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Postfeministyczny obraz kobiety
w literaturze kobiecej a rodzina

� studium pedagogiczne

Pedagogical study about feminine values in feminine literature

Abstract: It is pedagogical study about feminine values in feminine literature. In conc-
lusion the author writes that feminine values have been changed lately. Women want
family, children but simultaneously they desire to realize themselfs. In this day and age
it can be reason of crisis of family.
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Kultura jest jednym z czynników buduj¹cych nasz¹ to¿samo�æ, wspó³-
tworzy nasz¹ osobowo�æ, nasze �ja�. Dziêki temu, co rozumiemy jako �kul-
tura�, rozbudowujemy nasz¹ �wiadomo�æ, �wiadomo�æ siebie, �wiadomo�æ
drugiego cz³owieka. Lepiej, g³êbiej rozumiemy, odczuwamy, do�wiadcza-
my. W wyniku rozwoju kultury w du¿ej mierze narodzi³a siê mi³o�æ, ca³e
bogactwo uczuæ i postaw w³a�ciwych tylko cz³owiekowi. Edukacja kultu-
ralna pozwala nam doceniæ piêkno, rozpoznaæ prawdê i dobro1. Tak ist-
nienie kultury postrzega³ Karol Wojty³a, gdy pisa³: �S³owo kultura jest
jednym z tych, które najbli¿ej zwi¹zane s¹ z cz³owiekiem, które okre�laj¹
jego ziemsk¹ egzystencjê i poniek¹d wskazuj¹ na sam¹ jego istotê. Cz³o-
wiek to ten, który tworzy kulturê, który potrzebuje kultury, który dziêki
niej sam tworzy. [...] Dzie³a kultury, które trwaj¹ d³u¿ej ni¿ cz³owiek,
daj¹ o nim �wiadectwo ¿ycia duchowego � a duch ludzki ¿yje nie tylko
przez to, ¿e panuje nad materi¹, ale ¿yje sam w sobie tre�ciami, które
tylko jemu s¹ dostêpne i dla niego posiadaj¹ znaczenie. ¯yje wiêc prawd¹,
dobrem i piêknem � i potrafi to swoje ¿ycie wewnêtrzne wyra¿aæ na ze-
wn¹trz i obiektywizowaæ w swych dzie³ach� (Wo j t y ³ a, 1964, s. 1154).
Prawdopodobnie same procesy socjalizacyjne pozwoli³yby na powielanie
schematów zachowañ, odczuæ, sposobów ¿ycia2, natomiast kultura wraz
z wychowaniem sprawiaj¹, ¿e cz³owiek siê zmienia, przewarto�ciowuje
dotychczasowe sposoby istnienia3.

Z jednej strony kultura buduje cz³owieka, z drugiej za� � cz³owiek
jest tym, który tworzy kulturê. Kultura zatem � tak jak ludzkie bytowanie �
to nie tylko to, co niesie warto�æ dla cz³owieka, co go wspó³tworzy ku grec-
kiej triadzie � dobru, piêknu i prawdzie. Kultura niesie z sob¹, oprócz
symbolicznego dobra, tak¿e z³o, to, co cz³owieka niszczy, degraduje, po-

1 �»Kultura« nie mo¿e byæ traktowana jako przypadkowa dekoracja cz³owieka, lecz
co� konstytutywnego, gdy¿ bez niej trudno by³oby mówiæ o cz³owieczeñstwie. Dlatego
jest ona istotna w wychowaniu i stanowi konieczn¹ rzeczywisto�æ w pedagogice, tak¿e
(a mo¿e nawet tym bardziej) w istniej¹cym pluralizmie postaw i opcji kulturalnych. [...]
Cz³owiek, który jest jedynym »ontycznym podmiotem kultury«, jest jednocze�nie »jej
przedmiotem i celem«. Nie tylko wiêc tworzy kulturê, lecz tak¿e kultura wp³ywa na
cz³owieka. Kultura jest tym, dziêki czemu cz³owiek, mówi¹c za Arystotelesem, »staje siê
bardziej cz³owieczym«, wchodzi w jeszcze wiêksze bogactwo swojej egzystencji� (N o -
w a k, 2000, s. 330).

2 Bardzo obrazowo takie rozumowanie oddaje H. B e n j a m i n  (1998) w przypowia-
stce z Edukacji jaskiniowców, kiedy opowiada o ludziach pierwotnych, powtarzaj¹cych
pewne czynno�ci bez realnej konieczno�ci (warunki bowiem i potrzeby siê zmieni³y),
tylko na zasadzie przyzwyczajenia. Dopiero my�l ludzka, jego zdolno�ci twórcze dosto-
sowuj¹ zachowania do rzeczywistych wymogów chwili.

