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Idee etyczne starożytności
i średniowiecza (1994), Idee etyczne czasów
nowożytnych i współczesności (1998)
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owinnam zatytu∏owaç ten zbiór tekstów „Moje s∏uszne
feministyczne poglàdy na wszystko”, ale to by brzmia∏o
podobnie jak tytu∏ ksià˝ki Leszka Ko∏akowskiego, wi´c swojej da∏am tytu∏ skromniejszy: Kobiety i w∏adza. Nie chodzi
rzecz jasna o konkretnà w∏adz´, lecz o w∏adz´ w jej szerokim,
kulturowym i politycznym rozumieniu. P∏eç, czyli kobiecoÊç,
ale tak˝e m´skoÊç (i wszystko to, co pomi´dzy), to kategorie
i relacje w∏adzy. Jej wp∏yw uwidacznia si´ ju˝ przed narodzinami: oczekuje si´ nas na Êwiecie jako dziewczynki lub ch∏opców i natychmiast wywiera presj´ (mi∏oÊç rodzicielska te˝
jest rodzajem w∏adzy), byÊmy spe∏niali okreÊlone, sztywno
wyznaczone role. I nie kwestionowali ich. Istnieje wi´c w∏adza rodziców, rówieÊników, w∏adza pastoralna, w∏adza kleru,
w∏adza opinii, mediów, w∏adza polityczna, w∏adza boska,
w∏adza Prawdy lub Natury. Wszyscy jesteÊmy wplàtani
w rozbudowane sieci w∏adzy zarówno faktycznej, jak i symbolicznej. Z w∏adzà wià˝e si´ przemoc, ale równie˝ wolnoÊç.
Zrozumieç êród∏a i formy przemocy to postawiç powa˝ny
krok na drodze ku wolnoÊci.
Koniunkcja (i) w tytule tej ksià˝ki ma dawaç do myÊlenia: Jaka w∏adza? Nad kim w∏adza? Które kobiety majà w∏adz´? Kiedy jà mia∏y? Lepiej by∏oby daç tytu∏ „Kobiety i brak
w∏adzy” albo „Kobiety i w∏adza alkowy”, ˝eby si´ wpisaç

P
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w mainstream wydawnictw kobiecych, które co rusz radoÊnie
zawiadamiajà swoje czytelniczki, ˝e nie ma to, jak byç kobietà, bo to ona jest szyjà, która kr´ci m´skà g∏owà. Wystarczy
byç szczup∏à, pi´knà i m∏odà, a wszystko mo˝na osiàgnàç.
Ale ta ksià˝ka nie wpisuje si´ w popularny mainstream
„kultury kobiecej”. To ksià˝ka feministyczna. A od feminizmu wszyscy stronià. Od feministek te˝. Bo albo bojà si´ utraty w∏adzy, albo bojà si´ wolnoÊci.
W maju 2008 roku ukaza∏o si´ w „Gazecie Wyborczej”
zdj´cie z posiedzenia rzàdu. Jedno z wielu posiedzeƒ jednego
z wielu kolejnych rzàdów. Na zdj´ciu, które zajmowa∏o jednà
trzecià strony, widocznych by∏o dziewi´ciu panów w ciemnych garniturach, których wyraz twarzy Êwiadczy∏ o tym,
˝e wiedzà o znaczeniu, jakie majà, i ˝e cieszà si´ w∏adzà. Dlaczego na zdj´ciu nie by∏o kobiet, równie˝ cz∏onkiƒ rzàdu?
„Wypad∏y z kadru” – poinformowa∏a mnie ówczesna rzeczniczka. „W innych pismach, gdzie kadr by∏ wi´kszy, widaç
by∏o jeszcze minister Kopacz” – doda∏a, sàdzàc byç mo˝e,
˝e minister Kopacz – wszak kobieta – jest wystarczajàcym
dowodem emancypacji i politycznej równoÊci.
