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Za początek ruchu feministycznego w Polsce uważa się przełom 

XVIII i XIX wieku. Podczas gdy angielskie i amerykańskie femi-

nistki mobilizowały się do walki o reformę prawa i zmianę warun-

ków ekonomicznych życia kobiet, Polki musiały działać zazwyczaj 

w konspiracji, ponieważ Polska była w tym czasie pod zaborami. Sto-

warzyszenia kobiece powstawały jedynie w myśl pracy kulturalnej, 

społecznej i niepodległościowej. Jakakolwiek wzmianka o prawach 

kobiet kończyła się upomnieniem, by nie obniżać powagi dziejowej 

chwili(!), gdyż ważą się losy narodu1. Każda więc próba wyzwolenia 

się kobiet z tradycyjnych zależności od rodziny była jednoznaczna ze 

zdradą narodową.

Pierwsza polska książka o cechach feministycznych powstaje 

w 1819 roku. Pamiątka po dobrej matce autorstwa Klementyny z Tań-

skich Hoffmanowej z jednej strony ukazuje cały szereg stawianych 

kobietom oczekiwań, zaś z drugiej – opisuje, jak Polki powinny się 

zachowywać, by im sprostać. Hoffmanowa swoją publikację skiero-

wała przede wszystkim do kobiet z klasy średniej i wyższej, twier-

dząc, że wygląd kobiety to jedna z ważniejszych jej zalet. Jak pisze: 

Kobietom, mężczyznom, starym, młodym, wszystkim staraj się podobać; 

usiłuj, aby każdy powiedzieć mógł o tobie: Jakaż to przyjemna osoba!2.

Z
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Sposobom pielęgnowania urody poświęca aż cały rozdział. Po-

nadto uważa, że każdej obywatelce oprócz na zgrabnej figurze i re-

gularnych rysach twarzy powinno zależeć na „ułożeniu”, które do-

tyczy sposobu mówienia, poruszania się, zachowania się, w sumie 

sposobu bycia. I tak wprowadza czytelniczki w świat, gdzie kobiety 

są adorowane przez mężczyzn, a także im uległe i pokorne. […] niewy-

powiedzianie wdzięczna małżonkowi swemu. Zawsze jej się zdaje, że nie 

dosyć go jeszcze uwielbia i kocha. Jego szczęściem tylko zajęta, słucha go 

ślepo, idzie zawsze za jego radami3. Kobieta w Pamiątce po dobrej matce 

całą sobą udowadnia, że jest słabsza od mężczyzny, bo to ją uszla-

chetnia i manifestuje jej wartość. Następne pokolenie emancypantek 

ostro skrytykowało takie obrazowanie kobiety; uznały to za przejaw 

zniewolenia. Jedną z nich była Eleonora Ziemięcka4, która uważała 

za szczególnie ważne dążenie kobiet do wykształcenia, a dopiero po 

nich istotne być mogły sprawy kobiecości.

W ten sposób zaczęto rozróżniać wśród polskich emancypantek 

dwie grupy: kobiety domagające się prawa do edukacji, swobodne 

w ubiorze i zachowaniu, tzw. „Entuzjastki”, oraz kobiety zamożne, 

mające silną pozycję towarzyską, swobodne w kontaktach z męż-

czyznami i równocześnie lekceważące walkę o swoje prawa i eman-

cypację – czyli „lwice salonowe”. Założycielka warszawskiej grupy 

Entuzjastek, Narcyza Żmichowska, sprzeciwiła się obowiązującemu 

modelowi edukacji upowszechnionemu przez Klementynę z Tań-

skich Hoffmanową oraz uparcie dążyła do obalenia stereotypowych 

przekonań o zachowaniach będących wyłącznie domeną męską. Jak 

pisała w liście do Wandy Żeleńskiej5: Gdy pierwsze cygaro wypaliłam, 

był lament w domu, a gdy na koń wsiadłam, były płacze i zgrzytanie zę-

bów, o jakich pojęcia chyba nie masz6.

Wychowanie i wykształcenie kobiet nie mogło ograniczać się je-

dynie do hodowania posłusznych żon i salonowych dam. Dlatego też 

mocna determinacja Entuzjastek doprowadziła do zdecydowanych 
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zmian w sferze mody: kobiety chodziły w luźniejszych ubraniach, 

niekrępujących ciała, zaczęły obcinać włosy, spędzały coraz mniej 

czasu przed lustrem, paliły cygara, jeździły konno i wychodziły bez 

nadzoru guwernantek. To rozluźnienie zasad miało jednak swoje 

granice; dotyczyły one sfery cielesności i kontaktów damsko-mę-

skich. Opozycję w tym temacie stanowiło jedynie zachowanie lwic 

salonowych, które piętnowano za tzw. złe prowadzenie się, oznacza-

jące rozwiązłość seksualną. I tak na następne pół wieku temat ciała 

znikł z dyskursu polskich emancypantek.

Pojawienie się na ziemiach polskich modernistycznej fali fe-

minizmu zwiększyło wymagania związane ze zmianami sytuacji 

prawnej, edukacyjnej i obyczajowej kobiet. W pierwszym polskim 

piśmie o charakterze feministycznym, „Świt”, została podjęta kwe-

stia studiów wyższych: […] kiedyśmy po raz pierwszy wzmiankowa-

li o studentkach – Polkach, dano nam do zrozumienia całą podobnego 

kroku niewłaściwość, bo naprzód […] wszakże one tracą kobiecość swoją. 

A potem – one nie mają nic do zyskania przez swoje studia. A wresz-

cie, toż one nie chcą, nie pożądają tych studiów tak bardzo… Nie chcą? 

Czy doprawdy nie chcą? Czy panowie i panie jesteście pewne, że kwe-

stia wyższego wykształcenia kobiet jest kwestią przymusu?7. Jednak 

starania o wykształcenie i pracę mogły zapewnić kobietom równy 

status społeczny. Rozpoczęto więc walkę o wprowadzenie nowych 

programów uniwersyteckich tylko dla kobiet. Za tak konkretne uję-

cie kobiecości odpowiadała m.in. Eliza Orzeszkowa, która podobnie 

jak jej mentorka – Hoffmanowa – uważała, że: Nie w imię błędnej 

emancypacji kobiecej, nie w imię owej fałszywej mądrości, która odbiera 

wdzięk właściwy i odrywa ją od użytecznej i obowiązkowej pracy, ale 

w imię spokoju rodzinnego i potęgi idei rodzinnej, w imię godności czło-

wieczeństwa, której najsilniejszą podporą oświata i paca, w imię nieode-

branego prawa każdej ludzkiej istoty do udziału w szczęściu ze światła 

płynącym, wołać trzeba o naukę dla kobiet8.
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Kobiety, żeby przeżyć, muszą się poddać emancypacji – tak twier-

dziła Orzeszkowa. Nie miały żadnych praw cywilnych, właściwie na-

leżały do mężów, bez ich zgody nie mogły dysponować swoim mająt-

kiem, podjąć pracy czy nawet swobodnie korespondować. Po upadku 

powstania styczniowego równouprawnienie kobiet stało się więc nie 

tyle postulatem pozytywistycznym, co koniecznością życiową. Na 

skutek represji wzrosła przewaga liczebna kobiet nad mężczyznami, 

co przyczyniło się do rozwoju taniego przemysłu miejskiego (włó-

kiennictwo), który wchłonął kobiety. Z drugiej strony kobiety śred-

niozamożne mogły się liczyć jedynie z zawodami typu urzędniczka 

pocztowa lub guwernantka9.

Niepodległość a sprawa damska

Sprawa niepodległości naszego kraju zawsze była na pierwszym pla-

nie, dlatego kobiety, przystępując do aktywnego życia społecznego, 

wreszcie zasygnalizowały chęć uzyskania pełni praw obywatelskich 

i na przełomie wieku XIX i XX rozpoczęły działania w sferze życia 

publicznego, tworząc organizacje społeczne. Polki przeciwstawiły 

się męskiej dominacji i zażądały równego traktowania bez podziału 

na płeć. Pojawiły się także propagandowe pisma feministyczne, ta-

kie jak warszawski „Ster” czy krakowskie „Nowe Słowo”, zwracające 

uwagę na problematykę kobiecą, niezwiązaną już wyłącznie z eduka-

cją, pracą czy rolą kobiety w małżeństwie. Polska działaczka Paulina 

Kuczalska-Reinschmidt pisała: Równouprawnienie polityczne kobiet 

stanowi część nieodłączną ogólnych dążeń wolnościowych i tylko w łącz-

ności z nimi bywa osiągalne10. Kobiety zgromadzone przez Kuczalską 

tworzyły Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich, którego nad-

rzędnym celem było wywalczenie równych praw politycznych dla 

kobiet niezależnie od pochodzenia społecznego, orientacji politycz-

nej czy pozycji majątkowej. Była to organizacja feministyczna o zde-

cydowanie radykalnym charakterze. Feministki z ZRKP wiązały swe 
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nadzieje z ruchem socjalistycznym, ale nie rezygnowały z żadnej 

okazji, aby przedstawiać postulaty kobiet. Szukały sojuszników na-

wet wśród partii lewicowych oraz orientacji narodowej. Wysyłały pe-

tycje, zapraszały na wiece i zjazdy, rozrzucały ulotki propagandowe. 

Lecz nic nie przynosiło oczekiwanych rezultatów11.

Brak sukcesów spowodował, że kobiety zaczęły godzić się z fak-

tem, iż uzyskanie praw wyborczych może nastąpić jedynie w niepod-

ległej Polsce. Powstała Narodowa Organizacja Kobiet, której dzia-

łaczki wyrażały przekonanie, że gdy Polska odzyska swój byt poli-

tyczny […] to rzecz prosta, przy układaniu nowej ordynacji wyborczej, 

mowy już być nie mogło o usunięciu kobiet od praw wyborczych i w ogóle 

od udziału w budowie odrodzonej państwowości polskiej12.

Wybuch I wojny światowej spowodował zmianę sytuacji poli-

tycznej, co zmotywowało kobiety do wzmożonej akcji propagando-

wej i działań na rzecz uzyskania praw wyborczych. Walka i praca 

kobiet w wojnie bez wątpienia miały wpływ na decyzję Naczelnika 

Państwa. Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 28 li-

stopada 1918 roku, Marszałek Piłsudski wydał dekret, który był od-

powiedzią na wieloletnie i konsekwentne działania emancypantek. 

