutaj  zgromadzonych  pamięta,  kiedy  często  brakowało  prądu. 

Zadawałam sobie  wtedy pytania,  dlaczego wróciłam i  czy  nie  zrobiłam wielkiego błędu. 

Wtedy właśnie poznałam Lydiję Sklevicky i zaczęłam uczęszczać na sekcję  Žene i društvo 

(Kobiety i społeczeństwo), która gromadziła takie uczone jak: Vesna Pusić, Andrea Feldman, 

Ingrid Šafranek, Jelena Zuppe, i od razu odnalazłam enklawę, oazę, w której coś się działo. W 

tym czasie literatura kobieca rzeczywiście coś znaczyła – wyróżniała się. To działo się w 

bardzo zacofanym, bardzo uciążliwym i kontrolowanym środowisku. W międzyczasie dużo 

rzeczy się zmieniło. Niektóre założenia, na podstawie których wtedy się  pracowało i o które 

trzeba było walczyć, dziś są elementem mieszczańskiej przyzwoitości.

Na przykład, jakiś czas temu Rada Wydziału Filozoficznego, w której większość lub 

opiniotwórczą większość stanowią mężczyźni,  zadecydowała,  że  należy zmienić tytuły na 

dyplomach. Teraz koleżanki, które bronią prac naukowych, nie są już profesorami literatury 

angielskiej czy niemieckiej ale profesorkami. O wszystkich implikacjach takiej decyzji można 

by dyskutować. Jednak jako znak nowej świadomości ta decyzja jest znacząca i zgodna z 

nowym duchem czasu.

Wracając  jednak  do  zbioru.  Myślę,  że  pojawienie  się  go  było  bardzo  istotne  dla 

chorwackiej  kultury,  tak  jak  i  późniejsze  dwa  wielkie  dubrownickie  zjazdy  (w 



Międzyuniwersyteckim  Centrum  w  Dubrowniku)  w  roku  1986  i  1988,  kiedy  naprawdę 

dowiodłyśmy wielkiej,  światowej marki feministycznej krytyki. O tych zjazdach pisano w 

ówczesnym czasopiśmie  Start  i  w dziennikach,  co poruszyło środowisko.  W tym okresie 

pojawiło się też kilka wielkich kobiecych powieści. To książki Dubravki Ugrešić, o której 

feminizmie można by rozprawiać, a której powieść Život je bajka (Życie to bajka) wszystkim 

z pewnością przypomina ważną zmianę we wrażliwości chorwackiej literatury; są to eseje i 

opowiadania  Slavenki  Drakulić.  Największe  znaczenie  jednak  przypisuję  powieści  Ireny 

Vrkljan Svila, Škare (Jedwab, nożyczki), która ujawnia istotną zmianę w kobiecym stosunku 

do  biografii.  Dużo  się  zmieniło,  być  może  również  potrzeba  tworzenia  feministycznych 

ruchów zamarła. Dziś na porządku dziennym, w ramach naszego ruchu, możemy wiele z tego, 

co przedtem było nie do pomyślenia.

W  tym  sensie  znaczące  jest  kolejne  wydarzenie.  Przed  dwoma  laty  na  otwartym 

spotkaniu w Bibliotece Ogrizović w Zagrzebiu (a nie na spotkaniu offowym) przedstawiona 

została książka Adrienne Rich  Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, wydana 

przez grupę Kontra,  a więc zrzeszenie, które skupia kobiety odmiennej orientacji seksualnej. 

