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i 

W miażdżącej krytyce nowoczesnego społeczeństwa Michel Foucault twier
dzi, że powstaniu instytucji parlamentarnych i nowych koncepcji wolności poli
tycznej towarzyszyła bardziej ponura, przeciwstawna tendencja polegająca na 
wyłanianiu się nowej i bezprecedensowej dyscypliny skierowanej przeciwko cia
łu. Żądania stawiane obecnie ciału wykraczają poza zwykłą polityczną lojalność 
czy przywłaszczanie wytworów jego pracy: ten nowy rodzaj dyscypliny dokonuje 
inwazji na ciało i dąży do tego, by regulować jego siły i działania, ekonomię oraz 
sprawność jego ruchów. 

Opisywane przez Foucaulta praktyki dyscyplinarne związane są ze specyficz
nymi dla nowoczesności instytucjami wojska, szkoły, szpitala, więzienia i fabry
ki, a ich celem jest zwiększenie użyteczności ciała, wzmocnienie jego sił: 

Kształtuje się wówczas polityka przymusu, który polega na pracy nad ciałem, przemy
ślanej manipulacji jego częściami, ruchami, czynnościami. Ciało ludzkie dostaje się 
w tryby maszynerii władzy, która dokonuje rewizji, rozbiera je na części i na powrót je 
składa. Oto chwila narodzin „anatomii politycznej", będącej zarazem swoistą „mecha
niką władzy": określa ona, w jaki sposób można wpływać na ciała innych - nie tylko 
żeby wykonywały to, czego się od nich chce, ale żeby działały tak, jak się chce, przy 
pomocy z góry określonych technik, z określoną szybkością i wydajnością. Dyscypli
na wytwarza tedy ciała podporządkowane i wyćwiczone, ciała „podatne" (Foucault 
1998, s. 133). 

Wytwarzanie „podatnych ciał" wymaga nieustannego wywierania przymusu nie 
tylko na to, co jest skutkiem cielesnej aktywności, ale na sam jej przebieg; ta 
„mikrofizyka władzy" powoduje fragmentację i parcelację czasu przynależnego 
ciału, jego przestrzeni i ruchów (Foucault 1998, s. 29). 

Uczeń zamknięty zostaje zatem w szkolnej klasie i przypisany do ławki, której 
nie wolno mu opuścić; jego miejsce w hierarchii klasy może być odczytane na 
podstawie usytuowania ławki w uszeregowanej i rozparcelowanej przestrzeni po
mieszczenia. Jak mówi Foucault: „J.-B. de La Salle marzył o sali klasowej, której 
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przestrzenny podział umożliwiałby jednocześnie cały szereg dystynkcji: podług 
stopnia zaawansowania uczniów, podług zalet każdego z nich, ich lepszego lub 
gorszego charakteru, większej lub mniejszej pilności, czystości, a także majątku 
ich rodziców" (Foucault 1998, s. 142). Uczeń musi siedzieć prosto, ze stopami na 
podłodze i podniesioną głowaj nie może się garbić ani wiercić; jego ożywione 
ciało wciśnięte zostaje w sztywny związek z nieożywioną ławką. 

Od żołnierzy podczas musztry wymaga się zdecydowanie bardziej drobiazgo
wego rozkładu gestów i ruchów: 

Prezentuycie broń! 3 tempa. 1) Prawą ręką w wyrżnięciu kolby chwyta się za broń, 
zamek się płazem w pole obraca lewą ręką bez podnoszenia palców z kolby. 2) Broń 
się żywo prawą ręką z ramienia zrywa i przed usta się przenosi, wraz z lewą ręką za nią 
się chwyta z uderzeniem, a to tak, aby mały lewey ręki palec na sprężynie się od zamku 
oparł, wielki zaś iey palec aby na przeciwko ust przyszedł. Kolba trzeba żeby w płask 
przystała do ciała, i broń bez naymniejszego ruszenia, zamkiem w pole, prosto trzyma
na była, bez podnoszenia łokciów. 3) (...) (Foucault 1998, s. 148)'. 

Te „przekładnie ciało-przedmiot" pomiędzy żołnierzem i karabinem, uczniem i ław
ką powodują „przymusowy związek z narzędziem pracy". W istocie bardzo się 
oddalamy od dawniejszych form kontroli, które „oczekiwały od ciała jedynie zna
ków lub produktów, form ekspresji lub rezultatu pracy" (Foucault 1998, s. 149). 

W tych reżimach władzy czas ciała kontrolowany jest równie skrupulatnie jak 
jego przestrzeń: fabryczny gwizdek i szkolny dzwonek wyznaczają podział czasu 
na odrębne, rozparcelowane jednostki, które umożliwiają regulację rozmaitych 
czynności w ciągu dnia. Francuskim szkołom opartym na systemie wzajemnego 
nauczania z początku XIX w. zaproponowano poniższy rozkład dnia, podobny 
w swym duchu do porządku obowiązującego w mojej klasie w szkole podstawo
wej: „8.45 wejście monitora, 8.52 wezwanie przez monitora, 8.56 wejście dzieci 
i modlitwa, 9.00 zasiadanie w ławki, 9.04 pierwsza tabliczka, 9.08 koniec dykto
wania, 9.12 druga tabliczka itd." (Foucault 1998, s. 145). Tak surowej i dokładnej 
kontroli nie da się utrzymać bez drobiazgowego i nieubłaganego nadzoru. 

Według Foucaulta projekt Panoptykonu, modelowego więzienia autorstwa Je-
remy'ego Benthama, oddaje istotę społeczeństwa dyscyplinarnego. Na obwodzie 
Panoptykonu znajduje się okrągły budynek, w środku - wieża z szerokimi oknami 
skierowanymi ku wewnętrznej stronie pierścienia. Zewnętrzny budynek podzie
lony jest na cele, z których każda ma dwa okna, jedno wychodzące na okna wieży, 
drugie na zewnątrz, dzięki czemu przenikające światło umożliwia dostrzeżenie 
każdej postaci znajdującej się w celi. „Wystarczy teraz umieścić w centralnej wie-

1 Cytat z: Przepis musztry dla regimentów pieszych Woyska Koronnego y W.X. Litewskiego przez 
Komissyą Woyskową Obojga Narodów wydany, Warszawa 1790, s. 47-48. Tłumacz polskiego wy
dania, Tadeusz Komendant, przytacza ten fragment zamiast analogicznego cytowanego przez 
Foucaulta regulaminu musztry armii francuskiej (przyp. red.). 
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ży nadzorcę, a w każdej celi zamknąć szaleńca, chorego, skazańca, robotnika albo 
ucznia" (Foucault 1998, s. 195). Każdy więzień jest odosobniony, odcięty od moż
liwości komunikacji ze współwięźniami, ale bez przerwy widoczny z wieży. Po
zwala to „wzbudzić w uwięzionym świadome i trwałe przeświadczenie o widzial
ności, które daje gwarancję automatycznego funkcjonowania władzy"; każdy wię
zień staje się swoim własnym strażnikiem (Foucault 1998, s. 196). To „świadome 
i trwałe przeświadczenie o widzialności" jest znakiem tego, że ścisła, dyscyplinar
na kontrola ciała objęła również umysł. W nieustannym samonadzorze więźniów 
tkwi zalążek wysławianego „indywidualizmu" i wzmożonej samoświadomości, 
będących znakiem naszych czasów. Według Foucaulta struktura i oddziaływanie 
Panoptykonu znajdują odbicie w całym społeczeństwie. Czy to zaskakujące, że 
„więzienie podobne jest do fabryk, szkół, koszar, szpitali, które ze swej strony 
przypominają więzienia" (Foucault 1998, s. 220)? 

Analiza praktyk dyscyplinarnych, prowadzących do wytworzenia typowych 
dla nowoczesności „podatnych ciał", dokonana przez Foucaulta w Nadzorować 
i karać, to prawdziwy tour de force, połączenie bogatej refleksji teoretycznej nad 
sposobami przejmowania przez rozum instrumentalny kontroli nad ciałem z ogro
mem historycznych szczegółów. A jednak Foucault nieustannie traktuje ciało tak, 
jakby istniała tylko jedna jego forma, tak, jakby cielesne doświadczenia mężczyzn 
i kobiet nie różniły się od siebie oraz jakby mężczyźni i kobiety pozostawali w ta
kim samym stosunku do instytucji typowych dla nowoczesnego życia. Gdzie za
gubiła się analiza praktyk dyscyplinarnych, które wytwarzają „podatne ciała" ko
biet, ciała podatne w większym stopniu niż ciała mężczyzn? Kobiety, tak jak i męż
czyźni, podlegają wielu praktykom dyscyplinarnym spośród opisywanych przez 
Foucaulta. Foucault jednak pozostaje ślepy na te formy dyscypliny, które wytwa
rzają odmianę ucieleśnienia (embodiment) charakterystyczną szczególnie dla ko
biet. Przeoczenie form podporządkowania, które stwarzają ciało kobiece, oznacza 
podtrzymywanie milczenia i bezsilności tych, którym te praktyki dyscyplinarne 
zostały narzucone. A zatem, pomimo że w krytyce władzy sformułowanej przez 
Foucaulta pobrzmiewa wyzwoleńcza nuta, jako całość jego analiza odtwarza roz
powszechniony w całej zachodniej teorii politycznej seksizm. 