Zapis ten brzmiał następująco: Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel 

państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 

21 lat. […] Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (obywatelki) pań-

stwa posiadający czynne prawo wyborcze13. Brak własnej państwowości 

sprawił, że walka polskich kobiet o prawa wyborcze nie przybrała tak 

ostrej formy jak na zachodzie Europy. Ostatecznie wiecznie podpo-

rządkowane Polki nie zrezygnowały ze stanowczego domagania się 

swoich przywilejów.

Międzywojenny okres Polski niepodległej

Nastał czas legalizacji politycznego i edukacyjnego równouprawnie-

nia płci. Swoje działania rozpoczęło wiele stowarzyszeń kobiecych 
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o różnych profilach politycznych. Były wśród nich organizacje zawo-

dowe, feministyczne, religijne, narodowe, społeczne oraz oświatowe. 

Lecz wszystkie łączył jeden cel – sprawy kobiece – oraz związane 

z tym wspólne działanie. Równouprawnienie otwierało kobietom 

wiele nowych perspektyw; uzyskały szerszy dostęp do wyższego wy-

kształcenia, pracy w nowych zawodach oraz działalności w struktu-

rach administracji państwowej. Zdobycze kobiet na polu równoupraw-

nienia są, jak na tak krótki czas, rzeczywiste i ogromne. Utrzymanie tych 

zdobyczy i powiększenie ich zależy już od samych kobiet, które dalszą 

pracowitością, kształceniem się i umiejętnym godzeniem zasadniczych 

swych obowiązków udowodnią swoje prawa14. Powojenne, nowoczesne 

Polki były aktywne zawodowo i ze szczególną dbałością traktowa-

ły temat równości kobiet i mężczyzn przy jednoczesnej ich odmien-

ności. Minął czas emancypantek upodobniających się do mężczyzn 

poprzez ubiór i styl bycia. Przedstawicielki młodego pokolenia wyra-

stały w nowej obyczajowości, wykształcone w koedukacyjnej szkole, 

opierały się na koleżeństwie i równości. Pozostał zaś ten sam sposób 

myślenia o celach i formach działalności kobiet. W Polsce niezmien-

nie trwało przekonanie, że wspólna dla całej płci żeńskiej „natura ko-

bieca” zdeterminowana jest biologicznie. Co za tym idzie, to dyskusja 

na temat macierzyństwa jako istotnym elemencie przyszłości polskiego 

społeczeństwa15. W konsekwencji takiego myślenia pojawiały się co-

raz liczniejsze akcje propagujące świadome macierzyństwo, eduka-

cję seksualną, prawo do rozwodu i legalizacje aborcji.

Tadeusz Boy-Żeleński jako działacz społeczny, do tego lekarz z wy-

kształcenia, stał się inicjatorem świadomego macierzyństwa w Polsce. 

Propagował antykoncepcję, ostro domagał się legalizacji aborcji, aby 

zlikwidować groźne dla życia kobiet „podziemie aborcyjne”. Jego książ-

ka Piekło kobiet szeroko rozwija tą problematykę. Tylko ten, kto miał spo-

sobność czytać poufne listy kobiet, może mieć pojęcie, czym jest dla kobiety – 

czym jest dla rodziny – nieustający lęk przed ciążą, przed jej katastrofą. 
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Powyżej pewnej ilości dzieci mało która kobieta zresztą godzi się z faktem 

ciąży; wie, że musi ją przerwać. Zaczyna się upokarzająca wędrówka po 

lekarzach, po klinikach, żebranie o świadectwa lekarskie, które najczę-

ściej – dla biednych! – nie wystarczają; drwinki, dowcipy i nauki moralne 

lekarzy, którzy odmawiają jej pomocy. Wreszcie, biedna kobieta idzie do 

akuszerki, która ją bodaj rozumie i która ją uwolni od ciąży; ale zedrze 

z niej skórę i wpędzi zwykle w chorobę wymagającą interwencji lekarza. 

Tak czy owak, ruina zdrowia, ruina dla domu. To widmo ciąży jest czymś 

tak gnębiącym, że niszczy wszelką radość życia, paraliżuje stosunki mał-

żeńskie, miłość czyni klęską; Kiełkujące życie, które powinno być radością, 

staje się złośliwym nowotworem, który się jak nowotwór operuje16.

Głośno w sprawie kobiet wypowiadała się także pisarka Irena 

Krzywicka. Zawzięcie walczyła o prawdę, mówiła o sprawach kontro-

wersyjnych i niewygodnych, nie bacząc na opinię publiczną. Do tych 

wielce niestosownych spraw należała choćby jej wspólna działalność 

z Tadeuszem Boyem-Żeleńskim na rzecz upowszechnienia edukacji 

seksualnej i kontroli urodzeń. W kwestii aborcji miała konkretne 

stanowisko – była rzeczniczką prawa kobiety do własnego ciała, do 

decydowania o nim. Wzorcem była dla niej sytuacja, w której dzieci 

rodzą się wyłącznie w wyniku świadomie podjętej decyzji. Uważała 

aborcję za przejściowe rozwiązanie17. Na ten temat napisała: Jeżeli 

każde nowo narodzone dziecko otrzyma optymalne warunki rozwoju, je-

żeli w kobiecie zacznie się widzieć naprawdę człowieka, a nie istotę wple-

cioną bezustannie w męczeńskie koło własnej fizjologii, jeżeli stworzenie 

nowego człowieka stanie się aktem rozumnym i świadomym własnej do-

niosłości, jeżeli skończy się martyrologia dzieci, z której wciąż jeszcze nie 

zdajemy sobie należycie sprawy – ludzkość przeżyje jeden z najważniej-

szych przewrotów swojej egzystencji18.

Irena Krzywicka była do końca wierna swoim poglądom i potwier-

dzała to swoimi działaniami. Wraz z Boyem wzięła udział w organizacji 

pierwszej w Polsce Poradni Świadomego Macierzyństwa. Poradnia 
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zajmowała się zapobieganiem ciąży oraz leczeniem niepłodności. 

Instytucja ta spotkała się w Polsce z potępieniem i drwinami. Po-

radnia upadła, ale spowodowała zawziętą dyskusję o antykoncepcji 

i planowaniu rodziny. Druga wojna światowa zakończyła ten okres 

działalności polskiego feminizmu.

Kobiety w PRL-u

Sytuacja polityczna w kraju po II wojnie światowej uniemożliwiała 

rozwój ruchu kobiet. Istniejące wówczas organizacje były dalekie od 

idei feministycznych, a ich rola sprowadzała się jedynie do pomocy 

kobietom w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Wszelkie działania 

polityczne w Polsce miały inny charakter niż na Zachodzie i w USA, 

gdzie mocno akcentowano problemy równouprawnienia. Nad Wisłą 

dużo istotniejsze były działania opozycyjne, kwestie zmiany ustroju 

i uzyskania praw obywatelskich przez członków społeczeństwa. Ko-

lejną trudność sprawiał temat związku feminizmu z komunizmem19.

Utworzona w 1948 roku Polska Ludowa propagowała emancy-

pację kobiet w rodzinie i pracy zawodowej. Zwiększyło się zaanga-

żowanie w sprawy religii, bo często kościół był jedynym miejscem, 

gdzie można było swobodnie wypowiadać swoje poglądy politycz-

ne – to wszystko spowodowało, że kobiety czuły się dowartościo-

wane swoją pozycją w rodzinie i nie czuły potrzeby samorealizacji 

czy aktywności publicznej. Jak pisze Walczewska w swojej książce 

Damy, rycerze i feministki: Samozadowolenie ówczesnych prawodaw-

ców wyrażało się w poglądzie, że system prawny w krajach socjalistycz-

nych jest tak postępowy, że wyprzedza aspiracje kobiet20. Pojawiła się 

masowa propaganda, która głosiła pełne równouprawnienie płci 

i wzywała kobiety do włączenia się do produkcji przemysłowej 

i skolektywizowanego rolnictwa; popularny był wówczas slogan: 

„Kobiety na traktory!”21. Ruch feministyczny zamierał, ponieważ 

władze PRL uznały, że spełniły wszystkie swoje postulaty wobec 
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kobiet. Głoszone równouprawnienie płci w rzeczywistości w żaden 

sposób nie przekładało się na prawa. A jakiekolwiek debaty na temat 

kwestii kobiet były zabronione. Zakazano również wszelkich kontak-

tów z zachodnim feminizmem22. I tak, gdy zachodnie emancypantki 

walczyły o wolność, to Polki walczyły „o sprawę”.

Ruch solidarnościowy i przełomowy rok 1989

Dopiero ruch solidarnościowy przywrócił tradycyjny, patriarchalny 

ład i wiążący się z nim „szlachecko-rycerski kontrakt płciowy”. Stąd 

też na murze strajkującej Stoczni Gdańskiej wymalowano hasło: Ko-

biety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę23 – to już osta-

tecznie nakreśliło charakter układu pomiędzy kobietą i mężczyzną 

w nowej rzeczywistości. Jak krótko i trafnie ujęła to Sławomira Wal-

czewska, kontrakt ten miał polegać na męskiej deklaracji: My wam tę 

Polskę naszych wyobrażeń przyniesiemy do stóp, a Wy nam wtedy dacie 

białej róży kwiat24.

W czasach PRL-u zapomniano o polskich emancypantkach. 

Poza tym idea równouprawnienia promowana przez socjalistów 

była tak samo sztuczna, jak idea zniesienia różnic między pracą 

umysłową a fizyczną czy miastem a wsią. Jak pisze Walczewska: 

Tak było w wypadku powszechnego prawa pracy, lecz bez możliwości 

awansowania na równi z mężczyznami. Takie było prawo do aborcji, 

niedopełnione o oświatę seksualną oraz wiedzę i dostęp do nowocze-

snych metod antykoncepcji. Taki był prawny zakaz dyskryminacji ko-

biet, lecz bez możliwości oddolnych form protestu w wypadkach, gdy 

zakaz ten był łamany25.

Polki w okresie działania „Solidarności” miały szansę zbliżyć się 

do sytuacji podobnej do sytuacji Amerykanek walczących o swoje 

prawa w latach 70. Świadomość praw obywatelskich najpełniej do-

szła wtedy do głosu. Znów jednak potrzeba zwalczania wspólnego 

wroga uniemożliwiła kobietom zajęcie się swoimi prawami
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Znaczący dla polskiego feminizmu jest rok 1989, gdy nagle po 

upadku PRL zmienia się cała sytuacja i nowa demokratyczna Pol-

ska zderza się z ideami zachodniego feminizmu „drugiej fali”. Swoje 

działanie rozpoczyna coraz więcej organizacji kobiecych, stowarzy-

szeń, fundacji i organizacji pozarządowych, które deklarują walkę 

z dyskryminacją oraz promocję uczestnictwa kobiet w życiu społecz-

nym i politycznym. Jednakże dyskusje na temat praw kobiet nadal 

pozostają na marginesie debaty publicznej i pojawiają się jedynie 

okazjonalnie.

