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Kultura dwojga.
Tożsamość relacyjna 
  w fi lozofi i 
    Luce Irigaray
  Katarzyna Szopa

W  ostatnich latach Luce Irigaray, kojarzona głównie z francuskojęzyczną fi lo-
zofi ą feministyczną i ze szkołą psychoanalityczną, prezentuje nowe, coraz to
ciekawsze odsłony swojego dorobku. W centrum jej myśli fi lozofi cznej wciąż
króluje etyczna wizja różnicy seksualnej, jednakże w późniejszych pracach
projekt ten ewoluuje i przybiera nowe kształty, gdyż Irigaray wciąż poszukuje
nowych horyzontów, wzbogacając swój dorobek o nowe konteksty. Filozofka 
prezentuje nie tylko wszechstronność swoich zainteresowań, takich jak języ-
koznawstwo, psychoanaliza, religioznawstwo czy fi lozofi a, nie dając się zaszu-
fl adkować w jednej tylko dziedzinie, ale nade wszystko konstruuje niezwykle
złożony projekt, którego celem jest budowanie nowego porządku społecznego,
opartego na etycznych relacjach międzypodmiotowych. Irigaray jest zatem fi -
lozofką-misjonarką: nie tyle ogranicza się do krytyki tradycyjnej myśli fi lozo-
fi cznej, ile konstruuje własną wizję, która miałaby stanowić alternatywę dla 
skostniałej i niewydolnej, ale wciąż dominującej kultury Tego Samego.
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Każdą kolejną swoją książką Irigaray zaprasza czytelniczki i czytelników do 
wspólnoty myślenia. Myślenia, u podstaw którego leży miłość. Jak pisała w The 
Way of Love, pierwszym znaczeniem słowa „fi lozofi a” jest najprawdopodobniej 
„mądrość miłości”. W efekcie „myślenie jest miłością”, a ta z kolei stanowić po-
winna o powołaniu i istocie fi lozofi i. Dlatego też lektura książek Irigaray jest 
otwartym zaproszeniem fi lozofki do współtworzenia nowego świata i do współ-
istnienia w tymże świecie. Dwie najważniejsze anglojęzyczne książki (ostatnie 
książki Irigaray zdecydowała się wydać wyłącznie w języku angielskim), które 
ukazały się w ciągu ostatnich kilku lat, stanowią cezurę w dorobku Irigaray. 
W swoich najnowszych pracach fi lozofka poświęca dużo uwagi etycznym rela-
cjom międzypodmiotowym, których podstawą jest różnica płciowa. Jednakże 
w dwóch ostatnio wydanych książkach, zatytułowanych Sharing the World i In 
the Beginning, She Was, Irigaray idzie nieco dalej i poszerza horyzonty swojej
myśli, formułując koncepcję tożsamości relacyjnej.
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Być sobie dwojgiem

W wydanej w 1997 roku książce Être Deux (w wersji anglojęzycznej tytuł brzmi To
be Two) Irigaray krytykowała jednopodmiotową kulturę Zachodu i podkreślała,
że na gatunek ludzki składają się dwa byty, dwa podmioty: męski i żeński. Kobie-
ta, zdaniem Irigaray, jest zagubionym ogniwem fi lozofi i, kultury i tradycji i ze-
pchnięta została na pogranicza bytowania. Dlatego też fi lozofka konsekwentnie
upomina się o odbudowanie relacji między dwojgiem, których podstawą jest po-
szanowanie i akceptacja wzajemnych różnic. Różnica płciowa (w pracach Iriga-
ray częściej pojawia się sformułowanie „różnica seksualna”, nie należy jednak-
że utożsamiać tego pojęcia z tożsamością seksualną) to zasadnicza przestrzeń
mediacji między dwojgiem. Irigaray nie traktuje relacji między kobietą a męż-
czyzną w kategoriach opozycji, ale w kategoriach różnicy. Współdzielę świat 
z innym, który nigdy nie będzie mną i którym ja nigdy nie będę, a dystans ten
Irigaray nazywa horyzontalną transcendencją innego. Tym, co dzieli dwie różne
istoty, jest negatywność jednego/jednej względem drugiego/drugiej. Przestrzeń
negatywności (ale nigdy negacji!) podtrzymywana między dwojgiem stanowi
gwarancję nieredukowalności innego do przedmiotu/obiektu. Różnica sek-
sualna stanowi więc, jak chce Irigaray, uniwersum wszystkich różnic, dlatego
powinna zostać uwolniona od pejoratywnego nacechowania, które niosło ze
sobą znaczenie „różny”, czyli „inny/gorszy od” i było źródłem wszelkiego wyzy-
sku i zniewolenia. Dopóki nie wypracujemy, jak pisze Irigaray, bardziej etycz-
nych relacji między dwojgiem, dopóty istnieć będą takie formy dyskryminacji
jak rasizm czy szowinizm gatunkowy i społeczny. Różnicę płciową trzeba więc
nie tyle zacierać i neutralizować, ile podtrzymywać i pielęgnować. „[P]odstawo-
we kwestie – pisze Irigaray – które obecnie powinniśmy brać pod uwagę, to: jak 
koegzystować w poszanowaniu dla różnic(y)? Czy istnieje wspólny horyzont –
między nacjami, tradycjami, kulturami, ale również między pokoleniami, mię-
dzy płciami – do którego moglibyśmy nachylić wszystkie różnorodności, jakie
pojawiły się wokół nas?” (STW, s. 671). Ten wspólny horyzont, który nie byłby 
przestrzenią neutralizowania różnic, ale raczej ich spotkania i wspólnego by-
towania, staje się w myśli Irigaray utopijną wizją demokratycznego społeczeń-
stwa, o którym pisała ona już w Democracy Begins Between Two.