3 Jak pisze W. S t r ó ¿ e w s k i  (1964, s. 994): �[...] do istoty kultury nale¿y stan
uciele�nienia okre�lonych warto�ci, które same uprawniaj¹ do realizacji warto�ci in-
nych, ale zawsze w jakim� porz¹dku wy¿szym ni¿ zaistnia³e�.
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mniejsza. Tak wiêc � jak pisze M. N o w a k  (2000, s. 250) � �Wprowadza-
nie w kulturê nie mo¿e byæ pojmowane tylko w sensie pasywnym, jako
przyjmowanie. Musi w nim wyst¹piæ równie¿ nabywanie zdolno�ci pro-
duktywnego, aktywnego tworzenia kultury�. O ile aktywno�æ wobec zjawisk
kultury stanowi pewne moralne wezwanie dla ka¿dego cz³owieka, o tyle
bardziej dla pedagoga, który do kszta³towania ludzkich postaw jest po-
wo³any. Tak te¿ pedagog, wychowawca w sposób szczególny winien zdawaæ
sobie sprawê z owych zjawisk i podejmowaæ nad ich jako�ci¹ refleksjê.

Czas na pytanie, istotne dla tych rozwa¿añ, o zjawiska spo³eczno-kul-
turowe, z którymi mamy obecnie do czynienia: Jak obrazuj¹ one wspó³-
czesn¹ kobietê?

Nazywa siê powszechnie omawiane zjawiska postmodernizmem lub
ponowoczesno�ci¹. Postmodernizm to okre�lenie zarezerwowane dla
wszystkich tych d¹¿eñ, które ³¹cz¹ siê z wszechobecn¹ potrzeb¹ samo-
realizacji i ho³dowaniem idei wolno�ci. Ponowoczesne teorie s¹ logicz-
nym nastêpstwem pewnych przemian, w tym na p³aszczy�nie spo³ecz-
nej, zwi¹zanej z rewolucj¹ seksualn¹ i feministyczn¹. Konsekwencjê owej
rewolucji stanowi w³a�nie postfeminizm4. Je�li feministkê postrzega siê
jako spragnion¹ wolno�ci, to postfeministkê jako kobietê nareszcie w tej
wolno�ci spe³nion¹ (� l ê c z k a, 1999, s. 268). Niniejszym dywagacjom to-
warzyszy zatem pytanie, jaka jest owa wspó³czesna kobieta � postfemi-
nistka � i jak jej postawy, uczucia, widzenie �wiata mog¹ wp³ywaæ na
wspó³czesn¹ rodzinê. Bardziej jednak bêdzie nas interesowa³ ów �wiat
kreowany przez kulturê ni¿ ten, z którym siê faktycznie obecnie styka-
my, poniewa¿ niejednokrotnie ów �wiat kreowany staje siê czê�ci¹ ota-
czaj¹cej nas przysz³ej rzeczywisto�ci kulturowej, kszta³tuje bowiem to¿-
samo�æ podmiotów kultury � ludzi5. Procesy te wzajemnie siê przenika-
j¹. Je�li teza jest s³uszna, a mo¿na tak za³o¿yæ (M e l o s i k, S z k u d l a -
r e k, 1998; M e l o s i k, 2002; Z w i e r z c h o w s k i, 2005), w artykule pra-
gnê odpowiedzieæ na pytanie o sposób postrzegania rzeczywisto�ci (o uczu-
cia, emocje, marzenia, d¹¿enia, samopoczucie postfeministki � bohaterki
literatury kobiecej) i zastanowiæ siê nad wp³ywem takiej literackiej pre-

4 Termin �postfeminizm� zrobi³ szczególn¹ karierê w drugiej po³owie lat osiemdzie-
si¹tych. Wtedy to w literaturze feministycznej znalaz³o odzwierciedlenie pytanie, czy
nasta³a ju¿ era postfeminizmu. Przyczyn¹ wra¿enia, ¿e ta era nasta³a, jest przekonanie
m³odych kobiet, ¿e równouprawnienie im siê po prostu nale¿y. Kobiety nie zamierzaj¹
troszczyæ siê o to, co traktuj¹ jako rzecz normaln¹, jak¹ jest dla nich równouprawnienie
w³a�nie (por. � l ê c z k a, 1999, s. 268).

5 Je�li kultura w pewien sposób jest zadana cz³owiekowi, to w rezultacie kszta³tuje
jego postrzeganie rzeczywisto�ci � staje siê zatem rzeczywisto�ci¹. Tak np. my�l biblijna
kszta³towa³a �wiadomo�æ chrze�cijan, a¿ � w konsekwencji � sta³a siê (u tych zaanga¿o-
wanych) czê�ci¹ ich percepcji �wiata.
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zentacji kobieco�ci na wspó³czesn¹ kulturê, szczególnie tê jej czê�æ, która
kszta³tuje wspó³czesn¹ rodzinê.

