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KATARZYNA SZOPA

Uniwersytet klski
Katowice

„Nieziszczone narodziny”.
Cixous i Irigaray, czyli kobiety z Czarnego Kontynentu
Poruszasz się. Nigdy nie stajesz w miejscu, w spokoju, w bezruchu. Nigdy nie ustajesz. Na niczym nie poprzestajesz. Nigdy nie jesteœ. Jak mam
cię wypowiedzieý? Skoro zawsze jesteœ inna. Jak mam do ciebie mówiý?
(Irigaray 2010, 181)
Kiedy piszę, wszystko to, czym moůemy się staý, a o czym nie wiemy,
samo siebie pisze przeze mnie nie wykluczajĊc, nie przewidujĊc, zaœ
wszystko to, czym się staniemy, będzie wzywaý nas do niestrudzonych,
upajajĊcych, bezcennych poszukiwaľ miâoœci. Nigdy nam siebie nie zabraknie (Cixous&Clément 2008, 100).

WstÆp: usytuowania i rónice
Kiedy sięgamy po teksty dwóch prominentnych przedstawicielek tzw.
francuskiego feminizmu drugiej fali, Hélène Cixous i Luce Irigaray, oczywistym staje się, ůe projekt rekonceptualizacji tradycyjnego rozumienia „kobiecoœci” jest jednym z kluczowych motywów organizujĊcych ich pisarstwo. To
wâaœnie one – œledzĊc dokâadnie dyskursy psychoanalityczne i filozoficzne,
a takůe eksplorujĊc obszar literatury i sztuki – zdiagnozowaây, opisaây i stematyzowaây obowiĊzujĊcy model myœlenia o relacjach pâciowych, dostrzegajĊc silne zwiĊzki wykluczenia kobiet z dominujĊcymi systemami spoâecznymi, politycznymi i ekonomicznymi.

12

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 2 (20)

Dlatego – zwaůywszy na historiografię zachodnich teorii feministycznych –
nikogo juů nie powinno dziwiý zestawienie tych dwóch nazwisk i ich spotkanie
w tekœcie. Co więcej, staâo się ono na tyle oczywiste, ůe niemalůe niepodlegajĊce
dyskusji. Tymczasem mowa o dwóch niezwykâych osobowoœciach, pomiędzy
którymi istniejĊ nieredukowalne róůnice: mam tu na myœli chociaůby belgijsko-wâoskie korzenie Irigaray, a takůe algierskie pochodzenie Cixous, równieů ich
diametralnie odmienne usytuowanie spoâeczne, polityczne, a nawet instytucjonalne. Ta pierwsza – po opublikowaniu ksiĊůki Speculum. De L’autre Femme
(1974, przekâad angielski 1985) pozbawiona posady wykâadowczyni na uniwersytecie w Vincennes i wydalona z psychoanalitycznej szkoây prowadzonej przez
Jacques’a Lacana, skazana na ostracyzm przez œrodowiska feministyczne i uniwersyteckie – zasâynęâa we Wâoszech i w œwiecie anglosaskim; druga zaœ –
spadkobierczyni myœli Jacques’a Derridy, przez wiele lat peâniĊca funkcję dyrektorki studiów kobiecych i genderowych w Paryůu – staâa się postaciĊ silnie
zwiĊzanĊ z francuskĊ akademiĊ. Odmienne sĊ równieů ich perspektywy badawcze i pola naukowych eksploracji: Irigaray jest filozofkĊ, Cixous – pisarkĊ. Jak
zatem myœleý o dwóch tak róůnych postaciach w kategoriach takich okreœleľ jak
écriture féminine czy French feminism, które staây się synonimami esencjalizmu
oraz biaâego, heteronormatywnego feminizmu? W œwietle recepcji anglo-amerykaľskiej wszelkie próby typologizacji tych dwóch stanowisk jawiĊ się jako
tyleů kliszowe i upraszczajĊce, co przemocowe, bo dyskredytujĊ caâkowicie biograficzny i tym samym materialny charakter pisarstwa Irigaray i Cixous.
Nie ulega wĊtpliwoœci, ůe omawiajĊc zagadnienia zwiĊzane z kobiecoœciĊ,
nie sposób pominĊý wkâadu, jaki myœl i twórczoœý tych dwóch kobiet wniosâa nie tylko do historii zachodnich teorii feministycznych, jej zasięg zyskaâ
bowiem siâę oddziaâywania w wymiarze globalnym, choý z róůnym nasileniem i z odmiennym skutkiem. Niemniej jednak drugofalowe projekty
przedstawicielek francuskiej formacji feministycznej, a mam tu na myœli
równieů Chantal Chawaf, Catherine Clément, Marguerite Duras, Julię Kristevę, Monique Wittig in., nie tylko sproblematyzowaây, ale i uksztaâtowaây
narracje póŭniejszych pokoleľ feministycznych myœlicielek, pisarek, dziaâaczek i aktywistek. Ich myœl byâa pokâosiem wczeœniejszych projektów emancypacyjnych, zachowanych gâównie w tekstach literackich autorstwa kobiet,
a takůe wyrastaâa ze spoâecznych dziaâaľ i politycznej walki ruchów kobiecych1. Chcę zatem nakreœliý nie tyle genealogię teorii feministycznych (tu

