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Zobaczyć światło. Feminizm z wizją

Ruch feministyczny nadal stanowi jeden z najważniej-
szych nurtów walki na rzecz sprawiedliwości społecz-
nej we współczesnym świecie. Wstępną wersję mojej 
pierwszej feministycznej książki, Ain’t I a Woman?: 
Black Women and Feminism napisałam, gdy miałam 
19 lat. Została ona opublikowana prawie dziesięć lat 
później. Przez te lata coraz bardziej angażowałam 
się w tworzenie teorii feministycznej. Osoby, które 
piszą o współczesnym ruchu feministycznym często 
robią to tak, że wydaje się, iż istnieje jakaś solidna 
podstawa feministycznych zasad i przekonań, które 
od samego początku stanowiły bazę dla tego ruchu. 
Tymczasem, kiedy feminizm wybuchł na dobre 
w latach sześćdziesiątych, pojawiał się w różnych 
środowiskach, wśród kobiet, które często nie wie-
działy, że są jakieś inne podobne grupy. Nie istniała 
jedna, precyzyjnie ustalona platforma tego ruchu. 
Kiedy Betty Friedan pisała o „problemie, który nie 
ma nazwy”1, próbując opisać, jak dyskryminacja ze 
względu na płeć dotyka dobrze wykształcone białe 
kobiety z klas uprzywilejowanych, Septima Clark, 
Ella Baker, Fannie Lou Hamer i Ann Moody oraz inne, 
działające w pojedynkę czarne kobiety w całych Sta-
nach Zjednoczonych, walczyły z seksizmem w ruchu 

1  W Polsce czasem stwierdzenie „a problem that has no name” tłumaczy się 
jako „problem bez nazwy”. Dla zachowania spójności z powstającym w tym 
samym czasie, co przekład niniejszej książki, tłumaczeniem książki Friedan na 
język polski, postanowiłam zastosować wersję zaproponowaną przez tłumaczkę 
Friedan, i tak czynię tu i dalej. Zob. B. Friedan, Mistyka kobiecości, przeł. Agnieszka 
Grzybek, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa, 2012 [przyp. tłum.].
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na rzecz praw czarnych. Zawłaszczając potoczny 
język ruchu wyzwolenia czarnych, białe kobiety 
nazwały swoją walkę z seksizmem „wyzwoleniem 
kobiet” [women’s liberation – przyp. tłum.] 
Nie wiemy, kto pierwszy użył określenia „wyzwolenie 
kobiet”. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, że śle-
dząc historię współczesnych ruchów feministycznych 
dowiadujemy się, że poszczególne kobiety buntowały 
się przeciw seksizmowi właściwie wszędzie. Kiedy 
kobiety te zaczęły się ze sobą spotykać i rozmawiać, 
ich zbiorowy bunt zaczęto nazywać wyzwoleniem 
kobiet, przekształcił się on później w ruch femini-
styczny. 
Feministyczna walka toczy się wszędzie tam, gdzie 
ktokolwiek – kobieta czy mężczyzna – stawia opór 
seksizmowi, opresji czy wyzyskowi wynikającemu 
z różnicy płci. Ruch feministyczny pojawia się wtedy, 
gdy grupy ludzi jednoczą się wokół konkretnej strate-
gii po to, by działać na rzecz zniszczenia patriarchatu. 
Ja sama doszłam do świadomości feministycznej 
w patriarchalnym domu, w którym byłam 
wychowana. Zaczęłam feministyczny bunt wy-
bierając wyższe wykształcenie wbrew poglądom 
mojego ojca oraz lękom mojej matki wynikającym 
z przekonania, że zbyt wiele edukacji uczyni mnie 

„niedostosowaną” do roli prawdziwej kobiety. 
Dołączyłam do ruchu feministycznego na drugim 
roku studiów. Na wszystkich kampusach młode 
kobiety zaangażowane w radykalną politykę (ruch 
wyzwolenia czarnych, socjalizm, ruch antywojenny 
oraz ekologiczny) koncentrowały się na kwestii płci 

społeczno-kulturowej. Bazując na pracy działaczek, 
które zapoczątkowały ruch wyzwolenia kobiet, 
tworząc manifesty i deklaracje, studentki wszystkich 
uczelni chętnie analizowały naszą przeszłość, odnaj-
dywały nasze skryte historie, nasze feministyczne 
dziedzictwo. I kiedy dokonywała się ta praca, powoli 
powstawało kolejne pole nauczania zorientowanego 
na kobiety – teoria feministyczna. 
Inaczej niż feministyczna praca naukowa skupiona 
na odzyskiwaniu historii, odkrywaniu zapomnianych 
bohaterek, pisarek, tudzież praca polegająca na 
dokumentowaniu życia współczesnych kobiet z per-
spektywy nauk społecznych, teoria feministyczna była 
początkowo przestrzenią krytycznej analizy i zmiany 
wyobrażeń o seksistowskim systemie ról płciowych. 
Miała zapewnić rewolucyjny projekt, na którym 
mógłby oprzeć się ruch feministyczny: projekt, który, 
gdyby udało się go zrealizować, doprowadziłby 
do zmiany kultury patriarchalnej. Pod koniec lat 
siedemdziesiątych feministyczne teoretyczki były już 
zaangażowane w dialektyczną krytykę myśli femini-
stycznej, wyrosłej z radykalizmu lat sześćdziesiątych. 
Ta krytyka stworzyła podstawy dla rewizjonistycznej 
teorii feministycznej.
Podstawy feministycznej teorii i praktyki zachwiały 
się, gdy kobiety kolorowe i ich białe sojuszniczki 
zaczęły podważać przeświadczenie, w myśl którego 