Dlaczego w kraju, w którym ponad 50 procent mieszkaƒców to kobiety i który jest krajem w miar´ demokratycznym,
rzàdzà niemal wy∏àcznie m´˝czyêni? I dzieje si´ to, mimo ˝e
– jak dowodzà socjologowie – sà od kobiet znacznie gorzej
wykszta∏ceni, mniej zrównowa˝eni, bardziej egocentryczni
i agresywni, wi´cej pijà, cz´Êciej pope∏niajà przest´pstwa,
cz´Êciej chorujà i wczeÊniej ni˝ kobiety umierajà? Dlaczego
kobiety, choç lepiej wykszta∏cone, bardziej zrównowa˝one,
mniej agresywne, bardziej myÊlàce o konkretach ni˝ o abstrakcyjnych ideach, bardziej skupione na trosce o innych ni˝
na partyjnych walkach, nie majà dost´pu do w∏adzy, stanowisk, kariery i nawet w sferze prywatnej, w której najcz´Êciej
10

przebywajà, sà opresjonowane i pogardzane, bo przecie˝ nikt
– a ju˝ na pewno nie ci, którzy w∏adz´ posiadajà – nie docenia tak zwanej domowej pracy kobiet.
„Wypad∏y z kadru”... – to twierdzenie pani rzeczniczki
jest optymistyczne. Bo to tak, jakby kobiety kiedyÊ w tym kadrze by∏y, ale teraz ich nie ma. Tymczasem one nigdy jeszcze
do tego kadru nie wesz∏y! Krytycy powiedzà: „Ale przecie˝
kobiety majà w∏adz´, przecie˝ jest Merkel, Rice, Clinton, królowa El˝bieta!!” Odpowiadam: „Prosz´ dalej wymieniaç!! Ile
ich jest?” Lista jest niewiarygodnie krótka, bo przecie˝ kobiety, które majà politycznà w∏adz´, to anomalia, a nie norma.
Ksià˝ka ta poÊwi´cona jest próbie odpowiedzi na pytanie,
dlaczego tak si´ dzieje.
Nie ma ona charakteru ÊciÊle filozoficznego czy genderowego. To raczej zbiór tekstów, z których znaczna cz´Êç,
w jakiejÊ postaci, by∏a drukowana1, inne to „eseje na zadany
temat”. W czasie ostatnich dwudziestu lat w wielu miejscach
– proszona lub nie – mówi∏am, co sàdz´ o kobietach, ich
pozycji i roli w patriarchalnym spo∏eczeƒstwie, o rodzinie,
seksie, dzieciach, macierzyƒstwie, rynkach pracy, KoÊciele,
solidarnoÊci i przemocy. Przyszed∏ czas, by wszystko to spisaç. Zrobi∏am to w dwóch celach. Po pierwsze, ˝eby podsumowaç t´ cz´Êç mojej intelektualnej i politycznej aktywnoÊci, która wykracza poza dzia∏alnoÊç ÊciÊle akademickà czy
publicystycznà, a jest dla mnie osobiÊcie bardzo wa˝na. Po
drugie, chcia∏am zrobiç coÊ dla popularyzacji idei feministycznych, równoÊciowych i problematyki kobiecej w ogólnoÊci. Ksià˝k´ t´ adresuj´ wi´c nie tyle do kobiet ze Êwiata
akademickiego czy studiów nad kulturowà to˝samoÊcià p∏ci
(gender), ile do kobiet po prostu.
Jest to wi´c lektura popularna, ∏atwa, choç nie wiem, czy
przyjemna. Nie zajmuj´ w niej stanowiska w wa˝nych kwe11

stiach problematyki gender. Nie polemizuj´ ze wspó∏czesnymi, filozoficznymi koncepcjami podmiotu czy p∏ci (zrobi∏am
to w innej ksià˝ce2), nie przedstawiam najnowszych badaƒ
dotyczàcych problematyki kobiecej (robi∏am to, b´dàc „na
urz´dzie”*). Nie jest to nawet sprawozdanie z lektur, które
czyta∏am i czytam, poÊwi´conych tej problematyce. Nie wychodz´ poza „drugà fal´ feminizmu”, to znaczy ten typ refleksji, którego celem jest szukanie odpowiedzi na proste pytanie:
„Dlaczego tak si´ dzieje, ˝e kobieta, wsz´dzie i zawsze, tylko
dlatego, ˝e jest kobietà, znajduje si´ w gorszym po∏o˝eniu ni˝
m´˝czyzna?” Pytanie to stawia∏o wiele kobiet przede mnà.