1 O politycznym zakorzenieniu intelektualnej formacji francuskiego feminizmu poststrukturalistycznego pisze Krystyna Kâosiľska, wiĊůĊc jego specyfikę z wydarzeniami majĊcymi
miejsce w maju ‘68 (Kâosiľska 2010, 412).
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bowiem podobnie jak nie moůna mówiý o jednym dyskursie feministycznym, tak nie sposób ustaliý jednej linii genealogicznej), ile uwypukliý fakt, ůe
takie dziaâania jednostkowe, jak dorobek filozoficzny Irigaray i twórczoœý
pisarskĊ Cixous naleůy lokowaý w kontekœcie wczeœniejszych dokonaľ
o charakterze ponadjednostkowym. Zatem kiedy mowa o „nowej kobiecie”,
czy to wprowadzonej jako pojęcie do filozofii przez Irigaray, czy sproblematyzowanej i opisywanej przez Cixous w jej powieœciach, poematach i librettach, to jednoczeœnie mowa o projekcie wspólnotowym, na który skâadajĊ
się wielopokoleniowe, wieloetniczne i wielokulturowe dziaâania kobiet i męůczyzn. Dlatego tak zwany francuski feminizm nie jest ani projektem jednolitym, ani teů nie odnosi się do totalnej czy hegemonicznej wspólnoty kobiet,
gdyů skâada się z wielorakich usytuowaľ i ucieleœnieľ, wprowadzajĊc niedoreprezentowane podmioty, byty i mniejszoœci do dyskursu. Chodzi o to, by –
jak pisaâa Cixous w sâynnym manifeœcie Œmiech Meduzy – „kobieta wreszcie
siebie napisaâa” (Cixous 1993) i by – jak sugerowaâa Irigaray w Speculum –
mogâa „przemówiý-jako-kobieta” (Irigaray 2010).
Szczelina narodzin

W swoich tekstach The Newly Born Woman (Cixous&Clément 2008 [1975])
oraz A Natal Lacuna (Irigaray 1994) Irigaray i Cixous podejmujĊ temat męskocentrycznych, fantazmatycznych wyobraůeľ „kobiety” obecnej na scenie
reprezentacji jako „figura”, „trop”, tudzieů „metafora”, pytajĊc o nieobecnoœý empirycznych kobiet i ich doœwiadczeľ wymazanych z porzĊdku symbolicznego. Pomimo ůe ich autorskie projekty w wielu punktach nie dajĊ się
uzgodniý, obie autorki dzieli bowiem szereg nieredukowalnych róůnic, tak
diagnoza przez nie postawiona jest jednogâoœna: kobiecoœý nie moůe zaistnieý i zyskaý wyrazu w ramach obowiĊzujĊcej fallicznej ekonomii reprezentacji. Badaczki wskazujĊ zatem na wyrwę – swoistĊ „szczelinę narodzin” (a natal lacuna), jak powiedziaâaby Irigaray – jaka powstaâa między doœwiadczeniem kobiety a jej przedstawieniem. Skutkuje to odcięciem systemu
wyobraůeľ od pola spoâecznego, co w efekcie uniemoůliwia kobietom – jako inicjatorkom politycznych przeksztaâceľ – walkę o pozytywny wymiar
róůnicy w jej symboliczno-politycznym wiĊzaniu.
DokonujĊc bezkompromisowej i zarazem bezprecedensowej krytyki zachodniej tradycji metafizycznej oraz wpisanej w niĊ ekonomii reprezentacji
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opartej na opozycji braku i posiadania, Irigaray sugeruje, ůe kobiety pochwycone sĊ przez ów mechanizm wykluczenia w sposób podwójny. PytajĊc
o moůliwoœý bycia i kobietĊ, i artystkĊ jednoczeœnie, Irigaray wskazuje na artykulacyjny paraliů kobiety, która skazana jest na odtwarzanie i powielanie
form i ksztaâtów juů wczeœniej ukonstytuowanych przez porzĊdek falliczny.
Przypomina to krĊůenie po labiryncie bez wyjœcia. Irigaray pisze, ůe jeœli kobieta nie wypracuje wâasnych, czyli niezapoœredniczonych przez wzorzec
męskocentryczny sposobów ksztaâtowania siebie i swojego œwiata, za pomocĊ których będzie w stanie wyartykuâowaý specyfikę swojej pâciowoœci, to
grozi jej uůycie albo powielenie tego, czemu męůczyzna juů nadaâ formę,
a zwâaszcza tę, którĊ nadaâ jej samej/jej „ja”, oraz ksztaâtowanie tego, co
juů zostaâo uksztaâtowane, skutkujĊce zagubieniem się w tym labiryncie.
Podczas gdy męůczyzna moůe zatraciý się w labiryncie swoich poczĊtków, swoich faz rozwoju, to kobieta traci siebie w tym, co juů uksztaâtowane, w morfologii, którĊ męůczyzna dla niej odzwierciedla. Ta ostatnia
jawi się jako enigma, którĊ kobieta przyjmuje jako wâasnĊ, ale to nie dziaâa w ten sposób (Irigaray 1994, 12).

Nie mniej sugestywnie rzecz tę wyrazi Cixous w manifeœcie Œmiech Meduzy,
w którym – próbujĊc opisaý kondycję kobiety dotkniętej kulturowĊ i językowĊ niemotĊ – równieů przywoâuje metaforę labiryntu:
My, przeroœnięte dzieci, odepchnięte od kultury, piękne usta zatkane
kneblem, puchy marne, przerwane westchnienia, my: labirynty, drabiny,
stratowane ziemie; my, okradzione – jesteœmy „czarne” i jesteœmy piękne
(Cixous 1993, 150).