Rodzimy się mężczyznami lub kobietami, ale nie rodzimy się męscy lub ko
biecy. Kobiecość jest fortelem, osiągnięciem, „sposobem odgrywania wciąż na 
nowo przekazywanych norm dotyczących płci, które ujawniają się w wielu róż
nych stylach ciała" (Butler 1985, s. 11)2. W dalszej części tekstu przyjrzę się prak
tykom dyscyplinarnym wytwarzającym ciało, które przez charakterystyczne dla 
siebie gesty i wygląd jest rozpoznawalne jako ciało kobiece. Rozróżniam trzy ka
tegorie takich praktyk: te, które mają na celu wytworzenie ciała o określonym 
rozmiarze i ogólnym kształcie; te, które wydobywają z ciała szczególnego rodzaju 

2 Zob. też Butler 1990 (przyp. red.). 
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gesty, postawy i sposoby poruszania się; oraz te, które zorientowane są na pokaza
nie ciała jako ozdobnej powierzchni. Zbadam naturę tych praktyk dyscyplinar
nych oraz to, w jaki sposób są one kobietom narzucane i przez kogo. Przeanalizuję 
skutki, jakie dla kobiecej tożsamości i podmiotowości ma narzucanie dyscypliny. 
W końcowej części tekstu stawiam tezę, że praktyki te pojmować trzeba w świetle 
unowocześnienia władzy patriarchalnej, które w toku historii objawia się zgodnie 
z ogólnym wzorem opisanym przez Foucaulta. 

II 

Wzorce kobiecej figury zmieniają się w zależności od czasu i miejsca: od
zwierciedlają kulturowe obsesje i zaabsorbowanie, które wciąż jeszcze słabo ro
zumiemy. Dzisiaj kobiece ciało, które jawi się jako masywne, silne czy też obfite, 
przyjmowane jest z niesmakiem. Modne jest ciało jędrne, o niewielkich piersiach 
i wąskich biodrach, tak szczupłe, że niemal zanikające; to sylwetka wydająca się 
właściwsza dla dorastającego chłopca albo dziewczynki w okresie dojrzewania 
niż dla dorosłej kobiety. Oczywiście zwyczajne kobiety, mające na ogół inne wy
miary, muszą się odchudzać. 

Wysokonakładowe czasopisma dla kobiet niemal w każdym numerze zamiesz
czają artykuły poświęcone dietom. „Ladies' Home Journal" z lutego 1986 r. za
wiera Przewodnik po ćwiczeniach umożliwiających spalanie tłuszczu, a „Made-
moiselle" proponuje Pomoc w usuwaniu cellulitu za pomocą Sześciu strategii wy
szczuplających. Po obracającym w niwecz wszelkie diety okresie świąt Bożego 
Narodzenia i później, przed nastaniem letniego sezonu bikini, tytuły tekstów są 
ostrzejsze i coraz bardziej przykuwają uwagę. Czytelniczka spotyka się z nakaza
mi: „Nabierz nowych kształtów na lato!", „Pozbądź się okropnego zimowego tłusz
czu dzięki nowej diecie grejpfrutowej!". Więcej kobiet niż mężczyzn chodzi do 
dietetyków; kobiety również stanowią przeważającą część grup wsparcia takich 
jak Strażnicy Wagi czy Anonimowi Żarłocy - w tej ostatniej odsetek kobiet znacznie 
przekracza 90 proc. (Millman 1980, s. 46). 

Stosowanie diety dyscyplinuje odczuwany przez ciało głód: cały czas należy 
kontrolować apetyt i zarządzać nim z żelazną wolą. Ponieważ nie można zaprzeczyć 
niewinnemu zapotrzebowaniu organizmu na pokarm, ciało staje się wrogiem, ob
cym bytem mającym na celu jedynie udaremnienie dyscyplinarnego projektu. Ano
reksja, której zasięg przybiera obecnie rozmiary epidemii, jest dla kobiet końca XX w. 
tym, czym dla kobiet sprzed kilku dziesięcioleci była histeria: skonkretyzowaną 
w sposób patologiczny powszechną kulturową obsesją (Bordo 1985-1986, s. 73-104). 
Wyniki sondażu przeprowadzonego niedawno na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los 
Angeles są zdumiewające: na 260 studentów, z którymi przeprowadzono wywiady, 
27,3 proc. kobiet i jedynie 5,8 proc. mężczyzn powiedziało, że boi się, że utyje; 28,7 
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proc. kobiet i tylko 7,5 proc. mężczyzn - że ma obsesję na punkcie jedzenia li 
przywiązuje do niego nadmierną wagę. Również wyobrażenia na temat swojq 
ciała wśród kobiet i mężczyzn są uderzająco różne: 35 proc. kobiet i jedynie 12,5 prt 
mężczyzn twierdziło, że uważa się za osobę otyłą, chociaż inni mówili im, że 
szczupłe (szczupli). Kobiety objęte badaniem chciały ważyć o 5 kg mniej, niż w 
nosiła ich przeciętna waga; mężczyźni uważali, że ich waga mieści się w granica* 
0,5 kg od wagi idealnej. W sumie 5,9 proc. kobiet spełniało psychiatryczne krytei 
niezbędne do zdiagnozowania anoreksji lub bulimii; nie spełniał ich żaden mężcz 
zna („USA Today'' 1985). 

Dieta to jedna z praktyk dyscyplinarnych narzucanych ciału poddanemu ..r 
ranii szczupłości"; ćwiczenia fizyczne stanowią kolejną z nich3. Ponieważ z 
równo kobiety, jak i mężczyźni uprawiają ćwiczenia fizyczne, w przypadku ki 
biet nie zawsze łatwo jest odróżnić, kiedy celem jest sprawność fizyczna, a kii 
dy impuls wypływa z podporządkowania się wymogom kobiecości. Kobiet 
tak jak i mężczyźni, podnoszą ciężary, uprawiają jogę, calisthenics i aerobi] 
chociaż jazzercise to wyłącznie kobiece zajęcie. I kobiety, i mężczyźni ćwici 
na różnego rodzaju przyrządach, z których każdy zaprojektowany jest specja 
nie w celu wydobycia z ciała innego rodzaju wysiłku: na urządzeniach typ 
Nautilus, trenażerach wioślarskich, rowerach treningowych zwykłych i z nap< 
dem, przenośnych rowerkach do ćwiczeń bioder i nóg, pasach masujących, tran 
polinach, bieżniach mechanicznych, atlasach do trenowania ramion i nóg. Nu 
mniej jednak, biorąc pod uwagę rozpowszechnioną wśród kobiet obsesję na punl 
cie wagi, można podejrzewać, że wiele z nich ćwiczy na tych urządzeniac 
w centrach zdrowia i urody czy siłowniach w zupełnie innym celu niż mężczy; 
ni i z zupełnie innym niż oni nastawieniem. 

Istnieją jednak pewne rodzaje ćwiczeń przeznaczone wyłącznie dla kobiet: t< 
które opracowane zostały nie po to, aby wzmocnić całe ciało albo zmniejszyć jeg 
rozmiar, ale by kształtować jego określone partie zgodnie z obowiązującym w da 
nym czasie modelem. M.J. Saffon, „międzynarodowy ekspert do spraw urody' 
zapewnia, że dwanaście wymyślonych przez niego podstawowych ćwiczeń twa 
rzy pozwoli pozbyć się zmarszczek, wygładzić czoło, podnieść zapadnięte policz 
ki, zlikwidować linie w kącikach oczu i wzmocnić mięśnie podbródka (Saffb 
1981). Istnieją ćwiczenia na ujędrnienie piersi i na zlikwidowanie cellulitu, któr 
„konsultanci do spraw figury" uznali za szczególnego rodzaju tłuszcz na ciel 
kobiet. Istnieje „modelowanie punktowe", ogólny termin obejmujący dziesiątk 
morderczych ćwiczeń mających na celu poprawienie wyglądu „problematycznycl 
obszarów", takich jak grube kostki czy obfite uda. Sam pomysł „punktowegi 

3 Wyrażenie pochodzi z tytułu książki Kim Chernin The Obsession: Reflections on the Tyrann 
of Slenderness - przeprowadzonego z kobiecej perspektywy studium zaburzeń kobiet w żywieni 
oraz obecnego ich zaabsorbowania rozmiarami ciała. 
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modelowania" jest równie nieuzasadniony naukowo, co okrutny, ponieważ rodzi 
w kobietach niemożliwe do spełnienia oczekiwania: wiadomo, że sposób rozłoże
nia lub zanikania tłuszczu w ciele jest zdeterminowany genetycznie. 

