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WSTĘP

  Aby móc mówić o stanie obecnym 
myśli powstałej wokół tzw. postfemi-
nizmu (lub feminizmu trzeciej fali), 
należałoby zrekonstruować historię
idei, w których pojawiły się dzisiejsze 
teorie feministyczne i okołofemini-
styczne, choćby teoria queer. Z pew-
nością można stwierdzić, że nie miały
one jednego źródła, nie wywodzą się 
z jednej dyscypliny, ani też z tożsame-
go z sobą ruchu społecznego. Teorie, 
o których mówię, są dziś na tyle inter-
dyscyplinarne, że odnoszą się do wie-
lu nauk, czerpiąc z nich uzasadnienie 
dla swoich tez. Implikuje to powsta-
wanie wielu organizacji, stowarzyszeń 
i, co najważniejsze, pojawianie się wie-
lu badaczek i badaczy zgłębiających 
zagadnienia feminizmu. 
  Posługując się terminem „feminizm” 
mam na myśli wielość ujęć i teorii,
które powstały na przestrzeni dziesiąt-
ków lat, można właściwie powiedzieć 
– wieków. Wszystkie bodaj za przed-
miot swego zainteresowania miały 
problem nierówności płci, zagadnie-
nie pojęcia płci (sex), później również 
pojęcia płci kulturowej (gender), oraz 
seksualności. W zakresie pojęcia fe-
minizmu mieszczą się nie tylko teore-
tyczne rozważania nad tymi zagadnie-
niami, lecz również powstałe wokół 
tych badań ruchy społecznego pro-
testu. Zbędnym byłoby rozdzielanie 
w tym wypadku teorii od praktyki, 
ponieważ można stwierdzić, że wza-
jemny wpływ teoretyzowania i prakty-
cznego działania skutkował nieustan-
ną zmiennością form ujawniania się 
idei feministycznych. 
  Współczesne teorie i ruchy femini-
styczne łatwiej będzie zrozumieć po 
przedstawieniu dynamiki rozwoju tych 
idei w kontekście uwarunkowań spo-
łecznych i politycznych właściwych 
danemu okresowi. Postaram się uka-
zać ten proces w sposób historyczny, 
zwracając uwagę na pojawiające się 
w nim problemy które miały wpływ 
na dzisiejszy kształt feminizmu, a 
szczególnie teorii queer. Historii roz-
woju feminizmu nie ograniczę do wąt-
ków i nurtów filozoficznych, pojawia-
jących się w jego ramach; poruszę 
również zagadnienia z innych obsza-
rów, takich jak socjologia, politologia
czy literatura. Uważam, że pominięcie 
tych wątków byłoby ze szkodą dla sa-
mego problemu feminizmu. Poruszane 
wcześniej na gruncie tych dziedzin za-
gadnienia były kontynuowane w póź-
niejszych dociekaniach filozoficznych
feministek oraz filozofów i filozofek 
niefeministycznych. „Feminizm nie 
jest globalną teorią wszystkiego – jak 