ChcĊc wróciý do wiĊzania między tym, co materialne, a tym, co dyskursywne, Irigaray i Cixous podkreœlajĊ koniecznoœý narodzin „nowej kobiety”,
„kobiety nowo narodzonej”, które wiĊzaâyby się z aktem twórczym: odbudowywaniem wâasnej kultury, kobiecej genealogii i kobiecego imaginarium
wyjętych poza binarny porzĊdek fallocentryczny. Podczas gdy Cixous momentu odrodzenia kobiety upatruje w pisaniu (écriture féminine), tak Irigaray
wskazywaý będzie na proces twórczego ksztaâtowania wâasnej morfologii,
który moůliwy jest w akcie mówienia-jako-kobieta (parler femme). W obu projektach – choý róůniĊcych się od siebie – chodzi jednakůe nie o jednorazowe
narodziny, lecz o nieskoľczone procesy odradzania się w nowym ksztaâcie.
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W tym sensie moment narodzin toůsamy jest z aktem twórczym: niczym
nieskrępowanym gestem stwarzania (się) kobiety-autorki.
Róůnice między stanowiskiem Irigaray a Cixous moůna zatem wyjaœniý,
posâugujĊc się tymi dwoma pojęciami: écriture féminine (Cixous) i parler femme
(Irigaray). Zacznijmy od écriture.
Sexts – tekst pci, peÂ tekstu
To, co Cixous niegdyœ okreœliâa mianem „pisania kobiecego”, dotyczyâo
biseksualnego podmiotu pisania, czyli takiej pozycji, która znosi tradycyjnie
ujmowane róůnice między tym, co kobiece, a tym, co męskie, nie doprowadzajĊc do zatarcia granicy między nimi, lecz afirmujĊc ich wzajemnĊ róůnorodnoœý. Oznacza to, ůe „biseksualnoœý to odkrycie w sobie, w kaůdym z osobna, obecnoœci róůnorodnie manifestujĊcych się i krystalizujĊcych w pojedynczym podmiocie, dwóch pâci (…)” (Cixous 1993, 156). Jako ůe róůnicę
lokuje ona wewnĊtrz podmiotu, traktujĊc jĊ jako zinterioryzowanĊ wieloœý
domagajĊcĊ się afirmacyjnego rozpoznania, to okreœlenie féminine naleůaâoby
rozumieý jako operator róůnicy, który charakteryzuje się niejednorodnoœciĊ
sensu i doprowadza do wewnętrznej erupcji tekstu, dowartoœciowujĊc to, co
cielesne, a co niekoniecznie wiĊůe się z ciaâami kobiet. Cixous wyjaœnia:
Nie moůe byý nic bardziej wywrotowego niů kobiecy tekst: jeœli pisze
siebie, jest niczym wulkaniczny wybuch pod starĊ skorupĊ o wâaœciwoœciach „prawdy”. Bezustannie się przemieszcza. Ona musi siebie pisaý,
poniewaů gdy nadejdzie czas jej wyzwolenia, to wâaœnie wynalezienie nowego, peânego buntu pisania umoůliwi jej uzupeânienie wyrw i jednoczeœnie
dokonanie zmian w jej wâasnej historii (Cixous&Clément 2008, 97).

„Kobiecoœý” pojmuje Cixous jako miâoœý ůywionĊ wobec innoœci, „umiâowanie bycia innĊ, odmiennĊ” (Cixous&Clément 2008, 86) bez koniecznoœci podporzĊdkowania się temu, co wpisane jest w logikę Tego Samego.
Cixous chce w ten sposób wyjœý poza ramy opozycji, w jakie wpisana jest
róůnica pâciowa, dlatego pragnie ona – podobnie jak Irigaray – przepracowaý tradycyjnie pojmowane instytucje pojęciowe, takie jak „kobieta” i „męůczyzna” za pomocĊ afirmatywnego i peânego miâoœci stosunku do tego, co
inne. „Kobiecoœý” staje się synonimem róůnicy pomyœlanej poza dominacjĊ
jednej pâci nad drugĊ. „Róůnica – pisze Cixous – będzie wiĊzkĊ róůnic”
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(Cixous&Clément 2008, 83), miâoœciĊ wobec innego, który „jest mi pisany,
który mnie nawiedza, którego kocham jako innego” (Cixous&Clément 2008,
86). Biseksualnoœý staje się więc rodzajem dwugâosu wpisanego w tekst, który nie wyklucza tego, co inne, a raczej mieœci w sobie tę wieloœý.
W jednym z wywiadów Cixous tâumaczy:
Twierdziý, ůe pisanie nie nosi znamion róůnicy pâciowej, to jednoczeœnie
traktowaý je jako sfabrykowany przedmiot. Jeœli tylko uzna się fakt, ůe
przemierza ono caâe ciaâo, zmuszeni jesteœmy przyznaý, ůe stanowi ono
zapis popędowej ekonomii caâkowicie odmiennych trybów wydatkowania czy zmysâowej przyjemnoœci (Cixous&Seller 2008, 53).

Pisanie miaâoby byý sposobem na uwolnienie kobiecego poůĊdania, które
niesie w sobie potencjaâ rewolucyjnych przeksztaâceľ na poziomie wszelkich
typów organizacji spoâecznych. Ze zmianĊ tĊ wiĊůe się zmiana metajęzyka,
który utrwala statyczne kategorie pojęciowe, pochwytujĊc je w ramy opozycji. Między innymi dlatego Cixous konstatuje: „pokaůmy im nasz sekst!”
(Cixous&Clément 2008, 69). Ten niezwykây neologizm w peâni oddaje istotę
écriture féminine: oznacza dosâownie „tekst pâci” lub „pâeý tekstu”, znosi zatem iluzję neutralnoœci tekstu, pyta o „œlady” pâciowoœci w tekœcie, na które
wskazywaý będzie „ruch tekstu, który się rozwidla, roztrzaskuje na kawaâki,
rozczâonkowuje, dezorganizuje, upamiętnia sam siebie”, a który nazywa ona
„proliferacjĊ macierzyľskiej kobiecoœci” (Cixous&Clément 2008, 84).
Pisanie kobiece będzie zatem rewolucyjnĊ maszynĊ dyskursywno-afektywnĊ wpisanĊ w tekst i tworzĊcĊ w nim wyrwy, pozostawiajĊcĊ œlady
cielesnoœci i pâciowoœci na terytorium biaâego kontynentu fallocentryzmu z jego
monumentem Braku (Cixous&Clément 2008, 68). „Kobiecoœý” jest więc juů
nie synonimem braku, lecz figurĊ peâni, obfitoœci i wiĊůe się nierozerwalnie
z ekonomiĊ daru, która wpisana jest w kobiece pisanie. Dla Cixous to wâaœnie literatura, a w szczególnoœci poezja rozumiana jako język opierajĊcy się
dziaâaniom mitu, jest polem, w którym owo féminine znajduje swe ujœcie.
Ona, ta, która nadchodzi z wiecznoœci, nie stoi nieruchomo, lecz porusza
się nieustannie, wymienia, jest pragnieniem-które-daje. Nie jest zamknięta w sprzecznoœci daru-który-bierze ani w iluzji jednoczenia w caâoœý.
Ona wkracza, przechodzi – ona staje się mnĊ i tobĊ między innĊ mnĊ,
gdzie jedno jest zawsze czymœ nieskoľczenie więcej niů jedna ja i więcej
niů ja, nie obawiajĊc się osiĊgnięcia kresu: zmysâowa w naszym stawaniu
się (Cixous&Clément 2008, 99–100).
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Cixous co prawda nie odrywa „kobiecoœci” od empirycznych kobiet i ich
doœwiadczeľ, bo kâadzie nacisk na róůnicę pâciowĊ, lecz równieů nie ogranicza się do utoůsamienia jednego z drugim. Pisanie kobiece jest tym, co charakteryzuje równieů teksty pisane przez męůczyzn, a to nie pozwala na snucie bezrefleksyjnych zarzutów o esencjalizm. Wszak sama pisze:
Wierzę, ůe naleůy zbadaý wszystko, co ma zwiĊzek z ciaâem, wychodzĊc
od tego, co funkcjonalne aů po to, co libidinalne, co wyobraůeniowe;
a następnie, w jaki sposób wszystko to jest artykuâowane na poziomie
symbolicznym. Nie ulega wĊtpliwoœci, ůe kobiecoœý wywodzi się z ciaâa,
które róůni się radykalnie w przypadku kobiet i męůczyzn. Lecz ůadne
z nich nie istnieje w czystej formie: jest zawsze i natychmiast „juů wypowiedziane”, pochwycone przez reprezentację, kulturowo wytworzone
(Cixous&Seller 2008, 66).

