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Co dla ankietowanych Polek znaczy miłość? 
Jeśli kobiety wybrały miłość, jak wynika z badania, to interesuje mnie 
co jest zdefiniowane w tym słowie? Bardziej emocje (jak romantyczność, 
uczucie, miła chwila) czy bardziej działanie partnera w stosunku 
do kobiety? (pomoc w pracach domowych, odciążenie z niektórych 
obowiązków postrzeganych jako .babskie") , albo chodzi tez o inną rzecz 
którą kobiety miały na myśli jako miłość . 

dr Jan Poleszczuk, socjolog, wykładowca UW: Miłość różne ma imiona ... Znaczy to, że w różnych 

okresach życia kobiety może znaczyć odmienne rzeczy. Młode kobiety częściej chyba myślą o silnych 
emocjach, romantyzmie, gdyż wówczas łatwiej pogodzić się z niedoskonałościami ukochanego mężczyzny. 
W późniejszym wieku, gdy problemy związane z rodziną, dziećmi wysuwają się na plan pierwszy, miłość może 
znaczyć: wierność, oddanie, skłonność do poświęcenia. A na starość miłość może znaczyć miłe wspomnienia 
o wspólnym życiu. 

Recepta 
Czy według Pana, jest jakaś recepta na kobiecość, tzn. na bycie kobiecą? 
Recepta składa si ę z 4 punktów: 1. kim jestem? (proszę pomyśleć o swych dobrych i złych stronach, o tym 
czego Pani pragnie, kim chciałaby Pani być), 2. z kim mogę osiągnąć upragnione cele 3. za pomocą jakich 
środków mogę to osiągnąć? (wykształcenie, kariera, dzieci, partner, itd) 4. Po co mam to robić7 Jeśli Pani 
odpowie sobie na te 4 pytania, to stworzy Pani przepis na kobiecość, taką jakiej Pani pragnie. 

Kobieta samotna . Znaczy gorsza ? 
Dlaczego w naszym społeczeństwie kobieta samotna traktowana jest jak dziwoląg. Beż męża i gromadki 
dzieci uważana jest za osobę nie spełnioną. Czemu ty lko macierzyństwo, małżeństwo są uznawane za główne 
atrybuty kobiecości? Czy muszę z przymusu wychodzić za mąż, urodzić dzieci, aby być uważana za kobiecą? 
Nie musi Pani tego robić z przymusu. Nie powinna Pani tego robić z przymusu. W naszym społeczeństwie 
zdecydowana większość (90%) kobiet i mężczyzn zawiera związki małżeńskie i posiada dzieci. Nic przeto 
dziwnego, że ten wzorzec zachowania dla obu stron (nie tylko dla kobiet) jest ważnym elementem samooceny 
- oceny społecznej. Źle jest jeśli kogoś kto wybiera inny wzorzec zachowania, ocenia się negatywnie, tylko 
dlatego, że jest to wzorzec inny. W tym sensie część osób, które poświęcają się macierzyństwu, rodzinie 
i nie znajdują w tej sferze spełnienia, przydaje większą wartość swoim zachowaniom, aby chronić się przed 
wątpliwościami, a w konsekwencji prezentuje postawę nietolerancyjną wobec innych. Samotna kobieta na 
pewno nie znaczy gorsza, ale w znacznej części przypadków jest nieszczęśliwa. 

Co Pan myśli o kobietach, dla których największą wartością jest rodzina I rezygnacja z sukcesów 
zawodowych? Moim zdaniem jest to jak najbardziej naturalne. 
Jeśli jest to wartość autentycznie przeżywana, a rezygnacja z kariery nie wywołuje skrywanej, tłumionej 
frustracji, to myślę, że jest to właściwy wybór kobiety. Nie używałbym określenia „naturalny", gdyż inne 
wartości można wówczas traktować jako nienaturalne, niepożądane, nie warte starań. 

Kobiecość CTf usługi? 
Jak 2aakceptować kobiecość, gdy jest się dla mężczyiny tylko obiektem do zaspokajania wszelkich potrzeb: 
seksualnych, kulinarnych, czy innych, typu praczki, sprzątaczki. Mam wątpliwa~ ery na tym polega kobiecość, 
czy to bycie tylko na usługi . Kiedy mam poczuć się kobietą w takiej sytuacji? 
Są oczywi ście mężczyźn i, którzy tak kobiety traktują. Nie ma możliwości zachowania kobiecości 

w obecności takiego „typa". A kobiecość na pewno na tym nie polega, że jest się „na usługi". Myślę, że 

w takiej sytuacji należy głęboko się zastanowić nad sensem związku z takim mężczyz ną. 

www.twojstyl.pl 



JAK CHRZEŚCIJANIN MA 
POSTRZEGAĆ DZISIAJ KOBIETĘ? 

