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 Dopiero pod koniec lat 80. i począt-
ku lat 90., wraz z pojawieniem się ko-
lejnej fazy feminizmu, zostaną – mó-
wiąc metaforycznie – zmyte przez 
trzecią falę wyobrażenia poprzedni-
czek i poprzedników. Następczynie i 
następcy zaczną uwzględniać wszel-
kie rodzaje odmienności, a same ba-
dania nad tożsamością płciową zy-
skają charakter interdyscyplinarny, co 
pozwoli oddać charakter polityczny 
i ekonomiczny tamtych czasów „w (...) 
kontekście społecznym (mechanizmy
globalizacji, umasowienia, komercjali-
zacji) oraz kulturowym (zjawiska oby-
czajowe, medialne, artystyczne)”22. 
  Współcześnie wskazuje się na po-
trzebę wypracowanego w drugiej fali 
esencjalizmu i uniwersalizmu femini-
zmu. Mizielińska podsumowuje do-
konania drugiej fali następująco:

„[W]e wszystkich nurtach przyjmuje 
się za pewnik, że odmienne role spo-
łeczne kobiety i mężczyzny są pro-
duktem kultury. Dlatego też wprowa-
dza się podwójną terminologię – płeć 
biologiczną i kulturową, przy czym 
przywołuje się przykłady odrębnych 
kultur, które pokazują, że kobiecość 
i męskość bywają różnorako koncep-
tualizowane w różnych kontekstach.
Przy tym owo stwierdzenie kulturo-
wych odmienności wydaje się często 
obowiązywać jedynie «na papierze», 
słabo wpływając na rzeczywisty uni-
wersalizm wypowiedzi i solipsyzm 
ruchu. (…) [P]owszechne posługiwa-
nie się kategorią «kobiet» czy «opresji 
kobiet» ignorowało inne aspekty do-
świadczenia, często być może bardziej
znaczące. Każda kobieta żyje w wie-
lorakich kontekstach, na jej życie mają 
wpływ nie tylko płeć, ale też przyna-
leżność klasowa, rasowa, etniczna, se-
ksualna itd.”23

3. Przebudzenie w trzeciej fali.

 Trzecia fala jeszcze trwa, choć przez 
niektórych nazywana jest już post-
feminizmem. Rozpoczęła się pod ko-
niec pod koniec lat 80. i na początku 
90. Często się mówi, że dotyczy już 
„pokolenia wnuczek” pierwszych fe-
ministek. Samo słowo „feministka”
kojarzone jest tylko z walczącą i groź-
ną kobietą, złą na cały świat. Jej obraz
to wroga i zaniedbana kobieta, której 
nie udało się znaleźć męża, więc tłu-
maczy sobie wszystko poprzez pat-
riarchat i złe stosunki społeczne. Całą 
historię feminizmu widzi się tu jako 
bajkowe palenie staników24, gdzieś 
między Woodstockiem w roku 1969 
a możliwością lotu w kosmos. Przy-
tacza się stwierdzenia, że walka poli-
tyczna już nie jest na pierwszym pla-
nie, więc nie ma już żadnej jedności 
między wszystkimi kobietami.
  Jednak w teoretycznych rozważa-
niach nie mówi się, że nadszedł koniec 
feminizmu. Jeszcze na początku 1981 
roku bohaterka ruchu feministyczne-
go Betty Friedan w The Second Stage 
ogłaszała koniec pewnej ery feminiz-
mu i nadejście drugiego etapu – wspól-
nej walki kobiet wraz z mężczyznami 
o zmiany w społecznym funkcjono-
waniu płci. Lecz okazało się, jak przy-
tacza to w swych nie najbardziej przy-
chylnych feminizmowi analizach Ślę-
czka, że w głoszeniu śmierci feminiz-
mu i powrotu spraw na swoje (czyli 
tradycyjne, patriarchalne) miejsce ko-
biet miało wpływ wiele manipulacyj-
nych działań związanych z wydarze-
niami polityczno-gospodarczymi w 
Stanach Zjednoczonych, gdzie były 