Jednakůe problem tkwi gdzie indziej: skoro écriture féminine dotyczy „kobiecoœci”, która stanowi szerokĊ ramę pojęciowĊ i staje się synonimem róůnicy,
to naleůaâoby zapytaý o polityczny i zarazem materialny aspekt tego projektu.
Innymi sâowy, czy „kobiecoœý”, za której pomocĊ decentruje się fallocentryczny dyskurs, nie staje się odpolitycznionĊ i odcieleœnionĊ siâĊ sprowadzonĊ do pierwiastka tekstualnego czy dyskursywnego? I czy kobieta, a raczej kobiety z ich rozmaitym spoâecznym, kulturowym i geopolitycznym
usytuowaniem majĊ szansę na wyartykuâowanie specyfiki swojej pâciowoœci
w ramach tego, co Cixous ujmuje jako „kobiece”?
Parler femme

Pytania te stawia Irigaray, która – zamiast écriture, które byâoby „pisaniem-jak- kobieta” – sięga po wszelkie sposoby artykulacji, równieů te niejęzykowe, okreœlajĊc je mianem parler femme, czyli „mówieniem-jako-kobieta”. Tę
róůnicę między jak a jako okreœla pozycja wypowiadania, którĊ Irigaray lokuje nie tylko wewnĊtrz, lecz i na zewnĊtrz œwiata mówiĊcego podmiotu. Róůnica jest więc nie tylko uwewnętrzniona, lecz umiejscowiona w relacjach
między jednostkĊ a œwiatem skâadajĊcym się z rozmaitych innych. Irigaray
nie utoůsamia kobiecoœci z abstrakcyjnym i wyabstrahowanym z porzĊdku
materialnego operatorem róůnicy, lecz âĊczy jĊ z kobietami per se, z ich doœwiadczeniem, specyfikĊ bycia i spoâeczno-kulturowego usytuowania. Parler
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femme będzie oznaczaâo przyjęcie takiej pozycji wypowiadania, która umoůliwi kobiecie/kobietom nie tylko artykulację wâasnej seksualnoœci, jouissance
i specyfiki swojej pâci, ile mówienie wâasnym (czyli upâciowionym) gâosem.
StĊd figura „dwóch warg”, która nie odnosi się do kobiecej anatomii, lecz do
morfologii ciaâa, a ta w przypadku kobiet jest co najmniej podwójna, bo
wskazuje zarówno na materialny aspekt cielesnoœci (wargi, usta), jak i na
dyskursywny, bo odnoszĊcy się do sposobu artykulacji w języku, który –
zdaniem Irigaray – róůni się w przypadku kobiet i męůczyzn juů na poziomie
syntaksy. „Dwie wargi” uniewaůniajĊ zatem logikę wspartĊ na panowaniu
Jednego – i jedynego, neutralnego (w domyœle: męskiego) – Podmiotu i stajĊ
się synekdochĊ parler femme, wskazujĊc na dwoistoœý sposobu artykulacji,
a zwâaszcza jej materialno-semiotycznego wiĊzania. Oznacza to, ůe akt wypowiedzi nie jest wyabstrahowanym z porzĊdku relacji spoâecznych sposobem
odtwarzania abstrakcyjnych znaków pojęciowych, lecz tym, co zakorzenione
w cielesnoœci i zawsze upâciowione. Jak wyjaœnia Margaret Whitford:
Uwaůam, ůe parler-femme musi odnosiý się do wypowiedzi. Wyjaœniaâoby
to, dlaczego parler-femme nie posiada meta-języka, skoro w momencie wypowiadania wypowiedŭ jest kierowana do interlokutora (nawet jeœli ów
zwrot jest pewnym sposobem uniku) i nie moůe mówiý sama za siebie.
Wypowiedŭ i meta-język wykluczajĊ się wzajemnie; nie sposób komentowaý wâasnej pozycji wypowiedzenia i jednoczeœnie jĊ zajmowaý (Whitford 1992, 41).