Obraz kobiety w literaturze postfeministycznej

Postfeministyczny obraz kobiety zosta³ nakre�lony za pomoc¹ anali-
zy jako�ciowej. Przedmiot analizy stanowi literatura masowa feministycz-
nie inspirowana. Ksi¹¿ki analizowane s¹ kierowane do kobiet � co za-
znaczaj¹ same tytu³y serii: Literatura w Szpilkach, My Dwudziestolatki,
Trzydziestolatki, Literatura w Spódnicy. Mo¿na te¿ wnioskowaæ, ¿e ma siê
tu na wzglêdzie szerok¹ grupê czytelniczek, gdy¿ ksi¹¿ki wydawane s¹
w miêkkich ok³adkach, a czasami dodawane do popularnych, kobiecych
pism jako prezent. W wyniku analizy wyodrêbniono pewne typy postaw
kobiet wobec pracy zawodowej, ma³¿eñstwa, rodziny, które ni¿ej zapre-
zentowano. Przy za³o¿eniu, ¿e owe literackie kreacje z jednej strony od-
zwierciedlaj¹ rzeczywisto�æ, a z drugiej j¹ kreuj¹, te prezentacje kobieco-
�ci pos³u¿¹ do dalszych rozwa¿añ nad ich wp³ywem na kszta³t wspó³cze-
snej rodziny.

Bohaterkami analizowanych pozycji s¹ m³ode kobiety, w wieku oko³o
trzydziestu lat, na ogó³ pracuj¹ce w takich profesjach, jak: dziennikar-
stwo, aktorstwo, wydawnictwo, prawo. Co ciekawe, mê¿atki praca satys-
fakcjonuje, poch³ania (choæ bywaj¹ wyj¹tki)6. Kobiety samotne natomiast
(tzw. single) czuj¹ pewne niespe³nienie, odnosz¹ wra¿enie, ¿e mog³yby
robiæ co� bardziej zadowalaj¹cego (maj¹ bowiem wy¿sze kwalifikacje) lub
przynajmniej pracowaæ na wy¿szym stanowisku7.

Praca

Wa¿n¹ przestrzeni¹ ¿ycia mê¿atek jest praca, szczególnie dla tych, któ-
re obdarzone s¹ potomstwem. Mo¿na siê domy�laæ, ¿e z jednej strony to
sposób ucieczki z domu, a z drugiej � potwierdzenia swej warto�ci. W ja-
ki� sposób to tak¿e pole rywalizacji o pozycjê z mê¿czyznami. Carrie tak

6 Lindy, zawodowy fotograf w podrzêdnej gazecie (C h a p l i n, 2002), która wola³aby
pracowaæ dla bardziej znacz¹cego pisma.

7 Np. trzydziestoletnia Jane (S e n a t e, 2005) marzy, aby byæ starszym redaktorem,
a absolwentka studiów prawniczych, Casey, czuje, ¿e zawód prawnika w jej wypadku
to z³a decyzja (C a l d w e l l, 2006).
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komentuje swoje d¹¿enia: �Dla kogo ja to wszystko robiê? Dla siebie, dla
rodziny, czy dla moich rodziców? Moja ambicja w du¿ej mierze wynika
z pêdu do sukcesu, do sprawdzenia siê, do zyskania aprobaty [...] z chêci
popisania siê przed ojcem. A tak¿e z potrzeby zachowania nale¿ytej pozy-
cji w naszym ma³¿eñstwie i z konieczno�ci zarabiania pieniêdzy� (A p -
p l e y a r d, 2001, s. 47). Pragnienie jednak bycia dobrymi matkami pro-
wadzi te kobiety do wewnêtrznego rozdarcia i nieustannego poczucia winy
wobec dzieci, co daje siê zaobserwowaæ np. w nocnych rojeniach Kathari-
ne: �[...] stajesz tej nocy przed S¹dem Macierzyñskim pod zarzutem uda-
nia siê w s³u¿bow¹ podró¿ [...] i pozostawienia [...] chorego dziecka. [...].
S¹d s³ysza³ [...], ¿e wracaj¹c do biura, odczuwa pani co�, co okre�li³a pani
jako »nieomal orgazmiczn¹ ulgê«� (P e a r s o n, 2005, s. 185�186).

Dla kobiet samotnych � nie maj¹cych sta³ego partnera � praca stano-
wi formê zarobku, realizacji ambicji, wype³nienia czasu i potwierdzenia
swej warto�ci na zasadzie � jestem samotna, ale szczê�liwa, bo realizujê
siê, odnoszê sukcesy.