„płeć społeczno-kulturowa” stanowi podstawowy 
czynnik determinujący los kobiety. Nadal świet-
nie pamiętam, jak denerwujące dla wszystkich 
uczestniczek pierwszych zajęć studiów kobiecych, 
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na jakie uczęszczałam (w grupie poza mną były 
wyłącznie białe kobiety w większości z uprzywile-
jowanej klasy społecznej) było to, że przerywałam 
dyskusję o źródłach dominacji, w której twierdzono, 
że czynnikiem najważniejszym po przyjściu na świat 
dziecka jest płeć. Twierdziłam, że kiedy rodzi się 
dziecko czarnych rodziców, czynnikiem, który jest 
brany pod uwagę jako pierwszy jest kolor skóry, 
i dopiero potem płeć społeczno-kulturowa, gdyż to 
rasa i płeć będą determinowały życie tego dziecka. 
Dostrzeżenie wzajemnie powiązanej natury płci 
społeczno-kulturowej, rasy i klasy zmieniło kierunek 
myśli feministycznej. 
Już na dość wczesnym etapie działania w ruchu femi-
nistycznym zorientowałyśmy się, że dużo łatwiej jest 
zaakceptować fakt, iż to splot płci społeczno-kulturo-
wej, rasy i klas determinuje los kobiet, niż zrozumieć, 
w jaki sposób ta świadomość powinna kształtować 
i przenikać feministyczną praktykę. Choć feministki 
często rozmawiały o konieczności budowania 
masowego ruchu feministycznego, nie istniała żadna 
wspólna podstawa pozwalająca na jego stworzenie. 
Ruch wyzwolenia kobiet został nie tylko zbudowany 
na wąskiej platformie, ale też zajmował się przede 
wszystkim problemami istotnymi głównie dla 
(zazwyczaj białych) kobiet z klas uprzywilejowanych. 
Potrzebowałyśmy teoretycznej mapy oraz strategii 
dla masowego ruchu społecznego, teorii. która pod-
dałaby kulturę analizie z perspektywy feministycznej, 
zakorzenionej w konkretnym rozumieniu płci spo-
łeczno-kulturowej, rasy i klasy. Właśnie w odpowiedzi 

na tę potrzebę napisałam książkę Teoria feministyczna. 
Od marginesu do centrum. 
W dzisiejszych czasach powoływanie się na płeć 
społeczno-kulturową, rasę i klasę stało się tak 
powszechne wśród osób zajmujących się feminizmem, 
że łatwo zapomina się o tym, iż większość pierwszych 
teoretyczek feministycznych była biała i pochodziła 
z klas uprzywilejowanych oraz była źle nastawiona 
wobec przyjmowania takiej [wielowątkowej – przyp. 
tłum.] perspektywy. Radykalne czy rewolucyjne 
feministyczne uczone, które chciały mówić o płci 
społeczno-kulturowej z rasowo-płciowo-klasowej 
perspektywy, były oskarżane o zdradę, niszczenie 
ruchu feministycznego, zmienianie jego głównego celu. 
Nasze prace były często ignorowane lub bezlitośnie 
krytykowane, uznawane za niewystarczająco akade-
mickie lub zbyt polemiczne. W tych czasach kobiety 
kolorowe były często zachęcane przez białe towa-
rzyszki do mówienia o rasie, podczas gdy nasze prze-
konania o wszelkich innych aspektach ruchu kobiecego 
były ignorowane. Skutecznie sprzeciwiałyśmy się tej 
gettoizacji naszych poglądów, starając się zarazem 
z całym zaangażowaniem tworzyć teorię feministycz-
ną obejmującą szereg spraw ważnych dla feministek. 
Właśnie to zaangażowanie stanowi etyczną podstawę 
Teorii feministycznej. Od marginesu do centrum.
Jednym z najbardziej pozytywnych aspektów ruchu 
feministycznego było zawsze tworzenie środowiska 
intelektualnego, w którym wspierana jest dialektycz-
na krytyka i wymiana. Dzięki głosom radykalnych 
teoretyczek, w tym kobiet kolorowych, oblicze 
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feministycznej teorii i praktyki ulegało zmianie. 
Wiele nieuświadomionych białych kobiet przełamało 
mur zaprzeczeń i rozpoczęło analizę własnego 
dotychczasowego pisania i mówienia o płci społecz-
no-kulturowej. W naszym społeczeństwie nie było 
dotąd równie samo krytycznego ruchu walczącego 
o sprawiedliwość społeczną, jak ruch feministyczny. 
Właściwa feministkom wola zmiany kierunku w sytu-
acjach, gdy było to konieczne, zawsze była głównym 
źródłem siły i witalności naszej walki. Ta wewnętrzna 
krytyka jest kluczowa dla wszelkiej polityki nasta-
wionej na zmianę. Podobnie, jak nasze życie nie jest 
niezmienne czy statyczne, nasza teoria musi pozostać 
płynna, otwarta i reagować na nowe informacje (…)
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Działania proponowane przez feministyczne grupy 
mają charakter spektakularny, prowokacyjny. Jednak 
prowokacja wydobywa na światło dzienne tylko nie-
które sprzeczności społeczne. Nie pozwala natomiast 
odsłonić tych najbardziej radykalnych. Feministki 
deklarują, że nie szukają równości z mężczyznami, 
niemniej ich działania dowodzą czegoś zgoła prze-
ciwnego. Feminizm stał się mieszczańską awangardą, 
która podtrzymuje – w odwróconej formie – domi-
nujące wartości. Odwrócenie nie ułatwia przejścia do 
innego rodzaju struktury. Reformizm służy każdemu! 
Mieszczański porządek, kapitalizm i fallogocentryzm 
chętnie włączają w swoje struktury tyle feministek, 
ile potrzebują. Skoro kobiety te stają się mężczyzna-
mi, ostatecznie oznacza to kilku mężczyzn więcej. 
Różnica płci nie polega na tym, że jedni mają penisa, 
a inni nie, ale na tym, czy ktoś jest integralną częścią 
fallicznej męskiej ekonomii, czy nie. (…)

Antoinette Fouque

Odnowienie feminizmu zbiegło się z użyciem 
kategorii ,,opresja”. Dominująca ideologia, czyli tak 
zwany zdrowy rozsądek, mowa codzienna, nie mówi 
o opresji, ale o „kondycji kobiecej”. Odsyła nas to 
do wyjaśnienia naturalistycznego, do ograniczeń 
wynikających z rzekomo niedostępnej dla człowieka 
i niepoddającej się żadnym jego działaniom natury. 
Kategoria „opresji” działa zupełnie inaczej, odsyła 
bowiem do wyboru, wyjaśnienia, do sytuacji o cha-
rakterze politycznym. Określenia: „opresja” i „opre-
sja społeczna” sprawia wrażenie redundancji, gdyż 
polityczne źródło, czyli to, co społeczne, jest przecież 
integralną częścią pojęcia „opresja”. (…)