wówczas największe ośrodki badań 
nad feminizmem, również obecne 
w życiu publicznym w postaci wszel-
kiego rodzaju zrzeszeń oraz organi-
zacji. 
  W październiku 1982 roku Susan 
Bolotin napisała w swym artykule za-
mieszczonym w „New York Times”, 
że nadszedł kres feminizmu, a orga-
nizacje skupiające feministki prawie 
zaprzestały swej działalności, zaś na 
scenę wkracza nowa, postfeministycz-
na generacja. Sam termin robi karierę
w drugiej połowie lat 90., m.in. Debo-
rah Rosenfelst i Judith Stacey piszą, 
że „postfeminizm to początek kultury 
i ideologii, które równocześnie włą-
czają w siebie, poddają rewizji i od-
polityczniają wiele fundamentalnych 
tematów, charakterystycznych dla fe-
minizmu drugiej fali, lecz dodają, że
postfeminizm nie jest antyfeminiz-
mem”25. Szuka się jednak przyczyn,
dla których ruch społeczny, jakim był 
wtedy prężnie działający już femi-
nizm, okazał się być w fazie wycofy-
wania. Szuka się usprawiedliwienia 
w tym, że ruch skostniał i zdogmaty-
zował się, a lekiem będzie tylko dzia-
łalność praktyczna, istotniejsza od dzia-
łalności ideologicznej. Przytacza się 
tu wiele przykładów, że młode kobie-
ty zaczęły korzystać z dobrodziejstw 
walki i już nie dostrzegały potrzeby 
dalszych starań, zajęły się swoją ka-
rierą zawodową26. Jedna z „matek fe-
minizmu”, Betty Friedan, zaczyna nie-
pokoić się o przyszłość feminizmu i ro-
dziny, która uległa osłabieniu. Oprócz
nieprzychylnych publikacji w prasie
zaczynają się inne kłopoty. Rząd USA 
wycofuje wsparcie dla organizacji, a
w ślad za nim idą fundacje. Feminist-
ki stają się niewidoczne, a ich życie 
zaczyna się toczyć na terenach kam-
pusów przynależących do uniwersy-
tetów wokół studiów kobiecych. To
właśnie tam rozwija się właściwa 
trzecia fala feminizmu zainteresowa-
na kulturą, dekonstrukjonizmem, kry-
tyką literacką, czy ekofeminizmem. 
   Ruch trzeciej fali po momencie u-
śpienia rozpoczyna bardzo zaangażo-
wany tekst Nami Wolf pt. Fire with 
Fire (Na ogień odpowiedz ogniem), 
w którym autorka – po próbie ukry-
cia przez Sąd Najwyższy USA mo-
lestowania pracownicy przez jednego 
z kandydatów – domaga się już nie 
tylko równych praw, ale również wła-
dzy. Zaczyna się pewne ożywienie 
w ruchu feministycznym. Pojawiają 
się oskarżenia za chęć uśpienia femi-
nizmu. 
  Kwestia płci kulturowej pozostaje 
nadal stale obecna w obecnym dys-
kursie feministycznym. Charakterys-
tyczna pozostaje jednak dla niego wie-
lość stanowisk, nowych perspektyw 
badawczych i interpretacyjnych. Nie-
jednorodność poglądów na sam femi-
nizm skutkuje również wielością re-
fleksji w jego obrębie. Feminizm zda-
niem Anny Nasiłowskiej pozwala od-
kryć, nazwać i opisać kwestię płci kul-
turowej27. Pojawia się okazja do prze-
myślenia na nowo tożsamości pod-
miotu, z uwzględnieniem wpływu sys-
temów i instytucji oraz podmiotowej 
sfery pożądania, nieświadomości oraz 
emocji. Wyodrębniły się w tym czasie 
gender studies, które wykorzystywały 
dotychczasowy dorobek feminizmu 
oraz innych nurtów naukowych, włą-
czając je do rozważań na temat toż-
samości płciowej. Jednym z ważniej-
szych wątków, który pojawił się w 
tych dyskusjach, była różnica między 
płciami oraz performatywność. 