Ale nie tylko naturalnie pojawiający się apetyt czy niedopracowana sylwetka 
stanowią niebezpieczeństwo dla kobiet: sam wyraz twarzy może pogrzebać dyscy
plinarny projekt doprowadzenia ciała do perfekcji. Zmarszczki i bruzdy pojawiają 
się znacznie szybciej na twarzy wyrażającej emocje niż na twarzy, która nic nie 
wyraża. A zatem, jeśli kobiety nie są w stanie powstrzymać silnych emocji, mogą 
przynajmniej nauczyć się ograniczać skłonność twarzy do ich ujawniania. Sophia 
Loren zaleca jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie tego problemu: kawałek taśmy 
klejącej przyczepiony do czoła lub pomiędzy brwi naciągnie skórę, gdy się skrzy
wisz, i przypomi tym samym o rozluźnieniu twarzy (Loren 1984, s. 57). Kobieta 
powinna przyklejać sobie taśmę zawsze wtedy, gdy zostaje sama w domu. 

III 

Istnieją znaczące różnice w gestach, postawie, sposobie poruszania się i ogól
nie zachowaniu cielesnym pomiędzy płciami: kobiety dużo mniej swobodnie niż 
mężczyźni poruszają się i korzystają z przestrzeni życiowej. W klasycznym tek
ście dotyczącym tego zagadnienia Iris Young zauważa, że kobiety wydają się za
mknięte w wyobrażonym kręgu, na którego przekroczenie nie mogą się zdecydo
wać. Objawia się to w niechęci do tego, by dokądś sięgać, by rozciągać i rozprze
strzeniać swoje ciało, jeśli miałoby to wiązać się z napotkaniem na opór materii 
w ruchu - jak podczas uprawiania sportu lub wykonywania czynności fizycznych 
- oraz w zwykle skurczonej postawie i generalnie w sposobie poruszania się. Prze
strzeń kobiety nie jest polem, w którym jej ciało może się świadomie i swobodnie 
realizować, ale zamknięciem, w którym czuje się ona umieszczona i które ją unie
ruchamia (Young 1980). „Swobodna kobieta" przełamuje te normy, a jej swoboda 
wyraża się nie tylko w zasadach moralnych, którymi się kieruje, ale i w sposobie 
mówienia, jak również, dosłownie, w swobodzie i łatwości poruszania się. 

W niezwykłej serii ponad dwóch tysięcy fotografii, wśród których znajduje 
się wiele zdjęć zrobionych z ukrycia na ulicach, niemiecka fotografka Mariannę 
Wex udokumentowała różnice w typowej postawie mężczyzn i kobiet. Kobiety, 
czekając na pociąg, siedzą, trzymając ręce blisko ciała, z dłońmi złożonymi razem 
na kolanach, z palcami u nóg skierowanymi na wprost lub do środka i ze złożony
mi razem nogami (Wex 1979)4. Kobiety na zdjęciach robią się małe i wąskie, 
nieszkodliwe; wydają się spięte; zajmują niewiele przestrzeni. Z kolei mężczyźni 

4 Wex twierdzi, że Japonki wciąż są uczone stawiania stóp tak, aby palce skierowane były do 
wewnątrz, co jest tradycyjnym znakiem podporządkowania (s. 23). 



56 Sandra Lee Bartky 

rozpierają się na całej dostępnej przestrzeni; siedzą z nogami rozłożonymi szero
ko i rękami wyciągniętymi na pewną odległość od ciała. Najczęściej widoczna 
w sylwetkach siedzących mężczyzn jest, jak określa to Wex, „pozycja gotowa na 
przyjęcie" {profferingposition): mężczyzna siedzi z szeroko rozstawionymi noga
mi, tak że widać jego krocze, ze stopami skierowanymi na zewnątrz, często opie
rając na wyciągniętym udzie rękę ze swobodnie zwisającą dłonią. 

Biorąc pod uwagę ogólne wymiary ciała, krok mężczyzny jest dłuższy od kro
ku kobiety. Chód mężczyzny jest bardziej sprężysty i rytmiczny, mężczyzna idzie 
z palcami skierowanymi na zewnątrz, trzymając ręce w większej odległości od 
ciała i wymachując nimi, często całą dłonią wskazuje kierunek, w którym się po
rusza. Kobieta trzyma ręce bliżej ciała, dłonie przyciska do boków; jej chód jest 
ostrożny. Jeśli sama poddała się dodatkowym ograniczeniom w postaci butów na 
wysokim obcasie, jej ciało pochylone jest do przodu i pozbawione równowagi 
- wielki wysiłek, aby iść w tych warunkach, jeszcze bardziej skraca jej krok5. 

Ale sposób poruszania się kobiet poddany jest jeszcze bardziej subtelnej dys
cyplinie. Twarze kobiet, podobnie jak ich ciała, wyćwiczone są w wyrażaniu ule
głości. Kobiety obserwowane przez mężczyznę odwracają lub spuszczają wzrok; 
kobiece spojrzenie jest wytrenowane w tym, by porzucać swe prawo do posiada
nia statusu suwerennego obserwatora. „Grzeczne" dziewczynki uczą się unikać 
spoglądania odważnego i nieskrępowanego, takiego jak u „swobodnej" kobiety, 
która patrzy na wszystko i wszystkich, jeśli tylko chce. Kobiety uczone są również 
częstszego uśmiechania się. Jest oczywiste, że w ekonomii uśmiechu, tak jak i wszę
dzie indziej, kobiety są wyzyskiwane, gdyż dają więcej, niż otrzymują w zamian. 
Badania dotyczące prowokowania uśmiechu pokazały, że odsetek przypadków 
odwzajemniania uśmiechu wynosił 93 proc. wśród kobiet i jedynie 67 proc. wśród 
mężczyzn (Henley 1977, s. 176). W wielu typowo kobiecych zawodach gracja, 
szacunek i gotowość do usługiwania są częścią pracy; wymaga to od pracownicz-
ki przyklejenia sobie do twarzy uśmiechu na sporą część dnia, niezależnie od tego, 
w jakim jest ona nastroju6. Ekonomia dotyku również jest zachwiana: mężczyźni 
dotykają kobiet częściej i w więcej miejsc na ciele, niż kobiety dotykają męż-

5 W butach na obcasie „kobieca stopa i noga zmieniają się w ozdobne przedmioty, a nieprak
tyczny but, który nie zapewnia niemal żadnej ochrony przed kurzem, deszczem i śniegiem, wywo
łuje poczucie bezsilności i zależności. (...) Wzmożone kręcenie biodrami, będące wyolbrzymie
niem nieznacznej naturalnej skłonności, postrzegane jest jako seksualnie kokieteryjne, podczas gdy 
niewielkie kroki i niepewny chód sugerują filigranowość, skromność i wykwintność. I wreszcie 
ogólny efekt kuśtykania z sadomasochistyczną domieszką przywodzi na myśl żelastwo krępujące 
nogi i łańcuchy na nadgarstki, które musiały znosić pojmane zwierzęta, więźniowie i niewolnicy, 
również przystrajani ozdobnymi symbolami niewoli" (Brownmiller 1984, s. 184). 

6 Arlie Hochschild (1993) prezentuje przykładową analizę zgubnego niekiedy wpływu, jaki 
może mieć na osoby pracujące w zawodach takich jak stewardessa nieustanne okazywanie życzli
wości, czego wymagają od nich warunki zatrudnienia. 
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czyzn; sekretarki, pracownice w fabrykach i kelnerki donoszą, że takie swobodne 
zachowanie wobec ich ciała jest na porządku dziennym (tamże, s. 108). 

Kobiecy sposób poruszania się, gesty i postawa muszą wyrażać jednocześnie 
trzy cechy: nie tylko powściągliwość, ale i grację, a także pewną dozę erotyzmu, 
trzymanego w ryzach przez skromność. Oto otwiera się pole całkiem nowego ro
dzaju treningu: kobieta musi stać z wciągniętym brzuchem, ramionami odciągnię
tymi lekko do tyłu i wypiętą klatką piersiową, tak aby jak najlepiej prezentował 
się jej biust. Musi chodzić w nieco skrępowany, właściwy dla kobiet sposób, a jej 
ruchy muszą być połączone z subtelnym, ale prowokacyjnym kołysaniem bioder. 
Wciąż jednak obowiązuje tabu zakazujące zbyt odważnego pokazywania ciała: 
kobiety w krótkich, głęboko wyciętych sukienkach wiedzą, że w ogóle nie wolno 
:m się schylać, a jeśli już naprawdę nie mogą tego uniknąć, muszą bardzo uważać, 
aby niestosownie nie zademonstrować piersi lub pośladka. Od czasu do czasu cza
sopisma poświęcone modzie publikują dość dokładne wskazówki, jak wsiadać do 
samochodu i jak z niego wysiadać. Wskazówki te łączą w sobie trzy nakazy doty
czące poruszania się: kobieta nie może pozwolić sobie na chaotyczne wymachi
wanie rękami i nogami we wszystkich kierunkach, musi się starać z gracją kontro
lować swoje ruchy - niemałe osiągnięcie, gdy wysiada się z tylnego siedzenia 
fiata - radzi się jej również, aby wykorzystała tę okazję do odpowiedniego zapre
zentowania swoich nóg. 