Christine Delphy Na rzecz feminizmu materialistycznego
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Kobiety muszą zdawać sobie sprawę z tego (a coraz 
więcej nie ma do tej wiedzy dostępu), że feminizm nie 
polega na tym, żeby osiągnąć sukces, zostać dyrektor-
ką w korporacji lub wygrać wybory; nie polega on też 
na tym, by tak jak mąż robić karierę, jeździć na narty, 
spędzać dużo czasu z partnerem i dwójką uroczych 
dzieci – a wszystko dzięki temu, że masz gosposię, 
która czyni to wszystko możliwym, ale sama nie ma 
pieniędzy lub czasu na takie życie; feminizm nie polega 
też na tym, by otwierać Bank Kobiet albo spędzić 
weekend na drogim warsztacie, który zrobi z ciebie 
kobietę asertywną (ale nie agresywną); przede wszyst-
kim zaś nie polega on na tym, że stajesz się agentką 
CIA, policjantką czy generałką piechoty morskiej. 
Ponosimy częściową odpowiedzialność za to, że ten 
wykrzywiony obraz feminizmu jest bardziej rzeczy-
wisty niż to, co same proponujemy. Nie włożyłyśmy 
wystarczająco dużo wysiłku w sformułowanie przej-
rzystych i znaczących alternatywnych analiz, które 
odnosiłyby się do realnego życia, nie stworzyłyśmy 
też aktywnie działających, otwartych grup, w których 
można te kwestie przepracować. (…)

Carol Ehrlich The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Can it be Saved?

Czarne kobiety potrafiły białym kobietom zazdrościć 
(ich wyglądu, ich łatwego życia, atencji, z jaką 
podchodzą do nich „ich” mężczyźni); bać się ich 
(z powodu władzy ekonomicznej, jaką miały nad 
życiem wielu czarnych kobiet), a nawet je kochać 
(jako ich nianie czy służące), ale szacunek dla białych 
kobiet okazał się dla czarnych kobiet niemożliwy […]. 
Czarne kobiety nie odczuwają szczególnego podziwu 
dla białych kobiet jako kompetentnych, pełnych 
osobowości, czy to konkurując z nimi o tych kilka 
dostępnych dla kobiet prestiżowych miejsc pracy, czy 
to przenosząc ich brudy z miejsca na miejsce, zawsze 
widziały w nich rozkapryszone dzieci, śliczne i ze-
psute, ale nigdy prawdziwych dorosłych zdolnych do 
rozwiązywania prawdziwych problemów tego świata. 
Białe kobiety nie znały życia – może z wyboru, może 
wskutek wsparcia otrzymywanego od mężczyzn, 
tak czy siak – nie znały. Były całkowicie zależne od 
małżeństwa lub wsparcia mężczyzn (emocjonalnie 
i ekonomicznie). Konfrontowały się ze swoją seksu-
alnością ukradkiem, zatracając w niej lub ją tłumiąc. 
Te, które mogły sobie na to pozwolić, przekazywały 
zarządzanie domem i wychowanie dzieci innym. 
(Dla czarnych kobiet po dziś dzień jednym ze źródeł 
prawdziwego rozbawienia jest słuchanie feministycz-
nych rozmów o wyzwoleniu, toczących się w czasie, 
gdy na barkach jakiejś sympatycznej czarnoskórej 
babci spoczywają codzienne obowiązki opieki nad 
dziećmi i zmywania podłogi, zaś działaczka na rzecz 
wyzwolenia przychodzi do domu, by doglądać 
porządku, skorygować go i przyjemnie spędzić czas 
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z dziećmi). Jeśli Ruch Wyzwolenia Kobiet potrzebuje 
tych starszych kobiet, by móc się rozwijać, to ma on 
poważny problem. (…)

Toni Morrison What the Black Woman Thinks about Women’s Lib.
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Pisanie Murzynów przyniosło Genetowi o wiele 
większą satysfakcję niż tworzenie Balkonu. Annette 
Michelson, która żyła z Bernardem Frechtmanem 
i zaprzyjaźniła się z Genetem, mimo iż była od niego 
dwadzieścia lat młodsza, wzięła kiedyś tego ostat-
niego do paryskiego kina La Pagode na krótki film 
dokumentalny Szaleni mistrzowie1, nakręcony przez 
Jeana Roucha w 1954 roku. Genet, który pracował 
wówczas nad Murzynami, bezpośrednio się tym 
filmem zainspirował. Zrealizowany w okolicach Akry, 
stolicy ówczesnego Złotego Wybrzeża, opowiada on 
historię grupy Czarnych, należących w większości 
do miejskiego proletariatu Akry, którzy odprawiają 
w buszu pewną ceremonię, wpadają w trans i do-
konują swego rodzaju egzorcyzmu. Jean Cau, który 
w tym czasie był jeszcze w dobrych stosunkach 
z Genetem, opublikowaną na łamach „L’Express” 
w 1958 roku recenzję Murzynów rozpoczął tak:

Widzieli państwo Szalonych mistrzów, reportaż Jeana 
Roucha? Na polanie tropikalnego lasu Murzyni 
odgrywają Białych. Jeden jest Gubernatorem, drugi 
Generałem, inny Żoną Doktora, jeszcze inny Lokomo-
tywą, którą, choć jest maszyną, „poetyka” aktu każe 
zaliczyć do rasy białej. Zaskoczony obserwator sądzi, 
że jest świadkiem zabawy. Ale wkrótce z niepokojem 
zdaje sobie sprawę, że ta zabawa to w rzeczywistości 
ceremonia, która zmierza w kierunku złożenia 
kogoś lub czegoś w ofierze. I rzeczywiście, Murzyni 
zabijają psa, zwierzę szczególnie czczone w ich religii, 