Doskonałym przykładem jest choćby polityczne środowisko „So-

lidarności”, które zaraz po zwycięstwie wyzbyło się kobiet ze swego 

grona, a nawet z historii. Kwestia podmiotowości znalazła się poza 

treściami priorytetowymi, jak tylko zaczęła dotyczyć kobiet. Wy-

pchnięcie kobiet z władz „Solidarności” wiązało się bezpośrednio 

z zaangażowaniem się związku w działania na rzecz zakazu przery-

wania ciąży. Jednoczesne pojawienie się tego wątku w polityce zaini-

cjowało spontaniczny ruch przeciw zakazowi aborcji, który przero-

dził się w późniejszy ruch kobiet. Po wprowadzeniu w 1993 roku za-

kazu przerywania ciąży26 nastąpiło wiele podziałów i zmian w pol-

skim feminizmie. Organizacje kobiece definiowały swą tożsamość 

jako kobiecą lub feministyczną. Nawet gdy odrzucały przymiotnik 

„feministyczny”, to łączyła je wspólna sprawa – społeczeństwo pa-

triarchalne, reprodukujące nierówność oraz Kościół Katolicki, odpo-

wiedzialny za wprowadzenie zakazu aborcji. I tak obok grup nazy-

wających się feministycznymi lub też odnoszących się do feminizmu 

pojawiły się też inne organizacje kobiet, np. katolickie lub konser-

watywne „nowe feministki”, które odcinały się od walki z zakazem 

aborcji i najczęściej zajmowały stanowiska zgodne z nauczaniem Ko-

ścioła Katolickiego. Są to choćby kobiety działające według strategii 

„pro-life”27. Powstał też przeciwstawny odłam bazujący na koncepcji 

amerykańskiego ruchu Pro-Choice28.
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Partia Kobiet

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku było punktem 

przełomowym w sposobie myślenia polskich kobiet o taktyce wal-

ki o swoje prawa. Polki zrozumiały, że dzięki organizacjom można 

działać na rzecz kobiet, ale żeby głos był słyszalny i poważnie trakto-

wany, trzeba zaangażować się w politykę. To spowodowało powsta-

nie w 2007 roku Partii Kobiet, pierwszej w historii polskich ruchów 

kobiecych i jak na razie jedynej organizacji społecznej określonej 

politycznie, która za cel postawiła sobie realizowanie feministycz-

nego programu przez zdobycie i sprawowanie władzy. Jak przedsta-

wia to w swoim manifeście założycielka i pierwsza przewodnicząca 

Partii Kobiet, Manuela Gretkowska: […] kobiety powinny wejść do Sej-

mu. Stworzyć realną siłę nacisku politycznego – partię. Nie musimy się 

tylko buntować, żyjemy w demokracji i możemy sięgnąć po swoje prawa 

zgodnie z zasadami państwa demokratycznego. Wierzę, że się to nam 

uda i kobiety będą miały w nowym parlamencie partię reprezentującą 

swoje interesy29. Ignorowanie głosu kobiet w debatach politycznych, 

zwłaszcza w kwestiach dla nich podstawowych, oraz brak zadowala-

jących rezultatów spowodował, że wszyscy czekali na zmiany, Partia 

Kobiet wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom.

Postawy polskich kobiet wobec feminizmu są zrozumiałe w kon-

tekście narodowej historii i tradycji kulturowej. Kwestia równo-

uprawnienia kobiet i mężczyzn była w polskim społeczeństwie 

wielokrotnie marginalizowana w związku z koniecznością skoncen-

trowania się na problemach uznawanych za priorytetowe w różnych 

okresach – na odzyskaniu polskiej państwowości i zachowaniu tożsa-

mości narodowej w okresie porozbiorowym, odbudowie kraju i two-

rzeniu gospodarki centralnie planowanej po drugiej wojnie światowej, 

walce z reżimem komunistycznym w latach 80. XX w. czy transfor-

macji ustrojowej i budowie nowego ładu politycznego, ekonomicznego 

i społecznego po 1989 roku. Wobec powyższego zrozumiałym staje 
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się dystans Polek wobec feminizmu i trudności w bezpośrednim 

określeniu siebie jako feministek.

Sztuka kobiet po polsku

Początek sztuki feministycznej w Polsce jest zawiłym tematem. Po 

1945 roku kobiety w Polsce były przedmiotem komunistycznej mani-

pulacji, a ich przynależność do społeczeństwa odwoływała się jedy-

nie do ich tradycyjnej roli. Przez cały PRL kobiety były tanią siłą ro-

boczą, a rzekomo istniejące w tym okresie „równouprawnienie” tylko 

pogorszyło już złą sytuację kobiet, doprowadzając polskie społeczeń-

stwo do niechęci wobec wszelkich ideologii feministycznych. I o ile 

trudno mówić o „kobiecej sztuce”, o tyle na pewno można mówić 

o „kobiecej doli” tworzących ją artystek30. Polskie środki masowego 

przekazu przedstawiały zniekształcony obraz feminizmu, uznając go 

za przejaw zdegenerowanej kultury kapitalistycznego Zachodu. I gdy 

poszczególne fale feminizmu zalewały Europę Zachodnią oraz Ame-

rykę, doprowadzając do znacznej poprawy sytuacji kobiet, to w Polsce 

promowano wyłącznie tradycyjny obraz „Matki-Polki” – strażniczki 

polskiego domu i narodowych wartości31.

Życie kobiet-artystek ukształtowane zostało więc nie przez sztu-

kę, lecz przez sytuację w państwie. W Polsce sztuka feministyczna 

jako działalność artystyczna zaangażowana w tematykę walczących 

z dyskryminacją i uciemiężeniem kobiet nie cieszy się popularnością 

ani uznaniem. Ideologie Zachodu dotarły do polskiego społeczeństwa 

po upadku komunizmu; rozwój feminizmu zaczynał nabierać tempa, 

lecz pojawił się problem z przyswojeniem i odbiorem tej nowej teo-

rii przez Polki. Artystki zaczerpnęły wzorce ze sztuki zachodniej, nie 

rozwijając żadnych programów twórczych. Wątki feministyczne w ich 

sztuce pojawiły się na zasadzie mody na feminizm, a brak zrozumie-

nia poglądów feministycznych pociągnął za sobą szereg konsekwencji 

i falę krytyki. W ten sposób artystki polskie zniechęciły się jeszcze 



P O L S K I  F E M I N I Z M  –  P A R A D Y G M A T Y207

bardziej do określenia „sztuka feministyczna” i wciąż zdecydowanie 

starają się odciąć od tego kierunku w sztuce, choć w twórczości wielu 

z nich można wyraźnie wyczuć feministyczne motywy32. W związku 

z tym rozdział ten nie rozstrzyga tematyki sztuki kobiecej w Polsce, 

a porusza pewne zagadnienia i wątki feministyczne. Przedstawio-

na twórczość wybranych przeze mnie artystek też nie odpowiada na 

wszystkie pytania związane z tym nurtem, jest zaledwie próbą zdefi-

niowania problematyki kobiecej wśród polskich artystek.

Z całą pewnością rzeźbiarka Alina Szapocznikow feministką nie 

była, lecz jako pierwsza dotknęła kobiecej tematyki, gdy w 1954 roku 

wykonała prace Pierwsza miłość i Trudny wiek, przedstawiające mło-

dą, dorastającą dziewczynę. Szapocznikow już na początku swojej 

twórczości postanawia być świadomością swego czasu33. Eksperymen-

tując z formą, poprzez doświadczenie własnego ciała, udaje się jej 

ująć owe znaki czasu. Wprowadzając motywy związane z cielesno-

ścią i biologią w obieg sztuki, artystka przełamuje podziały, które 

osadzały działalność kobiecą w obszarze zamkniętym. W swojej twór-

czości domaga się prawa do promowania tematów objętych do tej pory 

milczeniem, takich jak kobieca seksualność, płodność i macierzyń-

stwo, choroba, brzydota, starość. Odlewy fragmentów ciał powstające 

po roku 1960 nadają autentycznego wyrazu wypowiedziom artystki. 

Ta walka o utrwalenie nieustannie zmieniającego się wyglądu wła-

snego ciała pokazuje całą prawdę o sztuce. Jak mówiła sama Alina 

Szapocznikow: Mój gest kieruje się w stronę ciała ludzkiego, tej „sfery cał-

kowicie erogennej”, w stronę najbardziej nieokreślonych i najulotniejszych 

jego odczuć. Sławić nietrwałość w zakamarkach naszego ciała, w śladach 

naszych kroków po tej ziemi. Przez odciski ciała ludzkiego usiłuję utrwalić 

w przezroczystym polistyrenie ulotne momenty życia, jego paradoksy i jego 

absurdalność. […] Usiłuję zawrzeć w żywicy odciski naszego ciała: jestem 

przekonana, że wśród wszystkich przejawów nietrwałości, ciało ludzkie 

jest najwrażliwszym, jedynym źródłem wszelkiej radości, wszelkiego bólu 
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i wszelkiej prawdy, a to z powodu swej ontologicznej nędzy tak samo nie-

uniknionej, jak – w płaszczyźnie świadomości – zupełnie nie do przyję-

cia34.

Maria Pinińska-Bereś, polska artystka rzeźbiarka, określana jest 

mianem ironistki. Choć czasem występowała w imieniu kobiet, to sztu-

kę feministyczną traktowała z dystansem. Nigdy nie stała się wyznaw-

czynią ani propagatorką feminizmu, a jej krytycyzm pozostał łagodnym 

wyrzutem spowitym w różowe kołdry35. Z kolei wielu krytyków uważa 

początki działań artystycznych Pinińskiej-Bereś za znamienne dla pol-

skiej sztuki feministycznej. Świadczy o tym choćby obecna w twórczo-

ści Pinińskiej krytyczna analiza ról przypisanych kobiecie oraz tematy-

ka ciała kobiecego zniewolonego przez kulturę patriarchalną. Pinińska, 

operując figurą kobiecą i jej fragmentami, walczy ze ściśle narzuconą 

obyczajowością, z którą ona sama nie chciała się pogodzić. W ten wła-

śnie sposób rozumiane kobiece ciało pojawiło się w pracach Maszynka 

miłości i Umywalka. W tekście Jak to jest z tym feminizmem? z 1998 roku 

Maria Pinińska wyjaśniła: Już jako […] dziecko czułam coś na kształt upo-

korzenia i zawiedzenia tym, że jestem „kobietą”. […] W trakcie dorastania i po 

wkroczeniu w życie dorosłe „kolekcjonowałam” sytuacje, zachowania i oby-

czaje, które uważałam za krzywdzące i upokarzające dla kobiety36.