Wszystkie opisane do tej pory ruchy są ruchami kobiety, wypływają z samego 
jej ciała. Jednak na wiele sposobów, których na ogół się nawet nie zauważa, męż
czyzna idący w parze z kobietą może dosłownie sterować nią: na ulicy, kiedy 
skręcają, przechodzą przez drzwi, wsiadają do windy; wskazując jej właściwe 
miejsce przy stole podczas obiadu czy prowadząc ją w tańcu na parkiecie. Ruch 
mężczyzny „nie musi być koniecznie ciężki i natarczywy czy silny w nieprzyjem
ny sposób; jest lekki i łagodny, ale zdecydowany, na wzór najbardziej pewnych 
siebie jeźdźców wobec najlepiej wytresowanych koni" (Henly 1977, s. 149). 

IV 

Dotąd poddałam analizie niektóre z praktyk dyscyplinarnych, w których ko
bieta musi osiągnąć mistrzostwo, mające na celu uzyskanie ciała odpowiednie
go rozmiaru i kształtu, ciała wyrażającego również właściwe style kobiecego 
sposobu poruszania się. Ale ciało kobiety jest też powierzchnią do ozdabiania, 
co także wymaga daleko posuniętego dyscyplinowania. Tutaj, szczególnie w od
niesieniu do robienia makijażu i wyboru ubrań, sztuka i dyscyplina zbiegają się, 
chociaż jak sądzę, sztuki jest tu dużo mniej, niż można by podejrzewać. 

Skóra kobiety musi być miękka, elastyczna, pozbawiona owłosienia i gładka; 
idealnie byłoby, gdyby nie było na niej żadnych oznak zniszczenia, przeżyć, wieku 
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czy głębszej refleksji. Należy usuwać włosy nie tylko z twarzy, ale i z więk
szych powierzchni ciała, z łydek i ud, goląc, pocierając drobnoziarnistym peelin-
giem lub używając cuchnących środków do depilacji. Wraz z pojawieniem się 
nowych, mocno wyciętych kostiumów kąpielowych i gimnastycznych konieczne 
stało się usuwanie także sporej części włosów łonowych7. Sposoby usuwania owło
sienia z twarzy mogą być bardziej zróżnicowane. Brwi reguluje się, wyrywając 
pęsetą włos wraz z cebulką. Na wąsik i policzki nakłada się gorący wosk, który 
zrywa się, gdy ostygnie. Kobiety, którym zależy na trwalszym rezultacie, mogą 
spróbować elektrolizy, polegającej na zniszczeniu cebulki włosa za pomocą stru
mienia prądu elektrycznego, biegnącego wzdłuż igły wbitej w cebulkę - jest to 
bolesne i kosztowne. 

Wypracowywanie „dobrych nawyków dbania o skórę", jak określiła to jedna 
z „ekspertek do spraw urody", wymaga nie tylko zwracania uwagi na stan zdro
wia, unikania wyrazistej mimiki twarzy oraz wykonywania ćwiczeń na wzmoc
nienie mięśni twarzy, ale i regularnego używania preparatów do pielęgnacji skóry, 
z których wiele należy stosować częściej niż raz dziennie: mleczko oczyszczające 
(zwykłe mydło i woda „zaburzają równowagę kwasowo-zasadową skóry"), żele 
do mycia (łagodniejsze niż emulsje), toniki, tonery, płyny do zmywania makijażu, 
kremy na noc, kremy odżywcze, kremy pod oczy, kremy nawilżające, toniki rów
noważące, balsamy do ciała, kremy do rąk, pomadki, emulsje do opalania, kremy 
do opalania z filtrem, maseczki. Zróżnicowanie maseczek do twarzy jest ogrom
ne: maseczki z siarką na wypryski, rozgrzewające lub natłuszczające maseczki na 
suche partie twarzy, zimne maseczki na suche partie, maseczki poprawiające sprę
żystość skóry, maseczki odżywcze, maseczki złuszczające, oczyszczające maseczki 
ziołowe, maseczki z mąki kukurydzianej lub migdałów; maseczki z glinki. Kobie
ty czarnoskóre mogą stosować „kremy rozjaśniające" w celu „wyrównania odcie
nia skóry". Kosmetyków do pielęgnacji twarzy nie rozsmarowuje się byle jak, ale 
nakłada zgodnie ze szczegółowymi zasadami: krem pod oczy wklepuje się deli
katnie w kierunku nosa, nigdy w przeciwnym; krem oczyszczający nakłada się 
wyłącznie w kierunku na zewnątrz, prosto w poprzek czoła, górnej wargi i brody, 
nigdy w górę, ale prosto w dół nosa, a następnie w górę i na policzki (Klinger 
i Rowes 1978, s. 102, 105, 151, 188 i inne). 

W celu uwiarygodnienia swoich porad przemysł kosmetyczny sięga po nor
malizujący dyskurs współczesnej medycyny. Doktor Christiaan Barnard użycza 
swego ogromnego autorytetu „aktywatorom terapii komórkowej" marki Glycel, 
zawierającym „glikosfingolipidy", które potrafią sprawić, że „starsza skóra za
chowuje się i wygląda jak młoda". W każdym punkcie sprzedaży produktów 

7 Clairol wprowadził wówczas na rynek małą elektryczną golarkę o nazwie „Bikini", która wy
raźnie ma mieć takie zastosowanie. 
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firmy Cliniąue komputer Cliniąue wybierze zestaw preparatów specjalnie dla cie
bie. Krem pod oczy przeciwko starzeniu się z serii Ultima II zawiera „prokola-
gen", który „zapewnia nawilżenie"i „zapobiega zmarszczkom". Krem pod oczy 
firmy Biotherm znacząco poprawia „biomechaniczne właściwości skóry" („Chi
cago Magazine" 1989, s. 43, 10, 18, 62). Znajdująca się przy Park Avenue klinika 
doktora Zizmora, „dyrektora oddziału dermatologii jednego z wiodących szpitali 
w Nowym Jorku", oferuje nie tylko zabiegi medyczne, takie jak dermabrazja i pee-
ling chemiczny, ale również „całościowe głębokie oczyszczanie skóry" („Essen-
ce" 1986, s. 25)8. 

Naprawdę dobre nawyki dbania o skórę wymagają stosowania całego arsenału 
pomocy i narzędzi: nawilżaczy parowych do twarzy, filtrów do oczyszczania wody, 
boraksu do jej zmiękczenia, nawilżaczy powietrza do sypialni, elektrycznych urzą
dzeń do masażu, szczotek do pleców, szczotek do twarzy, gąbek, pumeksów, pla
strów do usuwania zaskórników - nie będę już tu wymieniać narzędzi i technik 
wykorzystywanych przy manicure czy pedicure. 

Zwyczajne okoliczności życiowe, jak również wzmożona aktywność powo
dują kryzys w pielęgnacji skóry i wymagają intensyfikacji reguł pielęgnacji oraz 
stosowania dodatkowych preparatów. Dyscyplina dbania o skórę wymaga specja
listycznej wiedzy: kobieta musi wiedzieć, co robić, gdy jeździ na nartach, zażywa 
lekarstwa, wykonuje ćwiczenia fizyczne wymagające dużego wysiłku, pływa ło
dzią lub w basenie z chlorowaną wodą; gdy narażona jest na zmęczenie lub stres, 
na kontakt z zanieczyszczeniami, ogrzewanymi pomieszczeniami, zimnem, słoń
cem, nieprzyjazną pogodą, kabiną ciśnieniową w samolocie, sauną czy łaźnią pa
rową. Kobieta pracująca nad wyrobieniem dobrych nawyków pielęgnacji skóry 
musi wciąż pamiętać, podobnie jak dzieci w szkole lub więźniowie, o planie dnia: 
Georgette Klinger wymaga, aby przynajmniej cztery razy dziennie poświęcać ce
rze dłuższe lub krótsze chwile uwagi (Klinger i Rowes 1978, s. 137-140). Dbanie 
o włosy wymaga podobnych nakładów czasu co dbanie o skórę, stosowania dużej 
liczby preparatów, mistrzowskiego opanowania zestawu technik i, ponownie, przy
swojenia sobie specjalistycznej wiedzy. 

Ukoronowaniem i szczytem dobrej pielęgnacji włosów i skóry jest oczywiście 
sposób ułożenia włosów i makijaż. Rygor dotyczący pielęgnacji włosów, pielę
gnacji cery, manicure i pedicure powtarza się w jeszcze inny sposób. Kobieta musi 
nauczyć się odpowiedniego posługiwania się licznymi przyrządami: suszarką, 
szczotką do modelowania włosów, karbownicą, zwykłą lokówką suszarko-loków-
ką, ołówkiem do oczu, konturówką do ust, pędzelkiem do ust, zalotką, szczotecz
ką do rzęs; i właściwego stosowania szerokiego asortymentu produktów: podkła-

8 Jestem wdzięczna Laurie Shrage za zwrócenie na to mojej uwagi, jak również za dostarczenie 
ai większości przykładów. 
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du, toniku, szminki, tuszu do rzęs, cieni do powiek, błyszczyka do powiek, po-
madki, różu, błyszczyka do ust, farby do włosów, płukanki do włosów, rozjaśnia-
cza do włosów, balsamu relaksującego do włosów itd. 