. W JAKI SPOSÓB KOBIETA -
CHRZESCIJANKA POWINNA WIDZIEĆ 
SWOJĄ ROLĘ W SPOŁECZEŃSTWIE 

I W KOŚCIELE? 

Wraz ze zmieniającym i się czasami przekształceniu 
ulega spojrzenie na rolę i zadania przedstawicieli 
obu pici. Duże i pozytywne zmiany zaszły na 
tym polu przede wszystkim w wieku dwudziestym, 
gdy kobieta otrzymała prawa wyborcze, zaczęła 
aktywnie współtworzyć życie świata nauki, kultury, 
polityki, gospodarki. Obszary, gdzie obecne są 

kobiety, stopniowo ogarnęły całość życia społecznego 
dużej części współczesnego świata . 

Stawia to jednocześnie człowieka wobec pytania o wzajemne relacje pomiędzy obu piciami. 
Jest to o tyle istotne zagadnienie, że dotyczy istoty bycia kobietą lub mężczyzną. Nie bez znaczenia 
pozostaje fakt, że rzeczywiście kobiety niejednokrotnie były zmuszone do "zdobywania" nowych form 
swojej obecności w społeczeństwie . Ten duch walki , choć siłą rzeczy stracił swój pierwotny impet 
z racji zmian społecznych , pozostał jednak jako pewne t1o sytuacji, w jakiej widzą siebie niektóre 
przedstawicielki nurtów feministycznych . Trudno nie dostrzec tych tendencji także w naszym kraju, 
szczególnie po 1989 roku, choc iaż trzeba przyznać , ie w tzw. kwestii kobiece] mentalność naszego 
społeczeństwa w swojej zdecydowanej większości odbiega od propozycji lub istniejących już modeli 
np. w USA czy w Europie Zachodniej . 

Podjęcie tematyki roli 1 zadań mężczyzny oraz kobiety w ramach społeczeństwa I Kościola nie stanowi 
chęci zanegowania roll I obecności kobiety, która w przeszłości byla jej niesłusznie odmawiana. 
Właściwa harmonia przywrócona przez Chrystusa powoduje, że małżonkowie chrześcijańscy są 
szczególnie powołani do odkrycia pierwotnego zamiaru Stwórcy wobec mężczyzny I kobiety, ale także 
do stania się jej przykładem i znakiem wobec Innych Judzi. 

Owa wzajemność relacji wypływa przede wszystkim z faktu, że kobieta i mężczyzna są wobec siebie 
komplementarni. Jest to komplementarność o charakterze fizycznym, psychicznym i duchowym. 
i tutaj wiaśnle znajduje się często żródło nieporozumienia pomiędzy chrześcijańskim spojrzeniem 
na człowieka a niektórymi tendencjami fem inistycznymi. Płciowość nie może być traktowana jako 
mało znaczący dodatek do naszego człowieczeństwa . Wręc:z przeciwnie - ona wyznacza charakter 
naszego człow1ec.zeństwa . Nikt z nas nie jest tył ko po prostu cziowiekiem. Każdy jest człowiekiem 
jako mężczyzna lub jako kobieta. Bycie mężczyzną lub kobietą sięga do samej głębi nas samych. Nie 
tylko cechy zewnętrzne stanowią o różnicy między nami, ale wręcz sam sposób przeżywania naszego 
człowieczeństwa . Stąd konieczność nie niwelowania różnic, ale budowania relacji. Relacje bowiem 
tworzyć będą harmonię , przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości każdego z nas. 

Chrześcijańskim kluczem do spojrzenia na wymiar ludzkiej płciowości jest więc wzajemne 
poszanowanie odrębności oraz współpraca . Nie można spłycać wymiaru ludzkiej płciowości, ale 

zaangażować go możliwie jak najszerzej w codzienność 
i rozwój świata, w którym żyjemy. Tutaj z pewnością 
niezastąpiona pozostaje rola kobiety. Kobieta bowiem 
jest w naturalny sposób szczególnie nastawiona na 
drugiego człowieka . Wyjątkowo dobitnie brzmią słowa 

mówiące o sile, którą posiada do przeciwstawiania się 

przeciwnościom i do czynienia życia możliwym, mimo 
niejednokrotnie ekstremalnych warunków. To, co Kościół 
chce również podkreślić, to fakt, że wartość kobiety nie 
może ograniczać się wyiączn1e do prokreacji. Sensem 
życia chrześcijańskiego jest bycie darem dla drugiego 
i może się to realizować w wielu wymiarach. 