Sztuki Pinińskiej nie można traktować jednoznacznie, bowiem 

ona sama niejednokrotnie zmieniała jej formułę i znaczenie, tak jak-

by dzieło ewoluowało razem z autorką. Za moment narodzin własne-

go niepowtarzalnego stylu w sztuce Pinińska uznała rok 1956. Kiedy 

artystka otwarcie mówiła o obciążeniu, jakim był dla niej sukces ar-

tystyczny męża, a ona sama została uwięziona w pracach domowych 

i opiece nad dzieckiem37, powstał cykl prac Gorsety: Gorsety realne / 

Gorsety mentalne / Poprzez wieki towarzyszą kobiecie / ograniczają / defor-

mują / ciało, psyche / ciała odchodzą / przemijają / gorsety zostają / gorset 

babki / prababki / praprababki / klatki młodych ciał / klatki gorących serc / 

klatki umysłu / wyobraźni / poprzez wieki / gorset – krzyk z mroku38.



Ostatnim elementem zestawu jest Gorset Czy kobieta jest czło-

wiekiem? Ukazuje fragment kobiecego aktu pokryty śladami poca-

łunków wyciętego i wydrążonego na kształt kostiumu kąpielowe-

go. Ważną częścią pracy jest metka, na której można wpisać datę 

produkcji i datę ważności. Artystka przez ten ironiczny komentarz 

ukazuje problem kobiecego ciała, które funkcjonuje jako przedmiot 

służący zaspokajaniu męskich potrzeb i wskazuje na jego użytecz-

ność tylko wtedy, gdy potrzeby te jest w stanie zaspokoić.

Maria Pinińska-Bereś, Gorset stojący (1967) ↖

Czy kobieta jest człowiekiem? (1971) ↖
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Konceptualizm i fotografia

Pojawienie się konceptualizmu w latach siedemdziesiątych nasiliło ten-

dencje feministyczne w polskiej sztuce. Sięgnięto po nowe środki wy-

razu, takie choćby jak fotografia, która od tej pory zakrólowała w twór-

czości wielu artystów. W tym miejscu wartym podkreślenia są twórcze 

działania wrocławskiej artystki Natalii Lach-Lachowicz. To fotografia 

przyniosła Natalii LL pierwsze sukcesy artystyczne. To fotografia dała 

jej możliwości kształtowania wizualnego: Wydawało mi się, że fotografia 

umożliwia zmianę zwykłej banalnej rzeczywistości w niepowtarzalne i tajem-

nicze zdarzenie, fenomen. Na pewno moje działania fotograficzne były próbą 

odnalezienia niezwykłości, niecodzienności w otaczającym świecie. Było dla 

mnie fascynujące, że zdawałoby się wiarygodna fotografia niezwykłość tę po-

kazywała w sposób bardziej pełny i bezpośredni niż np. grafika i malarstwo. 

Fotografię, którą wtedy uprawiałam, nazwałabym egzystencjonalistyczną39.

Jednym z pierwszych jej zestawów fotografii były Egzystencje, 

ukazujące problem obecności człowieka w obrazie i w świecie. Te 

proste próby rejestracji obrazu, poprzedzone spojrzeniem w lustro, 

są procesem zmierzającym do zobaczenia siebie z zewnątrz, w ca-

łej egzystencjalnej okazałości. Natalia, tak jak ta młoda dziewczyna, 

boi się spojrzeć wprost. Natomiast wraz z upływem czasu staje się 

w swoich pracach coraz bardziej śmiała i prowokująca. Rozpoczyna 

intymne rozważania istoty człowieczeństwa. Wizualna reprezenta-

cja cielesności dla artystki, współtworzącej konceptualne wrocław-

skie środowisko, staje się ważną analizą zależności ciała i sztuki. 

Doskonałym przykładem jest efekt rejestracji stosunku płciowego, 

który składa się na pracę zatytułowaną Sfera intymna oraz takie serie 

jak Aksamitny terror, Słowo czy indywidualna wystawa Fotografia In-

tymna (1971), które są wytworem świadomości problemów z gruntu 

feministycznych40. Sztuka realizuje się w każdym momencie rzeczywi-

stości […]. Dlatego zapisuję wydarzenia zwykłe i trywialne jak jedzenie, 

sen, kopulację, odpoczynek, wypowiadanie […]41.
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Wracając do kwestii konceptualizmu i nasilających się w latach 

70. tendencji kultury konsumpcyjnej i jej dwuznacznego statusu, 

warto zwrócić uwagę na cykl fotografii Natalii Lach-Lachowicz pod 

tytułem Sztuka konsumpcyjna, który właśnie w tej kulturze pomi-

mo zawiłości znaczeń, przedstawił sferę wolności. Prace te pokazane 

w 1972 roku są zwielokrotnionymi wizerunkami młodej, atrakcyjnej 

kobiety spożywającej parówki lub banana. Przedmioty konsump-

cji są tutaj jawnymi odniesieniami do męskiego członka. Ważnym 

elementem tego przedstawienia jest też wzrok kobiety skierowany 

na widza, który sprawuje jednoczesną kontrolę nad całą sytuacją. 

Natalia LL, Aksamitny terror, 1970
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Artystka, podejmując w ten sposób grę z oglądającym, prezentuje 

kobietę, która dokonuje symbolicznej konsumpcji seksualnej, obcho-

dząc się w sposób jednoznaczny z trzymanymi w przedmiotami. Tym 

gestem przywołuje na myśl miłość oralną, ale też – groźbę kastracji. 

Obrazy mogą więc wywołać w męskim widzu dyskomfort, a nawet 

lęk. Kobieta włada tu męskim organem i może z nim zrobić, co tylko 

zechce. Władzę spojrzenia, jaką tu posiada, ujawnia dwuznaczność 

przedstawień modelki. Z jednej strony patrzy ona na widza, kusząc 

go i uwodząc, natomiast z drugiej – w jej spojrzeniu pojawia się kpi-

na i ironia. Natalia LL zdaje się sugerować, że prawo do rozkoszy 

posiada tu kobieta, ona nią zarządza i kontroluje doznania. Kusi wi-

dza, choć sama pozostaje dla niego nieosiągalna42. Artystka w swo-

ich pracach używa gestów, które budują charakterystyczny system 

znaków o dwuznacznym znaczeniu. Takie zastosowanie mowy ciała 

intryguje i skłania do refleksji sztuki nad sztuką.

Warto zaznaczyć, że brak dyskusji feministycznych w tym czasie 

uniemożliwił odczytanie krytyki zawartej w Sztuce konsumpcyjnej. 

Lata 70. w Polsce to czas rozbudzania potrzeb konsumpcyjnych, okres 

względnego dobrobytu i częściowego otwarcia na Zachód. Analogicz-

nie rzecz się miała do obyczajów seksualnych. Pomimo obecnej erotyki 

czy choćby umieszczania kobiecych aktów na ostatniej stronie pisma 

„Perspektywy”, a nawet wbrew wystawianym w galeriach fotografiom 

aktu, kobiety nadal ukazywano jako biernie poddające się męskiemu 

spojrzeniu. Dlatego w pracach wrocławskiej artystki tak ważna jest 

symbolika przejęcia kontroli nad swoim ciałem, pożądaniem, a nawet 

nad spojrzeniem męskiego widza. Natalia LL nie tyle więc rozbudza 

pragnienia konsumpcyjne, ile wskazuje na nieistnienie w polskiej wi-

zualności tego okresu pewnych wzorców: kobiety niezależnej, kontro-

lującej własną przyjemność, świadomej swojej seksualności. Wskazu-

je, że przyszedł czas na wyrwanie się z funkcjonującego stereotypu 

kobiety aseksualnej, związanej z domem i rodziną43.



P O L S K I  F E M I N I Z M  –  P A R A D Y G M A T Y213

Istotną rolę w przypadku omawianych fotografii odgrywa użycie 

środka identyfikującego seksualność. W 1974 roku Natalia Lach-La-

chowicz układa ze wcześniejszych zdjęć ze Sfery Intymnej napis: NA-

TALIA IST SEX. Wzajemne przenikanie się przestrzeni sztuki i rzeczy-

wistości zajmowało nieustannie Natalię LL, jednak zawsze w centrum 

tych rozważań znajdowała się figura człowieka, a bardzo często sama 

artystka. Jej fascynacja ciałem oddanym we władanie przyjemności 

nieuchronnie prowadziła do odkrywania kolejnych obszarów wiedzy 

o rozkoszy. I nawet jeżeli erotyzm łączy się z płodnością, to w tej 

deklaracji kryje się indywidualne zdefiniowanie siebie jako artystki 

i jako kobiety zanurzonej w materii sztuki i rzeczywistości44.

„Ten odcisk ust to jest mój ślad w języku sztuki” 

Jedną z czołowych artystek i prekursorką sztuki feministycznej 

w Polsce jest Ewa Partum. Pomimo że tak jak Natalia LL, była jed-

ną z pierwszych kobiet tworzących w myśl sztuki konceptualnej, to 

z drugiej strony od początku swojej pracy artystycznej jako kobieta-

-artystka otwarcie przyznawała się do feminizmu. Swoją pierwszą 

feministyczną deklarację złożyła już w 1971 roku, odciskając na kart-

ce papieru czerwone, uszminkowane usta i podpisując je: „Mój do-

tyk jest dotykiem kobiety”. Ta wypowiedź na temat kobiecości jest 

częścią cyklu Poems by Ewa powstającego w postaci obiektów po-

etyckich, na których Partum odciska swoje umalowane usta w chwili 

wymawiania poszczególnych liter, a czasami całych fraz.

Artystka połączyła w ten sposób konceptualizm i feminizm – sta-

ła się tautologicznym znakiem polskiego feminizmu. Taką typową 

tautologiczną wypowiedzią jest właśnie praca z 1971 roku, i to stricte 

konceptualne działanie ma już podtekst feministyczny – odnosi się 

do kobiecego języka45.

Przez następne lata działalności Partum tworzy szereg krótkich 

filmów – Films by Ewa, którym nadaje wspólny tytuł Kino Tautologiczne 
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oraz wykonuje liczne performanse, które są znamiennym protestem 

wobec „uprzedmiotowienia” kobiet. W 1974 roku wykonuje akcję 

Zmiana, podczas której profesjonalna charakteryzatorka postarza po-

łowę twarzy artystki, czyniąc ją estetycznie nieatrakcyjną. Partum 

krytykuje w ten sposób zakodowany w kulturze stereotyp patrzenia 

na kobietę przez pryzmat jej ciała, którego uroda nadaje jej wartość. 