Nie doÊç wiele. Ciàgle trzeba je stawiaç. I ciàgle szukaç odpowiedzi. ˚eby kobietom ˝y∏o si´ lepiej.

* W latach 2004–2005 pe∏ni∏am funkcj´ pe∏nomocnika rzàdu do spraw równego statusu kobiet i m´˝czyzn. Z urz´du odesz∏am wraz z rzàdem Marka Belki po wyborach parlamentarnych (2005), które wygra∏ PiS. Jednà z pierwszych decyzji premiera nowego rzàdu Kazimierza Marcinkiewicza by∏a likwidacja urz´du pe∏nomocnika.
Premier uzna∏, ˝e kobiety majà taki sam status jak m´˝czyêni. W sk∏adzie jego
gabinetu nie by∏o ani jednej kobiety. Marcinkiewicz zrobi∏ politycznà karier´
jako bezkompromisowy obroƒca chrzeÊcijaƒskich wartoÊci, w szczególnoÊci rodziny.
Po odejÊciu z funkcji premiera dosta∏ intratnà zagranicznà posad´ w Londynie, potem
rozwiód∏ si´ i przeszed∏ do show-biznesu. O dalszych losach tego obroƒcy Êwi´toÊci
rodziny i jego nowej ˝ony mo˝na przeczytaç na www.pudelek.pl.

1. CZY PANI JEST FEMINISTKÑ?

Pytanie to brzmi niemal jak: „Czy pani jest terrorystkà?”,
„wiedêmà?” lub „komunistkà?”, a w wersji jeszcze bardziej
radykalnej: „Czy ma pani coÊ wspólnego z Kazià Szczukà?!”
Nie!! Chyba nie... a mo˝e tak..? No tak!
Waldemar ¸ysiak – niewàtpliwie bardzo oryginalna postaç gabinetu polskich osobliwoÊci – zabra∏ ongiÊ g∏os na temat wstydu i napisa∏ swoim genialnym piórem: „Wszelacy
bezwstydni obroƒcy ∏ajdactwa czy zboczeƒ, wszelkie obroƒczynie pseudotolerancji czy feminoterroryzmu, ró˝ne Kingi,
Jarugi, Szczuki, Ârody muszà uwa˝aç”3. Po czym posypa∏y si´
groêby. Mo˝na oczywiÊcie powiedzieç, ˝e ¸ysiak ma powa˝ne problemy ze sobà, ale wtedy trzeba by te˝ zdyskredytowaç
niema∏à rzesz´ jego czytelników. A to nie ca∏a, ale – Polska
w∏aÊnie. Feministkà lepiej tu nie byç. Straszy, wÊcieka, budzi
agresj´. Odejmuje rozum tym, którzy go mieli.
Stereotyp feministki jest bardziej trwa∏y ni˝ Polaka-katolika. W KoÊciele, jak si´ powiada, jest roz∏am, jedni wi´c lgnà
do ˚yciƒskiego, inni do G∏ódzia. Jedni sà otwarci, inni ortodoksyjni. Jedni wielbià NajÊwi´tszà Panienk´ w Cz´stochowie, inni ojca Rydzyka w eterze. W czasie wakacji 2006 roku
pojawi∏a si´ wersja „katolicyzmu turystycznego” i przyj´∏a si´
w postaci pielgrzymek autokarowych. Jest ruch i zmiana.
A „feministka” od lat pozostaje ta sama, ani liberalna, ani
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ortodoksyjna, ani wielbiàca, ani pos∏uszna: po prostu z∏a i g∏upia. A do tego kompletnie wymyÊlona.