Marzenia, d¹¿enia

Samotne bohaterki (single) marz¹ o sta³ym, kochaj¹cym partnerze;
na ogó³ obecno�æ sta³ego partnera wi¹¿¹ z ma³¿eñstwem. Czêsto miesz-
kaj¹ �na próbê� z jakim� mê¿czyzn¹, bez decyzji o sta³o�ci zwi¹zku. Cza-
sami te¿ marz¹ o sukcesie w pracy. Realizacja zawodowa to z kolei wa¿ne
d¹¿enie mê¿atek obdarzonych potomstwem. My�l¹ równie¿ o o¿ywieniu
ma³¿eñstwa, czuj¹ ¿e w ich zwi¹zek wkrada siê rutyna. Chcia³yby przy-
wróciæ ma³¿eñstwu �wie¿o�æ pierwszych jego dni. Zmêczenie codzienn¹
rutyn¹ sprawia, ¿e pragn¹ zmiany, wyjazdu. Ciesz¹ ich zawodowe podró-
¿e, które s¹ namiastk¹ oczekiwanej odmiany. Kobiety, które porzuci³ m¹¿,
przede wszystkim d¹¿¹ do zrealizowania siê w pracy, która przywraca
im poczucie w³asnej warto�ci, a tak¿e daje niezale¿no�æ finansow¹. Pra-
wie wszystkie staraj¹ siê te¿ poznaæ nowego partnera.

Obraz swego cia³a

Wszystkie kobiety, a szczególnie te niezamê¿ne, swój wygl¹d kojarz¹
w du¿ej mierze z powodzeniem w zwi¹zkach. Przywi¹zuj¹ zatem wagê do
pielêgnacji urody: przesadnie kontroluj¹ wagê cia³a, niepokoj¹ ich najmniej-
sze zmarszczki i w³osy na nogach. W sztandarowej powie�ci, autorstwa
H. F i e l d i n g  (1998, s. 28�29), czytamy: �Kompletnie wyczerpana ca³o-
dziennymi przygotowaniami do randki. Bycie kobiet¹ jest gorsze od bycia
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rolnikiem � mamy tyle roboty z plewieniem i pryskaniem upraw: trzeba
depilowaæ nogi woskiem, goliæ pachy, skubaæ brwi, �cieraæ pumeksem stopy,
z³uszczaæ i nawil¿aæ naskórek, oczyszczaæ pory, farbowaæ odrosty, malowaæ
rzêsy, pilnowaæ paznokcie, masowaæ cellulitis, gimnastykowaæ miê�nie brzu-
cha. [...] Czy mo¿na siê dziwiæ, ¿e dziewczynom brak pewno�ci siebie?�.

Kole¿anki, przyjació³ki

Istotn¹ przestrzeni¹ ¿ycia s¹ kole¿anki. Z ich opini¹ bohaterki bar-
dzo siê licz¹, czasami ich zdanie jest bardziej znacz¹ce ni¿ w³asne. Kole-
¿anek radz¹ siê w wielu ¿yciowych kwestiach � swego partnera, jego
wygl¹du, wspó³¿ycia z nim, problemów rodzinnych. Kiedy jedna z boha-
terek � Casey � ma podj¹æ decyzjê o ma³¿eñstwie, mówi potencjalnemu
mê¿owi: �[...] jestem blisko z Kat i Lindsey i nie zamierzam z tego rezy-
gnowaæ� (C a l d w e l l, 2006, s. 234). Niejednokrotnie spotkanie z nimi
staje siê czê�ci¹ cotygodniowego rytua³u, podobnie jak telefon po ka¿dej
� nawet najbardziej intymnej � rozmowie z partnerem. W jednej z oma-
wianych ksi¹¿ek czytamy: �Zdecydowa³am siê przedstawiæ swoje proble-
my Komitetowi. Komitet zawdziêcza³ nazwê swoim niezawodnym umie-
jêtno�ciom � mia³ zdanie o wszystkim i o ka¿dym. W jego sk³ad wchodzi-
³y trzy kobiety zasiadaj¹ce w trzech rogach biurowego boksu nale¿¹cego
do firmy wysy³kowej Lee & Laurie� (C u r n y n, 2005, s. 28).

Relacje z partnerem, mê¿em

Cech¹ wspóln¹ zwi¹zków � formalnych i nieformalnych � jest brak
w nich dialogu opartego na prawdziwym wzajemnym zrozumieniu. Bra-
kuje w tych zwi¹zkach przyja�ni. Towarzyszy im niepewno�æ. Sferê bli-
sko�ci partnerów stanowi po¿ycie seksualne, bardzo szybko rozpoczyna-
ne. Niejednokrotnie poczucie fizycznej blisko�ci uto¿samia siê z mi³o�ci¹;
poci¹g seksualny to prawie jedyny czynnik rozpoczynaj¹cy zwi¹zek,
a jego brak wyznacza koniec zwi¹zku. �wiadczy to niew¹tpliwie o sto-
sunku do powierzchowno�ci, jako o bod�cu inspiruj¹cym poniek¹d po-
ci¹g seksualny. Partnerów w tych zwi¹zkach cechuje tak¿e ³atwo�æ
w nawi¹zywaniu kolejnego (z nowym partnerem) intymnego po¿ycia �
zatem sk³onno�æ do zdrady, nielojalno�æ: �Ca³uje mnie. Wspania³e, ciep³e
poca³unki [...]. A mo¿e to ja go ca³ujê? [...] I nagle g³o�ny klakson taksówki
za moimi plecami �ci¹ga mnie gwa³townie na ziemiê. � Przepraszam. Prze-
praszam, nie mogê tego zrobiæ � wyrzucam z siebie. � W³a�nie sobie przy-
pomnia³am. Mam mê¿a!� (C h a p l i n, 2002, s. 11).
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Rodzina