Kontynuuje swój projekt w latach 1978–1979, nadając mu tytuł Zmia-

na – mój problem jest problemem kobiety i na wystawie w galerii Art Fo-

rum w Łodzi leży naga wśród publiczności, postarzając już nie tylko 

część swojej twarzy, ale połowę ciała. Po zakończeniu performansu 

Partum ogłasza siebie jako dzieło sztuki.

Natomiast w kolejnej akcji z tego cyklu pt. Samoidentyfikacja Ewa 

ujawnia najbardziej radykalną postawę w swej sztuce. Artystka w 1980 

roku na swojej wystawie w Galerii Małej w Warszawie pojawia się 

ubrana jedynie w buty na wysokich obcasach, po czym wychodzi na 

zatłoczone ulice. Spaceruje wśród przypadkowo napotkanej publicz-

ności wzbudzając żywe zainteresowanie. Tytułowa Samoidentyfikacja 

określa poszukiwanie własnej tożsamości, identyfikację autorki z wła-

sną kobiecością, ale również ukazuje kobiece ciało jako obiekt do oglą-

dania, jako fetysz.

Ewa Partum
performans Samoidentyfikacja
1980
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Partum oczekiwała, że efektem tego przedstawienia będzie zde-

rzenie się panującej w mediach i w sztuce kobiecej nagości, będącej 

jedynie przedmiotem seksualnych fantazji, z realnością ciała nagiej 

kobiety, które w zaistniałej sytuacji wywoła raczej u widzów pewien 

dyskomfort, zakłopotanie czy nawet rozterkę. Jednak wśród nieznają-

cych teorii feministycznych gości galerii, a tym bardziej u przypad-

kowych widzów z przestrzeni publicznej, performans spowodował 

zupełnie inne reakcje, a ciało artystki potraktowano zostało jedynie 

jako obiekt pożądliwego spojrzenia46. Akcje artystki pozostały więc 

w środowisku polskim przez długi czas niezrozumiałe i naraziły ar-

tystkę na niewybredne żarty, szykany, grubiański śmiech, tak w śro-

dowisku polskim, jak i poza nim47.

Feministyczny wydźwięk miał również inny performans Ewy 

Partum – Kobiety, małżeństwo jest przeciwko wam!, w którym artyst-

ka manifestuje przekonanie, że małżeństwo upośledza kobietę i przy 

dźwiękach marsza weselnego symbolicznie tnie na sobie suknię 

ślubną. Tym przedstawieniem wchodzi w lata 80., w których coraz 

mocniej i ekspansywniej rozwija wątki feministyczne.

W roku 1981 w ciemnej sali, odziana tylko w lampki choinkowe, 

Ewa Partum rozpoczyna performans Stupid Woman, następnie kła-

dzie „upiększającą” maseczkę na twarz i mówi: Być piękną, pięknie 

pachnieć, być zakochaną, być miłą dla swej publiczności, naprawdę być48. 

Parodia tej kobiecej maskarady, do której posuwają się kobiety, by 

sprostać wyidealizowanemu przez męskie pragnienia i oczekiwa-

nia wizerunkowi. Szminkuje sobie usta i opowiada o preparatach 

kosmetycznych, pije wino, rzuca banknotami, proponuje pocałunki, 

podchodzi do mężczyzn, całuje ręce i pyta: Czy podobam się tobie? 

Czy mnie kochasz?49, wygłasza filozoficzne rozważania, wylewa sobie 

w końcu alkohol na głowę. Sytuacja robi się niezręczna i wymyka się 

jakby artystce spod kontroli – zaczyna przypominać napad histerii – 

zaciera się granica pomiędzy performansem a rzeczywistością50.

Ewa Partum
performans Samoidentyfikacja
1980
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Przed swoim wyjazdem z kraju w 1982 roku, w rocznicę powsta-

nia „Solidarności”, Ewa Partum wykonuje w podziemnej galerii 

w Łodzi performans Hommage à Solidarność. Naga artystka wyma-

wia kolejne litery słowa „solidarność”, składając na białym kartonie 

odciski ust pomalowanych czerwoną szminką. Od 1983 roku Partum 

mieszka i pracuje w Berlinie. Performans z Łodzi powtarza w Galerii 

Wewerka w Berlinie Zachodnim. Natomiast w 1984 roku powstaje 

fotograficzny zapis pracy Ost-West Schatten (Wschodnio-zachodni 

cień), na którym artystka z rozłożonymi ramionami stoi naga przed 

murem berlińskim, trzymając w lewej dłoni literę „O” (Ost – wschód), 

a w prawej „W” (West – zachód). Cień jej sylwetki pada na mur, prze-

suwając się w miarę upływu dnia. Instalacja ta nabiera szczególnego 

znaczenia rozważana w kontekście biografii artystki – podzielonej 

między Wschodem a Zachodem51.

Twórczość Maria Pinińskiej-Bereś, Natalii Lach-Lachowicz oraz 

Ewy Partum uważam za kluczową w rozwoju wątków feministycz-

nych w Polsce lat 70. i początku lat 80. Prace tych artystek zgłę-

biają problem konsumpcji kobiecego ciała, choć każda z nich robi to 

w inny sposób. Ukazały one przymus piękna, który jest skutkiem 

kulturowo przypisanego kobiecie statusu bycia postrzeganą. Warto 

tu przywołać słowa Lucy Lippard odnoszące się do kobiecej sztuki: 

Kobieta używająca swej twarzy i swego ciała ma prawo zrobić z tym, co 

zechce. Różnica pomiędzy użyciem ciała kobiety przez mężczyzn dla wy-

wołania seksualnej przyjemności a użyciem tego ciała przez kobiety dla 

ukazania tego procesu jest jednak bardzo delikatna52.

Poszukiwania własnej tożsamości

[…] A jednak najważniejsze pytanie brzmi: „A Ja?”53 Sztuka feministycz-

na zmieniała tradycyjny obraz kobiet, głoszone przez nią postulaty 

samodefinicji w konsekwencji zrodziły tematykę własnej tożsamości. 

I właśnie ten aspekt tożsamości artystki, a przede wszystkim ko-
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biety, jest kluczowy dla sztuki tworzonej przez Izabellę Gustowską. 

Pierwszym tego przejawem jest zdecydowanie wielowątkowy cykl 

Względne cechy podobieństwa (1979), który powstał w momencie prze-

łomowym dla artystki. Jak twierdziła sama Gustowska: Dla szukania 

idei względności podobieństw […]. Jest to właściwie – wyznawała – poszu-

kiwanie własnej tożsamości w wątkach takich, jak: podwójność bliźnia-

czości (sama jestem bliźniakiem); sobowtór czy dubler; cień – wieczna 

obecność; widmo i odbicia lustrzane54.

Praca zawiera dzieła, których podstawę stanowią zwielokrotnio-

ne autowizerunki; poddaje analizie wspomnianą podwójność. Jej wy-

myślona do tego celu bliźniaczka pełni funkcje alter ego artystki. Wi-

zerunki kobiecych postaci, najczęściej przedstawione w naturalnej 

wielkości, zostają utrwalone na płótnie lub papierze fotograficznym 

i często poddawane są malarskim przekształceniom, czyli ręcznie 

retuszowane, co podkreśla ich ekspresyjność. Taka ingerencja nadaje 

obiektom charakter prywatnego, egzystencjalnego wyznania autor-

ki. Zaś stosowane przez nią barwy, jak np. czerwień, zieleń, użyte 

w sposób symboliczny, odnoszą się do spraw uniwersalnych: do prze-

mijania, śmierci czy odradzania się w wieczności. Przez obrysy, cie-

nie bądź lustrzane odbicia obiektów Gustowska analizuje zawiłe re-

lacje pomiędzy odwzorowaniem a istnieniem rzeczywistym. Przed-

stawione wizerunki ujawniają zmiany, które wywołuje w człowieku 

upływ czasu oraz przeżycia wewnętrzne55.

Sztuka Gustowskiej opiera się wyłącznie na przedstawieniu ko-

biety, wszystko jest wyraźnie płciowo określone. Nie poddaje się mę-

skiemu odbiorcy, jest wobec niego po prostu obojętna. Jej artystyczny 

świat jest światem bez mężczyzn, jest obszarem zamkniętym, w któ-

rym włada kobiecość żyjąca w symbiozie z naturą. Kobieta przedsta-

wiona przez Gustowską zazwyczaj pochłonięta jest przez kontempla-

cję swojego własnego „Ja”. Jest oddzielona od świata, od widza, można 

wręcz powiedzieć, że żyje sama dla siebie. Odizolowanie się od świata 



zewnętrznego artystka doprowadza do skrajności w serii Sny, gdzie 

zatopiona w świecie przyrody traci zupełnie kontakt z rzeczywisto-

ścią56. Sny […] to takie nasze opuszczone ciała, porzucone w pościelach 

i ogrodach, w gorące lato i chłód zimy. To rzeczywistość przemieszana 

z marzeniem sennym. Czasem chwila na granicy wieczności57. Kobiecość 

stale była identyfikowana z naturą, żywiołem kobiety była woda, siła 

Izabella Gustowska, Względne cechy podobieństwa 30, 1984
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zaś tkwiła w mocy rodzenia. Zawsze też zwracano uwagę na kobiecą 

wrażliwość, intuicję i opiekuńczość. Odkrywanie tej symboliki jest 

utartym w naszej kulturze schematem na temat kobiecości. I te tra-

dycyjne konotacje Gustowska ukazuje w swoich pracach. Bohaterki 

Snów, pogrążone w marzeniach, stapiają się wręcz z otaczającą je 

przyrodą, oscylując niemal na granicy magii; przypomina to poszu-

kiwanie kobiecej symboliki związanej z morfologią kobiecego ciała, 

jak odkrywanie znaczeń wody i księżyca, odkrywanie Wielkiej Bogi-

ni, kobiecych rytuałów.

Artystka zachęca kobiety do poszukiwań tego kulturowego dzie-

dzictwa, by odzyskały te odrzucone elementy: kobiecość, naturę, ma-

gię, nieświadomość. Zaprzecza tym samym racjonalizacji naszego 

myślenia i dualistycznym podziałom stworzonym przez metafizykę 

europejską. Choć jej sztuka nie ma krytycznego ostrza i narażona jest 

na tradycyjne interpretacje, zyskuje niezwykłą siłę wyrazu. Ukazuje 

inny wymiar kobiecości, która wylewa się jak strumienie z ust źró-

dlanych bohaterek w pracy Płynąc: […] wylewam się, moje pragnienia 

powołały do życia nowe pragnienia, moje ciało zna te niesłychane pieśni, 

tak wiele razy czułam się już gotowa wybuchnąć świetlistym strumieniem 

o formach dużo piękniejszych niż te zastygłe w gotowych schematach58.