Czasopisma poświęcone modzie oraz reklamy kosmetyków na ogół mówią 
0 makijażu jako o zajęciu z obszaru estetyki, które umożliwia kobiecie wyrażenie 
indywidualności. W rzeczywistości jednak - mimo że style kosmetyczne zmienia
ją się mniej więcej raz na dziesięć lat oraz istnieją różne rodzaje makijażu na różne 
okazje - jest to czynność bardzo wystylizowana i pozostawiająca niewiele miej
sca na indywidualną ekspresję. Malowanie twarzy jest zgoła różne od malowania 
obrazu; w najlepszym wypadku może być uznane za malowanie tego samego ob
razu wciąż na nowo, z niewielkimi tylko zmianami. Niewiele swobody dopuszcza 
się w określeniu tego, co może być uznane za stosowny makijaż do pracy i na 
większość spotkań towarzyskich; w istocie bardziej prawdopodobne jest, że ko
bieta używająca kosmetyków w prawdziwie nowatorski i twórczy sposób zostanie 
okrzyknięta nie artystką, a ekscentryczką. Co więcej, jako że odpowiedni makijaż 
w większości zawodowych czy towarzyskich sytuacji jest, jeśli nie biletem wstę
pu, to przynajmniej oznaką akceptacji, kobieta, która decyduje się nie stosować 
żadnych kosmetyków, narażona jest na sankcje, które nigdy nie spotkałyby kogoś, 
kto decyduje się nie malować akwareli. 

V 

Czy mamy tu do czynienia jedynie z różnicą w odniesieniu do płci? W mini
malnym stopniu. Opisane przeze mnie praktyki dyscyplinarne stanowią część pro
cesu, za pomocą którego konstruowane jest idealne ciało kobiece, a tym samym 
kobiece ciało-podmiot; wytwarzają „wyćwiczone i podporządkowane" ciało, to 
znaczy ciało, w które został już wpisany podrzędny status. Twarz kobiety musi 
być zrobiona, co oznacza: przerobiona; podobnie jak jej ciało: ma pięć kilogra
mów nadwagi, jej usta muszą być zmienione tak, aby bardziej zachęcały do poca
łunku, cera rozjaśniona, a oczy bardziej tajemnicze. „Sztuka" makijażu jest sztuką 
przebierania się, a to znaczy, że twarz niepomalowana jest niedoskonała. Woda 
1 mydło, golenie się i zwyczajne dbanie o higienę mogą być wystarczające dla 
niego, nie dla niej. Liczne reklamy związane z urodą wykorzystują strategię wpa
jającą kobietom przekonanie, że ich ciała są wybrakowane, ale nawet bez takiego 
mniej lub bardziej zawoalowanego pouczania wizerunki doskonałego kobiecego 
piękna, którymi media bombardują nas codziennie, nie pozostawiają ani odrobiny 
wątpliwości w umyśle większości kobiet, że daleko im do ideału. Kobiety sięgają 
po technologie kobiecości, mając głębokie przekonanie o niedoskonałości swoich 
ciał, co wyjaśnia często kompulsywny lub wręcz zrytualizowany charakter owych 
technologii. 
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Dyscyplinarny projekt kobiecości to pułapka. Wymaga on tak radykalnego 
i daleko posuniętego przekształcenia ciała, że każda kobieta, która się go podej
muje, jest skazana na przynajmniej częściową porażkę. Z tego względu do prze
konania kobiety o tym, że ciało, które zamieszkuje, jest wybrakowane, dochodzi 
poczucie wstydu. Powinna ona w większym stopniu dbać o siebie; mogła w końcu 
przebiec jeszcze kilka kilometrów. Wielu kobietom brakuje czasu lub środków, 
aby zapewnić sobie przynajmniej minimum tego, czego wymaga taki restrykcyjny 
iryb życia, na przykład właściwą dietę. Pojawia się więc dodatkowy powód do 
wstydu wśród kobiet biednych, które muszą sobie radzić z tym, że nasze społe
czeństwo uznaje ubóstwo generalnie za coś wstydliwego. To, co w związku z tym 
muszą znosić biedne kobiety, wykracza poza sferę psychologiczną, wiadomo bo
wiem, że podporządkowanie się obowiązującym standardom wyznaczającym, ja
kie ciało może zostać zaakceptowane, jest czynnikiem wpływającym na gospo
darczą mobilność. 

Powszechny proces dyscyplinowania, który z ciała kobiety czyni ciało kobie
ce, na pewno nie jest czymś, co dotyczy jedynie kobiet należących do określonej 
rasy czy klasy. Nie ma szczególnych dowodów na to, że kobiety kolorowe czy 
pochodzące z klasy robotniczej są w mniejszym stopniu oddane wcielaniu w życie 
idei kobiecości niż ich bardziej uprzywilejowane siostry. Nie zmienia to oczywi
ście faktu, że czynniki takie jak rasa, położenie klasowe, miejsce zamieszkania, 
pochodzenie etniczne czy poczucie smaku mogą być na różne sposoby wyrażane 
przez opisywane przeze mnie praktyki. Wspinająca się po drabinie kariery zawo
dowej menedżerka pracująca w korporacji może kupować kosmetyki w drogerii 
Bergdorf-Goodman, podczas gdy kasjerka z McDonald'sa kupuje je w sklepach 
sieci K-Mart; jedna może zapisać się do drogiego „ekskluzywnego" studia urody, 
druga być może będzie musiała się zadowolić reklamowanym w „National Enqu-
lrer" GFX Body-Flex II Home-Gym za 9 dolarów i 49 centów. Obie jednak dążą 
do tego samego celu9. 

W reżimie zinstytucjonalizowanej heteroseksualności kobieta musi zmienić 
się w „przedmiot i łup" dla mężczyzny: to dla niego jej oczy są jak kryształowo 
przejrzyste jeziorka, a jej policzki gładkie jak u niemowlaka10. We współczesnej 
kulturze patriarchalnej panoptykalny koneser mieszka w świadomości większości 
kobiet, które wystawione są nieustannie na jego wzrok i osąd. Kobieta doświadcza 

9 W tym kontekście zaskakujące wydaje się, że prawie sześćdziesięciogramowy pojemnik kre
mu „z formułą regeneracji skóry", zawierający „enzym proteolityczny oraz bromelain i papainę", 
sprzedawany jest za 23,95 dolarów w brukowcu „Globe" (08.04.1986, s. 29), a nieokreślona ilość 
..cudownego nowego preparatu z Beverly Hills" Tovy Borgnine (nieposiadającego żadnej innej 
nazwy) w „National Enquirer" za 41,75 dolarów. 

10 „Kobieta musi natomiast, chcąc spełnić swoją kobiecość, stać się przedmiotem i zdobyczą, to 
znaczy wyrzec się pretensji suwerennego podmiotu" (de Beauvoir 2003, s. 739). 
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swojego ciała tak, jak jest ono widziane przez kogoś innego, przez anonimowego 
patriarchalnego Innego. Często mówi się nam, że „kobiety ubierają się dla innych 
kobiet". Jest w tym trochę prawdy: kto, jeśli nie osoba sama zaangażowana w pro
jekt podobny do mojego, może docenić styl, z jakim ja ów projekt realizuję? Ale 
kobiety wiedzą, dla kogo jest ta gra; wiedzą, że stewardessą zostanie raczej ładna 
kobieta niż ta o przeciętnej urodzie; że zadbana starsza kobieta ma większe szanse 
na zatrzymanie przy sobie męża niż kobieta, która „się zapuściła". 

Może tu pojawić się zastrzeżenie, że prezentowanie się przed inną osobą wca
le nie oznacza, że status osoby prezentującej się jest niższy od statusu osoby, do 
której owo prezentowanie się jest skierowane. Dla przykładu, aktor jest uzależnio
ny od swojej publiczności, ale jego status w żaden sposób nie jest niższy, jego 
pozycja nie pogarsza się ze względu na ową zależność. Chociaż bez wątpienia 
kobiecość jest czymś odgrywanym, porównanie z teatrem nie jest możliwe do 
utrzymania z kilku względów. Po pierwsze, jak pokazywałam wcześniej, brak tu 
samostanowienia, które wydaje się niezbędne w przypadku kariery artystycznej: 
kobiecość jako spektakl jest czymś, w czym w zasadzie wszystkie kobiety są 
zmuszone uczestniczyć. Po drugie, sam charakter kryteriów, na podstawie których 
ocenia się kobiety, a nie tylko nieuniknioność oceny jako takiej, odzwierciedla, w od
niesieniu do społecznej władzy płci, rażącą nierówność, której nie ma w przypadku 
relacji artysty i widowni. Na przykład estetyka kobiecości, wymagająca kruchości 
i znikomej siły fizycznej, prowadzi do wytworzenia kobiecych ciał, które w nie
wielkim stopniu mogą przeciwstawić się przemocy fizycznej, a jak wiadomo, stoso
wanie przez mężczyzn przemocy wobec kobiet jest powszechne. Prawdą jest, że 
obecnie propagowanie sprawności fizycznej powoduje, że kobiecie wolno, bardziej 
niż kiedyś, zwiększać wytrzymałość i tężyznę; w istocie w mediach pojawiają się 
wizerunki kobiet, które wydają się nadawać tej nowej muskularności erotyczny cha
rakter. Niemniej jednak w żadnym wypadku kobieta nie może mieć mięśni bardziej 
rozwiniętych niż jej partner - panna młoda z czułością przenosząca przez próg pana 
młodego to postać rodem raczej z komedii niż z romansu". 