Akt wypowiedzi byâby tym, co nie istnieje poza przestrzeniĊ relacji spoâecznych, bo wymaga interlokutora, a jednoczeœnie znosi róůnicę między
podmiotem wypowiedzenia (formĊ) a podmiotem wypowiedzi (treœciĊ).
Oznacza to, ůe parler femme jest formĊ dziaâania, sposobem nadawania ksztaâtu lub formy materii, którĊ jest ciaâo. Wypowiedŭ jest więc tym, co âĊczy
sâowo i ciaâo w geœcie performatywu: wówczas ambiwalentna dwuznacznoœý
między materialnoœciĊ ciaâa a formĊ języka zostaje zaůegnana. Sâowo-gest
jest więc materialno-semiotycznym poůenieniem języka i ciaâa, dzięki któremu ani jedno, ani drugie nie zostaje zawâaszczone i zredukowane do obiektu
i idei. A zatem kaůdorazowa wypowiedŭ âĊczy w sobie sâowo i ciaâo, destabilizujĊc hieratyczny ukâad znaczĊcych i wskazuje na fakt, ůe wszelkie sposoby
artykulacji, czy to językowe, poetyckie, literackie, artystyczne i in., majĊ pâeý.
Pâeý, która nie jest jedna i która nie jest jednoœciĊ.
Parler femme jest więc takim sposobem artykulacji, który jest cielesny i „dotyka”. Irigaray wyjaœnia, ůe
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istotnym jest, by [mowa – K.S.] dotykaâa, by nie staâa się obca temu, co
dotykowe poprzez zawâaszczenie, tworzenie prawd, odcieleœnianie, czy
produkcję abstrakcyjnego i rzekomo neutralnego dyskursu. Mowa musi
jednoczeœnie pozostaý sâowem i ciaâem, językiem i zmysâowoœciĊ.
Wraz z tĊ mowĊ ustĊpi podziaâ na to, co zmysâowe, i to, co rozumowe,
które nie będĊ juů hierarchicznie uporzĊdkowane z korzyœciĊ dla spekulatywnoœci odseparowanej od podporzĊdkowanych jej ciaâ. Mowa jest zrozumiaâa dlatego, ůe pozostaje zmysâowa, powiĊzana z jakoœciĊ dŭwięku,
rytmu i znaczenia w œwiecie podmiotu(ów) (Irigaray 1996, 125–126).

Kiedy więc Irigaray pisze o potrzebie artykulacji kobiecego podmiotu i wprowadzenia jej w język, to bynajmniej nie definiuje tego, czym jest „kobieta”,
czy tego, co „kobiece”, ani teů nie okreœla istoty kobiecej mowy czy kobiecego języka. Przeciwnie, wskazuje na koniecznoœý wypracowywania miejsca,
z którego się mówi. To miejsce enuncjacji byâoby zawsze ucieleœnione, a zatem upâciowione, jak i usytuowane w porzĊdku spoâecznym i politycznym.
Chodziâoby zatem o „historyczne czynniki” warunkujĊce los kobiety, o które
do tej pory nie troszczyâa się ani filozofia, ani psychoanaliza (Irigaray 2010,
56). Innymi sâowy, „mówienie-jako-kobieta” stwarza moůliwoœý artykulacji
poza dominujĊcym reůimem reprezentacji, przywracajĊc kobiecie miejsce, z którego mogâaby mówiý. Byâoby to miejsce wypowiedzi znakowane przez te
parametry, które sĊ geograficznie najbliůsze: czyli nie tylko przestrzennoœý,
ale nade wszystko cielesnoœý. Strategia ta wymusza zerwanie z wizjĊ abstrakcyjnej i odcieleœnionej pozycji podmiotu mówiĊcego i dĊůy do praktykowania
tego, co Donna Haraway okreœliâa mianem „wiedzy usytuowanej” (Haraway
2009), która staje się swego rodzaju geograficznĊ wspóârzędnĊ, znakowanĊ
nie tylko przez czas i miejsce, ale teů przez wiek, pâeý, doœwiadczenie, pochodzenie spoâeczne, orientację seksualnĊ, wyznanie i in. Trudno zatem zarzuciý Irigaray próby wytworzenia fundamentalistycznej polityki koalicyjnej
czy wypowiadanie się w imieniu jakiejœ bliůej niedookreœlonej zbiorowoœci
kobiet, skoro „miejsce” postrzega ona jako oœ krzyůowania się tych rozmaitych zmiennych.
„Mówienie-jako-kobieta” oznacza więc proces konstytuowania się kobiecej
toůsamoœci, z którym wiĊůe się koniecznoœý wypracowywania figur, języka,
wyobraŭni, symboliki niezapoœredniczonych przez patriarchalny porzĊdek
wyobraůeľ. W owym kobiecym imaginarium mówienie czy artykulacja odnoszĊ
się zatem do sposobu ekspresji bytu takim, jakim on jest. Nie chodzi jednakůe o esencję kobiecoœci. Juů w Speculum pojawiajĊ się fragmenty, w których
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Irigaray tâumaczy, ůe w ramach obowiĊzujĊcej ekonomii reprezentacji, która
jest, jak wiadomo, zdominowana przez paradygmat fallocentryczny, nie sposób przedstawiý tego, „czym kobieta mogâaby byý”. „Niemoůliwe jest więc
okreœlenie jestestwa/istoty kobiety” (Irigaray 1985, 21). Nie oznacza to, ůe Irigaray pretenduje do miana tej, która owĊ istotę pragnie uchwyciý – co aů nazbyt często sugerowaây jej krytyczki formuâujĊce zarzuty o esencjalizm –
wręcz przeciwnie, kiedy pisze o kobiecie, to zaznacza, ůe „nie jest ona zamknięta w lub wokóâ jednej prawdy czy esencji. Esencja prawdy jest jej obca. Ona ani nie posiada istoty, ani niĊ nie jest. I nie przeciwstawia prawdy
kobiecej prawdzie męskiej” (Irigaray 1991, 86). Kobieta, przeciwnie, musi
ksztaâtowaý swojĊ egzystencję poprzez nieustanne stawanie się kimœ/czymœ
innym. Irigaray rzecz tę ujmie w ramy doœwiadczenia somatycznego, jakim
sĊ narodziny:
zawsze jesteœmy jednĊ i drugĊ, jednoczeœnie. W ten sposób nie jesteœmy
w stanie się od siebie odróůniý. W przeciwnym razie bowiem ustaâby
nasz poród: nas – caâych, nas – wszystkich. Bez granic i ograniczeľ innych niů te wyznaczone przez ruch naszych ciaâ (Irigaray 2010, 183).

