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.lulia Kriste,·a, Tlw Pm·tahlc Kristevn.. Wydanie 
uiuµeluio1tc: red. Ke]Jy Ot!vi~r. Ne.,,. ~·:~;--~: Colun1„ 
bia lJnh·c,·sif.y Press, 2002; 474 strony. l>ublik~('.in 
augtuję;:~,,.i.:r.na. 

·11-ur P1,rfahle K risteJJa, czy li KrisieV(I \t„ H'ersji /JY':.ft-

11ofne.J - ohok zredago\vaoej JJr.te:l ·r. lvtoi i ,vydaut·j 
w 1986 rol:u ksi:1żki The Kriste.>•t: lfoada - !o najwa.i.
nicjs.zy być n1oic 1.hiór łL·k~L(r.•; Julii Kri~1L'V~j do~tępny 
ob~•~ole na ryuJ...u. OOUl.V.:iłtua lu po~ycja, u1.upelnioua 
wohec pop,7.?.dnieg:o ,vydania o najistotniej.:>zc puhhk.a
cje fr"ncu~kic:j baLltti;lki h o:-.hslnich pi~·ciu lat., rna na 1.:clu 
do~tarc1e.11je czyteln iko,vi repre?tJHaty\vnego v,ybOJ.'ll 
prnt'" Kl'i~tc"\'tj. kldrcj l.!b1l1>L! Shov.·~tllL.'f tH .,varcłe przyznaje 
.,nn.*'IĄ:-P~ł\\'( > intcl{~kti.i~tlnego tronu" \V suk.cesji pu Sinto~ 

11.! tle Oeauvoir, i którą Paul <le !\,1an u1nies1c1.a- obok c:enette'a. f'oucaulta j Circin1asa
,,.. gronie najv.·yhitnk:jszych huJat:1.y na i\Ą,ii.XiL!. 

V!/ założeniach red,1ktorki 01na\vianej ksirlżki, profesor KcJly Oliver (łtulorki 1;1ki1..;h 
pozycJi j11k Reading Kriste11a, L!Z}' lVitnrs\11t,~), \Vyhl>r 1Y?Jn-ezen1nry.'\JJ1Jj' l)O\Vinitn ofcrt>
wac: ~,ytdoikowi p17..egl~d rych prac Kriste,'ej. które wprowadziły "" t<:11rii i metodologii 
badań Hterac:kich i kuliurov.·yc:h „najwa~ni~jsze inno\v:1cje" i spo\\.'Odo,val}•. i.e i1.:h autor
ka zyskała naj\vyżs1.y sLalus \V ś~·kxic hun,ani:-tyki .lako .. ~·ind,1,~r głos v.•e ,vs_p<H.:.·1.csnej 
fr.1ncu~kicj krytyL:~··. S.tł!d też- ClloĆ tyluł zbioru \V}'rai.nic tego nie ,v.;;.ka1.ujt~ -J<.risfe11a 
l~' \1,•ersji J>r-:.P.nc,śne.i nie 'l.tv•iera Ut.\voró,v p1'07.r,ton;.k!c::.:h. ujn1ując jt."'(lyoie puhlikacje 11:;-
11kowe h11daczki. 

Przedstawione w omawianym zhio17e teksty pogrnpowane zostały cen,a1y,·1.nie, u1nie~z
czone ,v !i<zcśt:iu ut.\::tdnirzych nJ~<l.dałat·h opatrzonych krC>tkilni ,vst.ęp;uni i - juko i;ałość 
- popr,.cdz<Jne zostały obszerny1n ,i..•pro\vadzcnient >.() rcv.·ufucJat·h Kti:,;11.:vcj"' ( .. Kd:;re· 
,,:.1 "s H:cvolutions"), stru10\viącyn1 syntetyczne 01uó·1Nfenic i11tele.ktl1uh1cgo <lorohk11 bathtcz.ki, 
01·,11. 'Npl_y\VU. j11ki jt·j prace \VY\V~criy 11a kształt ,vsp,)lczesnej n,y~łi kryryc1.nej $ł,y1uulując 
ro1.v;ój r()żny.,;h pL!r~p1.!klyv1 tt~o1x.·Lyc.:1.i1ych. 