  W ponowoczesności podmiot zosta-
je uwolniony od konieczności podpo-
rządkowania się ustalonym arbitralnie 
celom, mając do wyboru wiele scena-
riuszy własnego rozwoju. Tożsamość 
pojmowana jest zatem jako zmienna 
koncepcja własnego ja, deklarowana 
i realizowana przez jednostkę bądź 
daną zbiorowość28. Zmiany w spo-
sobach postrzegania płci kulturowej 
wynikały z typowo ponowoczesnego 
łączenia nowych elementów w kultu-
rze z odmiennym niż dotąd porząd-
kiem społecznym, ekonomicznym, 
medialnym. Polityka emancypacyjna
zmierza teraz do oswobodzenia kobiet 
i mężczyzn z norm płci kulturowej, ja- 
kie wyznacza typizacja płciowa obo-
wiązująca w określonym kontekście 
społeczno-kulturowo-przestrzennym, 
i – co ważne – również w określonym
czasie. Na początku feminizm posłu-
giwał się kategorią drugiej płci i kładł 
nacisk na odmienność kobiet i męż-
czyzn oraz brak równości między ni-
mi. Późniejsze odejście od tej binar-
ności doprowadziło do sformułowa-
nia pojęć trzeciej i czwartej płci, które 
opierały się na odróżnieniu płci bio-
logicznej od kulturowej i analizowaniu
form konstruowania płci kulturowej i
skupieniu się na transgenderyzmie wy-
kraczającym poza wszelkie dotych-
czasowe normy związane z płcią. 
  Teoria Judith Butler opiera się na 
założeniu, że płeć biologiczna, kultu-
rowa oraz określona seksualność, to 
rodzaje konstruktów pełniących rolę
punktów wyjścia. Sugeruje ona prob-
lematyczność tożsamości płciowej, oraz 
brak jednoznacznych definicji. Two-
rzenie się podmiotu nie jest aktem u-
stanawiającym, lecz procesem perfor-
matywnym opierającym się na naśla-
dowaniu i powtarzaniu (w później-
szych pracach badaczki już cytowa-
niu za Jacques’em Derridą) obowią-
zujących norm. 
 Teoria queer zakłada, że konstruowa-
nie tożsamości płciowej jest produk-
tem wykluczeń, tworzenia hierarchii 
i normalizacji. Zakłada się w niej nie-
stabilność wzorów tożsamości płcio-
wej i ich wykluczający charakter29. Aż 
do lat 90. termin queer był postrzega-
ny jako wyrażenie pejoratywne, ozna-
czające to, co dziwaczne, nienormalne 
i cudaczne. Również – używane było 
na określenie homoseksualistów. Te-
raz stało się przykładem radykalnego 
sprzeciwu wobec wzorów gender i 
zakwestionowaniem ich neutralności. 
Gender staje się czymś na wzór metki 
(choć wcale nie tak łatwo zbywalnej 
i wymienialnej, jak mogłoby się wy-
dawać).
  Judith Butler, jako protoplastka teo-
retycznego queeru twierdzi, że femi-
nistyczna teoria wymaga feministycz-
nej genealogii kobiet30. Bardzo często 
używa się słowa queer jako synonimu 
geja, rzadziej lesbijki Teoretyczne roz-
ważania, włączając nienormatywne se- 
ksualności, ujmują queer jako „miej-
sce przecięcia lub kombinacje kilku 
ustanowionych form nienormatywnej 
seksualności lub płciowości, zarówno 
w tekście, tożsamości czy w odnie-
sieniu do widza/obserwatora”31, gdy 
wspomni się o dziedzinie szeroko roz-
winiętej alternatywnej kultury queero-
wej, dostarczającej wielu tekstów do 
interpretacji w postaci książek, filmów
czy muzyki32. Butler, obecnie profe-
sorka literatury porównawczej i retory-
ki na Uniwersytecie Berkeley w Kali-
fornii, dowodzi w swych pracach, że 
feminizm popełnił błąd, usiłując do-
wodzić że kobiety stanowią spójną 

grupę z jasno określonym celem. Sa-
mo oskarżenie płci kulturowej o „po-
wodowanie kłopotów” ma również 
implikacje w samej kulturze, obecnie 
w mediach, ponieważ mają ogromne 
znaczenie pod tym względem, co zo-
stanie przyjęte, a co odrzucone. Są 
stroną w tej semiotycznej wojnie (wal-
ce symboli, tego jak coś jest reprezen-
towane)33.
 Charakterystyczne dla trzeciej fali jest 
to, że nie występuje wśród kobiet już 
zainteresowanie osiąganiem pewnych 
zmian, które mogłyby poprawić ich 
życie, brak zainteresowania teoretycz-
nego, a nawet strach przed feminiz-
mem i odżegnywanie się od bycia fe-
ministką, nie wspominając o mężczy-
znach i byciu „feminist-oriented ma-
le” – feministą. Wszyscy korzystamy
z osiągnięć poprzednich fal, czy coś 

wnosimy od siebie to się okaże. „Ce-
chą charakterystyczną feminizmu trze-
ciej fali jest przekonanie, że można być 
taką feministką, jaką się chce”34.
  I to jest jedno z założeń queeru, bo 
na przykład Eve Kosofsky Sedgwick 
stwierdza, że ma on znaczenie tylko 
wtedy, gdy mówi się w pierwszej oso-
bie. Można mu nadać treść własną, ale 
nie narzucać tej treści innym. Judith 
Butler postuluje, że kategoria queer 
została wprowadzona po to, aby ce-
lebrować inność, różnicę i wielość, 
i wskazuje na ryzyko, jakie niesie ze 
sobą użycie wszelkich kategorii toż-
samościowych ze względu na ich wy-
kluczający charakter, partykularyzm
decyzji, kto zostanie, a kto nie daną 
definicją. Według niej, queer ma za-
chować swój szczególny status otwar-
tości na przyszłe podważenie35.
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