Najczê�ciej literackie bohaterki nie kojarz¹ domu rodzinnego z ciep³¹
atmosfer¹, a wiêzi rodzinne s¹ raczej s³abe. Niejednokrotnie bohaterki
przedstawiaj¹ rodziców w sposób groteskowy, a relacje z nimi okazuj¹ siê
raczej lu�ne. Nie jest to regu³a, czasami kontakty z rodzin¹ cechuje pew-
na blisko�æ i ciep³o.

Kobiety, które maj¹ swoj¹ rodzinê, w pewien sposób j¹ chroni¹, szcze-
gólnie dzieci, natomiast te pozbawione dotychczas swej w³asnej rodziny
d¹¿¹ do jej za³o¿enia.

Zarysowany tu wizerunek kobiety wspó³czesnej, w ¿aden sposób nie-
wyczerpuj¹cy tematu, prezentuje pewne tendencje we wspó³czesnym li-
terackim postrzeganiu kobieco�ci. Odzwierciedla on pewne kierunki
ujmowania kobieco�ci we wspó³czesnej kulturze, mo¿e staæ siê przyczyn-
kiem do refleksji nad wspó³czesn¹ rodzin¹, której kobieta jest istotnym cz³on-
kiem.

Obraz kobiety w literaturze postfeministycznej
a rodzina

Ponowoczesno�æ niesie � wed³ug wspó³czesnych znanych filozofów
i socjologów � znacz¹ce przewarto�ciowania. Z. B a u m a n  (2000) okre-
�la j¹ jako wieloznaczn¹, przykr¹ i generalnie stanowi¹c¹ zagro¿enie dla
cz³owieka. Zdaniem F. F u k u y a m y  (2000), zagro¿one s¹ przede wszyst-
kim: moralno�æ, wiêzi spo³eczne i, co wa¿ne dla tych rozwa¿añ, rodzina.
Wydaje siê, ¿e owym zagro¿eniem dla rodziny jest swoista nowa etyka,
któr¹ Beckowie nazwali etyk¹ samorealizacji (B e c k, B e c k - G e r n -
s c h e i m, 2002)8. Realizacja siebie staje siê g³ównym celem d¹¿eñ ludz-

8 Etyka samorealizacji, jak j¹ okre�lili Beckowie, ma (miêdzy innymi) nastêpuj¹ce
za³o¿enia:

1. Przymus ¿ycia na w³asn¹ rêkê.
2. ¯ycie na w³asn¹ rêkê ca³kowicie zale¿y od instytucji. Zamiast wi¹¿¹cych tradycji

pojawiaj¹ siê instytucjonalne wskazówki, jak organizowaæ nasze ¿ycie.
3. Standardowe biografie staj¹ siê wybieranymi biografiami, biografiami do-it-

yourself, biografiami ryzyka, biografiami nieudanymi. ¯ycie ma charakter aktywny,
jest na aktywno�æ skazane. ¯ycie na w³asn¹ rêkê poci¹ga za sob¹ odpowiedzialno�æ za
osobiste niepowodzenia, pora¿ki i nieoczekiwane wydarzenia.

4. Rezultatem w³asnego ¿ycia mo¿e byæ w³asna pora¿ka.
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kich, a wiêc tak¿e kobiet. Realizacja siebie, rozwój swych mo¿liwo�ci jako
cel naczelny (a nie efekt wykonywanych ¿yciowych zadañ) prowadzi
do ci¹g³ej pogoni za czasem, aby rozwin¹æ siê jak najbardziej � cokolwiek
to znaczy. To d¹¿enie zdaj¹ siê prezentowaæ bohaterki postfeministycz-
nej literatury. Jednak bardziej te maj¹ce rodziny, mê¿atki i rozwódki. To
daje im poczucie w³asnej warto�ci, czego rodzina nie mo¿e im ofiarowaæ.
Samo bycie matk¹ nie sprawia, ¿e czuj¹ siê spe³nione, potrzebne. Prze-
ciwnie � bycie matk¹ w domu powoduje, ¿e do�wiadczaj¹ wy³¹czenia
z ¿ycia, zaniedbania, przestaj¹ prze¿ywaæ sw¹ kobieco�æ, godn¹ mêskich
zabiegów.