1  fr. Les Maîtres-Fous; tytuł tłumaczony czasem jako Szaleni władcy (przyp. tłum.).
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w przypadku Geneta najważniejszy jest tekst, pod-
czas gdy teatr rytuału opierał się często na improwi-
zacji zespołu, bez ustalonych kwestii, wokół na poły 
religijnego aktu kultu. W istocie określenie „teatr 
egzorcyzmów” dość dobrze opisuje tak Pokojówki, 
jak Balkon i Murzynów, choć tylko te dwie ostatnie 
sztuki mogły powstać pod wpływem Szalonych 
mistrzów.
Latem 1956 roku Genet mówił w wywiadzie: 

„Od dziesięciu lat nie opublikowałem nic nowego. 
Kilka sztuk teatralnych po Dzienniku Złodzieja. 
Napiszę jeszcze kilka sztuk: jedną o Murzynach, 
i zobaczycie, jak będą przemawiali; ludzie będą 
zszokowani. Potem napiszę poemat o śmierci. Ktoś 
taki jak ja widzi śmierć wszędzie, żyje z nią na co 
dzień3.” Zauważmy, że sam Genet za najbardziej 
szokujący aspekt Murzynów uważał wyszukany język, 
jaki zamierzał włożyć w usta czarnych postaci, które 
do tej pory albo w ogóle nie pojawiały się na scenie, 
albo groteskowo na niej bełkotały. „Gdyby mi ktoś 
powiedział, że Czarni tak nie mówią” – wyjaśniał – 

„powiedziałbym, że gdyby przyłożyć ucho do ich serca, 
to właśnie mniej więcej by się słyszało. Trzeba umieć 
usłyszeć to, co niewypowiadane4.” (...)
Genet zawsze podkreślał, że przedstawieniami tej 
sztuki rządzą czarni aktorzy; nie było dla niego mowy 
o tym, by miał im narzucać swoje pomysły. Poza tym, 
jak mawiał, „to sztuka napisana nie dla Czarnych, 
ale przeciwko Białym”. Powtarzał też, że napisał ją 

3  Robert Poulet, „Jean Genet, fouillez l’ordure”.

4  Rozmowa z Madelaine Gobeil, ED, s. 23

popełniając w ten sposób najgorsze świętokradztwo. 
Natychmiastową karą ze tę zbrodnię jest wygnanie 
w ich własny kolor skóry – teraz są Murzynami aż do 
samopotępienia, teraz są gotowi odrealnić, to znaczy 
zrealizować aż po jego ostateczną prawdę, świat 
Białych.

Opis centralnego mechanizmu – Czarni, którzy 
odgrywają Białych, by odtworzyć pewną zbrodnię – 
w równej mierze odnosi się do sztuki Geneta co do 
filmu Roucha, choć bez wątpienia Murzyni sięgają po 
środki, którymi Genet posłużył się już w Pokojówkach, 
Splendid’s i Balkonie: przebraniem, personifikacją, te-
atrem w teatrze. Genet nigdy nie ukrywał długu, jaki 
zaciągnął u Roucha. Gdy Frechtman zaproponował, 
że napisze wprowadzenie do książkowego wydania 
Murzynów, Genet odpisał:

Jeśli nadal nosi się Pan z tym zamiarem, bardzo by 
mi zależało na tym, by zarysował Pan jak najściślejszą 
paralelę pomiędzy moją sztuką a Szalonymi mistrzami. 
Można tu znaleźć mnóstwo kontynuacji, odniesień 
i analogii. Proszę je pokazać. Ale musi Pan wiedzieć, 
że cały ten teatr egzorcyzmów jest już martwy. 
Zapomniany. Już Parawany dość ściśle pokazują 
kierunek, w jakim zmierzam2.

To, co Genet nazywa „teatrem egzorcyzmów”, przy-
wodzi na myśl jeden z głównych teatralnych nurtów 
końca lat sześćdziesiątych, „teatr rytuału” – choć 

2  List 224 do Bernarda Frechtmana (Archiwa IMEC)
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intensywnie seksualna atmosfera niby-naiwnej zaba-
wy w przebieranki (Czarni udają Białych, mężczyźni 
wcielają się kobiety); ta seksualność i ten transwesty-
tyzm wskazują na miejsce „zajęte”, by się tak wyrazić, 
przez kompletną nieobecność homoseksualizmu. 
Nie dość, że mężczyźni występują tu przeciwko 
kobietom, a Czarni przeciwko Białym, martwych 
raz po raz przeciwstawia się żywym. Intensywność 
energii i sugestywność jest tu taka, że, jak mógłby 
to ująć Nabokov, „wszystko się chwieje na krawędzi 
wszystkiego”6.

6  Jeśli jest to dosłowny cytat z Nabokova, to niestety nie udało mi się go 
zlokalizować (przyp. tłum.)

wbrew sobie. Choć inspirował się Szalonymi mistrzami, 
wyjaśniał:

Punktu wyjścia, impulsu, dostarczyła mi pozytywka, na 
której czterej Murzyni w liberiach skłaniają się przed 
małą księżniczką z białej porcelany. Ten rozkoszny 
bibelot powstał w XVIII wieku. Czy w naszych czasach 
można by bez ironii wyobrazić sobie replikę: czterech 
białych służących kłaniających się czarnej księżniczce? 
Nic się nie zmieniło. Co się dzieje w duszach tych 
ciemnych postaci, które nasza cywilizacja wpisała 
w swój obraz świata, ale wciąż pod lekko błazeńską 
postacią kariatydy spod stolika, pokojówki czy lokaja 
serwującego kawę? To lalki z szyfonu, nie mają duszy. 
A jeśli ją mają, to marzą, żeby księżniczkę zjeść.

