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„Manifa się skończyła,  
a my ciągle idziemy…”

Agata Araszkiewicz

N igdy nie zapomnę tych słów – dla podkre-
ślenia umieszczam je w tytule tego tekstu. 
Początki mojej feministycznej działalności 
w latach 90. łączą się nie tylko z pracą 

intelektualną i naukową na Uniwersytecie Warszaw-
skim czy wokół seminarium profesor Marii Janion 
w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. 
To także czas pierwszych feministycznych manif, 
które w większości powstały w moim ówczesnym 
warszawskim mieszkaniu. Nigdy nie zapomnę 
nowych głębokich wrażeń, jakie dawało nam uczucie 
bycia silną – w sensie symbolicznym – w tłumie 
zgrupowanym wokół kobiecych racji. Zaczynałam 
wtedy rozumieć, że stawanie się kobietą w naszym 
społeczeństwie wiąże się z całkowitym poczu-
ciem alienacji i słabości. Działania grupowe, nasze 
demonstracje, przechodzące Krakowskim Przed-
mieściem przez środek stolicy, odczyniały jakoś tę 
izolację, dawały poczucie nagle odzyskiwanej siły 
i sprawczości. Doświadczenie pierwszych manif było 
silne i totalne – jakbyśmy zdawały sobie sprawę nie 
tylko z naszych feministycznych organizacyjnych 
sukcesów, ale i z bagażu historii oraz całego wymiaru 
symbolicznego ruchu, który powołałyśmy do istnie-
nia. Ruchu kobiet, które przekraczają patriarchalne 
stereotypy negatywności i niemoty, stereotypy bycia 
absolutnie kontrolowanym ekranem męskich fan-
tazji, całkowicie pogrążających nas w sprzeczności. 
Rozumiałyśmy wtedy, że ten ruch dzieje się nie tylko 
na ulicy, gdzie przed chwilą przeszłyśmy, nie tylko 
w mediach, gdzie na początku był słabo albo złośli-
wie komentowany, ale przede wszystkim w naszych 
głowach i sercach.

„Manifa się skończyła, a my ciągle idziemy” 
– to zdanie wypowiedziała po zakończeniu jed-
nej z ówczesnych demonstracji moja przyjaciółka 
Katarzyna Bratkowska. I choć roześmiałyśmy się 
serdecznie, instynktownie każda z nas rozumiała, 
o co chodzi. Puściłyśmy w ruch naszą wyobraźnię, 
nasze marzenia i lęki – całe spektrum fantazmatów, 
których nie będzie można już zatrzymać. Które nas 
poniosą. Jednak gdy myślę o tym dzisiaj, z perspek-
tywy czasu, który upłynął, widzę naszą naiwność 
i chyba zwodnicze poczucie mocy. Nie chodzi o to, 
że czułyśmy się wyjątkowe – miałyśmy wtedy dużą 
wiedzę na temat ruchów feministycznych drugiej 
fali czy polskich sufrażystek. Wiedziałyśmy, że 
kobiety od dawna wprawiają rzeczy w ruch, który 
jakimś cudem zawsze udaje się zatrzymać. Nie 
zdawałam sobie jednak sprawy z tego, że kobiety 
ciągle wszczynają ten sam ruch, który ustawicznie 
zostaje stłumiony i całkowicie rozbrojony. Weźmy 
dla przykładu samo słowo „feminizm”. Energia ilu 
kobiet (intelektualistek, autorek, działaczek) – ile 
osobistych tragedii i kobiecych triumfów zbioro-
wych – leży u jego podstaw. Aby w społeczeństwie 
patriarchalnym, dążącym do reprodukcji wartości, 
prestiżu, ważności tylko wokół męskich metafor, 
wprowadzić istotność pojęcia zwracającego uwagę 
na podmiotowość osób dotąd owym męskim 
metaforom poddanych, czyli kobiet – trzeba było 
nie lada historycznego wysiłku. Wystarczy jednak 
spojrzeć dzisiaj w internet, by zrozumieć, że energia, 
poświęcenie i cierpienie kobiet w żadnym sensie 
nie zwiększają ich wiarygodności jako podmiotów 
historycznych. W Polsce prawie 100 lat po uzyskaniu 
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przez kobiety praw wyborczych słowo „feminizm” 
nie funkcjonuje jako atrakcyjny prąd myślowy. Bliżej 
mu do nieokreślonej kondycji mentalnej skrywającej 
niby to frustrację, a w rzeczywistości wystawiającej 
na zwielokrotnioną przemoc dyskredytacji i potę- 
pienia.