Dlaczego  kładę  na  to  nacisk?  Po  pierwsze  dlatego,  że  dwadzieścia  lat  temu  byłoby  to 

niemożliwe,  podczas  gdy dziś  dla  wszystkich  jest  to  normalne  i  do  przyjęcia.  Po  drugie 

dlatego, ze taka zmiana jest wartościowa w społeczeństwie, które jest dość nietolerancyjne. W 

takim społeczeństwie stworzenie u ludzi nawyku, że powinni przyjąć odmienność, jest bardzo 

ważne. Musimy nauczyć się, że różnic nie można wymazać, odrzucić, negować, trzeba się z 

różnicami nauczyć żyć. W tym procesie tworzenia się tolerancyjnego społeczeństwa właśnie 

ruch  feministyczny  lat  osiemdziesiątych,  ruch,  który  ów  zbiór  w  symboliczny  sposób 

naznaczył, odegrał bardzo ważną rolę.

Odnośnie teoretycznych założeń, jakie proponowałyśmy w zbiorze, myślę, że byłyśmy 

w  zgodzie  z  najnowocześniejszymi  teoretycznymi  tendencjami  we  francuskiej  i 

angloamerykańskiej krytyce, ale byłyśmy też naiwne. Spójrzmy na wstęp do zbioru, w którym 

koleżanka Jakobović definiuje literaturę kobiecą. Część założeń, które wówczas wydawały się 

nam do przyjęcia, w dużym stopniu stanęły pod znakiem zapytania. We wstępie Jakobović 

pisze:  Kobiety  przy  użyciu  słowa  odpowiadają  mężczyźnie,  jego  obrazowi  kobiety  na  

historycznym  płótnie  patriarchatu,  potężnemu  nadczłowiekowi  i  jego  fallocentrycznym 

kulturowym symbolom.  Po pierwsze, to przeciwieństwo kobiety i mężczyzny ideologicznie 

jest dość problematyczne. W międzyczasie nauczyliśmy się, że nie możemy używać opozycji 

binarnych, kobiet przeciwstawiać mężczyznom. Z tego powodu w wielkiej mierze zagrożone, 



a mówię to z punktu widzenia angloamerykańskiej krytyki, poczuły się kobiety z różnych 

grup społecznych i różnych korzeni rasowych, ponieważ problemy, z którymi borykają się 

Afroamerykanki nie są problemami białych kobiet.  Dominacja białych kobiet  w dyskursie 

feministycznym  poniekąd  wpłynęła  na  hierarchię  w  świecie  kobiecym.  Wcześniej 

dominowali  biali  anglosaksońscy  protestanci,  w  dzisiejszym  dyskursie  dominują 

anglosaksońskie białe kobiety z średnich i wyższych klas społecznych. Zatem krąg poszerzył 

się, ale dominacja nadal pozostała. Drugie założenie wczesnego feminizmu dotyczy tego, że 

mężczyzna  świadomie  tworzy  i  uruchamia  swój  euro-logo-fallo-centryczny  dyskurs, 

zadaniem literatury kobiecej jest więc się mu przeciwstawić. Rzecz jednak tkwi gdzie indziej, 

za Lacanem możemy wyjaśnić  to tak:  My, mężczyźni  i  kobiety dostęp do rzeczywistości 

mamy albo poprzez wyobraźnię albo poprzez symbolikę. Wyobraźnia jest niewerbalna, a więc 

i kobiety i mężczyźni w toku wtajemniczania się w świat kultury, są na różnych pozycjach, 

ale  osadzeni  są  w  tej  samej  symbolice,  w  tym  samym  dyskursie.  Kobieta  z  tego 

symbolicznego dyskursu  nie  może się  uwolnić.  Jeśli  założymy,  że  kobieta  jest  poza  tym 

dyskursem i pisze w taki sposób, że – cytuję wstęp – opisuje władczą drogę ku pożądaniu lub 

władczą naturę – wtedy znajdujemy się w zasadzie w wielkim niebezpieczeństwie, możemy 

ożywić to, czemu się przeciwstawiamy. Mówię o tym dlatego, że kiedy powiemy, że kobieta 

wychodzi  poza  symbolikę,  a  więc  poza  stałą  dyskursywną  praktykę,  mówi  w  imieniu 

własnego ciała, swojej natury, językiem kobiecym, wtedy wchodzimy na niebezpieczne pole 

esencjalizmu, tego, co definiuje się jako wieczną kobiecość. Zgodziłabym się z tym prądem, 

(rodzącym  się  na  podstawie  poststrukturalnej  myśli)  który  głosi  women  are  men  made. 