Czy widząc Murzynów widzimy coś więcej niż ponure 
upiory zrodzone z naszych pragnień? Ale co te upiory 
o nas myślą? Co knują?5

Przesłanie Murzynów trudno ująć w kilku słowach, bo-
wiem, jak w sztukach Harolda Pintera, wszystko tutaj 
opiera się na sugestiach i niedomówieniach, wszystko 
może być interpretowane na różne sposoby, nie 
dlatego, by intryga była niejasna, ale po prostu z tej 
przyczyny, że widzowie przybyli zbyt późno i stracili 
część przedstawienia. Sztukę, która toczy się wokół 
parodii procesu rozgrywanej na scenie, podczas gdy 
za kulisami odbywa się proces prawdziwy, przenika 

5  “Time”, nr 13, 29 marca 1963, s. 53.
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Wybrałam się ostatnio na przedstawienie w San Francisco, w któ-
rym we współpracy z artystkami z Bay Area występowały kobiety, 
które są lub były osadzone w więzieniu okręgowym. Po przedsta-
wieniu udałam się za kulisy, gdzie pod czujnym okiem strażników 
stojących tuż za drzwiami świętowały więźniarki razem ze swoimi 
rodzinami i przyjaciółmi. Jako że pracowałam z niektórymi z nich 
w więzieniu, chciałam pogratulować im występu. Jedna z kobiet 
przedstawiła mnie swojemu bratu, który na początku zareagował 
pustym spojrzeniem. Kobieta od razu go upomniała: „Nie wiesz 
kim jest Angela Davis?! Powinieneś się wstydzić”. Nagle na jego 
twarzy pojawiło się zrozumienie. „Ach”, powiedział, „Angela Davis 

– ta od afro”.
Takie reakcje nie są dla mnie niczym wyjątkowym, odczuwam jed-
nocześnie upokorzenie i pokorę, gdy odkrywam, że zaledwie jedno 
pokolenie po wydarzeniach, które uczyniły ze mnie osobą publiczną, 
jestem pamiętana w związku z fryzurą. Fakt ten jest upokarzający, 
ponieważ redukuje politykę wolności do polityki mody. Uczy też 
pokory, ponieważ takie spotkania z młodszym pokoleniem demon-
strują, jak kruche i zmienne są historyczne obrazy, szczególnie te 
związane z historią afroamerykańską. Spotkanie z młodym czło-
wiekiem, który zidentyfikował mnie jako „tą od afro” przypomniało 
mi o niedawnym artykule w New York Times Magazine, w którym 
wymieniono mnie na liście pięćdziesięciu najbardziej wpływowych 
ludzi, którzy kształtowali trendy w modzie (lub raczej we fryzurach) 
w ostatnim stuleciu1. Nadal uważam za ironiczne to, że przypisuje 
mi się popularność afro, ponieważ tak naprawdę naśladowałam całą 
rzeszę innych kobiet – osób publicznych jak i kobiet, które znałam 
z życia codziennego – gdy przestałam prostować włosy („I began to 
wear my hair natural”) w późnych latach sześćdziesiątych.

1  Zobacz: Carrie Donovan, „Fifty Who Mattered Most”, New York Times 
Magazine, 24 października 1993, str. 122-23. Podpis pod zdjęciem brzmiał: „Angela 
Davis (urodzona w 1944): Fotografie przedstawiające ją w latach 60-tych z nie-
poskromionym afro były wyrazem dumy czarnych Amerykanów. Przekonania 
polityczne stały się częścią mody” (str. 123).
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Jednak to nie redukcja historycznych ruchów politycznych do 
współczesnej mody irytuje mnie najbardziej. Wyróżnienie, jakim 
jest bycie znaną jako „ta od afro”, spotkało mnie głównie w rezul-
tacie bardzo konkretnej ekonomii fotografii reporterskich, dzięki 
której moje zdjęcie przetrwało, jako jedno z niewielu, ostatnie 
dwie dekady. Być może ta właśnie segregacja fotografii spowodo-
wała, że moje zdjęcie zostało włączone do dominującej wtedy kul-
tury dziennikarskiej, głównie ze względu na zarzuty karne, które 
mi stawiano. W każdym bądź razie zdjęcie przetrwało jako część 
mody, oderwane od kontekstu historycznego, w którym powstało. 
Większość młodych, czarnych Amerykanów, którzy znają moje 
imię i to 25-letnie zdjęcie, natrafiło na fotografie i nagrania wideo 
głównie w teledyskach i w montażach na temat historii czarnych 
w popularnych książkach i magazynach. Wewnątrz kontekstu 
interpretacyjnego, w którym nauczyli się sytuować te fotografie, 
najbardziej wyraźnym elementem obrazu staje się właśnie fryzura, 
rozumiana bardziej jako przejaw mody niż wyraz przekonań 
politycznych.
Bezprecedensowe rozpowszechnienie obrazów i nagrań zwią-
zanych z Afroamerykanami w dzisiejszych czasach ma mnóstwo, 
często zaprzeczających się, implikacji. Z jednej strony stanowi 
obietnicę zachowania pamięci wizualnej starszych i minionych po-
koleń, pamięci zarówno o znanych ludziach jak i tych, o których 
nie było głośno. Z drugiej strony pamięci tej grozi ahistoryczność 
i apolityczność. „Fotografie są reliktami przeszłości”, pisze John 
Berger. Są „śladami tego, co się wydarzyło. Jeśli żywi przyjmą tę 
przeszłość, jeśli stanie się ona integralną częścią procesu, w któ-
rym ludzie tworzą własną historię, wtedy wszystkie fotografie 
będą potrzebować żywego kontekstu, będą trwać zamiast być 
zawieszone w czasie”2.
Dawniej, gdy już komentowałam siłę obrazów, którymi reprezen-
towano moją osobę podczas procesu, robiłam to nieformalnie. 