W sprawie godności kobiety i wspóldziaiania obu płc i jest 
jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie na płaszczyżnie 
legislacyjnej, która również musi odzwierciedlać prawdę 
o ludzkiej płciowości, dając kobiecie możJiwość realizacji 
tego, co jest dla nie] jak na]bardzieJ naturalne - zajmo
wania się domem i macierzyństwa, które nigdy nie może 
być pomijane w całościowym spojrzeniu na zagadnienie 
roli kobiety. Nie oznacza to, że inne role spoieczne 
(np. publiczne) nie przynależą do powołania kobiety -
chodzi jednak o to, aby kobiety ani poprzez propagandę, 
ani poprzez spoieczne regulacje, nie były zmuszane 
do czynienia wyborów kosztem swojego podstawowego 
powołania. 

Ks. Andrzej Dańczak, Głos z Rzymu o roli i godności kobiety, 

nowezycie.arch id iecezja. wroc. pl 
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Nigdy nie slyszalem o Elfriede Jelinek, więc na temat jej twórczości nic nie powiem - wyznał pisarz 

Paweł Huelle. Podobnie Jerzy Pilch: Jelinek7 Nigdy nie slyszalem, nie znam ani jednego jej slowa. 

Nie sądzę, żeby to byt wybryk komisji noblowskiej, jakim byt np. Dario Fo. Ale na pewno nie jest 

wiele lepsza od Tadeusza Konwickiego. Czemu jemu nie dać Nobla.? 

Oskarżanie i skargę mam po prostu we krwi - mówi Elfriede Jelinek, świeżo upieczona austriacka 

laureatka literackiego Nobla (2004). - Pisanie jest konieczne, aby uszlo ze mnie napięcie, bo 

inaczej pęknie mi czaszka. 

Gwałtownych oskarżeń pełne są jej książki, skarg i samooskarżeń - wywiady, których udziela 

coraz rzadziej. Oskarża mężczyzn i patriarchalne społeczeństwo o dręczenie i wykorzystywanie 

kobiet, swych austriackich rodaków - o historyczną amnezję, oskarża matkę o tyranię, a ojca 

- o psychiczną słabość. Niewiele wiadomo o jej życiu, w ostatnich latach prawie nie wychodzi 

z domu. - Jedyne, czego chcę, to żyć w odosobnieniu. Pragnę tylko, żeby zostawiono mnie 

w spokoju - mówiła, uśmiechając się przepraszająco, do szturmujących jej dom dziennikarzy 

w dniu przyznania Nobla. Najbardziej boi się stawy. - Pisarzom nie wolno być stawnymi. To 

przekleństwo. Trzeba obserwować z ukrycia. I potem uderzać jak żmija piaskowa. 

Elfriede jest późnym dzieckiem - kiedy jesienią 1946 r. przyszła na świat w niewielkim miasteczku 

Murzzuschlag w Styrii w południowo-wschodniej Austrii, matka miała 53 lata, a ojciec 58 . Rodzice 

pochodzili z kompletnie różnych światów; zderzyly się one nad moją glową i mnie rozgniatają 

mówi Jelinek. Matka, z zamożnej mieszczańskiej rodziny katolickiej, była pełna energii i ambicji. 

Z tego, co mimochodem wspomina Elfriede, po wojnie to ona troszczyła się o finanse rodziny. 

Ojciec byt czeskim Żydem, bratankiem Trockiego, socjalistą, prawdopodobnie także agentem GRU, 

naukowcem, człowiekiem bardzo wrażliwym. Wojnę przetrwał dzięki temu, że jako chemik był 

nie do zastąpienia przy badaniach naukowych na cele wojenne. To on opracowywał metody 

użycia gazów w hitlerowskich obozach zagłady. Wkrótce po wojnie zachorował psychicznie. Zmarł 

w klinice psychiatrycznej w 1972 roku. 

- Już kiedy bylam dzieckiem, ojciec zmusza! mnie do oglądania filmów, w których pokazywano 

góry zwlok w obozach koncentracyjnych - wspomina Jelinek. - Historia mojej rodziny to dla mnie 

zobowiązanie już od dziecka. To stalo się cząstką mnie samej i zawsze, gdy dostrzegam jakieś 

tendencje totalitarne lub autorytarne, od razu muszę krzyczeć. To chyba pragnienie pomszczenia 

ojca, które towarzyszy mi przez cale życie. 