<:.tę§ć piet'\vsza, 'l)·a.fekroria KristeL-'f.i, czyli o sobie H'lcl(nynii s!(Jl~'ami {l(risteva's 
Tn1icclo1y: fil Her Ow11 Words), 1.awiern t.yll<o jeden tekst - antobi9grnficzuy esej z 1984 
roku 7-:tlylułov•any fliperhola ,nej fJtunięt:i (:\1y .,i1en101y '\· Hyperf>of~), kJ()')' jako J·1enu, . 

i res ukazał si~ po francusl1J już ,v 1983 !'oku na łtuu~..:h l'.:2:A.'>upi . .;nlu „lnlini". \V e.~j11 ty1n 
Kristeva określa n,icj!-.Cc ,vłasnego h1Lclcktualnego dorohkt1 ,;,...• konrekś..,;ie filozofii t·g,.y
sten~ji~ języko7n~,,,,.$t\1r·,1. łiteratury, strukturalizn1u j dekonsrruk~ii. oraz v15kaLl\jc r.·1_yn
niki. jnkie wywatły naibardt.it>j ma~zący wpływ na rozwój jej pogląd<iw. Omuwia więc 
~\</e zaanga'l'o\v;tnie \V dziafałno~ gnJpy 7\Vi~;,an~j 7. czasopisn,eiu ,.'f'el Quer• {po ro7-
'<.\•f,:iz„1niu ktćir;:go pov,t>lano do i.yt'ia „Inllni"). ptKłkrcXla 1.naczenie prz}~jai.n( z f.cnil~111 
Bcrlt'\'i,,;.re. or:11. v.'yjainia ~nech:1ni1.n1 .1:.\vego st.opnio,veg0 od.!'tYf.l0\'-';111la od z.tintercso
Vi.':lń /,\\•iązanych 2 polityk~ i r~n1łr1izn1...:111, h)' ostat~cznic po<lsumov.·ać :i\VOj<J ,vypo,vied.l 
~woiscą deklamc.111 wi1iry w przys,.h,ś.: bh1dzącej w(lkól .Jdei" , ,.Logosu" i „l'ormy" ju
deo-... -:br1eicij:n'h,kicj kul1.ury. lbn ,vai.ny, \.'hn.ć nictllugi tekst, zn,1kon1icie \VPJ'OV.·a<lza 
,.;1ytclnik;t t\o' drug:.1 t.:i!~ś( k.,;iążki. pu:h~., i<;t.:llllą prohJcJUłtlyce µodrniolu 1.v konLCkście prak
lyki t\\.'Ol'Zenia ($i~) znac1.e1\. 
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Część druga zawiera bowiem reprezentatywne fragmenty z mtjszerzej chyba znanego 
tekstu Julii Kristevej - opublikowanej w 1974 roku pracy doktorskiej pt. Rewolucja w ję

zyku poetyckim (Revolution. in Poelic Language). Włączono tu takie teksty, jak Prolego
menon, Semiotyczne a symboliczne oraz Negatywność: odrzucenie, jak również fragmen
ty dwóch esejów: Pożądanie w języku (Desire in L.anguage) z 1975 roku i Cws i zmysł 
(Time and Sense) z roku 1994. Wypowiedzi zawarte w tej części książki ilustrują podsta
wowe rozróżnienia, jakich badaczka w swym wywodzie dokonuje. Wprowadzają tak.że 
w sposób systematyczny terminologię Kristevej, przygotowując czytelnika do lektury 
tekstów proponowanych w częściach kolejnych. 

W części trzeciej, Psychoanaliza miłości. Środek anrydepre.syjny (Psychoanalysis of 
Love: A Counterdepressant), zawarte są Historie miłosne (Tales of love) opublikowane 
po francusku w roku 1983 a po angielsku w roku 1987, fragment pierwszego rozdziału 
klasycznej już pracy poświęconej depresji i melancholii pt. Czame sło11Ce (Black Sun) 
( 1987 /1989) oraz fragment tekstu pt. Nowe przypadłości duszy (New Maladies of rhe 
Soul) ( 1993/ 1994), diagnozujący pustkę współczesnego życia i zanikanie znacz.enia w dzi
siejszym świecie. 