W Sharing the World Irigaray rozwija tę myśl, ale wzbogaca ją o nowe konteksty d
i pisze: „nasze bycie w świecie to bycie w relacji z innym(i)” (STW, s. 92). Kim
jest ów „inny”, któremu Irigaray poświęca tak wiele uwagi? Otóż inny nie jest 
innym „mną”. Taka perspektywa bowiem zamyka nas w ciasnym horyzoncie
„tosamości” i uniemożliwia otwarcie się na spotkanie z innym. Powinniśmy 

1 W nawiasach podano przytoczone prace Luce Irigaray: STW – Sharing the World, New York 
2008, oraz ITB – In the Beginning, She Was, London – New York 2013, z podaniem numerów 
stron. 
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raczej otworzyć się na taki horyzont, w obrębie którego inny nie będzie sprowa-
dzony do mojego systemu wartości, nie będzie podporządkowany mojej wizji
świata, lecz będzie po prostu sobą. Irigaray, pisząc o doświadczeniu spotkania 
z innością, nie wyklucza jednakże lęku przed tą konfrontacją:
„Inny zaburza mój świat i jego system odniesień otwiera ponownie mój ho-
ryzont i podaje w wątpliwość jego skończoność. Jako taki, inny czyni czymś
obcym to, co swojskie dla mnie. Jawi się zawsze jako nieznajomy, który prze-
kracza granice mojego terytorium i wstrząsa moimi przyzwyczajeniami. Moim
pierwszym gestem będzie odmowa, odrzucenie, w najlepszym wypadku inte-
gracja albo asymilacja. W każdym możliwym przypadku odmienność innego,
różnica istniejąca między nami, zostaje zniesiona” (STW, s. 97).

Istnieje jednakże coś, kontynuuje Irigaray, co sprawia, że inny mnie intryguje,
pociąga i staje mi się bliższy niż cały mój świat. Spotkanie z nim/nią jest więc
zawsze wyzwaniem i ryzykiem, jednak ryzykiem wartym podjęcia, bo jego efek-
tem może być miłość. Irigaray krytykuje więc logikę „tosamości” (czy Tego Sa-
mego), która legła u podstaw naszej kultury, i zaprasza nas do współtworzenia 
bardziej etycznych relacji w świecie, który dzielimy z innym(i). U podstaw tej
relacji leży relacja między dwojgiem, między kobietą a mężczyzną, czyli między 
dwiema różnymi istotami. Jednakże w Sharing the World Irigaray rozszerza tęd
myśl i pisze o konieczności nawiązania relacji z innymi bytami. „Inny”, z któ-
rym dzielimy świat, to nie tylko inny różnicy płciowej, ale, jak pisze Irigaray,
„ktokolwiek…: towarzysz, przyjaciel, dziecko, obcokrajowiec” (STW, s. 23),
a nawet zwierzę, roślina czy minerał (ITW, s. 20).