Więź Elfriede z matką jest zupełnie inna. Niemcy mają na to słowo „Hassliebe'', czyli 

mitośćnienawiść. Matka pragnęła dla córki kariery artystycznej, widziała w niej cudowne 

dziecko. Jako trzyletnią dziewczynkę posiała Elfriede na lekcje tańca, wkrótce potem na muzykę. 

Przedpołudniami Elfriede chodziła do przyklasztornej szkoły, o której w na poty autobiograficznym 



eseju pisze z nienawiścią: Szkota to przeciwieństwo życia i - co gorsza - można w niej oduczyć 

się żyć, bo trzeba się uczyć. Mtodzieńczy zapat zatamuje się i szybko umiera, bo nie jest 

w stanie wzlecieć w niebo. Każda szkota, a klasztorna w szczególności, to hierarchia i wtadza, 

nauka zaktamania i postuszeństwa, koszmar niewoli, coś wstrętnego. Wszystko, co radosne, jest 

tu zabronione. Do dziś nie mogę sobie wyobrazić, że można dobrowolnie chodzić do szkoty - pisze 

Jelinek. 

Całą młodość Elfriede spędziła na ćwiczeniu - baletu, skrzypiec, fletu, organów. Traumatyczne 

doświadczenie tego drylu przetworzyła w powieści „Pianistka"; to rzecz o niszczącym związku 

despotycznej matki z córką. - Zostalam tak wychowana, że nie umiem się niczym cieszyć. Miatam 

być artystką, ale nawet sztuka nie miata sprawiać mi radości - powiedziała Jelinek. - To pewne, 

matka mnie zniszczyta. Mimo to, a może i dlatego, Elfriede nigdy nie rozstała się z matką, nawet 

po wyjściu za mąż za mieszkającego w Monachium informatyka Gottfrieda Hungsberga. Przez 

całe życie mieszkata w zbudowanej przez matkę willi w zacisznej, peryferyjnej dzielnicy Wiednia 

Hutteldorf. Uliczki wiją się tu po łagodnych zboczach zielonych wzgórz, choć do centrum jest 

tylko pół godziny tramwajem. Dopóki żyta, matka mieszkała na piętrze, a Elfriede na dole. Latami 

córka pielęgnowała starzejącą się despotyczną kobietę. Odejście 97-letniej matki w 2000 r. byto 

dla Jelinek szokiem, z którego, jak sama przyznaje, nie otrząsnęta się do dziś. - Pozostat we 

mnie paniczny strach przed starością. Moim zdaniem należatoby we wtaściwym czasie popetnić 

samobójstwo - powiedziała dziennikarzowi „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". To wtedy 

kompletnie wycofała si ę z życia publicznego, przestała niemal wychodzić z domu, unika kontaktów 

z prasą, nie odbiera przyznawanych jej nagród. Do Sztokholmu po Nobla też nie chciała pojechać. 

- W tej chwili nie mogę znieść, że ktoś na mnie patrzy, nie potrafię zrezygnować z życia w zaciszu 

- wyjaśniała swą decyzję. 

Pisanie stało się dla młodziutkiej Elfriede drogą ucieczki spod kurateli matki. Pierwsze próby 

poetyckie podjęła podczas studiów. W wiedeńskim konserwatorium uczyła się gry na organach 

i kom pozycji, na uniwersytecie chodziła na historię sztuki i języki obce. Już w 1967 r. ukazał się 

jej pierwszy tomik wierszy „Ci e ń Lisy" W 1968 r. wskutek komplikacji poaborcyjnych przeszła 

załamanie nerwowe - przez rok nie była w stanie wyjść na ulicę. Aby pokonać psychozę, pisze. 

Kiedy choroba odchodzi, Elfriede wraca na studia, poznaje innych początkujących pisarzy i zaczyna 

publikować w awangardowym czasopiśmie literackim „Manuskripte'', któremu wierna jest do dziś. 

Angażuje się też politycznie podczas rewolty studenckiej 1968 r., a w 1974 r. wstępuje do Komu

nistycznej Partii Austrii KPÓ. Jej członkiem pozostaje aż do 1991 r. 