Część czwarta, poświęcona Tożsamości indywidualnej i narodowej (lndividual and 
National Ldentity), zestawia dwa ważne leksty Julii Kristevej: W gestii lęku (Powers of 
Horror) ( 1980), oraz Obcy samym sobie (Strangers to Ourselves) ( 1988). Pierwszą z wy
mienionych tu prac badaczka poświęca podziałom, których zajście warunkuje wykształ
canie się tożsamości (- Lu pojawia się dokładne omówienie kategorii abject, upodlone
go/odrzuconego, trzeciego elementu ciągu podmiot-przedmiot). Drugi tekst dotyczy 
z kolei kategorii obcości , której analiza prowadzi autorkę do wniosku, iż etyka psycho
analizy powinna stanowić model dla etyki polityki. 

Macierzyńsiwo, .feminivn i kobieca seksualnofć (Matemity, Feminism, and Female Sexu
ality) to jednocześnie tytuł i słowa-klucze części piąt~j omawianego wyboru. Przedstawione 
są tutaj fragmenty wprowadzonych już wcześniej tekstów pochodzących ze zbiorów Pożąda
nie w języku, Historie miłosne, Nowe przypadłości duszy oraz Czarne sło,ice. 

Pierwszy rozdział tej części prezentowanego tutaj wybom poświęcony jest macierzyń
stwu. Czytelnik znajdzie tam przedruk pierwszej sekcji ważnego eseju Kristevej Macie
rzyństwo oczyma Giovanni Belliniego (lvlotherhood According to Bellini), zatytułowa
nej Ciało matczyne (The Materna/ Body). Rozważania tam przedstawione budują teorię 
macierzyfistwa o przeciwnej wobec Freudowskiej orientacji. Wychodząc od analizy toż
samości matki i jej niejasnego statusu jako podmiotu w kontekście biologicznej (przed
spolecznej) teorii macierzyństwa, Kristeva przechodzi do analizy macierzyl'istwa w per
spektywie judeochrześcijańskiej. Zestawiając wnioski o podmiotowości matki płynące 
z obu analiz, badaczka argumentuje, iż macierzyństwo może być doświadczane przez ko
bietę jako „zjednoczenie", w wyniku którego „kobieta staje się częścią różnicującego się 
wobec siebie samego macierzyńskiego continuum.", ,,stając się- i będąc - własną matką". 

W ten sposób, twierdzi Kristeva, ,,kobieta aktualizuje homoseksualny aspekt macierzyl'i
stwa". Kelly Oliver zauważa, że teza Kristevej o tym, iż matczyne ciało „lokujejouisscm
ce" we własnej kobiecości i w samym macierzyństwie, jest tezą radykalnie opozycyjną 
wobec Freudowskiej, która wiąże macierzyństwo z zazdrością o penisa. 

Przedstawione w części piątej kolejne wyimki - Stabat Mater (197711987) z Historii 
miłosnych oraz Czas kobiet (Women's Time) z Nowych przypadłości duszy - w jeszcze 
bardziej 1..aawansowanym stopniu problematyzują kwestie macierzyństwa i matczynej toż
samości, ale także pomszają szersze problemy kobiecej seksualno.~ci i kobiecości w ogóle. 
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Poetycki tekst Stabat Mater pisany jest w dwóch koJumnach, z których jedna opisuje oso
biste doświadczenia Kristevej jako matki, a drnga oferuje teoretyczmt propozycję rekon
ceptualizacji macierzyllstwa: .,heretycki'. manifest- jak określiła ów tekst Kelly Oliver -
postuluj<1CY lu:r-ethir.:s, czyli kubiec<1 etykę, którn 1Lie uopus:t<.::a1 możliwości redukcji mat
czynego ciała do - jak można byłoby to okres1ić - brzemiennej ciszy. 