Kobietę stworzył mężczyzna (nie z żebra Adama, ale jako prawo Ojca), a więc jako autorytet 

w tworzeniu  i  ożywianiu  dyskursywnych stylów,  a  także  reprezentacji  kobiecości.  Pewna 

amerykańska  pisarka  napisała,  że  stała  się  czarna,  kiedy  wyszła  ze  swojego  getta,  kiedy 

opozycja białego koloru oświetliła jej  czarny kolor skóry, sprawiła,  że dostrzegła w sobie 

czarną kobietę. W ten sam sposób powstaje pogląd na naturę kobiety i mężczyzny. Nie jest 

dana przez bogów, jest konstruktem kulturowym. Ten kulturowy konstrukt urzeczywistnia się 

poprzez  język,  którym pisze  kobieta  i  mężczyzna.  Oni  posiadają  inne  doświadczenia.  Ich 

rzeczywistość  jest  inna.  Ale  i  w  języku  są  zarysowane  pewne  założenia,  które  stanowią 

pułapki dyskursu, z których nie ma możliwości uciec. Trzecie założenie eseju  brzmi: kobieta 

opisuje władczą drogę ku pożądaniu. Ku pożądaniu czego? Siły, sławy,  mężczyzny, drugiej 

kobiety?  To  założenie,  ta  idea,  że  kobiety  piszą  macicą,  a  mężczyźni  rozumem,  stoi  na 

krawędzi tego kulturowego założenia, przed którym ostrzega Judith Butler. Mianowicie, że na 

przestrzeni całej kultury, od Platona i dalej urzeczywistnia się myśl, że mężczyzna należy do 



świata  metafizycznego,  a  kobieta  do  świata  biologicznego.  Jest  to  najniebezpieczniejsza 

kulturowa  opozycja,  która  istnieje,  a  tą  ideę  o  biologicznej  przynależności  trzeba  stale 

falsyfikować, inaczej nadal wierzyć będziemy w krąg wiecznej kobiecości.

Koniecznie  wrócimy  do  kwestii  współczesności  i  literatury  kobiecej.  Odnośnie 

niektórych  spraw  jesteśmy  w  fazie  postfeministycznej,  ale  niektóre  stare  stereotypy  i 

uprzedzenia  nadal  istnieją.  Weźmy  na  przykład  wspaniałą,  i  na  pierwszy  rzut  oka 

wyemancypowaną serię  Sex and the City.  W tej serii widzimy wciąż jeszcze, że mężczyzna 

nie  może  znieść  tego,  że  kobieta  odnosi  większe  sukcesy,  nie  może  znieść,  że  kobieta 

przejmuje  inicjatywę  w  życiu  intymnym.  Aborcja  jest  akceptowana,  mimo  to  jeden  z 

epizodów  dotyczył  sentymentalnego  komentarza  jednej  z  przeciwniczek,  która  na  końcu 

decyduje  się  utrzymać  ciążę,  a  jej  trzy  przyjaciółki  są  dla  niej  podporą  niczym  trzej 

tatusiowie.  Odnośnie tej  serii,  jest  jasne,  że współczesna kobieca literatura,  jako kierunek 

literacki, nie jest radykalnie kobieca. Popiera niektóre stare tradycyjne założenia i zapewne 

dzięki temu jest akceptowana. Z uwagi na to nie róbmy błędu, myśląc – jeśli pisze kobieta, to 

jest kobieca literatura. Odróżniajmy płeć biologiczną od płci kulturowej  (sex and gender). 