- Przeszlam z katolicyzmu na komunizm - oświadczyta w wywiadzie dla tygodnika „Die Zeit" 

w 1990 r, dziw iąc się, że jej rozmówca wątpi, czy socjalizm to słuszna ideologia. - Państwo musi 

poskramiać naturalną sktonność kapitalizmu do dzikiego rozpleniania się. Państwo powinno być 

w tym surowe i dyktatorskie. Kilka lat później w rozmowie z litewską dziennikarką wyjaśnia swe 

zaangażowanie polityczne inaczej - Powiedzmy, że praktykuję idealistyczną, przedchrześcijańską, 

wulgarną wersję marksizmu. Ale nigdy nie bytabym komunistką w kraju, gdzie ludzie są uciskani 

- usprawiedliwia się. - Chciatam, żeby KPÓ równoważyta prawicowy, bardzo katolicki świat 

w Austrii, żeby przekroczyta barierę 5 proc. i weszta do parlamentu. Kiedy wszyscy gnają 

w prawo, chcialoby się, aby przynajmniej parę osób paszto w lewo. Ale socjalistą można być 

tylko tam, gdzie socjalizm nie jest ustrojem państwa. Dziś Jelinek nadal uważa się za osobę 

o przekonaniach lewicowych. Nie jest to jednak konsekwentny system światopoglądowy, raczej 

instynktowna sympatia dla uciskanymi i równie instynktowny opór wobec całego establishmentu 

politycznego Austrii: kunktatorskich socjaldemokratów, tchórzliwych i reakcyjnych konserwatystów, 

wreszcie niebezpiecznie brunatnej partii Jbrga Haidera. 

- Jelinek jest najsurowszą i najbardziej bezlitosną moralistką, jaką Austria kiedykolwiek przeciwko 

sobie wydata na świat - uważa Sigrid Lbffler, krytyczka literacka i znawczyni jej pisarstwa. Jelinek 

brzydzi historyczne zakłamanie Austriaków, którzy do dziś uważają się za pierwszą ofiarę Hitlera, 

a zapominają o entuzjastycznych tłumach wiwatujących na cześć Fuhrera na wiedeńskim placu 

Bohaterów w marcu 1938 r. Zapominają o udziale Austriaków w nazistowskich elitach i o swym 

głęboko zakorzenionym antysemityzmie. Austriackie trupy w szafie to jeden z głównych tematów 

jej twórczości. Powieść „Die Kinder der Toten" ( 1995) - o historycznej amnezji Austriaków - Jelinek 

uważa za dzieło swego życia. 

Wszystkie jej powieści i sztuki teatralne na te tematy budzą nad Dunajem od lat nieustannie gorące 

emocje. Sztuka "Burgtheater" o nazistowskich powiązaniach aktorów tego najsłynniejszego 

wiedeńskiego teatru nie została wystawiona w Wiedniu, lecz w Bonn. W kraju przyniosła Jelinek 

steki obelg ze strony prawicowych mediów. Bulwarowa "Neue Kronen Zeitung", gazeta czytana 

przez połowę Austriaków, jest od lat tubą Jbrga Haidera, lidera nacjonalistyczno-populistycznej 

Partii Wolności, w jego walce z Jelinek i innymi niepokornymi pisarzami austriackimi. Dla Haidera 

to „ptaki kalające własne gniazdo, którym społeczeństwo płaci za to jeszcze wysokie gaże". 

W 1995 r. przed wyborami komunalnymi w Wiedniu Partia Wolności obwiesiła miasto plakatami 

z hasłem „Wolicie Jelinek, Turriniego i Peymanna czy kulturę i sztukę?"; Peter Turrini to krytyczny 

dramaturg, a Claus Peymann - słynny reżyser teatralny, wieloletni dyrektor Burgtheater i admirator 

Jelinek. Pisarka nie pozostawała dłużna Haiderowi. Jego partię nazwała ruchem faszystoidalnym, 

a Haidera - wodzem homoerotycznego związku mężczyzn. Kiedy Partia Wolności w styczniu 

2000 r. weszła do rządu Austrii, Jelinek oświadczyta, że najchętniej wyemigrowataby z kraju. - 30 

lat pisalam przeciwko temu, co dzieje się w Austrii. Nadaremnie - stwierdziła. Nie mogła jednak 

wyjechać ze względu na umierającą matkę, więc - aby zaprotestować - zabroniła wystawiania 



r! 
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w Austrii swych sztuk teatralnych. Napisała też monodram „Das Lebewohl" („Pożegnanie") 

analizujący propagandę i fenomen Haidera. W zesztym roku, zrezygnowana, uchylita zakaz 

wystawiania swych sztuk. - Austria wygra/a. Po ostatnich wyborach [w których konserwatyści 

ponownie utworzyli rząd z Haiderem - red.) skapitulowalam, bo artysta nie może nic zmienić 

- mówi. Jednak zaraz dodaje, że nadal będzie pisać felietony i listy do gazet komentujące 

bieżące wydarzenia polityczne . Oskarżanie ma bowiem we krwi. Wyniesiony z domu sprzeciw 

wobec wszelkiego ucisku zaprowadził Jelinek do feminizmu. - Tak, jestem feministką - powtarza 

w wywiadach. Wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne kobiet to temat powieści Jelinek ,,Lust" 