Ciekawy natomiast jest fakt, że Izabella Gustowska zaprzecza 

istnieniu dyskryminacji kobiet i nie chce mieć nic wspólnego z fe-

minizmem. W ten sposób pomiędzy jej wypowiedziami a sztuką, 

którą tworzy, powstaje pewnego rodzaju przepaść. Z drugiej strony 

jej twórczość, w której problem płci wydaje się być jednym z pod-

stawowych, nie przejawia jakiejkolwiek krytyki społecznej. Zaś kry-

tycy dostrzegają w sztuce Gustowskiej przede wszystkim wartości 

formalne i emanację kobiecości.

Sztuka odwołująca się do awangardowej tradycji fotomediów w po-

łowie lat osiemdziesiątych została zepchnięta na dalszy plan przez 

nowe ekspresyjne tendencje. W toku walki politycznej próbowano też 
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na stałe skojarzyć awangardowe postawy z upadającym ostatecznie 

w 1989 roku komunizmem, lecz było to mało skuteczne, zarówno ze 

względu na złożoność tej artystycznej tradycji, jak z powodu dalszej 

znaczącej działalności wielu wybitnych artystów.

„Znaczące gesty”

Do najciekawszych rozliczeń z epoką totalitaryzmu zdecydowanie 

należą prace Zofii Kulik. I choć artystka rozpoczyna działalność już 

od lat 70., kiedy to w duecie z Przemysławem Kwiekiem tworzy liczne 

akcje performans, to za narodziny jej twórczości należy uznać dru-

gą połowę lat osiemdziesiątych, gdy powstają jej kolekcje fotokolaży. 

Sama artystka w swoich notatkach pisze o tych trudnych pierwszych 

krokach w swojej sztuce: W 1970 roku bałam się być artystką, bałam 

się myśleć o sobie jako autorce, która powołuje do istnienia nowe obiekty. 

Byłam posłuszna filozofującym autorytetom […]. Mnie właściwie nie ma. 

Ja jestem tylko sługą – przestrzeni, materiału, zdarzeń59. Olśnienie spa-

dło w 1981 roku, kiedy w Warszawie spotkała islandzkiego artystę 

Singurdura Gudmundssona. To był początek jej rewolty. Kulik uzmy-

słowiła sobie: po co próbuję objąć cały świat? I tak go nie uratuję. Kto mi 

wsączył tę utopię?60.

Powstająca po 1987 roku sztuka Zofii Kulik zdecydowanie różni 

się od wcześniej omawianej twórczości kobiet. Artystka zmienia tra-

dycyjne zależności między kobietą a mężczyzną, pomiędzy porząd-

kiem patriarchalnym a systemami panowania, pomiędzy władzą 

a poddaństwem. Wyeksponowanie tej dwuznaczności znajdujemy 

w wielkoformatowych fotomontażach Kulik, budowanych na geo-

metrycznych zasadach, układających się na wzór mozaik, gotyckich 

okien i ołtarzy, perskich dywanów czy kształtu mandali. Artystka 

układa swoje kompozycje z wielokrotnie naświetlanych czarno-bia-

łych fotografii. Głównym motywem dekoracyjnym jest ciało człowie-

ka, a najczęściej akt męski, który wpisuje w określoną ideologię, gdyż 
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multiplikowany nagi mężczyzna jest wyraźnym odwołaniem do sys-

temu patriarchalnego. Umieszczony wśród symboli odnoszących się 

do różnych porządków władzy, służy za nośnik różnorodnych gestów 

i wielorakich znaczeń dominacji. Zofia Kulik w swoich fotomonta-

żach dowolnie manipuluje ciałem człowieka, a jej model przyjmuje 

pozy pochodzące z ikonograficznych schematów, wykonuje pokazy 

gimnastyczne, choreografię politycznych manifestacji czy wojskową 

musztrę – wszystkie te układy wyrażają nienaturalną dyscyplinę 

i skrępowanie. Człowiek staje się pewnego rodzaju ornamentem, po-

zbawiony indywidualności, uwięziony w mozaice – zwykły element 

większej całości61. Praca Gotyk międzynarodowy (1990) przedstawia 

mężczyznę jako wykonawcę rozkazów, jako niewolnika z założoną na 

szyję pętlą. Za pomocą tych wizualnych przenośni artystka zwraca 

uwagę na postrzeganie świata, które jest kluczem wiążącym syste-

my takie jak faszyzm czy komunizm, instytucje takie jak wojsko oraz 

inne temu podobne formy zniewolenia.

Nagość w pracach Kulik pozbawia człowieka warstwy ochronnej, 

ujawnia symbolikę przybieranych gestów, które w naszej kulturze 

oznaczają siłę i władzę. Przystosowanie do systemu odbywa się na 

poziomie ciała, jego unieszkodliwienie oznacza więc, że jest tylko 

trybem w tej wielkiej machinie władzy […], seksualność, władza i wiedza 

połączone są skomplikowaną siatką relacji. Pokazuje, jak władza zagar-

nęła pod swe panowanie naszą cielesność włączając ją w dyskurs wiedzy. 

Władza kształtuje ciała na swój użytek, są to więc ciała: ćwiczebne, wpra-

wiane w ruch przez autorytet, ciała pożytecznej tresury. Są to ciała dys-

cyplinowane, podlegające jej kontroli i wykonujące określone przez nią za-

dania […]. W sztuce Kulik władza przedstawiona jest jako rozproszona, do 

swego istnienia nie potrzebuje już centrum, obecna jest w każdym z nas62.

Podczas gdy od tej reguły odbiegają dwie wersje pracy Kulik 

Wszystko się zbiega w czasie i przestrzeni, aby się rozproszyć, aby się 

zbiec, aby się rozproszyć, no i tak dalej (1992), gdzie dominującym  
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motywem w owym centrum jest postać kobiety. Stoi pomiędzy ele-

mentami przypominającymi pociski lub fragment jakiejś amunicji 

i trzyma grot strzały. Wszystko otoczone jest przez poziome pasy 

z sylwetkami nagiego mężczyzny w różnych pozach. W bocznych czę-

ściach znajduje się owal z sylwetką mężczyzny, który ma podniesione 

ręce, jak w akcie adoracji albo poddania się. Całość swoją formą przy-

pomina gotycki ołtarz. Artystka zrywa z tradycyjnym ujęciem kobiety, 

w którym jej ciało służy jedynie za obiekt wizualnej przyjemności dla 

męskiego odbiorcy. Kobieta pokazywana jest w sztuce zazwyczaj jako 

przedmiot seksualny, który przykuwa wzrok, podsyca i wyraża męskie 

pożądanie, stąd oczywiste jest, że nie reprezentuje żadnego rodzaju 

władzy. Co więcej, takie jej przedstawienie potwierdza jedynie władzę 

mężczyzny-artysty. Obarczono więc kobiecy akt znaczeniami zawłasz-

czenia ciała tak mocno, że aż nie można się od tych znaczeń oderwać. 

Zaś Zofia Kulik, jeśli już wstawia postać kobiety w swoje fotomontaże, 

to przeważnie jest ona ubrana, ale wyposażona we władzę spojrzenia 

i zajmuje honorowe miejsce w całej kompozycji. To jej podporządkowa-

ne są wszystkie inne elementy przedstawienia. Pojawia się w miejscu 

uprzywilejowanym dla władzy, którą w porządku patriarchalnym re-

prezentował zawsze męski obserwator63.

Można przez to powiedzieć, iż Kulik w swoich pracach buduje 

także wypowiedź o różnicy płci i płciowej nierówności. O relacjach, 

gdzie jedna strona jest zawsze dominująca, aktywna, druga – podpo-

rządkowana i bierna. Artystka zmienia całkowicie pozycję mężczyzny, 

zostaje on uprzedmiotowiony, pokazywany tak, jak ukazywano przez 

wieki kobietę. Ten nowy porządek Kulik rozstrzyga w dziele Wszyst-

kie pociski są jednym pociskiem, którego tytuł jest parafrazą zdania T.S. 

Eliota wszystkie kobiety są jedną kobietą64. Pojawiający się w jej pracach 

pocisk, poprzez swój falliczny kształt, odniesiony może być do męż-

czyzny. Artystka, przemieszczając w ten sposób znaczenia, odwracając 

je, manipuluje, jak sama mówi: bronią używaną przeciwko niej65.



Te symboliczne kompozycje w twórczości Zofii Kulik, opierające 

się na regułach płciowej wymiany, zależności i rywalizacji, wprowa-

dzają nas w sztukę kobiet lat 90. Warto też zastanowić się nad wątka-

mi feministycznymi w sztuce artystek najmłodszego pokolenia.

Grzech pierworodny

Około 1993 roku Alicja Żebrowska w swojej twórczości zaczyna posłu-

giwać się coraz bardziej kontrowersyjnym językiem wypowiedzi, przez 

co bardzo szybko zostaje uznana za skandalistkę. Przyczyną tego nega-

tywnego odbioru artystki była tematyka jej prac. Żebrowska porusza 

Zofia Kulik, Wszystko się zbiega w czasie 
i przestrzeni, aby się rozproszyć, aby się zbiec,  
aby się rozproszyć, no i tak dalej, (wersja I), 1992
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problem kobiecej seksualności, jednocześnie intensywnie eksploru-

jąc obszary cielesnego tabu i zakazanej seksualności, odpychającej 

i fascynującej jednocześnie. Podjęła zwłaszcza problemy konstru-

owania własnej tożsamości, transseksualności, zarówno w warstwie 

symbolicznej, jak i rzeczywistej. Jest to jedyna polska artystka, któ-

ra tak odważnie sięgnęła po wizerunek kobiecych narządów płcio-

wych – zaprezentowała waginę bez upiększeń, swobodnie i natu-

ralnie66. W 1994 roku wykonuje wideoinstalację Grzech pierworodny, 

połączoną z fotografiami pod tytułem Narodziny Barbie, Tajemnica 

patrzy. […] odziera seksualność ze sfery niewidzialności i niesłyszalności. 

Seksualność kobiety jest tutaj czymś, co istniało od wieków, ale pozostało 

niewypowiedziane i nienazwane67.