2  John Berger, About Looking (Nowy Jork, 1980), str. 57.

Być może wiązało się to z moją niechęcią do skonfrontowania 
się z tymi zdjęciami jako czymś, co w pewnym stopniu ukształto-
wało moje doświadczenia w tamtych czasach. Niedawny powrót 
tych obrazów, zastosowanych w kontekstach, które prezentują 
afro przede wszystkim jako modę – rewolucyjny styl – sprawiło, 
że na nowo rozważam obie te rzeczy w kontekście historycz-
nym, w którym powstały (i w którym doświadczałam ich po raz 
pierwszy) oraz wewnątrz kontekstu „historycznego” w którym są 
często postrzegane dzisiaj, jako „zawieszone w czasie” momenty.
We wrześniu 1969 roku Rada Regentów Uniwersytetu Kali-
fornijskiego zwolniła mnie ze stanowiska na wydziale filozofii 
na UCLA z powodu mojego członkowstwa w Komunistycznej 
Partii Stanów Zjednoczonych. W lecie następnego roku zostałam 
oskarżona o morderstwo, porwanie i spisek z powodu moich 
działań w imieniu George’a Jacksona i Braci Soledad. Rozpo-
wszechnienie różnych moich zdjęć – wykonanych przez dzien-
nikarzy, śledzących mnie policjantów czy aktywistów – odegrało 
ogromną rolę w zmobilizowaniu opinii publicznej przeciwko mnie, 
jak i w rozwoju kampanii, która doprowadziła później do mojego 
uniewinnienia.
25 lat później, wiele z tych zdjęć jest ponownie używanych 
i umieszczanych w nowych kontekstach na przeróżne sposoby, 
które są ekscytujące i niepokojące zarazem. Gdy moje zdjęcia 
weszły do publicznego obiegu po raz pierwszy, w pełni zdawałam 
sobie sprawę z potęgi aparatu, z jego inwazyjnej i transforma-
cyjnej mocy i z tego, jak mojemu wizerunkowi nadawany był 
kontekst ideologiczny, co pozostawiało mnie z niewielką lub 
wręcz zerową kontrolą nad własnym obrazem. Z jednej strony 
przedstawiano mnie jako spiskującego, komunistycznego potwora 
(czyli wroga USA), który poprzez swoją nieokiełznanie, naturalne 
włosy symbolizował czarną bojowniczość (czyli wrogość wobec 
białych). Dla autorów niektórych nienawistnych listów, które 
wtedy dostawałam, Rosja i Afryka zlewały się ze sobą. Mówio-
no mi, żebym „wracała do Rosji” i, często w tym samym zdaniu 
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się częścią mody i nostalgii zaledwie jedno pokolenie później.
 Po tym, jak plakaty FBI zostały rozmieszczone na pocztach 
i w budynkach rządowych i zostały pokazane w programach 
telewizyjnych takich jak The F.B.I., magazyn „Life” opublikował 
prowokacyjny numer z dużym artykułem o mnie. Artykuł został 
zilustrowany moimi zdjęciami, od dzieciństwa aż po moment, 
w którym zostałam zwolniona z UCLA, i skupiał się na powodach, 
dla których miałabym porzucić pewną trajektorię ku realizacji 
amerykańskiego marzenia klasy średniej na rzecz niepewnego ży-
wota „czarnej rewolucjonistki”. Biorąc pod uwagę wysoki nakład 
tego ilustrowanego magazynu5, doświadczyłam czegoś, o czym 
mówił Barthes, gdy pisał: „czuję, że Fotografia stwarza moje ciało 
lub powoduje jego martwicę, według własnej zachcianki (przy-
kład tej śmiercionośnej władzy: niektórzy z komunardów zapłacili 
życiem, godząc się na pozowanie na barykadach: pokonani, zostali 
rozpoznani przez policjantów Thiersa i prawie wszyscy rozstrzela-
ni)”6. Mój portret, umieszczony w naturalnej wielkości na okładce 
magazynu, dotarł do takiej samej, jeśli nie większej grupy ludzi, 
jak o wiele mniejsze zdjęcia na plakatach FBI. Gdy kupowałam 
magazyn w sklepie, sama miałam okazję zobaczyć mój portret 
na okładce i byłam przekonana, że szef FBI, J. Edgar Hoover, miał 
swój udział w publikacji artykułu. Zdawało mi się, ze okładka jest 
przede wszystkim spotęgowanym listem gończym. Co więcej, 
artykuł w dość przekonujący sposób tłumaczył dlaczego moje 
zdjęcia powinny być kojarzone z bronią i niebezpieczeństwem.
Fotografia, która znalazła się na okładce mojej autobiografii 
wydanej w 1974 roku, została wykonana przez znanego fotografa, 

5  Zobacz: The Path of Angela Davis: From Promising Childhood to Desperate Flight, 
„Life”, 11 września 1970, str. 20-27. We wczesnych latach 60-tych magazyn Life miał 
około czterdzieści milionów czytelników. Zobacz: Gisele Freund, Photography and 
Society (Boston, 1980), str. 143.
6  Roland Barthes, Światło obrazu: Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel 
(Warszawa, 2008), str. 23-24.

(w związku z moją fryzurą), kazano „wracać do Afryki”. Z drugiej 
zaś strony, bardziej przychylne mi interpretacje przedstawiały te 
zdjęcia – prawie zawsze jedno z nich, na którym mam szeroko 
otwarte usta – jako obrazy charyzmatycznej i głośnej rewolucjo-
nistki gotowej do poprowadzenia mas na barykady. Jako, że nie 
uważałam się ani za potwora, ani za charyzmatyczna przywódczy-
nię, czułam się całkowicie zdradzona w obu przypadkach: po-
krzywdzona pierwszymi interpretacjami i niegodna tych drugich.
Gdy zostałam zwolniona przez regentów3 Uniwersytetu Kalifornij-
skiego w 1969 roku, w różnych gazetach, magazynach i w telewizji 
pojawił się cały przekrój moich zdjęć. Jednak dopiero po tym, gdy 
postawiono mi zarzuty w związku ze strzelaniną w sądzie okrę-
gowym w Marin, zdjęcia te stały się, jak to określiła Susan Sontag, 
częścią „ogólnego wystroju naszego otoczenia”4.
W tym sensie zaczęły mnie przerażać. Decyzja FBI, aby wciągnąć 
mnie na listę 10 najbardziej poszukiwanych przestępców w kraju, 
wywołała lawinę strachu. Choć ukrywałam się przez ponad 
miesiąc zanim zobaczyłam zdjęcia, które FBI zdecydowało się 
wykorzystać w liście gończym, musiałam zacząć się zastanawiać 
w jaki sposób będę przedstawiana, gdy będę próbowała stworzyć 
wizerunek odmienny od uzbrojonego i niebezpiecznego zbie-
ga. Użyłam rekwizytów takich jak peruka z prostymi, czarnymi 
włosami i doklejane rzęsy, zastosowałam więcej cienia do powiek, 
kredki do oczu i różu na policzki niż kiedykolwiek w codziennym 
życiu. Jako, że nigdy wcześniej nie próbowałam na poważnie 
prezentować się tak atrakcyjnie, wydawało mi się, że wizerunek 
glamour to jedyny sposób na zmniejszenie prawdopodobieństwa, 
że będę postrzegana jako rewolucjonistka. Nigdy nie przyszłoby 
mi do głowy, że ten „rewolucyjny” wizerunek, który próbowałam 
zakamuflować bardziej modnym makijażem i fryzurą, sam stanie 