(„Rozkosz") i „Pianistka", które w krajach niemieckojęzycznych staty się bestsellerami i wzbudzity 

największe skandale. Obie uznano za obsceniczne w opisach seksu i przemocy. W „Rozkoszy" 

nie szczędząc czytelnikowi najbardziej intymnych szczegótów, mówi o dziesiątkach partnerów, 

z którymi uprawiata seks we wszystkich odmianach i pozach, o uczestnictwie w niezliczonych 

orgiach seksualnych, o wtasnych dewiacjach i odchyleniach. Wyznając lakonicznie obojętność na 

użytek, jaki robi ze swojego ciata, przetamuje bariery i uprzedzenia wobec seksu, oddzielając go 

całkowicie od sfery emocjonalnej. Jej książka, uznana za sztandarowy manifest kobiety wyzwolonej, 

wywotata szeroki oddźwięk w wielu krajach i nieprzerwanie utrzymuje się na międzynarodowych 

listach bestsellerów. „ Pianistka", niemalże autobiografia, przeniesiona na ekran w 2001 r. przez 

Michaela Haneke, ukazuje skomplikowany trójkąt między matką, córką i kochankiem córki 

odrzucanym przez matkę i dręczonym przez córkę . Wszystkie książki Jelinek to porywista rzeka 

stów przewalających się przez kartki w rytmie staccato, pisanych jakby bez tchu i pod wewnętrznym 

przymusem - a sceny seksu to apogeum tego stylu i koszmar dla tłumaczy. Skomplikowane gry 

stów, tworzenie dziwacznych neologizmów, używanie dziwnej mieszanki dialektów austriackich, 

bawarskich, dolnołużyckich itd . sprawia, że jej teksty są wyjątkowo trudne w tłumaczeniu . Sama 

też jest ttumaczką (Thomas Pynchon, Georges Feydeau, Eugene Labiche, Christopher Marlowe) 

Napisała również libretto operowe. I szok dla czytelników. - Co chciala Pani osiągnąć tą książką.' 

- zapytała ją dziennikarka po wydaniu „Rozkoszy". - Żeby czytelnik nie przeciąga/ się przyjemnie 

jak świnia w biocie, żeby zbladl przy lekturze - odparta pisarka . Jelinek jest przekonana, że kobiety 

są obiektem wyzysku. - Obsceniczne jest to, co ma pozostać w ukryciu, jak bezplatna praca 

kobiet, która nie pojawia się w żadnych statystykach ekonomicznych - wyrzuca z siebie pisarka. 

W 1990 r. na pytanie o upadek komunizmu odparła: Wtadza Radziecka i dyktatura proletariatu 

na catym świecie, a nie tylko w jednej grupie państw są historyczną koniecznością i stanem 

optymalnym dla ludzkości. Sowiecki komunizm proponuje wszystkim narodom niezw/oczny 

demokratyczny pokój i niezwtoczne zawieszenie broni na wszystkich frontach. Zapewnia on 

oddanie gruntów obszarniczych, apanażowych i klasztornych bez odszkodowania do dyspozycji 

komitetów chlopskich, broni prawa żolnierza realizując catkowitą demokratyzację armii, ustanawia 

kontrolę robotniczą nad produkcją, troszczy się o dostawę zboża do miast i artykutów pierwszej 

potrzeby na wieś, zapewnia wszystkim narodom zamieszkującym Rosję rzeczywiste prawo 

do samookreślenia a kobietom rozwody i aborcję bez żadnych ograniczeń. Obawiam się, że 

znowu kobiety będą musiaty zaptacić za reakcyjne, burżujskie, faszystowskie ciągoty synów 

i kochanków, że zostaną odepchnięte od możliwości proletariacka-feministycznej samorealizacji 

przez pracę i seks. Owszem, kobiety są z pewnością zdolne do okrucieństwa, ale nie byto jeszcze 

Hitlera kobiety - argumentuje. - Kobiety mogą w straszny sposób być wspólnikami zbrodni, bo 

są sklonne ulegać osobom mającym wladzę. Ale to nie one stworzyly nazizm - mówi w jednym 

z wywiadów. Przyznanie literackiego Nobla Jelinek potraktowata jako nagrodę dla wszystkich 

pisarek. - Będąc kobietą, czyli cztonkiem uciśnione; kasty, muszę, czy chcę, czy nie, dzielić tę 

nagrodę z innymi kobietami. Nie wolno mi mówić „ja ''. - powiedziała w wywiadzie dla „Die Presse". 