Literatura kobieca to literatura kulturowo kobieca,  w której kobieca jest  tożsamość, gdzie 

wartości,  idee  i  sposób myślenia  są  typowe dla  kobiet.  Literatura  nie  jest  automatycznie 

kobieca, jeśli pisana jest ręką kobiety.

(...)

Arijana Čulina:

 Mogę tu  posłużyć  jako przykład „kobiecego rodzaju ludzkiego”.  Rozmawiałyśmy 

tutaj o targach książki, na które nie zostałam zaproszona. Schwytany wtedy Sadam Husein 

pozostał w cieniu tej męsko – żeńskiej wojny w naszej literaturze. I jest naprawdę cudowne! 

A teraz jestem zaproszona tu,  gdzie mówi się  o kobiecej literaturze.  Muszę się przyznać: 

nigdy nie zastanawiałam się nad tym męsko – żeńskim stosunkiem. Dla mnie sztuka była 

dobra lub zła, nigdy męska czy żeńska. Na Akademię Teatralną w Belgradzie dostałam się w 

wieku 17 lat, a ukończyłam ją mając lat 21, i grałam cały szereg postaci z tragedii antycznych, 

których wówczas kobiety nie grały w ogóle, ponieważ to mężczyzn obsadzano w rolach i 

męskich i kobiecych. Później kobiety grały u Szekspira, ale te pierwszymi aktorkami były 

kobiety lekkich obyczajów. Oskar Wilde powiedział: Mężczyźni osiągnęli maksimum, a teraz 

ruszają  kobiety!. Właśnie  z  powodów,  o  których  wcześniej  mówiliśmy,  kobietom  nie 

pozwalano pisać. Robiły to po kryjomu, nigdy nie zajmowały się sztuką w takim wymiarze, w 

jakim  czynili  to  mężczyźni.  Mój  ojciec,  który  jest  pełnym  jadu  szowinistą,  mówi: No,  



powiedz  mi,  w czym jesteście  dobre? W czym jesteście  naprawdę najlepsze? Najlepszymi 

malarzami kompozytorami, nawet kucharzami są mężczyźni. I tutaj jesteśmy lepsi od was. Z 

pewnością  dlatego,  że  w  bardzo  długim okresie  historycznym kobiety  w  ogóle  nie  były 

aktywne. W ogóle nie mamy w tych dziedzinach kobiet. Myślę zatem, że pewnych zawodów 

nie potrzeba dzielić  na męskie i  żeńskie.  Wydaje mi  się,  że  dziś  jesteśmy rzeczywistymi 

świadkami  tej  wojny,  która  się  rozpętała  i  tych  ostatnich  dni,  kiedy  to  w  mediach  nie 

rozmawiamy  o  lewicy  i  prawicy,  ale  rozprawiamy  o  mężczyznach  literatach  i  kobietach 

literatkach. Dzielenie na te dwie części uważam za kompletne dno. Takiej ilości próżności, 

takiego  mnóstwa  złości,  takiego  mnóstwa  absurdu  długo  nie  widziałam  –  wrzucenie  do 

jednego worka Julijany Matanović,  Vedrany Rudan,  Rujany Jeger  i  mnie (każda z  nas to 

całkiem  inna  osoba-  jesteśmy  diametralnie  przeciwstawnymi  pisarkami),  i  literatury,  i 

mężczyzn. Zaczęliśmy rozmawiać o męskiej i kobiecej literaturze- z tym, że męska jest dobra, 

a kobieca zła. I to jest dla mnie coś zupełnie bezmyślnego, ponieważ wewnątrz literatury 

kobiecej  mamy do czynienia  z  wielką różnorodnością.  Jestem aktorką,  która  pisze trochę 

satyrycznie,  Julijana  Matanović  pisze całkiem inaczej,  Slavenka Drakulić  i  Irena Vrkljan, 

chwała Bogu, nie dają się zaszufladkować, dzięki swojemu dorobkowi. (...) Właściwie każda 