Dlatego oskarůenia o esencjalizm w przypadku Irigaray równieů sĊ nieuzasadnione – po pierwsze dlatego, ůe kwestionuje ona artystotelejskie rozumienie natury jako esencji czy istoty rzeczy proponujĊc znacznie bardziej
zâoůonĊ koncepcję physis rozumianĊ jako samoodtwarzajĊcy się i zorganizowany autopojetyczny system; po drugie, kobiecoœý zyskuje znacznie szersze
i pojemniejsze znaczenie, jednakůe nie zostaje oderwana od kobiet i ich zâoůonych doœwiadczeľ. Parler femme nie jest więc prostym gestem mówienia
o kobiecie, dĊůĊcym do opisu jej istotowoœci, lecz próbĊ wytyczenia przestrzeni i porzĊdku, w których ramach mogâaby ona zabraý gâos.
Mówienie-jako-kobieta nie jest mówieniem o kobiecie. Nie chodzi tutaj
bowiem o wytwarzanie jakiegoœ dyskursu, który za przedmiot czy temat
obieraâby kobiety.
Z tego względu, mówiĊc-jako-kobieta, moůna by próbowaý stworzyý
miejsce kobieco pojmowanemu „innemu” (Irigaray 2010, 114).

Chodziâoby zatem o otwarcie œwiata, w którym kobieta mogâaby występowaý jako upâciowiony podmiot: „jako kobieta”; by mogâa zyskaý moůliwoœý artykulacji zgodnie ze specyfikĊ swojej pâciowoœci.
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Poetyka narodzin
Projekty Cixous i Irigaray przypominajĊ odzyskiwanie terytorium, „na które skâadajĊ się wyobraůenia dotyczĊce kobiet i kobiecoœci, a które zostaâo
zagarnięte przez sposoby definiowania i waloryzowania wâaœciwe kulturze
patriarchalnej” (Cielemęcka 2012, 79). Owo wyjœcie z cienia „czarnego kontynentu kobiecoœci” wiĊůe się zatem z koniecznoœciĊ nieustannego procesu
tworzenia, który obie teoretyczki widzĊ jednakůe nieco inaczej. Tam, gdzie
Cixous dostrzega rewolucyjny potencjaâ w tworzeniu wyrw, pęknięý i rozproszeľ, tam Irigaray pragnie widzieý nowe ksztaâty o zmiennej i nieuchwytnej formie. Zatem proces tworzenia dla Irigaray i Cixous będzie –
wbrew pozorom – oznaczaâ coœ zupeânie innego: jedna chce dekonstruowaý
za pomocĊ procesu róůnicowania, by uniknĊý popadnięcia w puâapkę statycznych pojęý; druga pragnie tworzyý, lecz zgodnie ze specyfikĊ pâciowoœci,
która nie jest trwaâa, nie jest jedna, nie jest jednoœciĊ. Kiedy więc mowa o powstaâej „szczelinie narodzin”, która odcina kobietę od jej ekonomii reprezentacji, to moůna zaryzykowaý twierdzenie, ůe Irigaray chce tę szczelinę
wypeâniý, Cixous zaœ pragnie w niej drĊůyý.
W przypadku Cixous rzecz tę najpeâniej obrazuje metafora „wylewu”.
Tekst, który się „przelewa”, stanowi ilustrację proliferacji kobiecoœci, będĊcej wyjœciem ku innemu w sobie. Proces ten zaciera pewne œlady i jednoczeœnie je po sobie pozostawia, „tak jak pęka powierzchnia ziemi, zaznaczajĊc
œlady po powodzi” (Kâosiľska 2010, 446). Tę dwoistoœý bezustannego ruchu pozostawiania i wymazywania dostrzega Krystyna Kâosiľska, która
pisze o Cixousaľskim „odœrodkowym ruchu od centrum do marginesu”
(Kâosiľska 2010, 457). „Wylew” stanowi odœrodkowĊ siâę, która zaciera statyczny podziaâ na wnętrze i zewnętrze, na centrum i margines, a jednoczeœnie znakuje obecnoœý czegoœ, co sytuuje się poza gâównĊ scenĊ reprezentacji. Waůny jest zatem ów œlad „pęknięcia” – „»tekst przelewa się« i – »pęka«”,
jak pisze Kâosiľska (Kâosiľska 2010, 446) – który stanowi pozostaâoœý po
obecnoœci czegoœ innego, jest „œladem wymazania œladu” innego. Nie bez
znaczenia pozostaje tu metafora pisania „mlekiem” czy „biaâym atramentem”, które stajĊ się inskrypcjĊ kobiecoœci, „œladem wymazania œladu” po
tym, co kobiece, a co poddane zostaje represji i wykluczeniu przez kulturę
patriarchalnĊ.
Tymczasem Irigaray stawia pytanie o owo pęknięcie, w którym dostrzega
kondycję kobiety w fallicznej ekonomii reprezentacji. Pisze ona, ůe kobieta,
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która jest lustrem dla męůczyzny, jednoczeœnie nie posiada ekwiwalentu w postaci lustra dla samej siebie i dlatego funkcjonuje w symbolicznej próůni. Innymi sâowy, kobieta-lustro ma sâuůyý „za wsparcie spekulacji, nie moůe jednak w ůadnej mierze odzwierciedlaý samej siebie ani (nad) sobĊ spekulowaý”
(Irigaray 2010, 148), dlatego, ůe jest zawsze tym, co w danej chwili reprezentuje i odzwierciedla. W efekcie pozostajĊ jej dwa wyjœcia: albo będzie reprodukowaý wzorzec męski, albo funkcjonowaý w stanie rozproszenia i rozpadu. To pierwsze skutkuje dla kobiety zyskaniem faâszywego ciaâa zapoœredniczonego przez męskie projekcje i fantazmaty, to drugie zaœ – „zatopieniem
się w owym lustrze, niczym Orfeusz. Koniec koľców czeka jĊ utonięcie,
piekâo, œmierý, często nieodwracalna. Zawsze juů abysal, dziura, fascynacja
oknem otwartym na próůnię gâównie za sprawĊ braku pojemnoœci, braku
trzeciego, czwartego, czy dziewiĊtego wymiaru” (Irigaray 1994, 12). Irigaray
pyta zatem o moůliwoœý przezwycięůenia owego impasu poprzez akt twórczy, który umoůliwi kobiecie ksztaâtowanie siebie bez koniecznoœci reprodukowania wzorców męskocentrycznych. „W jaki sposób kobieta moůe
tworzyý, pozostajĊc jednoczeœnie kobietĊ/caâoœciĊ? Jak ma ona poczynaý
(conceive), nie rozbijajĊc się na kawaâki czy częœci i nie ulegajĊc rozproszeniu?”
(Irigaray 1994, 11). Zdaniem Irigaray moůliwe jest to tylko poprzez generatywny akt tworzenia w celu wypeânienia owej wyrwy między kobietĊ a jej
przedstawieniem. StawkĊ jest wypracowanie œcieůki, która umoůliwiâaby kobiecie powrót do ůycia, do tego, co „naturalne, zakorzenione, autonomiczne,