Pierwsza wersja Grzechu pierworodnego z podtytułem Domniemany 

projekt rzeczywistości wirtualnej to wideoinstalacja, której dominują-

cym elementem jest zielone jabłko. W pierwszej części filmu pokaza-

na została dziewczyna jedząca jabłko, następne sceny przedstawiały 

akt seksualny, ale ograniczony jedynie do ukazania narządów płcio-

wych. Już sam tytuł przywołuje biblijną Księgę Rodzaju, w której 

Ewa – pierwsza kobieta – zrywa zakazany owoc, co powoduje powsta-

nie grzechu, upadek i wygnanie ludzi z Raju. Żebrowska, przywołu-

jąc ten temat, wskazuje na moment potępienia kobiecej seksualności. 

Z kolei sceny z drugiej wersji to bunt przeciwko karcącym słowom 

Boga, wypowiedzianym do pierwszej kobiety, które oznaczały pod-

porządkowanie jej mężczyźnie i nałożone na nią brzemię rodzenia 

w bólu dzieci. Kluczowe sceny wideo z instalacji odwołują się do po-

czątkowych doświadczeń seksualnych samej artystki, gdy odczuwa 

cały szereg sprzecznych ze sobą odczuć – od radości z doświadczo-

nej przyjemności poprzez sam proces poznania, kończąc na wstydzie 

i strachu przed odkryciem i zdemaskowaniem tej przyjemności. Że-

browska mówi o strachu przed wszechwidzącym okiem Boga, które 

przewrotnie umieszczone w pochwie, zostało ukazane jako ślepe68.



Kolejne obrazy ukazują kobiecą rozkosz osiągniętą za pomocą 

własnej ręki lub sztucznego przedmiotu. Podsumowaniem akcji jest 

bezbolesny poród laleczki Barbie, zamiast dziecka, do którego poczę-

cia został wyznaczony mężczyzna – artystka w ten sposób zrywa to 

biologiczne uzależnienie, uwalniając kobiece ciało spod męskiej nie-

woli. Praca Żebrowskiej często atakowana jest przez krytykę za por-

nografię. Właściwie rzecz ujmując, ukazuje cienką granicę, jaka dzieli 

sztukę i pornografię oraz trudności, jakie powstają przy definiowaniu 

obydwu tematów. Ta bezpośrednia fizyczność manifestuje odrzuce-

nie wstydu ciała i fizjologii, narzuconego przez kulturowe normy. Re-

dukcja kobiecości do biologii jest ceną, którą artystka płaci za swoją 

feministyczną, a wręcz radykalną postawę. Zwrócenie się w stronę 

seksualności w pracy Żebrowskiej wskazuje na jedno z podstawo-

wych źródeł kobiecych problemów. Kobieta zawsze ukazywana jest 

Alicja Żebrowska, Grzech pierworodny. 
Domniemany projekt rzeczywistości wirtualnej, 
1993
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jako uwznioślona, wzbudzająca pożądanie, ale z drugiej strony jej seksu-

alność wywołuje strach. […] Widok kobiecych genitaliów został zepchnię-

ty do sfery, definiowanej jako coś nieoficjalnego, zakazanego, ciemnego, 

brudnego. A więc kobieca seksualność, jeśli się pojawia, to w negatywnych 

konotacjach pornografii i służyć ma głównie przyjemności mężczyzny69. 

Zatem artystka w pewnym sensie nakręciła specyficzną, wywrotową 

kobiecą wersję pornografii, zgodnie z jej feministycznym postulatem 

stworzenia własnego erotycznego języka, przy czym jej film nie ma 

wywoływać seksualnego podniecenia, ale ma eksponować przeżycie 

i uwolnić od tej seksualnej traumy doznawanej przez jej płeć, aby 

kobiety mogły żyć bez wstydu i zbędnych metafor70.

„Ciała wykluczone” 

Katarzyna Kozyra jest kolejną artystką, która na rynku polskiej sztu-

ki wzbudza spore kontrowersje. Na początku zasłynęła w 1993 roku 

dzięki swojej pracy dyplomowej Piramida zwierząt (1993)71. Natomiast 

ja uważam, że jest jedną z wybitniejszych polskich kobiet-artystek, 

gdyż jej twórczość dotyka istotnych problemów dotyczących tożsa-

mości człowieka. W swoich pracach rozwija tematykę płci, kobieco-

ści oraz choroby i śmierci. Jej prace Więzy krwi (1995), Olimpia (1996) 

oraz Łaźnie (1997 i 1999) ukazują społeczne wykluczenie osób cho-

rych, starszych, a właściwie wszystkich tych, które są „inne” i odbie-

gają lub nie wpisują się w narzucone normy kulturowe.

W 1995 roku Kozyra wystawiła serię czterech wielkoformato-

wych fotografii Więzy krwi, które przedstawiały nagie kobiety na tle 

symboli religijnych (chrześcijaństwa i islamu) oraz znaków pomocy 

humanitarnej. Bodźcem do powstania tej pracy były wydarzenia wo-

jenne w Jugosławii. Krzyż i półksiężyc ukazane są jako znak brato-

bójczej walki na tle konfliktów religijnych i etnicznych. Najbardziej 

zagadkowymi elementami są natomiast główki kapusty i kalafiorów, 

które z jednej strony można odnieść do płodności natury, kojarzącej 
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się z kobiecością, zaś z drugiej – do tych miejsc w byłej Jugosławii, 

gdzie odnajdywano ofiary zbiorowych mordów, a także do miejsc, 

gdzie gwałcono muzułmańskie kobiety. Kozyra pokazuje, jak wpisa-

nie w dany system od momentu narodzin zniewala człowieka. Więzy 

krwi wymownie obrazują bezbronność kobiet, które nie mogą uciec 

z tego układu, są ofiarami wyznaczonych im miejsc72.

Sztuka Katarzyny Kozyry jest czysto autobiograficzna, będąc jed-

nocześnie artystycznym przesłaniem oraz osobistą terapią. Artyst-

ka, wykorzystując własne cierpienie, porusza kolejne ważne tematy 

w sztuce, którymi są choroba i starość. Kozyra choruje na nieule-

czalną chorobę powodującą nowotworowe zmiany w węzłach chłon-

nych – ziarnicę złośliwą (choroba Hodgkina). Jej jedynym sposobem 

na przeżycie jest poddawanie się regularnym chemioterapiom. Tryp-

tyk fotograficzny artystki Olimpia z 1996 roku, nawiązujący do słyn-

nego obrazu Maneta, daje świadectwo bolesnego procesu akceptacji 

wyniszczającej choroby. Fotografiom towarzyszy drastyczny film wi-

deo, dokumentujący przebieg zabiegu. 

Katarzyna Kozyra, Olimpia, 1996 
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Przewrotna i prowokacyjna gra, w której kurtyzana z obrazu Mone-

ta staje się kobietą chorą na raka; zderzenie otwartej seksualności z jej 

jawnym zaprzeczeniem – śmiertelną chorobą. Obsceniczność Olimpii jest 

wyzwaniem dla patriarchalnego porządku, granic jego tożsamości, tego, 

co dozwolone i zakazane […]73. W tym obszarze to wyniosła kurtyzana 

posiada władzę i panowanie, ofiarowuje się jej kwiaty, leży na drogo-

cennych materiałach. Kozyra odgrywa boginię kobiecości i pożądania, 

odzyskuje to wszystko, co zostało jej odebrane w zimnych szpitalnych 

salach. Olimpia, jako mit kobiecości, posłużył artystce do odnowienia 

własnej płciowej tożsamości, co stworzyło szansę na społeczną wi-

dzialność, przyznawaną wyłącznie zdrowemu, pięknemu i doskona-

łemu ciału. Zawarta w tej pracy prowokacja jest równie względna, jak 

dawny skandal wokół Olimpii Eduarda Maneta, uznanego dziś arcy-

dzieła. W swej sztuce Katarzyna Kozyra nigdy nie uciekała od rzeczy-

wistości, to właśnie realny kontekst jest źródłem jej kreacji74.

Olimpia-Kozyra wymusza na nas głębsze refleksje nad tematem cie-

lesności, wytyka społeczeństwu, że nie potrafi nawet spojrzeć na chore 

czy też stare ciało, że takie obrazy odbierane są jako pewnego rodza-

ju tabu, bo powszechnie nie pokazuje się starości, brzydoty i choroby. 

W ten sposób Kozyra ukazuje niechęć do oglądania, która idzie w parze 

z wykluczeniem danych problemów z naszej świadomości. Cykl Olim-

pia zwraca też naszą uwagę na śmiertelność naszego ciała, ujawnia jak 

złudne jest myślenie, że to człowiek panuje nad własnym ciałem.

Podobny wątek cielesności poza kontrolą ma rozwinięcie w wideoin-

stalacji Łaźnia (1997), gdzie celowo na początku i końcu umieszczone 

są reprodukcje obrazów Rembrandta i Ingresa, które udowadniają, że 

kanon piękna w sztuce jest zmienny. W budapeszteńskiej łaźni przez 

ukrytą kamerę zostały sfilmowane młode, stare, brzydkie i niezgrab-

ne kobiety. Nieświadome obserwatora, zachowują się naturalnie, nie 

pozują ani nie dbają o to, by wypaść jak najkorzystniej. W ten sposób 

Kozyra zaprasza do podglądania, co też budzi kontrowersje i oburzenie, 
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gdyż czy te najbardziej intymne chwile życia, cielesności i jej okrutne 

aspekty, nie powinny pozostać w ukryciu? Odczucie dyskomfortu przez 

naruszenie prywatności tych kobiet najwyraźniej porusza, ponieważ 

dotyczyć może każdego bezpośrednio. Nagość zaś wciąż uważana jest 

za coś wstydliwego, nieestetycznego, co musimy ukrywać; wiąże się 

z pewnym zakłopotaniem, które każdy z nas odczuwa w podobnej sytu-

acji. W tym kontekście Łaźnia Kozyry jest dosłownie czymś niestosow-

nym, zbyt realistycznym. Wobec fałszu przedstawiania jedynie wyide-

alizowanego ciała odkrycie, że nie znamy prawdy o naszej cielesności, 

że wolimy sztuczne obrazy niż rzeczywistość, powoduje zażenowanie 

przedstawionym filmem. W współczesnej kulturze obraz prywatności 

pokazany publicznie zawsze jest konstruowany, choćby przez modę 

i mass media. Oznacza to, że „prywatność” jest sztucznym produktem, 

towarem na sprzedaż. Stworzenie sztucznego obrazu prywatności zgod-

ne z oczekiwaniem odbiorców dyktuje, co powinno się pokazać, a co na-

leży ukryć. Katarzyna Kozyra, przekraczając w tej manipulacji narzucone 

tabu, ukazując nagość, działa pod prąd i odsłania te aspekty prywatności, 

których nie chcemy znać, a które są nieodłącznym elementem naszego życia75. 