Feminizm, zgodnie z potocznym rozumieniem tego s∏owa, stanowi ideologi´ kobiet samotnych, agresywnych, radykalnych pod ka˝dym wzgl´dem, byç mo˝e nawet lesbijek,
które na wiecach lub w si∏owniach walczà z tym, „co naturalne”, „boskie”, „tradycyjne”. Feministki – idàc dalej tym
tokiem myÊlenia – z regu∏y majà powa˝ne mankamenty
urody i sporo na∏ogów (Piotr Zaremba tak mnie opisa∏
w „Newsweeku”: „Wiecznie skrzywiona twarz znerwicowanej intelektualistki, która popala papierosa za papierosem”;
Kinga Dunin4 twierdzi, ˝e to jà mia∏ autor na myÊli, w ka˝dym razie jeÊli chodzi o papierosy, bo to, ˝e ka˝da feministka jest znerwicowana i „ma wiecznie skrzywionà twarz”, jest
opinià powszechnà i ugruntowanà). Feministki sà jawno- lub
kryptokomunistkami („ty bolszewicka konserwo!” – napisa∏
mi niedawno jeden internauta, komentujàc mój artyku∏),
pewnie dlatego mo˝na nimi straszyç dzieci, przeciwników
politycznych i wszystkich tych, którzy szukajà ∏atwych wyjaÊnieƒ dla z∏o˝onych zjawisk ˝ycia spo∏ecznego. Wed∏ug
niektórych respondentów, badanych przez Ma∏gorzat´ Fuszar´, feministki to: „osoby, które chcà sobie podporzàdkowaç
m´˝czyzn”, „odrzucajàce m´˝czyzn”, „nie wiem, ale to najgorszy cz∏owiek”, a feminizm to: „g∏upota i nic wi´cej”,
„coÊ, czego nie powinno byç”, „coÊ urojone przez kobiety”,
„demoralizacja ˝ycia spo∏ecznego”, a nawet „ruch przeciwko
˚ydom”, „dyskryminacja ró˝nych wyznaƒ” i – „to samo,
co socjalizm”5.
Feministki odpowiedzialne sà za nietrwa∏oÊç rodziny,
przemoc domowà, bezp∏odnoÊç, bezdzietnoÊç, zapaÊç demograficznà kraju, bezrobocie, kryzys m´skoÊci, upadek autorytetów, alkoholizm, uwiàd tradycji, rozpasanie seksualne,
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nowotwory, samotnoÊç wszystkich i gradobicie. Kilka lat
temu ekspose∏ Jackowski napisa∏ dwutomowe dzie∏o zatytu∏owane – jak na pos∏a porzàdnej prawicy przysta∏o – Bitwa
o Polsk´ i Bitwa o Prawd´, gdzie jako przyczyn´ kryzysu
rodziny, uwiàdu kobiecoÊci prawdziwej i ogólnej obyczajowej degrengolady wskazywa∏ komunistyczne pismo „Kobieta
i ˚ycie”, które ponoç lansowa∏o emancypacyjny tryb ˝ycia
kobiet w sposób tak skuteczny, ˝e dziÊ pan pose∏ mo˝e tylko
wyszarpywaç sobie w∏osy z g∏owy, biadolàc nad bezpowrotnym upadkiem kobiecoÊci, rodziny, polskoÊci i Prawdy
w ogólnoÊci.
Miros∏aw Kofta w przeprowadzonych w 2007 roku badaniach6 twierdzi, ˝e feministek si´ nie lubi, bo: po pierwsze,
przypisuje si´ im (sic!) „wysoki stopieƒ agresji interpersonalnej”, a po drugie, przypisywana im agresywnoÊç narusza
fundamenty schematu kultury spo∏eczeƒstwa tradycyjnego,
w którym kobiety sà istotami ∏agodnymi, mi´kkimi, opiekuƒczymi i wstydliwymi. Gorzej! Wobec kobiet, które przyznajà si´ do feminizmu, pojawia si´ du˝a liczba uprzedzeƒ,
z których powodu (1) feministki zatrudnia si´ mniej ch´tnie
ni˝ niefeministki; (2) niech´tnie si´ w nie inwestuje jako
w pracowników; (3) nisko ocenia si´ ich mo˝liwoÊci awansu.