mówi Toril Moi – nie wypracował 
na przykład teorii kolonializmu, teorii 
stosunków gospodarczych, teorii klas 
społecznych, teorii ekonomii; zajmu-
je się on tylko stosunkami dominacji 
między płciami Ponieważ jednak sto-
sunki te występują we wszystkich dzie-
dzinach życia, feminizm ma poniekąd 
charakter globalny”2. 
  Teoria queer pojawiła się w latach 
80. jako pewnego rodzaju reakcja na 
wykluczenie przez ogół „normalnego” 
społeczeństwa nie życzącego sobie in- 
innych, niż heteronormatywne, relacji 
między ludźmi. Skupiała wszelkiego 
rodzaju odmienności w swym zakre-
sie, które nie mogły znaleźć identy-
fikacji z normami. Co ważne, jedyną 
wspólną dla nich cechą było to, że są 
inni, więc nie można było wytworzyć 
jakiejś kategorii, która by ich opisała. 
  Judith Butler wraz z innymi teore-
tyczkami feminizmu podjęła próbę 
zwalczenia przeświadczeń tkwiących 
w społeczeństwie, oraz w obrębie sa-
mego ruchu i filozofii. Tendencja post-
modernistyczna czy ponowoczesna, 
postulująca wyzbywanie się wszelkich 
tożsamości, miała na jej dociekania 
bardzo duży wpływ. Podjęła krytykę 
dotychczasowej filozoficznej ontologii 
przypisującej istotową kobiecość lub 
męskość podmiotom, oraz wyciąganą 
na podstawie tego systematykę ról i 
zadań stawianych przed tymi podmio-
tami w życiu. Włączyła w swe rozwa-
żania wykluczonych wszelkiego ro-
dzaju – homoseksualistów, nieokreś-
lonych płciowo, czy niezgadzających 
się z interpretowaną kulturowo włas-
ną płcią biologiczną. Postanowiła roz-
chwiać to, co zdążyło już zastygnąć po 
drugiej fali feminizmu, czyli zapał do 
zmiany, oraz nagłośnić wołanie tych, 
których wcześniej nikt nie słuchał, 
czyli między innymi czarnych femi-
nistek, lesbijek, którym przypisywano 
ekstremizm w działaniu, czy nawet 
mężczyzn. Swymi ostrymi politycz-
nymi tekstami niszczyła opozycyjne
binarności: męskie – kobiece, hetero-
seksualne – homoseksualne, odnajdu-
jące pomiędzy tymi członami relacji 
wiele pośrednich możliwości, które 
podmiot może przybrać. 
  W swej pracy staram się przybliżyć 
problem współczesnego feminizmu, 
mianowicie opozycji pomiędzy teoria-
mi esencjalistycznymi i antyesencja-
listycznymi, gdzie zalicza się teoria 
queer, również w ujęciu Judith Butler. 
Dyskusja ta przekłada się również na 
szerszy kontekst filozoficzny w deba-
cie ontologicznej – czy człowiek ma
swą „istotę”, czy też nie. Referuję po-
glądy Butler, które zamieszczone zo-
stały w jej książkach na przestrzeni 

ostatnich osiemnastu lat, a które miały 
nieoceniony wpływ na sam feminizm, 
jak również na kulturę. Przytaczam jej 
analizy i przemyślenia na tle innych 
teorii feministycznych, odwołujące się 
do tradycji filozoficznej: Zygmunta 
Freuda, Jacques’a Lacana, Michaela 
Foucaulta, Jacques’a Derridy, Julii 
Kristevej, jak również do wielu femi-
nistycznych autorek i autorów: Luce 
Irigaray, Monique Wittig, Catharine 
MacKinnon. 
  Ze względu na niedostępność tłuma-
czeń polskich książek Judith Butler 
posługuję się ich wersjami oryginal-
nymi w języku angielskim. Wykorzy-
stałem literaturę przedmiotu dotyczą-
cą wszystkich etapów twórczości filo-
zofki. Jej dobór zdeterminowany jest 
przede wszystkim podjęciem tematu 
tożsamości, ponieważ sama Butler nie 
ogranicza się tylko do tej filozoficznej
kwestii, lecz działa również aktywnie 
w innych dziedzinach, jak krytyka li-
teracka, filmowa, czy polityczna. Przy-
wołuję również świeże teksty polskich 
autorów referujące i komentujące teo-
rię queer w ujęciu Judith Butler, jednak 
ich ilość jest wciąż bardzo skromna 
i skupiona wokół jej pierwszej książki 
Gender Trouble, w której rozwinęła 
swą teorię. 
  Kolejnym problem, który podejmu-
ję w pracy, jest kwestia tego, jak ma 
funkcjonować teoria queer w ramach 
feminizmu, czy może już poza nim; 
oraz to, czy samo podważenie katego-
rii tożsamości może przynieść jakieś 
korzystne skutki. Jak się okazuje – a co 
z polskich autorek jak na razie dostrze-
ga tylko Joanna Mizielińska, uczenni-
ca Butler – w ostatnich pracach filo-
zofki rysuje się projekt konieczności 
społecznej zmiany i etyki queerowej, 
włączającej w swój zakres Innych, do 
tej pory niemieszczących się w pozo-
stałych systemach etycznych i warto-
ściowanych jako niemoralni.
  W pracy stosuję metodę intuicyjną, 
analizy i krytyki piśmiennictwa oraz 
porównawczą. Tam, gdzie jest to moż-
liwe korzystam z tekstów Butler prze-
tłumaczonych na język polski. Jednak 
są to wyłącznie fragmenty zamiesz-
czane w artykułach, bądź pojedyncze 
artykuły. W pozostałych przypadkach 
tłumaczę z języka angielskiego; tekst 
źródłowy, na którym zostało oparte 
tłumaczenie, umieszczam w przypisie.
  Odwołuję się również do nienauko-
wych tekstów kultury, ponieważ w tak 
bardzo zróżnicowanej nauce, jak fe-
minizm, mają one duże znaczenie po-
znawcze. Myślę, że to również było
pewnego rodzaju natchnieniem dla 
Butler, doświadczającej wykluczają-
cych przekazów czy to od ludzi, insty-
tucji, dyskursu, czy z nośników kul-
tury wyrażającej treść tego dyskursu 
wiedzy/władzy.
 W pierwszym rozdziale pracy przy-
bliżam krótko historię feminizmu, 
szczególnie pod kątem związanych 
z nim poszukiwań tożsamości jego 
podmiotu, i ukazuję drogę od pierw-
szych ruchów wyzwoleńczych ku teo-
rii queer. Rozwijam pierwsze spostrze-
żenia zwolenników queeru w drugim 
rozdziale, gdy opisuję pierwszą książkę 
Judith Butler Gender Trouble, w której 
eksplikuje teoretyczne podstawy tego 
ruchu i krytykuje wszelkie tożsamości 
płciowe i seksualne. W rozdziale trze-