Dlaczego nie zobaczyć, jacy są mężczyźni bez ich „warstwy ochronnej”, ich 

eleganckiej fasady, bez całego ich symbolicznego statusu [ …]76.

Natomiast Łaźnia II, powstała w 1999 roku, składała się z czterech 

ekranów ustawionych na rzucie figury przypominającej oktagon. Wy-

świetlane filmy tym razem zostały nagrane w łaźni męskiej. Dodatkiem 

do tej pracy była prowokacyjna akcja artystki. Precyzyjnie ucharaktery-

zowana Kozyra, wchodząc do męskiej łaźni w „męskim” ciele, podważyła 

oczywistość podziału płciowego. Odkryła w ten sposób, że zamknięty 

świat mężczyzn skrajnie odbiega od tego zaobserwowanego we wcze-

śniejszej Łaźni. Kobiety zastane w tej sytuacji oddawały się osobistym 

zajęciom, nie zwracając uwagi na siebie nawzajem, natomiast mężczyźni 

we własnym gronie nadal byli owładnięci świadomością obecności in-

nych ciał. Dwie różne Łaźnie i wynikające z tego narzucone kulturowo 
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dwa różne typy zachowań. Prowokatorskie działanie artystki zmienia hie-

rarchie płci. To kobieta staje się obserwatorem, a obiektem spojrzeń są mę-

skie ciała. Męskość sfilmowana ukrytą kamerą traci na sile, pozostaje naga 

cielesność widziana pod kontrolą normy męskiej tożsamości. Na pochwyco-

nych ukradkiem kadrach męskie ciało „wypada” z roli, opada zeń kulturowa 

maska władzy i dominacji. […] Kobieta ma przewagę, kobieta patrzy i jest 

sprawczynią uprzedmiotowienia ciała mężczyzny77.

Krótko ujmując, Katarzyna Kozyra w swojej twórczości sięgając 

do aktu obnaża absurdy kanonów piękna, konfrontuje formę ciała 

nieosiągalnego, będącego wytworem medialnym z obecnością ciała 

nagiego – rzeczywistego.

Sztuka 2000 +

W perspektywie kobiecego spojrzenia na rzeczywistość działa artyst-

ka Katarzyna Górna. Jej twórczość wyraźnie poszerza wątki femini-

styczne w sztuce polskiej po 2000 roku. Artystka porusza motywy 

religijne, społeczne, często stanowiące tabu. To kobiece spojrzenie 

staje się więc nie tylko refleksją nad pozycją własnej płci, ale także 

dekonstrukcją dominującej męskości. Jej seria czarno-białych foto-

grafii obrazujących Madonnę, powstała na przełomie lat 1991–2000, 

składa się z trzech ujęć, które kolejno przedstawiają nastoletnią 

dziewczynę, półnagą kobietę z dzieckiem oraz kobietę trzymającą na 

kolanach mężczyznę w pozie odnoszącej się do Piety. Zdjęcia zdecy-

dowanie eksponują cielesność – poprzez strużkę krwi, która spływa 

po nogach dziewczynki, a także ciało dziewczyny siedzącej w pozie 

Madonny z Dzieciątkiem ukazane jako młode, świeże i zmysłowe; 

natomiast ostatnie ciało kobiety ukazane jest na progu starości. Gór-

na zwraca uwagę na sprzeczności obecne w ikonografii chrześcijań-

skiej, gdzie z jednej strony stoi idealna postać Maryi, z drugiej zaś 

jest instrumentalne traktowanie kobiety. Kolejnym aspektem jest zaś 

wyparcie przez kościół cielesności i fizyczności78. W rozmowie z Ar-

turem Żmijewskim Katarzyna Górna przyznaje, że taki obraz kobiety, 
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który znamy, jest zafałszowany. Kościół stara się narzucać ten wize-

runek, choć kobieta idealna nie istnieje, jest nierzeczywista.

Posługuję się wizerunkami bóstw i przedstawieniami nawiązującymi 

do ikonografii chrześcijańskiej, do pobożnych obrazów. Robię to, żeby po-

zbawić te postacie świętości. Moje bóstwa to zwykli ludzie. To moja pole-

mika z Kościołem, z wizerunkami kobiety-madonny, z pojęciem czystości. 

[…] Zdjęcia, które robię, są dosłowne, nie fałszują obrazu kobiety. Moje 

zdjęcia są rodzajem dokumentalnego zapisu79.

Cielesność kobiety ukazana jest jedynie jako jej macierzyńska po-

winność. Ciało staje się więzieniem i to mężczyźni (jako nadrzędni 

w Kościele) o nim decydują, nakładają na nie obowiązek wywiązania 

się z nadanej kobiecie funkcji. I tak Górna tworzy w Madonnach nie-

obecny obraz kobiety obdarzonej fizycznym ciałem, samoświadomej, 

dominującej. To samo przedstawia tryptyk Fuck Me, Fuck You, Peace 

z 2000 roku, gdzie na każdym z trzech fotografii naga kobieta wyko-

nuje gest wymieniony w tytule. Artystka zaznaczyła różne potrzeby 

kobiet w różnych okresach życia, a także zmieniające się źródło ich 

siły i motywacji. Znaczący jest już sam fakt podkreślenia przez ar-

tystkę tego, że kobiety mogą teraz decydować o sobie i swoim ciele. 

Ideologię tych trzech gestów precyzyjnie wyjaśniła w wywiadzie 

z Arturem Żmijewskim – stwierdziła, że pokazane przez kobiety ge-

sty są wulgarne, ale bardzo wymowne i oczywiste.

Fuck you – przedstawia trzydziestolatkę, która potrafi postępo-

wać z facetami, jest pewna siebie i zna swoją wartość. Druga, naj-

młodsza kobieta, wchodząca dopiero w dorosłość, pokazuje „fuck 

me!” rzucając jednoznaczne seksualne wyzwanie mężczyznom. Ten 

bezwstydny gest, powszechnie uważany za niekobiecy, jest swego 

rodzaju kobiecym buntem, gdyż w naszej kulturze tego typu zacho-

wanie przystoi tylko facetom. Ostatnia z kobiet, zdecydowanie naj-

starsza, wykonuje gest zwycięstwa i pokoju. Z racji wieku przestaje 

być atrakcyjna, nie jest już obiektem seksualnym, nie może mieć już 

dzieci, więc zostaje wykluczona ze społeczeństwa80.
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Niemożliwe jest opisać w tym krótkim szkicu sztuki feministycz-

nej wszystkich polskich artystek. Cechą charakterystyczną ich twór-

czości, sugerującą poruszenie wątku feministycznego, jest silne ak-

centowanie własnych przeżyć, obsesji, doświadczeń. Dominuje także 

potrzeba autoekspresji, która pozwala ujrzeć istotę problemu, ale jest 

też drogą pośrednią poznania kontekstu rzeczywistości, w której 

Katarzyna Górna, Fuck Me, Fuck You, Peace, 2000
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przyszło żyć polskim kobietom. Przekrój prezentowanej twórczości 

ukazuje złożoność postrzegania kobiet, rozpoczynając od przedmio-

towego traktowania jako obiektu konsumpcji (Natalia LL, Ewa Par-

tum, Maria Pinińska-Bereś), po funkcjonujący w naszej kulturze ste-

reotyp ideału piękna (Katarzyna Górna), paradoksalne skazanie ciała 

na niewidzialność, gdy do tego ideału nie pasuje (Katarzyna Kozyra), 

przez kobiecą seksualność obarczoną piętnem grzechu (Alicja Że-

browska), aż po zanegowanie ścisłych podziałów płci (Zofia Kulik) 

i kończąc na odkryciu własnej kobiecej tożsamości (Izabella Gustow-

ska). Drugą ważną cechą polskich artystek jest jednak niechęć do 

stosowania wobec ich twórczości określenia „sztuka feministyczna” 

(otwarcie do feminizmu przyznaje się jedynie Ewa Partum i Alicja 

Żebrowska). O pozostałych artystkach można mówić, że podejmują 

wątki feministyczne niekonsekwentnie, a w wypowiedziach często 

się od feminizmu odcinają.

W tym miejscu przytoczę słowa Magdaleny Ujmy, które uważam 

za bardzo trafne podsumowanie sztuki feministycznej: Sztuka kobiet 

nie istnieje. Niewątpliwie jednak istnieje sztuka tworzona przez kobiety, 

która wyrasta z doświadczenia określonego przez płeć. Także gdy zajmu-

ją je inne problemy niż kobiecość, to nie wychodzą one z uniwersalnego 

punktu widzenia. W kulturze patriarchalnej tylko męskie spojrzenie skry-

wa się pod maską neutralności. Wszystko, co robi kobieta, jest w kulturze 

maskaradą. Nawet jeśli artystki dostosowują się do dominujących kano-

nów przedstawienia, to muszą je adaptować, raz tak łatwo, że niezauwa-

żalnie, innym razem z trudem. Kobiety są skazane na kobiecość81.

SŁOWA KLUCZOWE: FEMINIZM POLSKI; IDEOLOGIA; STATUS SPOŁECZNY; 

JĘZYK WYRAZU ARTYSTYCZNEGO; SZTUKA ZAANGAŻOWANA
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Polish Feminism – Paradigms

The issue of feminist art struggles with a great problem. In my study 

I focus solely on Polish artists, and thus on the genealogy of feminist art 

in Poland. Although all the presented activities brought up the feminist 

thread, in many cases a dissonance occurs on the level of the artists’ own 

reflections. There is a genuine reluctance of many Polish artists to use the 

term “feminist” about their art. They dissent from such categorization as 

if afraid that the very name will bring about a negative reception of their 

art. And here, in my opinion, a paradox appears, because despite such 

statements, their creativity itself is in fact undoubtedly feminist.

I think that Polish artists express themselves through their art in an 

unambiguous way – they show their feminine „I”. The woman is displayed in 

their statement about themselves, about the experiences, their body, their 

sexuality. Feminism defined the concept of art in a new way. The state-

ment that art has no gender is a myth. The activities of women-artists 

are broader and broader, also in Poland women become more and more 

noticed and appreciated. Feminist art does not feature a separate artistic 

language, it rather features a tendency towards realism, lent by photogra-

phy or video, which reflects the autonomy of the female reception of the 

world. It should be stated that feminism is a socially needed phenomenon, 

and its critique drives successive generations of women-artists.
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