Jeszcze gorzej! W przypadku dyskryminacji w miejscu pracy
feministka w mniejszym stopniu ni˝ niefeministka postrzegana jest jako ofiara, mniej si´ jej wspó∏czuje i mniejsza jest
ch´ç nawiàzania z nià osobistego kontaktu. Profesor Kofta
stwierdza, ˝e „bycie feministkà jest prawdziwym stygmatem”. Nie trzeba jednak badaƒ, by to wiedzieç, widzieç
i czuç.
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Galeria antyfeministów 7
Feministki majà mnóstwo nienawistników i wrogów,
choç niekoniecznie tak pospolitych i ˝a∏osnych jak Waldemar
¸ysiak. Jeden z nich to typowy Don Kichot. Postaç spotykana
na salonach, w publicznych debatach i w Krakowie. Jest to
pan z pozycjà i tytu∏em, bywa, ˝e i w randze ministra (edukacji*). W towarzystwie osoby, o której wieÊç niesie, ˝e jest
feministkà, zachowuje si´ jak Don Kichot. Traci zmys∏y, tudzie˝ rozum, i walczy z nià jak z armià wojsk, choç ma przed
sobà u˝yteczny wiatrak. Widzia∏am wielu Don Kichotów,
teraz jest ich Czas (zresztà, kiedy go nie by∏o?). Niezale˝nie
od tego, o czym si´ z nimi rozmawia (czy o Kancie, czy o spo∏eczeƒstwie obywatelskim, no i – nie daj Bo˝e – o tolerancji),
nic nie s∏yszà, nic nie widzà, tylko t´ armi´ wojsk, którà pro
publico bono trzeba zmieÊç z ˝ycia publicznego. Don Kichot
przybiera w naszym kraju postaç bardzo agresywnà. Jak na
konserwatyst´ i katolika przysta∏o.
Innym typem antyfeministy jest Racjonalista. Powo∏uje
si´ na oczywistoÊci i traktuje ci´ jak dziecko, mruczàc sobie
pod nosem, ˝e „taka g∏upia baba i tak nie ma racji, bo jest
babà”. Racjonalista ciàgle czegoÊ dowodzi, na zimno i konsekwentnie: „bo taka jest natura kobiet, bo z tych za∏o˝eƒ, przes∏anek i danych nic innego nie da si´ wysnuç (kobieta musi
rodziç, m´˝czyzna rzàdziç, to jest racjonalne)”. Racje Racjo* Prototypem tej postaci jest profesor Ryszard Legutko. Âwietny specjalista od
Platona, intrygujàca osobowoÊç, zaciek∏y i nieprzejednany wróg feminizmu i feministek. Profesor Legutko jako jeden z nielicznych filozofów uwierzy∏ we w∏asnà
(a w∏aÊciwie platoƒskà) teori´, ˝e rzàdziç powinni filozofowie i ˝e celem ich w∏adzy
jest obrona wiecznej Prawdy. Funkcje obroƒcy pe∏ni∏ profesor najpierw w senacie, potem w ministerstwie, a obecnie u boku samego prezydenta RP. Przed nim ju˝ tylko
Watykan.
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nalisty sà zawsze po jego stronie lub po stronie tych, którzy
si´ z nim zgadzajà.
Z kolei antyfeminista Znudzony s∏ucha ci´ – z pozoru –
uwa˝nie, a potem mówi: „A pani ciàgle o tym samym! Ile˝
mo˝na! Porozmawiajmy o bardziej uniwersalnych rzeczach”.
Znudzony cz´sto przybiera pozy, które sà znane ateistom, kiedy do ich drzwi puka Êwiadek Jehowy: „Mo˝e innym razem”,
„Panu ju˝ dzi´kujemy!” W gruncie rzeczy nie jest to z∏e zachowanie, przeci´tny katolik nie dzi´kuje, tylko zatrzaskuje
innowiercy drzwi przed nosem.