To nowe stanowisko fi lozofki (nowe, bo wyraźnie nieantropocentryczne) otwie-
ra jej myśl na inne obszary humanistyki, takie jak posthumanizm, animal
i enviromental studies, a coraz więcej komentatorów i komentatorek dostrzega 
w jej dorobku wpływy nurtu (nowo)materialistycznego. W Sharing the World au-d
torka przypomina nam, że dzielimy świat wspólnie oraz że natura i otaczające
nas środowisko są częścią tego świata. Natura jest, jak pisze Irigaray, możliwym
i uniwersalnym międzyświatem i stanowi przestrzeń mediacji między żyjącymi
bytami. 

Spotkanie z innym, witanie innego jako innego, staje się więc głównym założe-
niem postulowanym w Sharing the World. Istotą spotkania z innym, istotą otwie-
rania się na inność jest nowa forma gościnności, która wymaga odrzucenia 
hierarchii gospodarz – gość i przyjęcia pozycji nazywanej przez Irigaray „eks-
tazą bycia-z-innym”. Przy czym ekstaza nie oznacza tu wychodzenia poza siebie
i opuszczania własnego horyzontu istnienia. Irigaray twierdzi, że niemożliwe
jest porzucenie siebie i własnego świata – takowemu bowiem grozi całkowita 
dezintegracja – ale pozostanie sobą, zachowanie własnej integralności i jed-
noczesne otwarcie się na inność nie tylko w sobie, ale i poza sobą. Gościnność
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wymaga więc umiejętności otwierania własnego świata na inne światy bez pró-
by ich asymilowania, podporządkowywania czy negowania. Gościnność jest 
zatem pierwszą formą budowania wspólnego świata, który zaistnieć może tylko 
między dwojgiem. Jest „uznaniem” prawa innego do bycia podmiotem.

Innymi słowy, Irigaray podkreśla, że „uniwersalna” tożsamość to nie jeden
podmiot, ale dwa: kobiecy i męski. A wraz z tą podwójnością otwiera ona ramy 
myślenia na wielość. Uznanie drugiej płci oraz jej prawa do samostanowienia 
i do bycia podmiotem pociąga za sobą, jak twierdzi Irigaray, uznanie odmien-
ności rasowych, seksualnych, kulturowych, gatunkowych, klasowych et cetera.
Taki model relacji, bardziej etyczny, oparty na akceptacji, szacunku i empatii,
Irigaray przeciwstawia dominacji i relacjom opartym na hierarchii (ang. ma-
stery). „Uznanie” (ang. yy let be) prawa innego do samostanowienia należy odróż-
nić od władczego gestu uwolnienia czy nadania mu/jej tego prawa. Owo „uzna-
nie” byłoby gestem akceptacji i poszanowania wzajemnych różnic, a zwłaszcza 
prawa do ich podtrzymywania. Irigaray sprzeciwia się całkowicie polityce
asymilacji, która jest niczym innym jak tylko aktem przemocy polegającym na 
neutralizowaniu różnic. Postuluje ona wypracowanie takich relacji, które będą 
wiązały się z uznaniem inności i jej prawa do zachowania własnej odrębności.
Filozofowie, zdaniem autorki, zapomnieli o tym, że istotą bycia w świecie jest 
budowanie więzi. Świat bez relacji to świat dany a priori, w którym wszyscy je-
steśmy anonimowymi „każdymi”. Najważniejsze są, zdaniem Irigaray, mikro-
światy, które rodzą się ze spotkania dwojga.