Zgodnie z obowiązującą „tyranią szczupłości" kobietom nie wolno stać się 
dużymi lub masywnymi, muszą zajmować tak mało miejsca, jak to możliwe. Kształ
ty, których ciało nabiera, dojrzewając - pełne piersi i zaokrąglone biodra - zaczęły 
budzić niesmak. Ciało, które - jak odczuwają to kobiety - stanowi punkt odniesie
nia, ciało, które kobiety muszą próbować osiągnąć za pomocą rygorystycznej dys
cypliny, to ciało z początku okresu dojrzewania, drobne i nie w pełni uformowane, 
pozbawione mięśni i masy, ciało, w którego kształtach zapisana jest niedojrzałość. 
Wymóg, aby kobieta miała gładką i pozbawioną owłosienia skórę, jeszcze moc-

11 Film Pumping Iron 2 bardzo wyraźnie pokazuje odczuwane przez kobiety kulturystki napięcie 
pomiędzy ćwiczeniem mięśni a odpowiednim kobiecym wyglądem (napięcie to staje się częścią 
formalnej oceny w tym sporcie). 
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niej wiąże się z kwestią braku doświadczenia, a zinfantylizowanemu ciału musi 
towarzyszyć zinfantylizowana twarz, twarz, która nigdy się nie starzeje, z czołem, 
którego nie marszczy żadna myśl. Twarz idealnie kobiecej kobiety nie może nigdy 
akazywać oznak charakteru, mądrości i doświadczenia, które tak bardzo podzi
wiamy u mężczyzn. 

Jeśli kobiecie udaje się wypracować piękne i seksowne ciało, zyskuje zainte
resowanie i podziw ze strony innych osób, ale niewiele rzeczywistego prestiżu 
: rzadko kiedy jakąkolwiek władzę społeczną. Wysiłek, który kobieta wkłada w doj
ście do mistrzostwa w dyscyplinowaniu swojego ciała, pozbawiony jest znaczenia 
właśnie dlatego, że to ona się go podejmuje: jej działanie wpisuje się w powszech
niejsze zjawisko deprecjonowania wszystkiego, co kobiece. Pomimo nieustającej 
presji wywieranej na kobiety, aby „wykorzystały w pełni to, co mają", są one 
wyśmiewane i lekceważone ze względu na ich zainteresowania tak „trywialnymi" 
kwestiami jak ubrania i makijaż. Ponadto zawężone utożsamianie kobiety z seksu
alnością i ciałem w społeczeństwie, które przez wieki na jedno i drugie patrzyło 
?ardzo podejrzliwie, nie przyczynia się szczególnie do podniesienia jej statusu. 
Nawet kobiety o najbardziej podziwianych ciałach często uskarżają się na swoją 
-•tuację w sposób, który wskazuje na pewne zrozumienie, że jest coś uwłaczają
cego w tym szczególnym rodzaju uwagi. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor i Far-
rah Fawcett ogromnie chciały być artystkami aktorkami, a nie tylko „obiektami 
>eksualnymi". 

Możliwe jednak, że w ograniczeniu poruszania się i zachowania najbardziej 
widoczne jest podporządkowanie kobiecych ciał: gdy mężczyźni w męskich hie
rarchiach statusu posługuj ą się właściwą kobietom mową ciała, nacechowaną pew
nym napięciem i zduszeniem, uznaje się ją za mowę wyrażającą podporządkowa
nie. Mężczyźni, którzy mają wyższy status, w grupie przyjmują na ogół bardziej 
sw obodną i zrelaksowaną postawę: dyrektor wyciąga się wygodnie za biurkiem, 
podczas gdy kandydat siedzi spięty i sztywny na skraju krzesła. Osoby zajmujące 
pozycje charakteryzujące się wyższym statusem mogą częściej dotykać podwład
nych, niż same są dotykane, częściej też inicjują kontakt wzrokowy, a ich pod
władni uśmiechają się do nich częściej niż one do podwładnych (Henley 1977, 
s. 101,153 i inne). Właściwe dla zwierzchników korzystanie z ciała wyrażają pew
ność i swoboda, w szczególności swoboda dostępu do Innego. Bez wątpienia ogra
niczenia odczuwane przez kobiety w odniesieniu do swojej postawy i sposobu 
poruszania się są w zupełności zdeterminowane: to, że kobiety mają skłonność do 
siedzenia i stania, trzymając nogi, stopy i kolana razem, w społeczeństwie, w któ
rym wciąż obowiązują podwójne standardy, z powodzeniem może być zakodowa
ną deklaracją seksualnej ostrożności lub też próbą, wprawdzie nieświadomą, ochro
ny strefy genitaliów - jeśli tak, trzeba by widzieć napiętą i zamkniętą postawę 
«:obiety jako wyraz chęci odparcia, rzeczywistego lub symbolicznego, ataku sek
sualnego. Niezależnie od tego, jaką moc przypisze się ostatecznie strachowi lub 
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uległości, jedna kwestia nie pozostawia wątpliwości: mowa ciała kobiety wyraża 
dobitnie, choć bezgłośnie, jej podległy status w hierarchii płci. 

VI 

Jeśli wszystko to, co opisałam, jest w istocie dyscyplinowaniem - „owymi za
sadniczo nieegalitarnymi i dyssymetrycznymi systemami mikrowładzy" (Foucault 
1998, s. 215) - to kto jest dyscyplinującym12? Kto jest głównodowodzącym w dys
cyplinarnym reżimie kobiecości? Z perspektywy historycznej prawo pociągało za 
sobą pewne zobowiązanie do wdrażania owego reżimu w życie: kiedyś na przykład 
osoba, która pojawiła się w miejscu publicznym w ubraniu właściwym dla płci prze
ciwnej, mogła zostać aresztowana. Choć wciąż jeszcze osoby ubierające się w ten 
sposób w pewnym stopniu narażone są na nękanie, rodzaj dyscypliny, o którym tu 
mówimy, nie leży w gestii policji czy sądów. Oczywiście, rodzice i nauczyciele 
wywierają ogromny wpływ, upominając dziewczynki, aby były skromne i zacho
wywały się jak damy, aby się ładnie uśmiechały i siedziały, trzymając nogi razem. 
Na konstruowanie wyobrażenia ciała kobiecego jako spektaklu przemożny wpływ 
mają również media; nie możemy także pomijać roli „ekspertów do spraw urody" 
czy publicznych osobistości symboli, takich jak Jane Fonda lub Lynn Redgrave. 

A jednak żadna z tych osób kosmetyczka, rodzice, policjant - nie ma w isto
cie tego rodzaju władzy, którą zwykle mają osoby zarządzające instytucjami w bar
dziej oczywisty sposób dyscyplinarnymi. Władza dyscyplinarna, która wpisuje 
kobiecość w ciała kobiet, znajduje się wszędzie i nie ma jej nigdzie; dyscyplinują 
wszyscy i nie dyscyplinuje nikt w szczególności. Na przykład kobiety postrzega
ne jako otyłe mówią, że często są upominane, aby rozpoczęły dietę, czasem przez 
osoby, które ledwo znają. Tego rodzaju ingerencje są łagodzone przez odwołanie 
do naturalnego piękna czekającego tylko na to, aby się ujawnić: „Ludzie zawsze 
powtarzali, że mam piękną twarz, że »gdybyś tylko trochę schudła, byłabyś na
prawdę piękna«" (Millman 1980, s. 80)13. W tym przypadku „ludzie" - zarówno 
przyjaciele, jak i zwykli znajomi - przyczyniają się do wzmocnienia dominują
cych standardów dotyczących rozmiarów ciała. 

Foucault skłania się ku temu, aby utożsamiać narzucanie ciału dyscypliny 
z funkcjonowaniem konkretnych instytucji, na przykład szkoły, fabryki, więzie-

12 „Ogólny kształt sądownictwa, gwarantujący w zasadzie egalitarny system praw, wspierał się 
na owych drobnych, codziennych i fizycznych mechanizmach, na owych zasadniczo nieegalitar-
nych i dyssymetrycznych systemach mikrowładzy, jakie składają się na dyscypliny" (Foucault 1998, 
s. 215). 