Przesadne d¹¿enia do rozwoju nie daj¹ siê natomiast zauwa¿yæ
u kobiet samotnych9. Ich zabiegi skupiaj¹ siê na poszukiwaniu ¿yciowe-
go partnera, najlepiej mê¿a. Maj¹ mo¿liwo�æ pracy, rozwoju, a chcia³yby
cieszyæ siê rodzin¹. Wydaje siê jednak, ¿e ma to bardziej zwi¹zek z poczu-
ciem osamotnienia ni¿ z chêci¹ faktycznego spe³nienia siê w rodzinie,

5. Detradycjonalizacja wi¹¿e siê z drug¹ stron¹ zjawiska globalizacji. Tradycja nie
przestaje odgrywaæ istotnej roli (czêsto wrêcz przeciwnie): tradycje musz¹ jednak zostaæ
wybrane i wynalezione na mocy jednostkowej decyzji. ¯ycie toczy siê w sytuacji konflik-
tu miêdzy ró¿nymi kulturami, co powoduje wytwarzanie siê hybrydycznych tradycji.

6. Je�li analizowaæ ³¹cznie globalizacjê, detradycjonalizacjê i indywidualizacjê,
okazuje siê, ¿e ¿ycie na w³asn¹ rêkê to ¿ycie eksperymentalne. Odziedziczone przepisy
na ¿ycie i stereotypy ról przestaj¹ funkcjonowaæ. Nikt jednak nie wie, jak osi¹gn¹æ
harmoniê pomiêdzy ¿yciem indywidualnym a spo³ecznym.

7. ¯ycie na w³asn¹ rêkê ma charakter refleksyjny. Social reflexion oznacza prze-
twarzanie sprzecznych informacji, dialog, negocjacjê, kompromis, jest wiêc prawie sy-
nonimem ¿ycia na w³asn¹ rêkê. Aktywne zarz¹dzanie jest konieczne do prowadze-
nia ¿ycia w kontek�cie konfliktowych wymogów i rozleg³ej przestrzeni globalnej nie-
pewno�ci.

8. Rozumiane w ten sposób ¿ycie na w³asn¹ rêkê jest radically non-identical life.
Wcze�niej kultura definiowana by³a za po�rednictwem tradycji, dzisiaj musi byæ defi-
niowana jako sfera wolno�ci chroni¹ca ka¿d¹ grupê jednostek, a tak¿e produkuj¹ca
i ochraniaj¹ca w³asn¹ indywidualizacjê. Kultura jest obszarem, na którym potwier-
dzamy, ¿e mo¿emy ¿yæ razem, równi, choæ ró¿ni.

9. Upadek warto�ci otwiera mo¿liwo�æ ucieczki od zasady bigger, more, better,
w epoce ¿yj¹cej ponad stan � w sensie ekologicznym i ekonomicznym. W starym syste-
mie warto�ci jednostka by³a zawsze podporz¹dkowana zbiorowo�ci, w nowym za� orien-
tacje �my� wytwarzaj¹ co� w rodzaju kooperacyjnego lub altruistycznego indywiduali-
zmu. Oznacza to wewnêtrzne powi¹zanie pomiêdzy my�leniem o sobie i ¿yciem dla in-
nych.

9 Kobiety samotne prezentowane w owej literaturze to najczê�ciej kobiety, które
maj¹ pracê, mieszkanie (swoje lub wynajête) i oko³o trzydzie�ci lat. Najczê�ciej prze-
kroczy³y ow¹ magiczn¹ trzydziestkê. Zatem w pewien sposób mia³y okazjê siê zawodowo
spe³niæ i to zawodowe spe³nienie nie przynios³o im oczekiwanej gratyfikacji. Mog³y
te¿  ponie�æ pora¿kê, co tym bardziej dopinguje ich w poszukiwaniach innej drogi ¿ycio-
wej.
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a wiêc w tym wszystkim, co z posiadaniem rodziny siê wi¹¿e: praniem,
prasowaniem, opiek¹ nad niemowlakami, gotowaniem. Z jednej strony maj¹
one idealistyczne wyobra¿enia partnera, z drugiej � potrafi¹ mu wiele wy-
baczyæ, s¹ bowiem przekonane o jego podatno�ci na zmianê. Jest tak na
etapie infantylnego zakochania, natomiast pó�niej, kiedy zwi¹zek siê utrwa-
la, nie potrafi¹ partnera zaakceptowaæ takim, jakim okazuje siê naprawdê.
Cechy, wa¿ne dla nich w partnerze, ra¿¹ niedojrza³o�ci¹. Jedna z bohate-
rek wymienia: �Mi³y, krêcone w³osy, bia³e zêby, chce mnie, seksowny, pod-
niecaj¹cy, gor¹cy, rewelacyjnie ca³uje� (C a l d w e l l, 2006, s. 115). Mo¿e owo
infantylne, niedojrza³e traktowanie siebie nawzajem w zwi¹zku sprawia,
¿e nie s¹ w stanie podejmowaæ prawdziwego dialogu. W rezultacie nie ma
miêdzy partnerami prawdziwej przyja�ni, opartej na wymianie my�li i woli
wspó³pracy. Czuæ miêdzy nimi napiêcie, brakuje za� pe³nego zaufania
i poczucia bezpieczeñstwa.