Jelinek co rano siada do komputera i zapełnia kolejne strony. Pisze, żeby się utrzymać, 

ale przede wszystkim , żeby wyładować napięcie psychiczne. Wściekłość , agresję, nienawiść. -

Mogę być twórcza tylko dzięki negatywnym emocjom. Gdybym siebie /ubita, bytoby mi przyjemnie, 

ale bym nie pisata - powiedziała w drastycznie szczerym wywiadzie dla „Die Zeit" z 1990 r. 

Sprowokowana przez dziennikarza mówiła wtedy, jak nienawidzi siebie samej . Przyznata, że 

próbowała samookaleczenia. Na pytanie, czy chciałaby mieć inne ciało, odpowiada: - Nie, ale 

takiego kutasa jak mężczyźni też bym nie chciata mieć. Najchętniej nie miatabym nic. Anioty też 

nie mają genitaliów Tak, chcialabym być istotą bezcielesną lub sptonąć jak kawalek bibulki. -

Pragnę się ukryć, a kiedy wtożę na siebie coś spektakularnego, to mogę się za tym schować - tak 

wyjaśnia swą fascynację modą. W dokumentalnym filmie Hanny Laury Klar „Elfriede & Elfriede" 

Jelinek z zapałem przymierza eleganckie stroje w butiku i rozprawia z przyjaciótką poetką Elfriede 

Gerstl o biżuterii. Zawsze jest starannie umalowana i uczesana: blada pociągta twarz, wysokie 

czoło, jasne proste włosy spadające na ramiona, grzywka zaczesana i upięta na czubku głowy, 

ciemno pociągnięte brwi i pomarańczowe cienie na powiekach, wąskie karminowe wargi. 

- Moją największą winą jest to, że nie biorę prawdziwego udziatu w życiu. Żyję z drugiej ręki -

mówi Jelinek. Marzy o normalnośc i przeciętnych ludzi, ale robi wszystko, aby tego nie zaznać. 

Od 30 lat prowadzi małżeństwo na odległość. Raz w miesiącu odwiedza męża, który prowadzi 

w Monachium firmę inżynierską . - Mąż jest skrajnym indywidua/istą jak ja, niemalże autystykiem. 

No i nie mamy dzieci. Na pytanie, czemu, odparła: - Nie chciatam, aby niewinna istota musiata 

znosić moje nerwice. Nagroda Nobla to dla niej zaszczyt , ale i strach przed opuszczeniem kokona . 

Dlatego do Sztokholmu nie pojechata. - Najcenniejszą rzeczą w życiu jest czas, a te pieniądze 

pozwolą mi go kupić . Będę mogla zrobić sobie przerwę w pisaniu, będę pisata tylko to, co chcę. 

Jakiż to luksus. 

Na podstawie materiałów internetowych . 



„Amatorki" to opowieść o losach dwóch młodych kobiet: szwaczki Brigitte oraz chłopki Paul i. 
Ich życie nie różni się od stereotypowego wzoru, ale przedmiotem zainteresowania Jelinek 

stają się zależności między kulturowymi kliszami zachowań I społecznymi praktykami władzy. 
Nie mając żadnej własności, Brigitte i Paula mogą liczyć tylko na własne ciała i za ich 

pomocą usiłują wywalczyć sobie byt i pozycję społeczną. Warto zauważyć, że w najściślejszym 
znaczeniu słowo .,proletariat" oznacza właśnie ludzi skazanych wyłącznie na możliwości produkcyjne 
i reprodukcyjne ciała . Walka rozgrywa się na dwóch poziomach: po pierwsze, trzeba zapewnić sobie 

biologiczne przetrwanie, pracując na rzecz innych (czy praca ta będzie opiacana, czy nie), po drugie należy 
uzyskać jak najwyższą cenę na „rynku kobiet" , gdzie najważniejsza okazuje się fizyczna atrakcyjność. Od 

tego ostatniego zależy na ogół to pierwsze, dlatego tak ważne jest, żeby przyćmić mne kobiety i stać się 
wybranym towarem, za który męski konsument będzie w stanie wiele zapłac ić. W powieśc i Jelinek rol się od 
określeń demaskujących wystawienie kobiecego ciała na sprzedaż. Dla Brigitte podstawowym problemem jest 

to, ze poza nią „dostępnych jest na rynku wiele innych ciał , jedyne, co jej pomaga, to przemysł kosmetyczny 
i przemysł tekstylny. brigitte posiada biust, uda, nogi, biodra i cipkę" . Problem w tym, że „inne też to mają. 

czasami nawet lepszej jakości" Innym atutem bohaterki jest młodość, .którą musi dzielić z innymi, na 
przykład z fabryką, jej hałasem I z przepełnionym autobusem". Młodość jednak nie jest cechą trwałą; . brigitte 

ma coraz więcej lat i coraz mniej jest kobietą, konkurencja ma coraz mniej lat i coraz więcej jest kobietą" . 
Walka z konkurencją sprawia, ze kobiety „zamiast mebli z połyskiem kupują nylonowe rajstopy, sweterki 

i mini spódniczki - jako lokatę Inwestycyjną" . 