1 3 Tego rodzaju uwagi są tak powszechnie kierowane pod adresem tęgich kobiet, że socjolożka 
Millman wykorzystuje te najczęściej powtarzane jako tytuł swojego studium nad życiem osób 
z nadwagą. 
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Ł W ten sposób jednak pomija się zakres, w jakim dyscyplina może być od 
iTytucji zarówno niezależna, jak i zależna14. Konsekwencje anonimowości wła-

scyplinarnej i jej daleko sięgającego rozproszenia mają zasadnicze znacze-
e dla właściwego zrozumienia podległości kobiet. Nieobecność formalnej struk-
- instytucjonalnej i osób sprawujących władzę wykonawczą w ramach instytu-

arza wrażenie, że wytwarzanie kobiecości jest zupełnie dobrowolne albo 
^uralne. Pouczająca jest w tym miejscu wieloznaczność terminu „dyscyplina", 

ednej strony dyscyplina to coś narzuconego podmiotom w „z gruntu nieegali-
rnym i asymetrycznym" systemie władzy, dzieci w szkole, skazani, poborowi 
clegają tak rozumianej dyscyplinie. Ale z drugiej strony do dyscypliny można 

iążyć dobrowolnie, jak dzieje się, na przykład, w przypadku osób starających 
ognąć duchową dyscyplinę w buddyzmie zen. Oczywiście dyscyplina może 

sejmować jednocześnie oba te aspekty: ochotnik może ubiegać się o fizyczny 
12 w odo wy trening oferowany przez wojsko, ale armia w żaden sposób nie prze
de być narzędziem, za pomocą którego zarówno on, jak i inni jemu podobni 

lywani są w stanie zdyscyplinowanego podporządkowania. Dyscyplinowa-
e kobiecego ciała ma taki właśnie dwojaki charakter. Z jednej strony nie prowa-
z się nikogo na elektrolizę, trzymając na muszce karabinu; nie możemy też nie 
:ceniać inicjatywy i pomysłowości niezliczonej rzeszy kobiet w dążeniu do mi-
rzostwa w rytuałach piękności. Z drugiej strony jednak, dopóki dyscyplinarne 
"iktyki kobiecości wytwarzają ciała „podległe i wytrenowane", mające niższy 
aras, muszą być rozumiane jako jeden z wymiarów znacznie powszechniejszego 
~:cesu dyscyplinowania, opresyjnego i nieegalitarnego systemu płciowej podle-
:sci. System ten ma na celu przekształcenie kobiet w potulne, podatne i uległe 
•s arzyszki mężczyzn, tak samo jak armia ma na celu przekształcenie zwykłych 

: borowych w żołnierzy. 
Przekształcenie samej siebie w odpowiednio kobiece ciało może obejmować 

i n ą lub wszystkie z następujących możliwości: może być rytuałem przejścia do 
:rosłości, przyjęciem i kultywowaniem określonej estetyki, sposobem informo-
ania innych o własnym statusie ekonomicznym i społecznym, sposobem wygry-
ania z innymi kobietami w wyścigu po mężczyzn lub pracę; może też być okazją 
I narcystycznego i intensywnego oddawania się swoim pragnieniom (zob. Bart-
• 1982). Społeczne konstruowanie kobiecego ciała obejmuje wszystkie te ele-
•enty, ale w podstawowym wymiarze jest również dyscyplinowaniem, i to dyscy-
inowaniem nieegalitarnego rodzaju. Nieobecność formalnych czynników dys-
plinujących oraz brak powszechnie znanego katalogu sankcji ukrywają zakres, 
jakim przymus bycia „kobiecą" służy dominacji. To kłamstwo, w którym wszy-
y mamy swój udział: makijaż to nic więcej niż artystyczna zabawa, pierwsza 

' Jestem wdzięczna Nancy Fraser za sformułowanie tej kwestii. 
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para butów na obcasie zaś to niewinny element dorastania, a nie współczesny 
odpowiednik krępowania stóp. 

Jak to możliwe, że nie wszystkie kobiety są feministkami? We współczesnych 
społeczeństwach uprzemysłowionych nie utrzymuje się kobiet w ryzach za pomo
cą lęku przed przemocą stosowaną w odwecie przez mężczyzn; kobiety nie są 
takimi ofiarami jak czarnoskórzy w Republice Południowej Afryki. Nie wystar
czy też powiedzieć, że u podstaw podległości kobiet leży ich fałszywa świado
mość, którą wpoiła im patriarchalna ideologia. W żadnym stopniu nie przeczy to 
temu, że kobiety często podlegają ogromnej przemocy ze strony mężczyzn, czy 
też temu, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni są ideologicznie zmyleni przez 
dominujące układy relacji pomiędzy płciami. Chciałabym jednak zaznaczyć, że 
odpowiednie zrozumienie ucisku, jakiemu podlegają kobiety, będzie wymagać 
uświadomienia sobie skali, w jakiej nie tylko życie kobiet, ale sama ich podmioto
wość są strukturyzowane w ramach zestawu systematycznych, obłudnych prak
tyk. Kobiece dyscyplinowanie ciała jest najlepszym tego przykładem: jawnie wy
rażany cel i charakter praktyk konstruujących kobiece ciało są bardzo dalekie, 
a w istocie zdecydowanie różne od ich ukrytej funkcji. W tym zakresie system 
podległości ze względu na płeć, podobnie jak negocjowanie płac w kapitalizmie, 
na swój sposób obrazuje starożytne napięcie pomiędzy tym, co jest, a tym, co się 
wydaje - zewnętrzny kształt, w którym się ten system objawia, często ogromnie 
się różni od rzeczywistych stosunków, które tworzą jego głęboką strukturę. 

VII 

Brak formalnych publicznych sankcji nie oznacza, że kobiety, która nie może 
lub nie chce poddać się właściwemu dyscyplinowaniu ciała, nie spotkają żadne 
sankcje. Przeciwnie, spotka ją sankcja bardzo dotkliwa w świecie zdominowanym 
przez mężczyzn: odmowa patronatu z ich strony. Dla kobiety heteroseksualnej 
może to oznaczać utratę ogromnie potrzebnej bliskości; zarówno dla kobiet hete
roseksualnych, jak i dla lesbijek zaś może to równie dobrze oznaczać utratę środ
ków zapewniających godne życie. 

Jak zauważyłam wcześniej, kobiety także wymierzają sobie kary za nieumie
jętność dostosowania się. Wciąż powiększająca się liczba publikacji dotyczących 
rozmiarów kobiecego ciała pełna jest bolesnych wyznań wstydu odczuwanego 
z powodu nadwagi. 

Czułam się niezdarna i ogromna. Miałam wrażenie, że zaraz potrącę jakiś mebel, wpadnę 
na coś, przewrócę krzesło, nie zmieszczę się do volkswagena, zwłaszcza gdy inni pró
bowali upchnąć się na tylnym siedzeniu. Miałam wrażenie, że zajmę sobą cały pokój. 
(...) Miałam poczucie, że jestem obrzydliwa, jak jakiś niechluj. W lecie było mi gorą
co, pociłam się i wiedziałam, że dla ludzi mój pot jest świadectwem tego, że jestem za 
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gruba. (...) Tak bardzo przeraża mnie to, jak wyglądam, że odcięłam się zupełnie od 
swojego ciała. Funkcjonuję od szyi w górę. Nie przeglądam się w lustrze. Nie chcę 
poświęcać czasu na kupowanie ubrań. Nie chcę nawet poświęcać czasu na makijaż, bo 
patrzenie na siebie sprawia mi ból (Millman 1980, s. 80 i 195). 

Nie mogę już dłużej znieść patrzenia na siebie. Za każdym razem, gdy muszę stanąć 
przed lustrem, aby się uczesać, zawijam sobie ogromny ręcznik wokół szyi. Nawet 
wieczorem najpierw wkładam na siebie koszulę nocną a dopiero potem zdejmuję bluzkę 
i spodnie. Ale wszystko to tylko pogarsza sytuację. Dużo czasu minęło, od kiedy ostat
ni raz naprawdę spojrzałam na swoje ciało (Chemin 1981, s. 53). 

3ezmiar wstydu odczuwanego przez te kobiety pokazuje, w jakim stopniu wszystkie 
tobiety zinternalizowały patriarchalne standardy odnoszące się do tego, co jest 
.znawane za akceptowalne ciało. Pełniejsza analiza znaczenia słowa „internalizo-

•ć" może nieco rozjaśnić postawione wcześniej pytanie: dlaczego nie wszystkie 
tobiety są feministkami? 

Coś zostaje zintemalizowane, gdy staje się częścią struktury własnego , ja" 
). Mówiąc o strukturze własnego ,ja", mam na myśli te sposoby postrzegania 

:raz postrzegania siebie, które pozwalają jaźni odróżnić się od innych jaźni i in-
•ych obiektów, niebędących jaźniami. Opisałam w innym miejscu, w jaki sposób 
.ogólniony świadek mężczyzna zaczyna przyczyniać się do konstruowania świa
domości kobiety jako cielesnego bytu (Bartky 1982). To jedno ze znaczeń interna-
zzowania. Poczucie siebie jako odrębnej i mającej określoną wartość jednostki 
związane jest nie tylko z poczuciem tego, jak jest się postrzeganym, ale także 
z tym, co się wie, a zwłaszcza z tym, co się potrafi zrobić; jest to drugie znaczenie 
rojęcia „internalizowanie". Dyscyplina, niezależnie od ostatecznego efektu, może 
tac jednostce, której jest narzucona, zarówno poczucie osiągnięcia mistrzostwa, 

jak i stabilne poczucie tożsamości. Tkwi w tym pewna sprzeczność: podczas gdy 
zarzucanie dyscypliny może w jeszcze większym stopniu odbierać prawa (disem-
rowerment), dyscyplina może powodować pewnego rodzaju przyrost władzy, jaką 
ma dana osoba. Kobiety, podobnie jak wszystkie inne osoby mające określone 
umiejętności, są więc zainteresowane ich utrzymywaniem, niezależnie od tego, jak 
dużo kosztowało je ich zdobycie, pomijając już zupełnie kwestię tego, czy jako 
?soby określonej płci nie byłyby w dużo lepszej sytuacji, gdyby w ogóle nigdy nie 
musiały ich zdobywać. A zatem feminizm, a w szczególności prawdziwie radykalny 
reniinizm, kwestionujący patriarchalnąkonstrukcję kobiecego ciała, stanowi dla kobiet 
groźbę, że ich umiejętności nie będą potrzebne, a wobec czegoś takiego ludzie zwy
kle stawiają opór. Ponadto podaje on w wątpliwość ten aspekt osobistej tożsamości, 
który związany jest z wykształcaniem poczucia kompetencji. 