z nas tworzy w innym rodzaju literackim. Nie wiem, kto jest  kompetentny, aby mówić o 

dobrej i złej literaturze w XXI wieku, kiedy rozpadły się wszystkie reguły w malarstwie, w 

architekturze, sztuce, kiedy dochodzi do mieszania stylów i kiedy można sięgnąć po kobiecą 

literaturę. W Ameryce czytane są Bridget Jones, Seks i grad, David Beckham pisze książki, 

pisze i Madonna. Taki jest rynek i każdy ma prawo czytać, co chce. Kobieca literatura? Cóż 

byłoby kobiecą literatura? Kobieca literatura mogłaby być wówczas, kiedy kobieta mówi o 

kobiecych problemach. Ale mamy kobiety,  które  nie  mówią o kobiecych problemach,  ale 

piszą coś, o czym do głowy by wam nie przyszło, że zostało napisane przez kobietę.  Na 

przykład– ja -otrzymałam nagrodę Marina Držicia za tekst dramaturgiczny, który będzie teraz 

wystawiony w reżyserii Georga Pare. Wątpię, czy ktoś mógłby zgadnąć, że pisała to kobieta. 

Opisałam  jedenaście  postaci,  z  których  sześć  jest  męskich.  Próbuję  myśleć  również  z 

„męskiej”  perspektywy.  (...)  W dwóch innych tekstach  Sta svaka  žena treba znat o  onim 

stvarima (Co każda kobieta powinna wiedzieć o tych sprawach) i Bolje se rodit bez one stvari  

nego bez sriće (Lepiej urodzić się bez tej rzeczy niż bez fartu) mówię o kobiecych problemach, 

i  to  można by spokojnie nazwać kobiecą literaturą.  Chciałabym zatem, aby jakaś różnica 

między kobiecą literaturą i kobiecą autorką została jednak zaznaczona.



-Darija, jak ty, jako poetka i krytyk literacki, odnosisz się do postawionych tu pytań o  

stosunek płci i  rodzaju literackiego? Wspomniałaś, że oprzesz się na przykładzie powieści  

„Klonirana” (Sklonowana) Jeleny Čarliji.

Darija Žilić: 

Miałam  w  rękach  ów  zbiorek  Žensko  pismo, przekartkowałam  go,  z  dystansem 

oczywiście,  ponieważ nie  byłam uczestniczką  tych  wydarzeń.  Widziałam też  tłumaczenia 

tekstów, których autorzy są dziś wyjątkowo liczącymi się i istotnymi postaciami. Są to Helene 

Cixous, Luce Irigaray i przede wszystkim Gilles Deluze. To jest to, o czym myślę, i z czym 

wiążę pojęcie literatury kobiecej. Dlatego podkreśliłabym właśnie Gillesa Deluza, który jest 

dziś jednym z najbardziej liczących się francuskich filozofów. Z jakiego powodu? Dlatego, że 

burzy on pewnego rodzaju kanon: trójcę Husserl – Heideger – Hegel i dlatego, że w gruncie 

rzeczy odwracamy się od postawy związanej z symbolizacją wszystkiego. Pozostaje ciało, 

które nie może być ujęte w symbolikę. Wszystkie autorki, które wspomnieliśmy, piszące o 

kobiecej literaturze, zwracają na to uwagę  i jest to wspólna płaszczyzna ich porozumienia... 

To jest to pytanie ciała, względnie cielesności, trudno tu w ogóle rozróżnić rex cogitans i rex 

extensa.  Myślę, że jest to bardzo istotne (zwłaszcza dla mnie, jako że chcę się zajmować 

feministyczną krytyką i teorią), wręcz konieczne z następującego powodu: stale dziś naszym 

teoretykom zdarzają się przeoczenia.  Powiedzieć trzeba, że wielkie zmiany zaszły w sensie, o 

którym mówiła pani Gjurgjan. Niektóre rzeczy weszły nam w zwyczaj, tzn. zostały przyjęte. 