cim przedstawiam dwie kolejne pozy-
cje: Bodies that Matter i Excitable 
Speech, w których autorka opisuje, 
jak kształtowana jest tożsamość i w ja-
ki sposób oddziaływuje na podmiot
dyskurs wiedzy/władzy, oraz jak funk-
cjonują wypowiedzi performatywne.  
W ostatnim rozdziale skupiam się na 
jednej z ostatnich książek Butler, Un-
doing Gender, gdzie po raz pierwszy 
ujawnia się jej zaangażowanie politycz-
ne i propozycja projektu, jak funkcjo-
nować w społeczeństwie w ramach
teorii queer. Opisuje również w nim 
na sam koniec projekt etyki queerowej,
jako pewnego nowego celu pojawia-
jącego wśród współczesnych teorety-
ków amerykańskich uczelni, nieopie-
rającego się na żadnej tożsamości pod-
miotu, lecz zapewniającego moralne 
działanie jednostek.

  

1. Początki myśli feministycznej.

  Od dawien dawna kobiety – świado-
me swej tożsamości – musiały zwal-
czać stereotypy przypisujące im okreś-
lone cechy psychiczne, fizyczne i spo-
łeczne. Walczyły z ustanowioną i po-
wszechnie akceptowaną dominacją 
mężczyzn w sferze publicznej. Nie 
mogły uczestniczyć w życiu intelek-
tualnym. Przez wszystkie lata, od sa-
mych początków naszego kręgu cy-
wilizacyjnego, napotkać można poje-
dyncze przypadki „nieposłusznych” 
kobiet, które odważyły się przejawiać 
aktywność w obszarze tradycyjnie do-
stępnym tylko dla mężczyzn. Wymie-
nić tu można – nierzadko podpisujące 
się męskimi pseudonimami – filozof-
ki, malarki czy pisarki. Swą działal-
ność uprawiały zawsze w ukryciu, na 
przykład Jane Austin swe powieści
pisała tylko wtedy, gdy rodzina spę-
dzała wspólnie popołudnia, odpoczy-
wając w bawialni. Oficjalnie, czyli 
przed mężem, miała pisać w tym cza-
sie pamiętnik.
  Dopiero pod koniec XVIII i na po-
czątku XIX wieku zauważyć można 
akty zbiorowego sprzeciwu. Wcześniej 