3  Uniwersytet Kalifornijski kierowany jest przez Zarząd, w którego skład wchodzi 
26 regentów.
4  Susan Sontag, On Photography (Nowy Jork, 1977), str. 21.
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tem prześladowań. Jest to ukryte, historyczne znaczenie faktu, że 
moje nazwisko nadal kojarzone jest z afro.
Młoda kobieta, która była moją studentką, od kilku miesięcy nosi 
afro. Jak mi przekazała, niemal codziennie napotyka na zupełnie 
nieznajome jej osoby, które wołają na nią „Angela Davis”. Co wię-
cej, w ciągu kilku miesięcy poprzedzających pracę nad tym artyku-
łem, otrzymałam zdumiewającą wręcz ilość próśb o wywiady od 
dziennikarzy pracujących nad tematem „powrotu afro”. Ostatnie 
prośby były wywołane rozkładówką zatytułowaną „Free Angela: 
Actress Cynda Williams as Angela Davis, a Fashion Revolutiona-
ry” [„Wolność dla Angeli: Aktorka Cynda Williams jako Angela 
Davis, Modowa Rewolucjonistka”] w sekcji modowej marcowego 
wydania magazynu Vibe z 1994 roku. Rozkładówka zawierała 
osiem dużych zdjęć przedstawiających Cyndę Williams (znaną 
z roli piosenkarki w filmie Spike’a Lee Mo’ Better Blues) w pozach 
parodiujących fotografie, które zrobiono mi we wczesnych latach 
70-tych. Rozkładówkę będąca dziełem stylistki Patty Wilson opisa-
no jako „docufashion [dokumodę] - ponieważ naśladuje wygląd 
Angeli Davis z lat 70-tych za pomocą współczesnych ubrań”8.
Niektóre ze zdjęć stanowią dość dosłowną próbę odtworzenia 
fotografii prasowych wykonanych podczas mojego aresztowania, 
w trakcie procesu i po moim uwolnieniu. Inne, które można za-
kwalifikować jako pastisz9, wykorzystują elementy zaczerpnięte ze 
współczesnych stereotypów dotyczących czarnych bojowników 

8  Free Angela: Actress Cynda Williams as Angela Davis, a Fashion Revolutionary, „Vibe 
2” (marzec 1994): 16.
9  Używam tu terminu pastisz w jego powszechnym rozumieniu, jako zbiór nie-
jednorodnych składników, oraz w rozumieniu zaproponowanym przez Frederica 
Jamesona. „Pastisz, tak jak parodia, jest imitacją konkretnego, unikatowego stylu, 
założeniem stylistycznej maski, przemową w martwym języku: jest jednak naśla-
downictwem neutralnym, bez ukrytych motywów, które ma parodia, bez satyry 
i śmiechu... . Pastisz jest pustą parodią, parodią, która straciła poczucie humoru” 
(Fredric Jameson, Postmodernism and Consumer Society, w: The Anti-Aesthetic: 
Essays on Postmodern Culture, red. Hal Foster [Port Townsend, Waszyngton, 1983], 
str. 114).

Phillipe’a Halsmana7. Pierwsze, o co nas zapytał, gdy weszłyśmy do 
jego studio razem z Toni Morrison, moją redaktorką, to czy wzię-
łyśmy ze sobą czarną, skórzaną kurtkę. Jak się okazało, wydawało 
mu się, że jego zadaniem będzie odtworzenie symbolicznej, wizu-
alnej reprezentacji czarnych bojowników: skórzanej kurtki (która 
była mundurem Partii Czarnych Panter), fryzury afro i wznie-
sionej pięści. Musiałyśmy go przekonywać, żeby sfotografował 
mnie w mniej przewidywalnej pozie. Dość niedawno, bo w 1993 
roku, dowiedziałam się jak trwałe i przekonujące są te wizualne 
stereotypy, gdy musiałam przekonywać Annę Deavere Smith, aby 
zmieniła sposób, w jaki prezentuje moją osobę w sztuce teatralnej 

„Fires in the Mirror”, ponieważ w swojej kreacji polegała głównie 
na czarnej, skórzanej kurtce.
Do tej pory skupiałam się głównie na moich własnych reakcjach 
na zdjęcia, co może nie być najbardziej interesującym czy produk-
tywnym podejściem. Podczas, gdy najbardziej oczywistym dowo-
dem na ich potęgę jest rola, jaką odegrały w kształtowaniu opinii 
publicznej na temat mnie jako „zbiega” i jako więźnia politycznego, 
ich szerszy i bardziej subtelny efekt polega na tym, że służyły jako 
domyślne reprezentacje czarnych kobiet, które noszą „naturalne” 
fryzury. Z opowieści, które słyszałam przez ostatnie dwadzieścia 
cztery lata (i które nadal do mnie docierają), wnioskuję,  że setki, 
być może nawet tysiące czarnych kobiet noszących afro było 
zatrzymywanych, zastraszanych i aresztowanych przez policję, FBI 
i biuro imigracyjne podczas dwóch miesięcy, gdy pozostawałam 
w ukryciu. Jedna z kobiet, która powiedziała mi, że miała nadzieje, 
że stanie się „fałszywą przynętą” ze względu na swoją jasną skórę 
i bujne, naturalne włosy, w oczywisty sposób zdawała sobie spra-
wę z tego, jak moje zdjęcia stanowiły domyślną reprezentację mło-
dych, czarnych kobiet. W konsekwencji moje fotografie sprawiły, 
że ogromna liczba współczesnych mi czarnych kobiet, które miały 
naturalne włosy (i jaśniejszą lub ciemniejszą skórę) stała się obiek-