Zamieszkać świat
Nie da się ukryć, że pisząc o istocie zamieszkiwania świata i zamieszkiwania 
siebie, Irigaray nawiązuje do myśli Martina Heideggera. Zamieniając Heideg-
gerowskie „bycie-w-świecie” na „bycie-w-relacji”, Irigaray nie tyle polemizuje
z myślą fi lozofa, ile wzbogaca ją o nową perspektywę. Heidegger jest tym myśli-
cielem, z którym Irigaray dyskutuje niezwykle często. Przy czym w jej dorobku
można zaobserwować stopniowe odchodzenie od krytycznej postawy w stronę
pozycji bardziej afi rmatywnej i budującej nowe interpretacje zachodniej fi lo-
zofi i. Jednym z głównych tematów poruszanych w Sharing the World jest kryty-
ka myśli Heideggerowskiej, która sytuowała język w centrum ludzkiego świata.
Irigaray uważa, że wybudowanie językowego muru przyczyniło się do separacji
męskiego podmiotu od reszty świata. Językowi, pojmowanemu jako logos, obca 
jest idea dialogu i komunikacji, o którą walczy Irigaray. Jest to raczej odwiecz-
ny monolog, który uniemożliwia nam doświadczanie świata i jego dynamicznie
rozwijających się procesów.
„Bycie w świecie, wedle Heideggera, będzie zawsze równoznaczne z byciem
poza sobą, co można tłumaczyć na różne sposoby. W opinii Heideggera rela-
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cje z innymi nie mogą mieć miejsca wewnątrz, ponieważ rodzą się na zewnątrz 
każdego, z którym się komunikujemy. Ale czyż nie jest to wyparcie z pamięci 
faktu, że inny, a zwłaszcza pierwszy inny, stał się nami? Że ów pierwszy inny ro-
dzi się wewnątrz nas, a nie tylko na zewnątrz, i że ta mniej lub bardziej ukształ-
towana internalizacja determinuje nasz sposób pojmowania świata? Dzieje się 
tak dlatego, że pierwszy inny został zasymilowany z powietrzem, którym oddy-
chamy, z mlekiem, które piliśmy, ze słowami, które słyszeliśmy, słowami, które 
w pierwszej kolejności związane były bardziej z tonem głosu, aniżeli z dziele-
niem dyskursu. Inny stał się więc nami bez naszej wiedzy i jest obecny w nas 
wtedy, kiedy doświadczamy świata” (STW, s. 125). 

Język powinien być, zdaniem Irigaray, narzędziem umożliwiającym dialog 
w różnicy (ang. dialogue in diff erence). 
„Od zawsze próbujemy spotkać innego tam, gdzie słyszymy jego lub jej wezwa-
nie, w tej części nas samych, która jawi nam się jako mroczna, obca i dlatego
wydaje się niedostępna, mimo że jest ona naszą najintymniejszą częścią – czyli
miejscem, któremu prawdopodobnie odpowiadają słowa niemające zamiaru
niczego pokazywać, uwidaczniać i nade wszystko demonstrować.

Takie słowa, które dotykają, wzruszają, poruszają albo utrzymują nas w stanie
oczekiwania, nie redukują wydarzeń do spektakularnych manifestacji. Słowa,
które karmią nas i nie są przez nas wchłaniane, przywłaszczane i zawłaszcza-
ne. Słowa, które zjawiają się bez forsowania naszych granic, niczym żyjący 
element, który pojawia się tuż obok albo pochodzi spoza obszarów naszego
zamieszkiwania. Na tym polega fenomen światła gwiazd, muzyki wiatru, śpie-
wu ptaków. Nie zmuszają nas do robienia czegokolwiek; przeciwnie, wspierają 
naszą egzystencję, kładą nadwyżkę życia, którym rozporządzamy, przypomi-
nając nam, czym lub kim jesteśmy. Dzieje się to wówczas, kiedy nie rościmy 
sobie prawa do panowania nad nimi ani też nie zawłaszczamy ich poprzez
słowa, które nigdy nie będą zdolne do wyrażenia energii, życia, tego światła 
i muzyki wszechświata wydarzających się na naszych oczach, a których częścią 
jesteśmy” (STW, s. 19). 

Powrót matki
W Sharing the World Irigaray podnosi problem izolacji człowieka i uważa, że jest d
to kwestia, która nigdy nie zajmowała należytego miejsca w zachodniej fi lozofi i.
Jej zdaniem współczesne społeczeństwa wciąż niewiele wiedzą o tym, jak budo-
wać więzi i nawiązywać relacje. Według Irigaray są to konsekwencje odwrócenia 
się od matki, czyli, innymi słowy, od wartości, jaką jest życie. Kwestię tę porusza 
od początku swojej myśli fi lozofi cznej, której clou stanowią matczyność i relacja 
z matką. „Aby móc rozwinąć projekt relacyjny, podmiot musi odkryć ponownie
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pierwotny wymiar relacji z matką [...]” (STW, s. 121). Zagadnienie to Irigaray roz-
wija w swojej najnowszej książce zatytułowanej In the Beginning, She Was.