Kiedy pisałam krytykę zbiorku wierszy Sonji Manojlović zauważyłam, że jeden z teoretyków, 

który  próbował  przedstawić  całość  jej  twórczości,  korzystając  z  aparatu  teoretycznego 

zinterpretował dość dowolnie niektóre wyrażenia ze współczesnej teorii, nie rozróżniając na 

przykład pojęć takich jak  feminizm  i feminilność. (Gdyby czytał Elizabet Grosz, widziałby 

różnicę!). Wykorzystał w miejsce określenia ‘literatura kobieca’  ‘kobiecy efekt’, co oznacza 

jej  bierność.  I  co  było  dla  mnie  wyjątkowo  straszne,  wykorzystywał  aparat  teoretyczny 

również  do  tego,  żeby  stwierdzić,  że  ponieważ  poetka  nie  jest  matką,  nie  będzie  szukał 

reperkusji tego w jej pisarstwie. Dlatego miałam ogromną satysfakcję, kiedy autorka – nie 

odbierająca  siebie  jako  kobiecą (zresztą  dlaczego  miałaby  się  określać  jako  kobieca, 

feministyczna czy niefeministyczna), stwierdziła, że moja interpretacja najbardziej przypadła 

jej  do  gustu.  I  nie  jest  to  w tej  chwili  chwalenie  się  lepszą  interpretacją,  ale  dowód,  że 

niektóre rzeczy przyjmują się, jak powiedziała przed chwilą Jasenka. Myślę, że chaos bierze 

się stąd, że krytyka literacka nie opiera się na teorii. Gdyby się opierała, wiadomo byłoby, jak 



traktować  określone  rodzaje  literackie,  jak  do  danych  rodzajów  podchodzić.  Nie  można 

przywołując konkretne  pisarki  ustalać kryteriów na bieżąco.  Dlaczego wcześniej  nie  było 

takich wątpliwości? Dlaczego nikt nie pisał o Zoranie Fericiu i jego stereotypach? Albo o 

twórcach z grupy FAK, wśród których nie brakowało złych pisarzy.  Dlaczego teraz nagle 

niektóre z pisarek są złe? Nie chcę tu nikogo pouczać i mówić co jest dobre, a co złe. Ale 

posłuchajmy Milivoja Solara: jeśli mówi się o literaturze popularnej, należy ją porównywać z  

podobną literaturą z epok wcześniejszych. Wszystko to ma miejsce, ponieważ w Chorwacji 

krytyka literacka jest impresjonistyczna. (...)

Jeśli chodzi o książkę  Klonirana, tekst ten opinii publicznej był prezentowany jako 

opowiadanie o pedofilii. Być może znacie podstawowa fabułę, związaną z hollywoodzkim 

producentem,  który  zdołał  sklonować  Marlin  Monroe,  po  czym z  owym małym klonem 

sypiał.  Polemika  w  mediach  ogniskowała  się  wokół  tego.  Myślę,  że  Jelena  Ćarlija  jest 

bardziej  interesująca  w  innym  aspekcie,  a  mianowicie:  pozycji  pisarki  dzisiaj.  Jest  ona 

przedstawicielką młodej generacji, ma zaledwie dwadzieścia lat. A co mówi?  Inny wątek 

powieści – ten, w którym śledzimy życie dwóch sióstr bliźniaczek – pisarek, które z powodu 

własnego pisarstwa zostają umieszczone w zakładzie psychiatrycznym, nasuwa skojarzenia z 

The madwomen in the Attic. Siostry są zmuszone walczyć z opinią, że nie są szalone, a pisanie 

jest traktowane jako rodzaj szaleństwa - coś, co nie przystoi kobietom. Z drugiej strony używa 

się toposów, które możemy znaleźć również u Fey Veldon i Angeli Carter, znanych kobiecych 

autorek. Na przykład klonowanie:  Klonowanie Joan May jest znaną powieścią Fay Veldon. 