do autochtonicznej innoœci” (Irigaray 1994, 12). Zamiast poruszaý się w próůni lustrzanych obrazów czy funkcjonowaý w stanie fragmentarycznego rozproszenia, kobieta powinna tworzyý – poiein – by jednoczeœnie zachowaý
âĊcznoœý między materiĊ a formĊ, między ksztaâtem, który sobie nadaje, a ciaâem, którym jest. Proces ten przypomina moment narodzin, z tĊ tylko róůnicĊ,
ůe trwa w nieskoľczonoœý. Zatem „narodziý się dla kobiety oznacza zdolnoœý do wyâaniania się z piekieâ, przepaœci i otchâani, z oceanów i lodów
/luster…” (Irigaray 1994, 13) w kierunku przestrzeni, która nie jest pustkĊ.
Podczas gdy Cixous widzi ów proces tworzenia jako róůnicowanie odsâaniajĊce „oscylujĊcy ruch tekstu pomiędzy centrum a marginesem”, na który
skâadajĊ się ruchy sprzeczne: „akt drĊůenia i szperania” oraz „akt lotu,
wznoszenia się ku górze” (Kâosiľska 2010, 457), tak Irigaray tworzy metonimiczne ciĊgi, jakie porównaâabym do figury metalepsis, która jest „rodzajem
metonimii polegajĊcym na uůyciu nazwy przyczyny zamiast skutku, zjawiska
wczeœniejszego zamiast póŭniejszego itp.” (Gâowiľski i in., red., 2005, 303).
Metalepsis jest więc figurĊ moůliwoœci: nie tyle zastępuje ona koniec poczĊt-
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kiem, ile wskazuje na potencjaâ i moůliwoœý tworzenia. Przypomina o tej,
która daje ůycie, akcentujĊc pamięý (a nie zapomnienie) i wdzięcznoœý (a nie
zawâaszczenie). Przywraca pamięý o miâoœci matki, wypierajĊc obsesyjny lęk
przed œmierciĊ. To wâaœnie dzięki metaleptycznemu przesunięciu akcentu ze
„skutku” do „przyczyny” moůe nastĊpiý proces tworzenia i odradzania,
stopniowe odzyskiwanie wymazanych œladów kobiecoœci.
Pomimo owych róůnic w koncepcji dwóch autorek, istniejĊ między nimi
pewne zaleůnoœci: ów ruch Cixous, który jest odœrodkowy i dziaâa niczym
spirala, u Irigaray staje się pracujĊcĊ wewnĊtrz dyskursu maszynĊ przemieszczania znaczeľ, tworzenia asocjacyjnych ciĊgów poszerzajĊcych pole semantyczne. Obie strategie stanowiĊ wyzwanie dla statycznej i hieratycznej maszyny metafory i obie pracujĊ wewnĊtrz niej. Oznacza to, ůe róůnica pâciowa
bynajmniej nie jest jakimœ rodzajem lustrzanego odbicia czy odwrócenia ról
– którĊ jako to, co niefallocentryczne, przeciwstawimy temu, co fallocentryczne – bo jest produktem powstaâym wewnĊtrz porzĊdku metafizycznego. Jak pisze Irigaray, róůnica pâciowa jest wytworem owego porzĊdku, bo
jest nieodzowna do funkcjonowania spoâeczeľstw patriarchalnych, lecz jednoczeœnie zostaje z niego wyparta. Jest, jak powiedziaâaby Cixous, „œladem
wymazania œladu”. Kobiecoœý, niczym matryca/macica, staje się odbiciem
wszelkich spekula(ryza)cji, więc z koniecznoœci musi istnieý, ale nigdy dla
samej siebie. Nie ma zatem wyjœcia poza ów porzĊdek; istniejĊ jedynie sposoby jego decentrowania od œrodka, od wewnĊtrz za pomocĊ rozmaitych
strategii czy to mimetyzowania (Irigaray), czy dekonstruowania (Cixous). Tę
„kreciĊ robotę”, jakĊ wykonujĊ Cixous i Irigaray – równieů w obrębie francuskiej akademii lat 70. – nazwaâabym poetykĊ narodzin, bo stanowi jednoczeœnie wyzwanie wobec starych, jak i produkcję nowych narracji, skutkuje
„wszystkimi moůliwymi narodzinami” (Cixous&Seller 2008, 75). Irigaray
rzecz tę ujmie jeszcze inaczej:
Narodziny tworzĊ dystans wobec jakiejkolwiek formy, czy bardziej precyzyjnie, konstytuujĊ wejœcie w morfologię. To, co juů zostaâo zrodzone, nie moůe pozostawaý caâkowicie polimorficzne. Dla kobiety niezwykle trudno się narodziý, poniewaů jest ona tej samej pâci, co jej
matka. By uniknĊý fuzji albo unicestwienia jednej lub drugiej, musimy
podnieœý kwestię morfologii kobiecej pâci. Pewne kultury uczyniây to,
nie redukujĊc jej w ůadnym razie do anatomii czy fizjologii. Niektóre
tradycje przedstawiajĊ organy pâciowe kobiety, nie wyâĊcznie macicę,
lecz kobiece organy pâciowe, jako miejsce stworzenia wszechœwiata
(Irigaray 1994, 13).
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NiewĊtpliwie tym, co âĊczy projekty Cixous i Irigaray, jest kobiecy akt
twórczy rozumiany jako macierzyľski gest tworzenia. Jednakůe macierzyľstwo nie ogranicza się tutaj do dawania ůycia dziecku, lecz raczej rozumiane
jest jako niczym nieskrępowany i nieograniczony proces tworzenia, powoâywania do ůycia nowych form (Irigaray 1994, 13). Kobieta musi nie tyle narodziý się jednorazowo, ile rodziý i odradzaý nieustannie w coraz to nowych
ksztaâtach – zgodnie z wâasnĊ morfologiĊ, jak powiedziaâaby Irigaray, czy
teů poprzez artykulację specyfiki, jak pisze Cixous, „kobiecego ciaâa o tysiĊcu ognistych sercach, kiedy – rozbijajĊc cenzurę i zrywajĊc jarzmo – pozwala
mu ona na wyraůenie wieloœci znaczeľ, jakie przemierzajĊ je w kaůdym moůliwym kierunku” (Cixous&Clément 2008, 94). Narodziny sĊ zatem nieskoľczonym procesem stawania się innĊ Innego, ksztaâtowania siebie i swojej
morfologii bez ryzyka ostatecznego uksztaâtowania. StĊd „nieziszczone narodziny” (Irigaray 2010, 183), które oznaczajĊ nie tyle niemoůnoœý zaistnienia kobiety w porzĊdku symbolicznym, ile wskazujĊ na niemoůnoœý pochwycenia jej w statycznym uniwersum fallicznych wyobraůeľ. Dlatego narodziny kobiety sĊ procesem, który nigdy nie ustaje; sĊ tworzeniem (poiein)
siebie, moůliwoœciĊ zyskania wâasnych narzędzi artykulacyjnych. SĊ nowym,
które nie zna ani poczĊtku, ani nie ma koľca.