Główną bohaterką, jak sam tytuł wskazuje, jest właśnie „ona”, czyli ta, która 
jest źródłem i dostarczycielką życia: kobieta, matka, natura. Irigaray powraca 
do źródeł, czyli do fi lozofi i presokratejskiej, by pokazać, że kobiecość niemalże
od początku zepchnięta została na marginesy dyskursu fi lozofi cznego. Iriga-
ray, tym razem niezwykle krytyczna i powściągliwa, twierdzi, że jedynym moż-
liwym sposobem na podtrzymywanie stanu miłości do samego siebie i miłości
do innego zarówno przez kobietę, jak i mężczyznę jest uznanie daru życia, jaki
otrzymaliśmy od matki. Kultywowanie relacji z matką, to jest wprowadzenie
jej do społeczno-kulturowej przestrzeni, staje się warunkiem naszego bycia 
w świecie i dalszej zdolności do nawiązywania więzi i kształtowania własnej
tożsamości. Co więcej, uznanie matczynych korzeni to również poszanowanie
kultury dwojga, a także kultywowanie natury, która jawi się jako dawczyni ży-
cia. Nietrudno nie zauważyć, że postulat powrotu do matki jest niczym innym,
jak tylko zakwestionowaniem utrwalonego w kulturze porządku opartego na 
binarnych opozycjach, na których wzniesiona została zachodnia myśl fi lozo-
fi czna. Irigaray jawi się zatem jako przedstawicielka drugiej fali materializmu,
którego postulaty oscylowały i oscylują wokół potrzeby przewartościowania 
opozycji natura – kultura. Jeśli rzeczywiście chcemy budować więzi z innym(i),
pisze Irigaray, dzielić świat z innymi, to musimy rozpocząć od dzielenia go
z Matką, która jest pierwszym innym. 

Samouwielbienie
Głównym tematem poruszanym w In the Beginning, She Was jest nie tyle toż-
samość relacyjna, ile sposób na jej kształtowanie i kultywowanie. Warunkiem
tym jest, jak powiada Irigaray, podtrzymywanie pozytywnych uczuć do samego
siebie. Irigaray jest nauczycielką niezwykle mądrą: uczy nas bowiem miłości
nie tyle do innego, ile miłości do samych siebie. Ów rodzaj pozytywnego uczu-
cia żywionego względem siebie, nazywanego przez Irigaray autoafektacją (ang.
self-aff ection), określiłabym stanem nienarcystycznego samouwielbienia, któ-
re jest, wedle Irigaray, jedynym warunkiem umożliwiającym spotkanie z innym
i współdzielenie z nim/nią świata. Samouwielbienie, o którym pisze Irigaray,
to nic innego jak wewnętrzna homeostaza, umiejętność podtrzymywania wła-
snej integralności i jednoczesnego pozostawania otwartym na świat. To nade
wszystko akceptacja samego/samej siebie i celebrowanie własnych procesów 
stawania się (Irigaray chętniej użyłaby określenia „rozkwitanie” lub „wzrasta-
nie”) i kształtowania tożsamości. Istniejemy zawsze w relacji do innych i do
świata, ale nie powinniśmy zapominać o sobie, gdyż stan samouwielbienia 
Irigaray utożsamia ze stanem zamieszkiwania siebie, czucia się dobrze w so-
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bie i u siebie. Filozofka odrzuca Deleuzjański projekt tożsamości nomadycz-
nej, niezakorzenionej w jednym miejscu. Dla Irigaray domem czy miejscem
zamieszkania, lecz miejscem niezbędnym, jest właśnie nasze dynamicznie
kształtujące się „ja”, czyli nasze ciało, my sami. Kultywacja własnej cielesno-
ści i kształtowanie samego siebie, a także podtrzymywanie pozytywnych uczuć
względem siebie są krokiem niezbędnym, czynionym w kierunku kultury dia-
logu i relacji. Jest to projekt wyjątkowy i niezwykle rzadki: okazuje się bowiem,
że źródłem empatycznej postawy, o której pisze tak wiele współczesnych teore-
tyków i teoretyczek, powinna być miłość do samego siebie.