Czas kobiet to esej, w którym Kristeva, omawiając rozwój teorii feministycznych, 
ostatecznie identyfikuje swoje poglądy z poglądami tzw. trzeciej generacji feministek, czyli 
ze światopoglądem tego pokolenia, które w odróżnieniu od poprzednich kwestionuje moż
liwość istnienia jakiejkolwiek tożsamości pozbawionej nieciągłości-szczególnie w kon
tekście pici (i ról społecznych pici). 

W kolejnych podrozdziałach tej części książki powraca dysk'Usja wokół pojęcia abjec
tion (upodlonego/odrwconego) - tym razem w konkretnym kontekście kobiecości i ma
cierzyl'\stwa (temu poświęcony jest wywiad z Elaine Hoffman Baruch) - oraz wokół kon
cepcji melancholii, która zdaniem Kristevej stanowi inherentny element kobiecej 
seksualności. Autorka argumentuje, że w odróżnieniu od seksualności męskiej, seksual
ność kobieca naznaczona jest nieuniknionością odrzucenia matczynego ciała, a tym sa
mym odrzucenia/upodlenia własnego: macierzy11skie continuum powoduje, iż kobiecość 
identyfikuje się z tym, co jednocześnie trzeba odrzucić (aby uzyskać własną heteroseksu
alną tożsamość) i czego od,:mcić nie sposób (aby tożsamości nie utracić). Badaczka sta
wia tezę, że kobieca seksualność jest melancholijna, ponieważ kobiecość, aby być kobie
cością, w nieunikniony sposób musi nosić w sobie „martwe matczyne ciało". 

Tekstem zamykającym piątą część zbioru jest wprowadzenie do poświęconej Hannie 
Arendt książki Kobiecy geniusz (Female Genius), w której badaczka buduje dyskurs nie
powtarzalności twórczej jednostki w kategoriach „codziennej niecodzienności", prowa
dząc s,vój wywód k11 ostatecznemu w11ioskowi o nieszablonowości i odrębności każdej 
kobiety, i w ten sposób kwestionując sens wszelkich uogólniających koncepcji. 

Ostatnia część Kriscevej w wersji przenośnej, zatytułowana Rewolta i wyobraźnia 
(Revolt and lmagination), zawiera fragmenty z dwóch książek francuskiej badaczki -
Sens i nonsens rewolty (The Sense and Non-sense of Revolt), oraz Rewolta intymna (Inti
mate Revolt), w których Kristeva po dwudziestu latach powraca do kwestii o znaczeniu 
zasadniczym dla jej wczesnych prac. ,.Klamra'', jaką Kelly Oliver spina całość zbioru, nie 
jest jednak zabiegiem wyłącznie kompozycyjnym, który w wygodny sposób „współgra" 
z chronologią rozwoju myśli Kristevej. Umieszczając w końcowej części książki teksty 
takie jak Przyszłość rewolty (The Future of 1he Re volt), Rewolta dziś? ( What Re volt 
Today?), czy Przyczynki do badań (Elementsfor Research), redaktorka zapoznaje czytel
nika z tymi poglądami następczyni cle Beauvoir, które reprezentują obecny kierunek 
rozwoju jej świadomości teoretycznej i umożliwia mu dokonanie rekapitulacji zasadni
czych koncepcji Kristevej, które stały się inspiracją dla całego pokolenia badaczy. 

Kristeva w wersji przenośnej jest pozycją ważną i przydatną Reprezentatywny wybór 
tekstów umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z szerokim myślowym spektrum Julii Kli
stevej, ujm1uąc wszystkie jej najistotniejsze postulaty teoretyczne i wyjaśniając kJuczowe 
dla n.ich koncepty. Choć naturalnie wybór taki nie zastąpi lektury całościowej, z całą pew
nością może stanowić materiał dydaktyczny dla studentów takich kienmków jak literaturo
znawstwo, gender studies, czy kulturoznawstwo, oraz wygodne źródło bibliograficznych 
odniesień dla naukowca stosującego we własnej pracy badawczej stworzone przez Kristevą 
koncepcje. Przekład omówionego zbiom, lub analogicznie skomponowany, polskojęzycz
ny wybór tekstów Julii Kristevej, byłby pozycją ze wszech miar pożądaną. 
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