ZakoÍczenie

Francuski feminizm poststrukturalistyczny, jako pojęcie ukute przez krytykę anglo-amerykaľskĊ, stanowiâ swego rodzaju iluzję zawęůonĊ do triumwiratu „feministek róůnicy” drugiej fali i w efekcie staâ się etykietĊ wykluczajĊcĊ i marginalizujĊcĊ ich rozmaite usytuowanie: algierskoœý Cixous, buâgarskoœý Kristevej, doœwiadczenia Irigaray z francuskĊ akademiĊ. Nie ulega
wĊtpliwoœci, ůe tzw. French feminism jest juů fenomenem historycznym, faktem minionym. Wiele się zmieniâo. Irigaray pozostaâa przy swoim stanowisku, choý przeksztaâciâa swojĊ myœl w filozofię róůnicy pâciowej. Cixous z kolei wycofaâa się z projektu écriture féminine (Cixous&Majewska 2004, 148),
uznajĊc, ůe od tej pory to nie kobiecoœý, lecz czâowiek leůy w polu jej zainteresowaľ. Po latach dodaje, ůe przeâom lat 60. i 70. „to byây burzliwe czasy”,
które wymagaây konkretnej reakcji, solidarnoœci z kobietami. Lecz, jak wyznaje, „naleůę jeszcze do innych spoâecznoœci. PierwszĊ z nich byli Ůydzi,
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następnie Algierczycy, póŭniej kobiety etc.” (Cixous&Jardine&Menke 1991, 38).
Inaczej rzecz tę ujmuje Irigaray, sytuujĊc swoje doœwiadczenie w innym
miejscu niů Cixous. Powrót do tego uniwersum zagadnieľ wpisanych w „czâowieczoœý” wyjętĊ poza tradycyjne rozumienie pâci domaga się postawienia
pytania o pâciowoœý czâowieczeľstwa w ogóle, o którĊ dopomina się autorka
Speculum, uznajĊc róůnicę pâciowĊ za pierwszĊ bioróůnorodnoœý, z jakĊ
czâowiek ma do czynienia, a jakiej kultura i spoâeczeľstwa wciĊů nie rozpoznaây w sposób inny niů przeciwieľstwa i opozycje.
Moůna zatem powiedzieý, ůe projekty decentrowania fallocentryzmu i wpisane w nie rekonceptualizacje kobiecoœci przeszây juů do historii i naleůy
traktowaý je jako incydenty przynaleůĊce do specyfiki tamtego okresu.
„Moůna je lekcewaůyý”. Jednakůe, jak pisze Kâosiľska, nie moůna lekcewaůyý faktu, ůe
po trzydziestu latach kobiety, nawet o tym nie wiedzĊc, diagnozujĊ rzeczywistoœý i mówiĊ językiem Cixous, Irigaray, Kristevej. Ůe mamy wstęp
do nadal istniejĊcego kobiecego „czarnego kontynentu” dzięki pisaniu
kobiet z Czarnego Kontynentu (Kâosiľska 2010, 413–414).
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‘Non-existent birth’. Cixous and Irigaray – women from the Black Continent
The aim of the article is to discuss the phenomenon of a ‘newly born woman’ that appears in
the writing of the French theoreticians of gender, Hélène Cixous and Luce Irigaray. The author of the article distinguishes between the views of the two researchers and aims to reveal
the specificity and uniqueness of each of them. This approach goes beyond the frames of
‘essentialism’ designed by Anglo-American critics of the eighties.
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