Katarzyna Szumlewicz, www.feminoteka.pl 

Tekst jest pisany bez użycia dużych liter. Na szczęście zachowano coś na kształt podziału 
na akapity, więc czytelnik nie męczy się tak, jak przy czytaniu .Miasta ślepców" Saramago. 

Dla kogo jednak to utrudnienie jest przeznaczone? Skoro to proza „feministyczna", to pewnie 
dla kobiet, one jednak utrudnienia nie potrzebują - kobieca intuicja i empatia pozwalają 

na odczucie sytuacji obydwu kobiet bez tych karkołomnych utrudnień . Mam wrażen ie , że 

autorka zadrwiła sobie z szufladkujących jej prozę mężczyzn I że te lingwistyczne zabawy są 
przeznaczone właśnie dla panów, którym empatia nie dopisuje I którzy potrzebują realnego 

utrudnienia w czytaniu, bo Inaczej nie dotrze do nich to wszystko, co jest sednem książki 

- różnorodność kobiecych pragnień , zachowar'l , dążer'l , głębOka emocjonalność, pulsująca 

uczuciowość, wahanie i niepewność , lęk, szamotanie się w schematach i stereotypach, 
z których część narzuca społeczeństwo, a część kobiety same sobie. Losy obu kobiet są 
tak podobne, a jednocześnie skrajnie odmienne. Obie pragnęły tylko być szczęśliwe, ale 

Ich wybory mają różne konsekwencje. W obydwu jednak przypadkach mężczyżni są płascy, 
nieprzystępni, puści, opętani chucią. i to nlezale~nie od zajmowanych przez nich pozycji 
społecznych , a kobiety - naiwne. Brigitte osiąga swój cel najwyrażniej przez przypadek, 

a może dlatego, że nie żąda od życia wiele - bo łatwiej zbudować materialny dom u boku 
mężczyzny z aspiracjami, niż spełnić swoje marzenie o wielkiej miłości , a lego właśnie 

pragnęła Paula, wierząc , ze jeśli ona kocha, to będzie kochana. 

www. bi bi ionetka. pl 

Wydaje mi się, że można pisać o równouprawnieniu (wiem, że słowo "feminizm" w Polsce 
trochę straszy) w dwojaki sposób: albo ukazać taką sfeminizowaną, świadomą swej 
wartości jednostkę albo jej przeciwieństwo . Moim zdaniem Jelinek pokazuje nam właśnie 
kobiety, którym Ideaty równości płci są zupełnie obce. To osoby zupełnie niesamoistne, 
szukające ratunku w kimś lub czymś (mąż , dziecko), a takie po prostu łatwo upokorzyć 
I zmiażdżyć Jeśli ma się ochotę. A one jeszcze czasem za to pocałują w rękę . I o tym 
właśnie dla mnie jest ta książka . 

Zgadzam się . Dla mnle to też książka feministyczna, choć nie tylko, ale 
zastanawiam się, czy nie przede wszystkim. Poza tym to nieprawda, że nie ma wątków 
pobocznych, że są tylko dwie kobiety. Jest jeszcze bardzo ważna susi. Trzecia droga, 
która też nie prowadzi do raju. Susi jest rozdarta między wieloletnią tradycją, 
a nowoczesnymi pragnieniami i dążeniami - taka małomiasteczkowa pseudofeministka 
A książka genialna, ociekająca cynicznym humorem, jaki uwielbiam. Choć żeby nikogo 
nie wprowadzić w błąd, trzeba jasno powiedzieć, że humor owszem, ale czarny, nie jest 
to książka wesoła . Raczej może dać doła. ale cytatów starczyłoby na kilkadziesiąt sygnaturek:) 
Na zachętę przykłady (z pamięci) : 

"Io, co myśli większość jest dobrze pomyślane" 

"kobiety wychodzą za mąż, albo giną w inny sposób" 
"lepiej zrobić jedno dziecko na zapas, założywszy zużycie" 
i tak dalej i tak dalej. Sporo gry słów i generalnie czapki z głów przed tłumaczkami 

komentarze czytelników 
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