Brałam niedawno udział w pięknej kobiecej 
manifestacji. Z inicjatywy francuskich feministek, 
koordynowanej przez belgijski oddział Światowego 
Marszu Kobiet, 28 września obchodziliśmy w Bruk-
seli pierwszy europejski Międzynarodowy Dzień 
Bezpiecznej i Legalnej Aborcji. Jeśli chodzi o prawa 
kobiet, w Polsce kilkanaście lat po pierwszych 
manifach, ze względu na upolitycznienie fundamen-
talizmu religijnego, sytuacja jest tragiczna. Jednak 
w zachodnim świecie, gdzie po drugiej i trzeciej fali 
feminizmu triumfuje populistyczny i mizoginiczny 
„trumpizm”, przyszłość kobiet nie rysuje się wcale 
lepiej. Papierkiem lakmusowym kondycji praw 
kobiet w demokracji jest właśnie prawo do abor-
cji – to ono definiuje kobiety jako pełnoprawne, 
wiarygodne podmioty zdolne nie tylko do samo-
stanowienia, ale także podjęcia odpowiedzialnej 
decyzji; podmioty społeczne, które żyjąc w spo-
łeczeństwie, są „u siebie”, obdarzone społecznym 
zaufaniem i całkowitą sprawczością. Swą inicjatywą 
Francuzki zareagowały nie tylko na bezpośrednie 
zagrożenie prawa do aborcji przez obecny populizm 
w takich krajach, jak Polska, Hiszpania czy Irlandia, 
gdzie dochodzi do regresu w tych sprawach. Ale 
także na sytuację w krajach „postępowych” – dla 
przykładu w Belgii, gdzie prawo jest bardzo liberalne 
w kwestii możliwości usuwania ciąży, aborcja ciągle 
znajduje się w spisie przestępstw w kodeksie kar-
nym, z którego, pomimo prawa do niej, nie została 
usunięta. Kredyt zaufania wobec kobiet to stawka 
przyszłości naszych społeczeństw – głosiło niepisane 
credo akcji poprzedzających manifestacje przed-
sięwzięte w wielu krajach Europy (w Warszawie 
protestowano 24 września pod sejmem). W Belgii 
demonstracja się udała – media, czyli radio, tele-
wizja i prasa, pozytywnie jej asystowały, petycja 
organizatorek została przyjęta przez europosłanki 
i europosłów w Parlamencie Europejskim. Grupa 
około 1500 osób (w tym delegacje zagraniczne – 
również polska: postulaty spod polskiego sejmu 
wygrzmiały na brukselskiej ambonie!), na którą 
składali się kobiety, mężczyźni i rodziny z dziećmi, 
w harmonijnej atmosferze afirmowała triumf zaufa-
nia i szacunku dla kobiet. Belgijska demokracja raz 
jeszcze pokazała swoją progresywną otwartość.

Szłam w tej manifestacji z uczuciem normal-
ności i ulgi, jednak bez poczucia niegdysiejszej 
nadprzyrodzonej mocy. Pamiętam to w ten sposób 
może również dlatego, że kilka dni później obcho-
dzono w Polsce rocznicę Czarnego Protestu. Rok 
temu sparaliżował on kraj pierwszy raz w historii 
polskiej demokracji siłą kobiet. I stało się to właśnie 
z powodu zakusów skrajnie prawicowego rządu 
wobec i tak bardzo restrykcyjnego polskiego prawa 
do aborcji. Prawicowe media w tym roku „uświet-
niły” Czarny Protest wulgarnym komentarzem 
jednego z dyżurnych telewizyjnych „ekspertów” 
– pana w średnim wieku nieprzeciętnej postury. 
Jego komentarz wobec kobiet demonstrujących 
na polskich ulicach nie mieścił się w żadnej  nor-
mie dyskursu publicznego, a rozwijał się wokół 
(iście męskiej przecież) metafory „ruchania”… „Tak 
stałem i myślałem: kto to rucha?” – grzmiał eks-
pert, a słowa te obiegły wszystkie media, w tym 
społecznościowe. „I doszedłem do wniosku, że nikt. 
I dlatego idą w tej manifestacji…”. W tych całkowi-
cie nieprzypadkowych, haniebnie seksistowskich 
słowach, deklarujących otwarcie apologię seksualnej 
przemocy, wybrzmiewa jedno pytanie: co to znaczy 
dla kobiet iść w manifestacji? Co to znaczy znaleźć 
się w pozycji podmiotu pełnoprawnie korzysta-
jącego ze sfery publicznej? Wulgarny komentarz, 
w warunkach dobrze funkcjonującej demokracji 
dyskwalifikujący na zawsze wygłaszającego, obnaża 
powszechne narzędzie kontroli kobiet – domina-
cję seksualną mężczyzn. Polska nie jest tu żadnym 
wyjątkiem. Seksistowski prezydent Stanów Zjed-
noczonych, afirmujący kulturę gwałtu i otwartą 
mizoginię, wyznacza podobne tendencje. I choć 
źle świadczy to o mieszczących się w podobnych 
ramach mężczyznach, takie fakty potwierdzają 
tylko słabość kondycji kobiet – mizoginia zapewnia 
dzisiaj głębokie poparcie społeczne i to jest prawda 
o współczesności, z którą musimy się zmierzyć. 

Ciągle idziemy, bo manifa się nie skończyła. 
Patriarchat toczy wojnę hybrydową z kobietami. 
Ostatecznie zakaz aborcji, seksualne szkalowanie czy 
szykanowanie legalności dochodzenia przez kobiety 
własnych praw to wszystko są aspekty tej samej 
przemocy. Nie ma ona rasy, klasy ani narodowości, 
ale ma płeć. Na końcu bowiem patriarchalne war-
tościowanie, które przemocowo hierarchizuje ludzi 
przez pryzmat seksualności, musi zatrzymać się na 
anatomii. Dziś rozumiem to, czego nie rozumiałam 
kiedyś – dla nas manifa się nie kończy, bo jesteśmy 
kobietami. |



154 CZAS KULTURY 4/2017 (195)

Iwona Demko, 408 223 podniesień spódnic, czyli Mój sen o Czarnym Proteście
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Według danych GUS tyle kobiet mieszkało w Krakowie w 2016 roku (kiedy odbył się Czarny Protest).


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	result_box
	_GoBack
	result_box2
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk493711157
	_Hlk494913326
	_GoBack
	_GoBack