Czy choćby utwory, w których mówi się o kobietach stworzonych w taki sposób, jak gdyby 

pochodziły  od  mężczyzn.  Tak  samo  problem  bliźniaczek,  czyli  problem  cudaczności. 

Bliźniaczki  są  czymś  niewiadomym,  jak  czarownice.  To  są  tylko  sygnały,  a  pointa  całej 

opowieści głosi, że pisanie traktowane jest jako coś szalonego i coś, czego należy unikać.(...)

Ingrid Śafranek:

 Chciałabym  opowiedzieć,  co  się  podczas  tych  dwudziestu  latach  wydarzyło.  Niestety, 

mieliśmy  dwie  śmierci  –  Jeleny  Zuppe,  która  dla  mnie  osobiście  była  bardzo  ważna  i 

poprowadziła mnie drogami ówczesnego feminizmu, i Lidiji  Sklevicky. Umierali, starzeli się 

ludzie,  upadły  państwa,  układy wartości  i  ideologie.   Europa  pojawiła  się  jako  horyzont 

oczekiwania i jest teraz wspólnym projektem, męsko – damskim. (...) 



Jednak przed  laty pewien mężczyzna oddał sprawiedliwość  zbiorkowi Žensko pismo. Był to 

Zvonko Maković, który w swym felietonie, przedrukowanym w zbiorze esejów, ogłosił ten 

numer „Republiki” historycznym i skomentował go. W Paryżu (miałam później możliwość z 

bliska śledzić feministyczne i teoretyczne kręgi na paryskim uniwersytecie) Dubrovnik 1986 

był  traktowany  jako  data,  kiedy  feministyczna  refleksja  została  zaszczepiona  do  Europy 

Wschodniej.

Zwykle mówię że jestem byłą feministką, co nie oznacza, że się tego wyrzekam. Niektóre 

rzeczy pozostały dla mnie w dalszym ciągu jednakowo ważne i nawet priorytetowe (ponieważ 

wykładam literaturę i chcąc być obiektywną nie mogę interesować się wyłącznie kobiecymi 

autorkami). Spostrzegam, że zawsze należy zacząć od początku. Zawsze ab ovo, zawsze od 

abecadła, ponieważ dochodzą nowe studentki, które są bardzo zaskoczone faktem, że istnieje 

w ogóle jakiś feministyczny dyskurs. Nie mówię tego z lekceważeniem, ale z myślą, że jest to 

nasz mankament, że po prostu nie zdołaliśmy tego dobrze i wystarczająco zaprezentować. 

Powiedziałabym,  że  feminizm jest  przyswajany z  dwiema prędkościami,  tak  jak  są  dwie 

prędkości wejścia do Europy. Dziewczyny z miasta, z kultury urbanistycznej i ze średniej 

klasy, wykształcone, bystre i wyemancypowane mówią: Simone de Beauvoir, przepraszam, to  

jest passe, to jest gadanie starszych. Przyjeżdża dziewczyna z wioski, jakiejś Głuchej Górnej 

w Hercegowinie  - która patrzy na mnie bystro i mówi: Simone de Beauvoir jest super, nigdy  

nie  słyszałam że  można mówić  o  męsko  –  żeńskiej  krytyce,  męsko  –  żeńskiej  literaturze,  

symbolice  męskości  i  kobiecości...  Kiedy  dziewczyna  pochodzi  ze  środowiska 

patriarchalnego, jest to dla niej fenomenalne.  Mówić, że nie wszędzie jest jednakowo - to 

banał.  Co  w  gruncie  rzeczy  chcę  powiedzieć:  de  facto  te  rzeczy  nie  wrosły  jeszcze  w 

mentalność i dzieje się to tak powoli. (...)