walka mogła się toczyć tylko w indy-
widualnych dyskusjach, które nie mia-
ły większego wpływu na życie spo-
łeczne3. 
 Mówiąc o historii ruchu wyzwolenia
kobiet można wskazywać na dające
się wyodrębnić okresy – fale. Pierw-
sza fala, to przede wszystkim druga 
połowa XIX wieku. Druga fala obe-
jmuje lata 60. i 70. XX wieku; a trwa-
jąca obecnie trzecia fala rozpoczęła się 
w latach 90. ubiegłego stulecia. Na-
zywa się ją też często falą postfemi-
nizmu, ze względu na odejście od wie-
lu wartości, o które walczyły feminist-
ki dwóch poprzednich okresów. 
  Pierwsza fala narodziła się w Wiel-
kiej Brytanii w związku z popularnoś-
cią projektu liberalnego. W 1792 roku 
Mary Wollstonecraft, angielska pisar-
ka i filozofka, wydała książkę uważa-
ną za pierwszy manifest feminizmu 
– Obrona praw kobiety (A Vindica-
tion of the Rights of Woman). Zawar-
ła w niej postulaty dotyczące prawa 
do jednakowej edukacji dziewcząt i 
chłopców, oraz prawa kobiet do nie-
zawierania małżeństwa. Do tej pory 
dziewczęta uczono przede wszystkim 
umiejętności, które miały pomóc im 
zostać idealną żoną, matką i „panią 
domu”. Różniło się to zasadniczo od 
edukacji chłopców, którzy nabywali 
pełnej wiedzy teoretycznej z zakresu 
nauk humanistycznych i ścisłych. Ko-
bieta cały czas pozostawała pod męską 
jurysdykcją – najpierw ojca bądź brata, 
później męża, którzy reprezentowali 
rodzinę w sferze publicznej. W sferze 
prywatnej (domowej) posiadali pełną 
władzę. Decydowali o wszystkich 
kwestiach dotyczących życia kobiet, 
również tego, kiedy i kogo córka lub 
siostra poślubi. 
  W Stanach Zjednoczonych za  począ-
tek pierwszej fali uznaje się rok 1848.
Wtedy właśnie w Seneca Falls odbył 
się zjazd kobiet, w czasie którego po-
wstał dokument z postulatami przy-
znania kobietom prawa głosu w wy-
borach, prawa do własnego majątku 
również po ślubie, prawa do pracy bez 
zgody mężczyzny, prawa do rozwo-
du, prawa do możliwości zabierania 
głosu publicznie, prawa do decydo-
wania o życiu rodzinnym4. 

„Z samego faktu, że jesteśmy śmiertelni,
 wynika nieustający dramat ludzkiego życia, 

którego starczy po kres istnienia planety Ziemia.
Dlatego nie wiem, po co stawiać człowiekowi różne restrykcyjne granice. 

Myśleć, że jeśli zakwestionuje się jednoznaczność płci albo sens wojen,
 to ludzkość podupadnie.

 Granice trwania i różnych pojęć i tak nas, śmiertelnych, przekroczą. 
Po co się jeszcze w tej naszej sytuacji ograniczać i robić sobie życie nudnym, 

zakłamanym, niewypowiedzianym. Jak się bać, to już czegoś naprawdę 
ważnego, fundamentalnego, wielkiego – jak własne nieistnienie. 

A rasy, narodowości, a nawet strach przed własną matką, że się napisało jakiś 
antymatczyny utwór, to jest mały pikuś. Ale skoro istnieję ten raz – to mam 

prawo pisać swoje deklaracje niepodległości”1.

Bożena Umińska-Keff 

Problem tożsamości we współczesnym feminizmie. 
Judith Butler i teoria queer (1)

1 Cytat pochodzi z wywiadu z pisarką autorstwa Katarzyny Bielas, zamieszczo-
nego w „Dużym Formacie” „Gazety Wyborczej” z dn. 26.05.2008.
2  M. Walicka-Hueckel, Feminizm nie jest polityczny. Z Toril Moi rozmawia 
Małgorzata Walicka-Hueckel, w: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie 
– antologia szkiców, red. A. Nasiłowska, Warszawa 2001, s. 159.
3 M. Zielińska, Kobiece surfowanie po trzech falach, w: „Znak” nr 599/2005, 
s. 17.
4 Tamże, s. 18.
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