Jak zatem odnaleźć innego? Jak wskrzesić kulturę Zachodu? Wedle Irigaray 
możliwe jest to tylko poprzez powrót do siebie z pełnym poszanowaniem róż-
nic, od różnicy płciowej począwszy. Nie należy traktować relacji między dwoj-
giem, między kobietą a mężczyzną, jako pola inwersji, ale raczej jako ścierają-
cych się ze sobą różnic. Relacje te są podstawą ustanowienia nowego porządku
społecznego. Irigaray wielokrotnie podkreśla, że tożsamość relacyjną należy 
podtrzymywać i pielęgnować na poziomie personalnym. Dopiero wówczas
możliwe jest działanie globalne. Powrót do samego siebie będzie więc warun-
kiem koniecznym w procesie stawania-się-człowiekiem czy też, jak powiedzia-
łaby Irigaray, stawania-się-tym-kim-jestem. „Od tej pory fi lozofowie muszą 
kłaść nacisk na podmiot będący bytem w relacji. Filozofi a musi uznać kultywo-
wanie naszej tożsamości relacyjnej za etap decydujący w procesie stawania się
człowiekiem” (ITB, s. 19). 

Antygona fi lozofi i
Obie książki: i Sharing the World, i In the Beginning, She Was, cechuje charak-
terystyczny dla Irigaray, niełatwy w odbiorze styl. Filozofka konsekwentnie,
bo niemalże od momentu wydania Speculum of the Other, rozwija styl pisania,
który jest kompilacją języka poetyckiego i dyskursu fi lozofi cznego. Pomimo że
trudna w czytaniu, Irigaray intryguje i inspiruje, nie pozwalając na senność
myśli. Jednakże narracja snuta przez Irigaray w In the Beginning, She Was przy-
biera zupełnie nową formę. Tym razem spod tej warstwy stylów przebija głos
autorki, która decyduje się na odsłonięcie osobistych doświadczeń związanych
z traumą wykluczenia i niezrozumienia: „[b]yłam krytykowana, podobnie jak 
Antygona, za burzenie ustanowionego porządku w imię własnych namięt-
ności” (ITB, s. 118). I choć we wcześniejszych swoich pracach Irigaray często
wspominała o trudnej relacji ze środowiskiem akademickim, jak z chociażby 
Simone de Beauvoir, to nigdy się nie decydowała na tak intymne wyznania. Za 
narracją In the Beginning… kryje się bowiem ból odrzucenia, ale też nadzieja 
na nawiązanie dialogu.
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Antygona, której Irigaray poświęca cały rozdział w In the Beginning…, staje się
dla fi lozofki bohaterką walczącą o zachowanie równowagi między porządkiem
boskim a światem natury. Zdaniem Irigaray Antygona jest tą, która doskona-
le rozumie istotę różnicy płciowej: zanim poślubi Hajmona, pragnie, zgodnie
z prawem boskim, pogrzebać swojego brata. Wedle fi lozofki jest to gest posza-
nowania nie tylko prawa boskiego, ale nade wszystko naturalnego – w efekcie
Antygona staje się tą, która domaga się ustanowienia porządku etycznego. Co
więcej, książka ta jest wyjątkowa między innymi dlatego, że w centrum swo-
ich rozważań Irigaray lokuje relacje człowieka z naturą. Tożsamość relacyjna 
to nie tylko spotkanie z innym, ale także kultywowanie i celebrowanie natury.
Irigaray pisze: 
„Podzieliłam tragiczny los Antygony: wykluczenie z przestrzeni społeczno-
-kulturowej z powodu swojego publicznego domagania się odsłonięcia praw-
dy, która została z tej przestrzeni wyparta albo przynajmniej nie została roz-
poznana, a to z kolei zaburza nasz zastany porządek. Na szczęście zostałam
wykluczona ze społeczności – akademickich, psychoanalitycznych i instytu-
cjonalnych, a także po części z miejsc publicznych, a ostatnimi czasy nawet ze
swojego domu – nie zostałam jednakże pozbawiona mojej relacji ze światem
natury” (ITB, s. 115).

Lektura najnowszych książek Irigaray budzi wiele pytań i wątpliwości. Po pierw-
sze, można by zarzucić fi lozofce, że po przeczytaniu jej ostatnich książek ma się
do czynienia z efektem déjà vu. Po drugie, etyczny projekt różnicy seksualnej,
rodzący najwięcej kontrowersji, niesie też ze sobą szereg pytań, na które trudno
udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Filozofka ucieka od jednoznaczności, uni-
ka klasyfi kujących pułapek i nie pozwala na inercję myśli. Chodzi jednakże o to,
jak chce Irigaray, by lektura jej myśli była witalnym (p)obudzeniem oraz zapro-
szeniem do współdzielenia światów, jakimi jesteśmy i jakie tworzymy.                    