Antyfeministycznego Âmieszka poznasz po minach. Wysy∏a do innych znaki, podnosi brwi, robi grymasy, jest strasznie zabawny, starajàc si´ odciàgnàç uwag´ od tego, co mówisz, i wszystko obróciç w ˝art: „No pani przecie˝ tylko tak
˝artuje! Jak˝eby ta ma∏a, Êliczna g∏ówka mog∏a tyle pomieÊciç?!” Bardziej nieprzyjemnym typem Âmieszka jest Redakcyjny Weso∏ek, cz´sto w roli felietonisty. Ka˝dy prawicowy
dziennik ma co najmniej jednego takiego, a niektóre po
dwóch. Gdy brakuje mu tematów, a wyobraêni´ ma ma∏à,
odwrotnie proporcjonalnà do materialnych potrzeb (kolejna
˝ona, kolejne dzieci, dom pod Warszawà), bierze si´ do feminizmu. Temat to dla niego niewyczerpany! A do tego nie trzeba nic wiedzieç, nic czytaç, nikogo s∏uchaç. Wystarczy troch´
poprzesadzaç, troch´ uogólniç, wsadziç wszystko pod wielki
kwantyfikator, dorzuciç ˝art i tekst gotowy. Te feministki sà
przecie˝ tak dziwaczne! Co ciekawe, ka˝dy z rodzimych
Âmieszków wie, ˝e podobne ˝arty nie przejdà w ˝adnym innym cywilizowanym kraju poza Polskà. I nie zarobi si´ na
nich, lecz straci. Tu jest jednak ciàgle raj dla Redakcyjnych
Weso∏ków. Ciàgle mo˝na poÊmiaç si´ z Murzyna, powyszydzaç feministk´, a nawet opowiedzieç kolegom antysemicki
˝art. Bo przecie˝ poprawnoÊç polityczna prawdziwych Pola17

ków nie obowiàzuje. No, chyba ˝e Redakcyjny Weso∏ek (niekiedy wyst´puje w postaci powa˝nego analityka politycznego) jest akurat ˚ydem, wtedy Êmieje si´ z ekologów czy
socjalistów. Jak pisze Adam Szostkiewicz: „W dzisiejszej
Polsce konsens tematyczny w g∏ównych mediach wyglàda
mniej wi´cej tak: dobry jest system rynkowy, integracja europejska, american dream, prezydent, papie˝ i KoÊció∏, z∏e sà
populizm, paƒstwo opiekuƒcze, Radio Maryja, wszelkie subkultury, islamski fundamentalizm, a podejrzane sà zawsze
feministki i Rosja”8.
Antyfeministyczny Rycerz jest galanteryjny, romantyczny, waleczny i ciàgle stara si´ dowieÊç, ˝e kobieta nigdzie
nie ma si´ lepiej ni˝ w patriarchacie, którego on jest najpi´kniejszym przejawem. „No bo kto by ci otwiera∏ drzwi i walczy∏ o ciebie!” RycerskoÊç jako paliatyw na spo∏ecznà niesprawiedliwoÊç wobec kobiet stanowi od setek lat technik´
jej skutecznego maskowania. I dlatego wcià˝ tak mocno si´
trzyma.
Antyfeministycznego Demokrat´ ∏atwo poznaç po niezmiennie powtarzanej frazie: „KiedyÊ kobiety nie mia∏y
praw, to prawda, ale przysz∏a demokracja i je majà, a wi´c nie
ma ju˝ o co walczyç i dajmy z tym spokój. Sà wa˝niejsze
sprawy”.
Podobnà postaç przyjmuje antyfeministyczny Patriota,
który od setek lat uwa˝a, ˝e sà w Polsce sprawy priorytetowe
dla „narodowej substancji” i poboczne, czyli te zwiàzane z demokracjà i równoÊcià. „Najpierw niepodleg∏oÊç!”, „Najpierw
w∏adza!”, „Najpierw wejÊcie do Unii”, „Najpierw pozbàdêmy
si´ Kaczyƒskich, walczmy o swobody obywatelskie zagro˝one przez twórców IV RP, na sprawy kobiece przyjdzie czas
w wolnej Polsce” – mówi∏ niegdyÊ. „Najpierw kryzys!” – mówi teraz. I nie jest w stanie przyjàç innej optyki.