Ostatnie, co czytałam z europejskiego feminizmu, to książka Elizabet Badinter. Mówi ona, że 

stare stereotypy upadły, co doprowadziło do nowej niepewności, ponieważ teraz nikt już nie 

wie, gdzie jest jego miejsce. Mężczyźni obawiają się tego upadku stereotypów, gdyż teraz nie 

są tym, czym kiedyś byli, do tego dochodzi przejściowość, niepewność, zburzone ideologie i 

wartości,  zachwiane  podstawy.  Nagle mężczyźni  zaczynają  winić  kobiety za  tę  osobistą, 

nową  niepewność,  nagle  uznają,  że  kobiety  teraz  zagroażają  ich  ego,  ich  fallusom,  ich 

centryzmowi,  ich  sama  nie  wiem  czemu.  Kobiety  odwzajemniają  się  (przykładem  jest 

Arijana). Badinter uważa, że nie jest to najlepsza droga, ponieważ zagłębiamy się w tych 



nowych różnicach i nie ma już dialogu, psujemy sobie nawzajem krew, nie ma teorii, nie ma 

polityki, nie ma rozważań, są tylko przekleństwa, jest plucie i bójka.

Może wygląda  to  rewolucyjnie,  mam na  myśli  prawdziwe feministyczne  rewolucjonistki. 

Badinter  ostrzega:  nie  wolno  kobiecie  brnąć  z  powrotem  w  stereotypy,  zagłębiać  się  w 

różnice,  w  samoobronną  agresję,  ponieważ  w  ten  sposób  wróci  do  stanu  pierwotnego. 

Zwróćcie uwagę, że u nas w czasie wojny w latach dziewięćdziesiątych kobiety ogłoszono 

wrogiem państwowym, ponieważ nie rodzą i winne są profanacji i laicyzacji rodziny itd., a 

teraz grozi nam drugie niebezpieczeństwo z powodu odnawiania się starych stereotypów w 

absolutnie agresywny i hiperboliczny sposób. Gdy spytano Vedranę Rudan, dlaczego jest tak 

straszliwie wulgarna i brutalna - odpowiedziała:  to między innymi sprzedaje książkę. A więc 

jest  to  związane z  marketingiem i  nie  jest  to  wstyd,  ponieważ jest  to  hiperbola i  jest  to 

metafora.  Vedrana Rudan kilka razy mówiła,  że żyje  w zgodnym małżeństwie z  pewnym 

profeministą,   bardzo  spokojnym i  ugodowym człowiekiem.  A więc  nie  jest  to  osobista 

frustracja  –  to  metaforyczna i  symboliczna frustracja,  która  znalazła  miejsce w jednym z 

nowych rodzajów literackich. Tak to należy cum grano salis odczytać, a nie mówić: kobiety 

piszą Mein Kampf.

Ljiljana Ina Gjurgjan: 

Chciałabym  dodać  małą  uwagę,  powołując  się  na  Betty  Fridan,  znaną  amerykańską 

teoretyczkę  i  socjolożkę,  która  powiedziała  coś  bardzo  ciekawego  w  związku  z 

socjologicznym aspektem stosunku między płciami. Zauważa ona, że mężczyźni statystycznie 

umierają siedem lat wcześniej niż kobiety. Oto co się stało z męskim sposobem życia. Fridan 

mówi: nie walczyłyśmy o równouprawnienie po to, byśmy i my zaczynały umierać siedem lat 

wcześniej. Co trzeba zrobić? pyta i odpowiada: należy zmienić stosunki w rodzinie. To, co 

wydarzyło się w  ruchu kobiecym, w Europie może bardziej niż u nas, to fakt, że kobiety 

zdobyły stanowiska zawodowe, ale nie zdołały rozwiązać problemów w rodzinie. To, czego 

kobieta naprawdę chce, to stworzenie nowej rodziny, w której międzyludzkie stosunki byłyby 

ważniejsze od materialnych. (...)