7  Zobacz: Angela Davis, Angela Davis: An Autobiography (Nowy Jork, 1974).
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z lat 60-tych i 70-tych, takich jak czarni mężczyźni ubrani w skó-
rzane kurtki. Wśród nich jest scena aresztu, w której modelka 
ubrana jest w reklamowaną, czarną, satynową bluzkę (podobną 
do tej, w którą byłam ubrana w trakcie aresztowania) i pozuje po-
między dwoma policjantami w mundurach. Zarówno jej fryzura 
jak i okulary, które są reklamowane na zdjęciu, są uderzająco 
podobne do tych, które miałam wtedy na sobie. Są również dwie 
sceny na sali sądowej, w których Williams ma na sobie ogromną 
perukę afro oraz promowaną, przeźroczystą sukienkę mini, na 
jednym z nich jest zakuta w kajdanki. Kolejne zdjęcie przedsta-
wia brodatego mężczyznę palącego cygaro, który ubrany jest 
w mundur polowy, ma kaburę z pistoletem u boku i w oczywisty 
sposób ma kojarzyć się z Che Guevarą. (Można nawet kupić taki 
mundur - w sklepie Cheap Jack’s!) Próżno doszukiwać się w tych 
zdjęciach subtelności. Jako, że celem rozkładówki było zaprezen-
towanie ubrań kojarzonych z rewolucyjnymi ruchami lat 70-tych 
jako rewolucyjnej mody lat 90-tych, logo użyte z okazji sześćdzie-
sięciolecia istnienia Partii Komunistycznej zostało zmienione na 
fotografii tak, żeby widać było na nim daty „1919-1971” (zamiast 
1979). Natomiast sukienka reklamowana na zdjęciu z logiem w tle 
została ozdobiona przypinkami z napisem „Wolność Dla Wszyst-
kich Więźniów Politycznych”. 
Jednak najbardziej niepokojące są dla mnie dwa małe zdjęcia 
Williams w wielkiej peruce afro, umieszczone na kopii plakatu 
FBI, który użyto w niezmienionej formie, dodając jedynie wyraźny, 
czerwony napis „WOLNOŚĆ DLA ANGELI”  na dole doku-
mentu. Mimo, że na niezwykle małych zdjęciach nie da się tak 
naprawdę dostrzec ubrań, w których jest Williams, bluzki i okulary 
(znów, bardzo podobne do tych, które miałam na sobie na dwóch 
naśladowanych fotografiach) są wymienione jako przedmioty, któ-
re można kupić. To najbardziej rażący przykład tego, jak konkretna 
historia mojej sprawy sądowej została całkowicie pozbawiona 
swojego znaczenia, aby służyć jako utowarowione tło dla reklamy. 
Fakt, że ten właśnie plakat stanowił historyczny pretekst dla ter-

roru wymierzonego w niezliczone młode, czarne kobiety, został 
całkowicie wymazany przez to, że plakatu użyto jako rekwizytu 
służącego sprzedaży ubrań i promowaniu nostalgii za modą lat 
70-tych. W tych nostalgicznych substytutach pamięci historycz-
nej – w tych „zawieszonych w czasie” momentach, jak je nazywał 
John Berger – utracone zostaje też zaangażowanie ogromnej 
liczby czarnych aktywistek w ruchach i organizacjach, które są dziś 
przedstawiane jako bardziej zdominowane przez mężczyzn, niż 
były w rzeczywistości. 
Nie zagłębiając się w liczne debaty wywołane artykułem Frede-
rica Jamesona Postmodernism and Consumer Society [Postmoder-
nizm i Społeczeństwo Konsumpcyjne]10, chciałabym zasugerować, 
że jego analiza „nostalgicznych filmów” i ich literackich odpowied-
ników, które są „powieściami historycznymi jedynie z pozoru”, 
może posłużyć jako przydatny punkt wyjścia dla interpretacji 
gatunku reklamy nazywanego docufashion; „wydaje się, że je-
steśmy skazani na poszukiwanie historycznej przeszłości”– pisze 
Jameson – „poprzez nasze własne popularne obrazy i stereotypy 
o przeszłości, które same w sobie pozostają zawsze poza naszym 
zasięgiem”11. Być może, jeśli wraz z Bergerem upomnimy się 
o „alternatywną fotografię”, będziemy mogli opracować strategie 
wykorzystania zdjęć, o których piszę, poprzez aktywną zmianę 
ich kontekstów interpretacyjnych w edukacji, kulturze popularnej, 
mediach, społecznościach i innych. Musimy znaleźć sposoby na 
włączenie ich do „społecznej i politycznej pamięci, zamiast używać 
ich jako substytutu, który powoduje atrofię tej pamięci”12, szcze-
gólnie w stosunku do obrazów historii afroamerykańskiej.

10  Esej Jamesona ukazał się w kilku wersjach. Wersja, z której korzystałam, jest 
opisana w przypisie nr 8. Dziękuję Victorii Smith za sugestię, żebym ponownie 
przeczytała ten tekst w związku z publikacją w Vibe.
11  Jameson, Postmodernism and Consumer Society, str. 118.
12  Berger,  About Looking, str. 58.



36  37  
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str. 9 Gordon Parks / Flickr.com / The Library of Congress
str. 15 Agostino Brunias, „West Indian Creole woman, 
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 Domena publiczna 
str. 22-23 International Progress Organization / Wikimedia Commons / 
 CC BY-NC-ND 3.0
str. 30 SF Camerawork / Flickr.com / CC-BY-SA-2.0 
str. 31 Nicholas DeWolf / Wikimedia Commons / CC BY-NC-ND 3.0
str. 36 D. Chernov / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 3.0
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