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Antyfeministyczny Polityk Post´powy mówi ci, ˝e jest
absolutnie „za” i ˝e wszystko rozumie: „t´ emancypacj´” i „t´
potrzeb´ niezale˝noÊci”, ale „ktoÊ – na Boga! – te dzieci musi rodziç i karmiç! No ja mleka nie posiadam!” Gdyby jednak
Polityk Post´powy by∏ naprawd´ „post´powy”, wiedzia∏by, ˝e
mleko mo˝e mieç. „Zjawisko spontanicznej laktacji, niczym
niepobudzanej, stwierdzono u samczyków malezyjskich nietoperzy” i u koz∏ów, „wystarczy je rozdoiç” – tak twierdzi,
przywo∏ujàc opini´ specjalisty, Kinga Dunin w Zadymie9.
JeÊli spontanicznie nie da rady, mo˝na dorzuciç troch´ prolaktyny, w koƒcu m´˝czyêni majà i gruczo∏y, i kana∏y, czyli
baza jest. „Kluczowà sprawà – pisze Dunin – i tak sà dobre
ch´ci”. Gdy ch´ci brak, jest biotechnologia. I taki polityk,
zamiast zajmowaç si´ politykà, móg∏by karmiç. Cz´sto by∏oby to z wielkim po˝ytkiem i dla jego dzieci, i dla Polski
w ogólnoÊci.
Don Juani, których spotyka∏o si´ w m∏odoÊci, mówili:
„z feminizmem ci do twarzy”, „twoja walka o prawa kobiet
mnie podnieca, ale chodêmy wreszcie do ∏ó˝ka, zobaczysz,
jak fajnie byç obiektem seksualnym”. Bez komentarza.
Antyfeministyczny Fizjonomista podkreÊla naturalnà s∏aboÊç i pi´kno kobiet, które – jeÊli tylko stanà si´ niezale˝ne –
stracà wszelkie dane im przez biologi´ i Boga wdzi´ki. Fizjonomista, gdy zaczyna odgrywaç rol´ w polityce, staje si´ natychmiast Konserwatywnym Scjentystà (znaleêç mo˝na ich
wsz´dzie, wiek nie gra roli, przynale˝noÊç partyjna i poziom
inteligencji – tak). Konserwatywny Scjentysta po prostu wie,
˝e kobiety majà mniejszy mózg i dlatego nie powinny studiowaç informatyki, sà s∏abe i dlatego przywileje wojskowych
nie powinny byç im dost´pne, majà macic´ i dlatego powinny
rodziç i zmywaç naczynia, majà okres i sà histeryczne, dlatego nie powinny obejmowaç kierowniczych stanowisk. By∏am
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kiedyÊ na konferencji we Wroc∏awiu, notabene poÊwi´conej
równoÊci, a do tego mi´dzynarodowej. Zaproszeni goÊcie
z Francji, Rumunii, Anglii i Niemiec, s∏yszàc podobne opinie z ust przedstawicieli miejscowej w∏adzy i samorzàdu,
poprawiali goràczkowo s∏uchawki na uszach, naiwnie myÊlàc,
˝e win´ za wszystko ponosi t∏umacz. Gdy okaza∏o si´, ˝e t∏umacz jest bardzo dobry i a˝ nadto skrupulatny, powiedzieli
mi: „U nas traci si´ stanowiska za takie wypowiedzi”, a pan
z Brukseli dorzuci∏: „Nawet po pijaku takich rzeczy ju˝ si´
nie mówi. To wstyd”. U nas jednak antyfeminista nie ma
poczucia wstydu. Jest dumny, ˝e ma przekonania i ˝e przekonania te sà „jedynie s∏uszne” (upewnia go w tym lokalny
przywódca partyjny, Rydzyk, a czasem nawet sam Watykan),
a jeÊli nawet nie s∏uszne, to na pewno ogromnie zabawne.