Etyka samorealizacji, któr¹ opracowali Beckowie � wymusza takie za-
chowania, które utrudniaj¹ trwanie tradycyjnej rodziny. Wed³ug wspó³-
czesnego kodeksu etycznego powinni�my aktywnie tworzyæ indywidual-
n¹ biografiê. Nie czekaæ na to, co los nam przyniesie, tylko na w³asn¹
rêkê realizowaæ ¿ycie. Nasz byt zale¿y od naszego dzia³ania (choæ wkom-
ponowanego w wiele instytucji). Aktywno�æ ta winna byæ szybka, szyb-
sza od innych � bo od tego zale¿y sukces. W dzia³aniu nale¿y ryzykowaæ,
ale i braæ odpowiedzialno�æ za w³asne czyny. Biografia stanowi zawsze
efekt indywidualnych poczynañ � zatem tylko cz³owiek, jako jej kreator,
ponosi za ni¹ odpowiedzialno�æ. ¯ycie ma byæ aktywne, ukierunkowane
na ryzyko i wyprzedzanie innych, musi zatem byæ szybkie, skazane na
pêd. Rozwój ma byæ wszechstronny i wieloaspektowy � przekracza siê
zatem wszystkie granice. Sprzyjaj¹ temu szybki transport, nowe �rodki
informacji. W obliczu takich wymagañ wspó³czesno�ci dziecko mo¿e byæ
postrzegane jako czynnik spowalniaj¹cy tempo ¿ycia i rozwoju. Bohater-
ki analizowanych tekstów pragn¹ dziecka lub je maj¹, ale równocze�nie
traktuj¹ je jak ¿yciow¹ komplikacjê. Byæ mo¿e nie jest to do koñca u�wia-
domione dzia³anie, niemniej jednak nie s¹ one zainteresowane systema-
tycznym obserwowaniem naturalnego rozwoju potomstwa. Wiêcej o dzie-
ciach, ich marzeniach, przyzwyczajeniach, problemach, smutkach wie-
dz¹ ich nianie ni¿ one � matki10. Nie buduj¹ autentycznych wiêzi ze swy-
mi dzieæmi. Wiêzi tworzy siê, spêdzaj¹c razem z potomstwem czas, a one
tego czasu nie maj¹. Poch³ania ich praca, przygniataj¹ domowe obowi¹z-
ki. Niektóre z bohaterek dochodz¹ do wniosku, ¿e co� wa¿nego omija ich
w ¿yciu, inne s¹ tak skoncentrowane na sobie, ¿e ta refleksja im siê nie
nasuwa.

10 Por. A p p l e y a r d, 2001, lub P e a r s o n, 2005.
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Odej�ciu od tradycji sprzyja tak¿e globalizacja biografii. Nie ma zatem
¿adnych wytycznych zachowañ, postaw. Zachowania i postawy ka¿dy ma
wypracowaæ sam, bez z góry przyjêtych wzorów. Kiedy� kulturê definio-
wa³a tradycja, dzi� kulturê definiuje wolno�æ. Wolno�æ pozwala na wszel-
kie mo¿liwe wybory. Tak te¿ czyni¹ bohaterki literatury postfeministycz-
nej. Daje siê u nich zauwa¿yæ pewne moralne zachwianie. Nie ma norm
(prócz tych dyktowanych przez prawo), których nale¿a³oby siê trzymaæ,
wszystko wiêc staje siê dopuszczalne. Jest w owych bohaterkach uderza-
j¹ca pustka duchowa. Jedna z nich, wypisuj¹c rzeczy, których potrzebuje
do szczê�cia, wymienia: �Lody Chubby Hubby. Przemalowanie mieszka-
nia. Kupowanie wygodnych butów, które d³ugo wygl¹daj¹ �wietnie. Wielki
kawa³ sera brie. Dobra muzyka. Ciasto bez m¹ki� (C a l d w e l l, 2006,
s. 216). Brakuje im zdolno�ci do g³êbokiej refleksji, po�wiêcenia, oddania
siebie, brakuje pokory. S¹ wyrafinowane, skupione na w³asnych pragnie-
niach. My�l¹ o sobie z pewnym dystansem, sprawiaj¹ zatem wra¿enie
sympatycznych, tak ¿e nawet ich amoralne zachowania ma³o ra¿¹: mê¿-
czyzna na jedn¹ noc, zdrada, brak lojalno�ci, k³amstwa, udawanie kogo�
innego, upijanie siê. Ich szeroka tolerancja dla innych jest bardziej obo-
jêtno�ci¹ ni¿ akceptacj¹.

