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strukcją nie mającą nic z wspólnego z realnym życiem milionów kobiet zmagających się 
z problemami w rzeczywistości tworzonej przez mężczyzn i przez mężczyzn określanej 
i opisywanej? Pytania wokół kategorii kobiecości mnożą się szybko, a znalezienie na nie 
odpowiedzi nie jest sprawą prostą. Próbując określić zbiorowy podmiot kobiecy, narażamy 
się na możliwość wykluczenia niektórych kobiet z jego ram (co zauważa De Beauvoir). 
Dlatego też esencjalizm nie jest dobrze przyjmowany przez feministki. Co więcej, zarzut 
esencjalizmu wynikającego z naturalnych, bądź biologicznych różnic dla radykalnych 
feministek jest jednym z najcięższych. Ten właśnie zarzut padał także w przypadku pisar-
stwa feministek różnicy, jak Helene Cixous czy Lucy Irigaray. Z drugiej strony, opisana 
tu przeciwstawna esencjalizmowi materialistyczna wizja kobiety De Beauvoir – zarzut 
maskulinizacji kobiety, kształtowania jej na wzór męski także często pojawia się w krytyce 
feministycznej. Podnoszony jest właśnie przez feministki różnicy (Cixous, Irigaray), które 
zwracają uwagę na potrzebę kształtowania kobiecych pozytywnych wzorców opartych na 
kobiecej genologii i afirmacji kobiecości. Kobiety żyjące według męskich wzorów nazywają 
one – córkami ojców, zrodzonymi z ojcowskich głów, jak Atena zrodzona była z głowy 
Zeusa, kobietami bez matek22.

Przedstawione koncepcje można ustawić w opozycji do siebie, ale można także zauważyć, 
że wyznaczają one tylko odmienne sposoby realizacji tego samego postulatu – stworzenia 
społeczeństwa szczęśliwych kobiet, równych szczęśliwym mężczyznom. Być może przy 
jego realizacji warto wziąć pod uwagę obie koncepcje? Jeżeli bowiem skupimy się tylko 
na duchowych walorach bycia kobietą, stracić możemy z pola widzenia sferę realnej eg-
zystencji. Jeżeli natomiast skupimy się tylko na sferze materialnej, zaprzepaścić możemy 
możliwości rozwoju duchowego. A przecież obie te sfery, materialna i duchowa tworzą 
jedno życie. Życie, które jest niejednoznaczne i różnorodne, tak, jak i różnorodny jest sam 
feminizm. Co więcej, różnorodność feminizmu może być jego największą wartością. To 
dzięki różnorodności feminizm nie jest tylko ruchem czysto emancypacyjnym, który kończy 
się w momencie uzyskania przez kobiety równości, ale może stać się inspiracją do rozwoju 
i działania na wielu obszarach.
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