Znacznie bardziej finezyjnym antyfeministà jest Ontologiczny Pesymista. Twierdzi on, ˝e wszelkie relacje mi´dzyludzkie majà charakter antagonistyczny i ˝e antagonizm ten
nie zale˝y od natury spo∏eczeƒstwa i jego ustroju, lecz bytu
jako takiego. Wszelkie tedy próby reform tudzie˝ ruchy
emancypacyjne nie majà sensu, gdy˝ problemem nie jest
dominacja m´˝czyzn w patriarchalnym spo∏eczeƒstwie, lecz
„˝ycie jako takie”.
Jest te˝ specjalna grupa antyfeministów, o których trudno
mi pisaç i z ˝alem to robi´, bo sà kobietami.

Kto wymyÊli∏ podpaski?
Wiele jest przyczyn tego, ˝e kobiety nie znoszà innych
kobiet (czym si´ zajm´ w rozdziale poÊwi´conym solidarnoÊci kobiet). NienawiÊç do feministek wÊród kobiet, które swojà niezale˝noÊç i pozycj´ zawdzi´czajà w∏aÊnie feministkom
(niegdysiejszym), jest powszechna i ciàgle rewitalizowana.
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Po pami´tnym spotkaniu z okazji 8 marca (w 2007 roku)
u pani prezydentowej Kaczyƒskiej mo˝na by napisaç prac´
magisterskà na temat antyfeministek. Spotkanie by∏o w gruncie rzeczy ma∏o istotne i doÊç zabawne (8 marca w stylu
lat 70.), choç dzi´ki ojcu Rydzykowi, którego jakiÊ pogaƒski
bóg przys∏a∏ na ziemi´, by zniszczy∏ katolicyzm i dobre imi´
Polski, zyska∏o miano „szamba”. W rzeczywistoÊci by∏o tam
jednak wi´cej kobiet tradycyjnych i antyfeministek, ni˝ ojciec
Rydzyk móg∏by sobie wyobraziç. OkreÊlenia „feministka” nie
brzydzi∏oby si´ mo˝e pi´ç, szeÊç paƒ, reszta to by∏y kobiety
porzàdne, w wi´kszoÊci dziennikarki, które ochoczo dowodzi∏y, ˝e wszystko zawdzi´czajà sobie, i te, które rozwija∏y teori´,
˝e indywidualny los zale˝y od indywidualnego geniuszu i ˝e
widocznie w historii by∏o wi´cej geniuszów m´skich, skoro
o tych kobiecych nic nie wiadomo. Pewna m∏oda dama twierdzi∏a otwarcie, ˝e jest Êwietna i feminizm nie jest jej do niczego potrzebny. Niektóre z kobiet wyra˝a∏y uwielbienie dla m´˝czyzn, no bo kto wymyÊli∏ „nam” telewizory, pralki, lodówki
i podpaski? KtoÊ inny skonstatowa∏, ˝e ró˝nice mi´dzy kobietami a m´˝czyznami sà wieczne, bo wszak dziewczynki lubià
to, co ró˝owe. Mniej malownicza wi´kszoÊç by∏a przekonana,
˝e to absolutnie wszystko jedno, czy jest si´ kobietà czy m´˝czyznà, bo problemy sà uniwersalne. A poza tym – mówi∏y
jeszcze inne panie – zajmijmy si´ g∏odem na Êwiecie i bie˝àcà
politykà, bo kwestie dyskryminacji kobiet czy braku solidarnoÊci mi´dzy nimi to kwestie wymyÊlone (przez feministki)
i marginalne. Poniewa˝ jednak do „bie˝àcej polityki” nale˝a∏
pomys∏ zmiany konstytucji, na który wpad∏ bodaj Marek Jurek
(zmiany polega∏y na ca∏kowitym zakazie aborcji), znudzona
kobiecà dyskusjà Monika Olejnik wymyÊli∏a protest. Co wymyÊli∏a, to napisa∏a, a potem zbiera∏a podpisy. Zebra∏a ich
sporo, bo kto odmówi podpisu samej Monice?! Zrobi∏ si´
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