Je�li za³o¿yæ, ¿e literatura ma moc wychowuj¹c¹, to zastanówmy siê,
jak ów model postfeministki oddzia³uje na potencjaln¹ czytelniczkê.
Z jednej strony owa postfeministka jest tworem kultury, odzwierciedla
postmodernistyczne tendencje kulturowe, jak to wykaza³a wcze�niejsza
analiza. Z drugiej strony taka kreacja postfeministki ow¹ kulturê czy-
telniczek kszta³tuje, co mo¿e przekonywaæ o naturalno�ci pewnych d¹-
¿eñ i zachowañ. Pocieszaj¹ce jest, ¿e rodzina (a tak¿e ma³¿eñstwo, zwi¹-
zek monogamiczny) ma tu jeszcze racjê bytu, jest obiektem d¹¿eñ11. Bra-
kuje natomiast w owej literaturze prezentacji tych postaw, które poz-
walaj¹ rodzinê (ma³¿eñstwo) utrzymaæ, rozwijaæ, czyniæ przestrzeni¹
bliskich, ciep³ych, bezpiecznych relacji. Literatura ta nie wskazuje dróg
budowania wiêzi, raczej przedstawia karykaturalny obraz rodziny. Nie
ukazuje w³a�ciwych postaw partnerów lub ma³¿onków. Je�li ma³¿eñstwo
jednoczy mi³o�æ budowana na wzajemno�ci i wspó³pracy, to brakuje jej
w owych literackich zwi¹zkach. Kontakty rodzinne pozbawione s¹ otwar-
to�ci i szczero�ci. O problemach wiêcej wiedz¹ przyjació³ki ni¿ partner.
Rzadko prezentowane s¹ te¿ w³a�ciwe postawy rodzicielskie. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e ksi¹¿kowi rodzice nie po�wiêcaj¹ swym dzieciom
czasu � koniecznego do budowania wiêzi i kszta³towania siê mi³o�ci. Brak

11 Bardziej pesymistyczny obraz prezentuj¹ wspó³czesne analizy modelu rodziny
(S l a n y, 2002; K w a k, 2005).
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czasu, sporadyczne kontakty powoduj¹ niew³a�ciwe zachowania wobec po-
tomstwa.

Literatura postfeministyczna odzwierciedla kulturowy wizerunek
kobiety, jednak go nie wyja�nia. Nie taki zapewne jest jej cel. Pedago-
gika jednak winna przyj�æ z pomoc¹ w takich wyja�nieniach, choæby ze
wzglêdu na sytuacjê wspó³czesnej rodziny. Kobieta wy³aniaj¹ca siê z post-
feministycznej literatury jest wewnêtrznie niespójna. Niezborne s¹ jej pra-
gnienia, d¹¿enia i zachowania � chce rodziny, ale nie potrafi jej rozwijaæ
i kszta³towaæ. Niesk³adno�æ ta wynika z postmodernistycznego odchodze-
nia od warto�ci uniwersalnych. Odej�cie od owych warto�ci, które s¹ zada-
ne cz³owiekowi, stanowi równocze�nie klucz do odczytania problemów
dzisiejszej rodziny. W rodzinie konieczne s¹ takie postawy, jak prawdziwy
dialog, po�wiêcenie, ofiara, zapomnienie o sobie. Takich refleksji dostar-
cza nam ka¿da lektura z zakresu pedagogiki rodziny. Obowi¹zkiem pe-
dagogów jest zatem utrwalanie we wzrastaj¹cym pokoleniu tych w³a�nie
postaw. To istotne zadanie pedagogiki wyra�nie nasuwa dzisiejsza kultura
postfeministyczna.

Utwory literackie analizowane na potrzeby niniejszego artyku³u:

A p p l e y a r d D., 2001: Pampersy, kamera i on. Rok z dziennika kobiety
sukcesu. Warszawa.

A p p l e y a r d  D., 2002: Subtelna ró¿nica klas. Warszawa.
C a l d w e l l  L., 2006: Na rozstaju dróg. Warszawa.
C h a p l i n  S., 2002: Gorzkie ca³usy. Warszawa.
C u r n y n  L., 2005: Polowanie na mê¿a, czyli teoria szczelnej przykryw-

ki. Warszawa.
F i e l d i n g  H., 1998: Dziennik Bridget Jones. Poznañ.
F i e l d i n g  H., 2005: W pogoni za rozumem. Warszawa.
G r e e n  J., 2005: Prosto z mostu. Warszawa.
H a r t e  K., 2005: Masz wiadomo�æ. Warszawa.
J e w e l l  L., 2005: Trzydziestka na karku. Warszawa.
M a r k h a m  W., 2005: Nie ca³kiem do pary. Warszawa.
M o o r e  J., 2001: Cztery asy i pas. Warszawa.
P e a r s o n  A., 2005: Nie wiem, jak ona to robi. Warszawa.
S e n a t e  M., 2005: Znowu randka. Warszawa.
Wo l f f  I., 2002: Podstêpnie i znienacka. Warszawa.
Wo l f f  I., 2003: Na ratunek Ró¿y. Warszawa.
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