Oporowi wywodzącemu się z tego źródła może towarzyszyć niechęć do roz
stania się z nagrodami za posłuszeństwo; wiele kobiet również przeciwstawia się 
zerwaniu z estetyką, która definiuje to, co uznają za piękne. Istnieje jednak jesz
cze jedno źródło oporu, być może bardziej dyskretne, lecz także związane z kwe-
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stiami tożsamości i internalizacji. Posiadanie ciała, które odczuwa się jako „ko
biece", ciała społecznie skonstruowanego przez odpowiednie praktyki, w więk
szości przypadków jest kluczowe dla poczucia siebie jako kobiety, a także - ze 
względu na to, że obecnie można istnieć wyłącznie albo jako mężczyzna, albo 
jako kobieta - dla odczuwania siebie jako istniejącej jednostki. Posiadanie takiego 
ciała może również mieć zasadnicze znaczenie dla doświadczania siebie jako jed
nostki, która odczuwa pożądanie seksualne i która jest przedmiotem takiego pożą
dania. Tym samym każdy projekt polityczny zmierzający do zniszczenia machiny, 
która przemienia ciała kobiet w ciała kobiece, spokojnie może zostać przyjęty 
przez kobiety jako coś grożącego pozbawieniem ich seksualności, jeśli nie unice
stwienia ich samych. 

Kategorie kobiecości i męskości odgrywają rolę znacznie wykraczającą poza 
prosty współudział w tworzeniu tożsamości, są one podstawowymi składnikami 
naszej nieformalnej społecznej ontologii. To do pewnego stopnia może wyjaśniać, 
skądinąd zagadkowe, zjawisko homofobii, a także wstręt odczuwany przez wiele 
osób na widok kulturystek - ani homoseksualista, ani muskularna kobieta nie 
wpisują się łatwo w kategorie, które nadają strukturę codziennemu życiu. Rady
kalna feministyczna krytyka kobiecości może zatem zagrażać nie tylko poczuciu 
tożsamości kobiety i odczuwaniu przez nią, że jest pożądana, ale wręcz strukturze 
jej społecznego uniwersum. 

Oczywiście wiele kobiet jest feministkami i w walce o równość z mężczyzna
mi opowiada się za programem reform politycznych i gospodarczych15. Jednakże 
wiele „reformistycznych" lub liberalnych feministek, a nawet ortodoksyjnych 
marksistek jest głęboko przekonanych, że nie ma sprzeczności pomiędzy utrzy
maniem kobiecości kobiety i jej walką o wyzwolenie (por. Markovic 1976, 
s. 165-166). Myślicielki te odrzuciły normatywną koncepcję kobiecości opartą na 
pojęciu „odrębnych sfer" i tradycyjnym podziale pracy ze względu na płeć, ak
ceptując jednocześnie przyjęte normy prezentowania kobiecego ciała. Jeśli moje 
rozumowanie jest słuszne, tak pojmowany feminizm jest wewnętrznie niespójny. 
Foucault twierdził, że nowoczesna demokracja burżuazyjna ma poważne braki, 
gdyż zabiega o przyznanie praw politycznych jednostkom, które konstytuowane 
są jako zniewolone przez różne rodzaje mikrowładzy dyscyplinarnej wykraczają
cej poza obszar tego, co zwykle definiuje się jako „polityczne". „Człowiek, o któ
rym tyle nam mówią i do wyzwolenia którego wzywają - mówi Foucault - jest 
już, sam w sobie, wynikiem o wiele głębszego ujarzmienia" (Foucault 1998, 
s. 30-31). Jeżeli, jak twierdzę, kobieca podmiotowość w znaczącym stopniu jest 
kształtowana w obrębie praktyk dyscyplinarnych, które konstruują kobiece ciało. 

15 Twierdzenie, że projekt liberalnego feminizmu lub feminizmu „głównego nurtu" jest w ukryty 
sposób rasistowski, znajduje się w: hooks 1981, rozdz. 4. Miarodajnej ogólnej krytyki liberalnego 
feminizmu dostarcza: Jaggar 1983, rozdz. 3 i 7. 
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i za ich pomocą, wtedy to, co Foucault mówi o człowieku (mężczyźnie), być może 
est jeszcze prawdziwsze w odniesieniu do kobiety. Marksiści od początku dowo

dzili niewystarczalności czysto liberalnego feminizmu; my dochodzimy do tego 
samego wniosku inną drogą, podając jednocześnie w wątpliwość skuteczność tra
dycyjnej marksistowskiej recepty na wyzwolenie kobiet. Liberałowie domagają 
się równych praw dla kobiet, tradycyjni marksiści - wejścia kobiet w sferę pro
dukcji na równi z mężczyznami, uspołecznienia pracy domowej i rewolucji prole-
'.ariackiej. Żaden z tych nurtów nie domaga się jednak zdekonstruowania kategorii 
męskości i kobiecości16. Kobiecość jako pewna „stylistyka ciała" będzie musiała 
zostać przekroczona na drodze ku czemuś zgoła innemu niż męskość, która na 
mele różnych sposobów jest jedynie jej lustrzanym odbiciem, w kierunku rady
kalnej, choć wciąż jeszcze niewyobrażalnej, transformacji ciała kobiety. 

VIII 

Foucault twierdził, że przejście od społeczeństw tradycyjnych do nowocze
snych charakteryzowało się głębokimi przekształceniami w sposobie sprawowa
nia władzy, a to za sprawą, jak to określa, „zwrotu na politycznej osi indywiduali
zacji" (Foucault 1998, s. 187). W starszych systemach autorytarnych władza ucie
leśniała się w osobie władcy i sprawowana była nad podmiotami w dużym stopniu 
anonimowymi; złamanie prawa postrzegane było jako znieważenie królewskiej osoby. 
I chociaż metody egzekwowania posłuszeństwa, które wykorzystywano w przeszło
ści, były często dość brutalne, obejmowały m.in. daleko posunięte ataki na ciało, 
•vładza w takich systemach funkcjonowała w sposób przypadkowy i nieciągły, po
zostawiając sporą część społeczeństwa poza zasięgiem swojego działania. 

Społeczeństwo nowoczesne natomiast jest świadkiem wyłaniania się coraz 
oardziej inwazyjnych aparatów władzy, które sprawują dużo bardziej restrykcyjną 
kontrolę społeczną i psychologiczną, niż było to możliwe wcześniej. W nowocze
snych społeczeństwach skutki działania władzy „krążą przez coraz bardziej wyra
finowane kanały, zyskując dostęp do samych jednostek, ich ciał, gestów oraz wszyst
kich codziennych działań" (Foucault i Gordon 1980, s. 151). Obecnie władza dąży 
do przekształcenia umysłów jednostek, które mogłyby mieć ochotę się jej prze
ciwstawić, a nie tylko do ukarania lub uwięzienia ich ciał. Wymaga to bardziej 
drobiazgowej kontroli czasu i ruchów ciała, kontroli, której nie można osiągnąć 
bez nieustannego nadzoru i lepszego rozumienia danej osoby, genezy i rodzaju jej 
..przypadku". Władza, do której sprawowania dążą te nowe aparaty, wymaga zdo
bycia nowego rodzaju wiedzy o jednostce: rodzą się nowoczesne psychologia i so-

16 Niektóre feministki radykalne nawołują już do takiej dekonstrukcji, zob. przede wszystkim 
Wittig 1976. 
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cjologia. Niezależnie od tego, czy owe nowe modele kontroli odpowiedzialne są 
za korygowanie, produkcję, edukację czy dostarczanie zabezpieczeń socjalnych, 
wszystkie są do siebie podobne: sprawują władzę w sposób biurokratyczny - bez
osobowy, zcentralizowany i wszechobecny Nastąpiło odwrócenie: władza stała 
się anonimowa, podczas gdy projekt kontroli spowodował pojawienie się nowej 
formy indywidualizmu. W istocie Foucault wierzy, że funkcjonowanie władzy 
kształtuje samą podmiotowość podmiotu. Znów powraca tu wyobrażenie Panop-
tykonu: więzień, wiedząc, że w każdej chwili może być obserwowany z wieży, 
sam zaczyna się kontrolować. Więzień internalizuje spojrzenie, które wpisane jest 
w samą strukturę instytucji dyscyplinarnej. Nowoczesne technologie zachowania 
są zatem skierowane na wytwarzanie odizolowanych i samokontrolujących się 
podmiotów (Dews 1984, s. 77). 

Kobiety na swój sposób doświadczają unowocześnienia władzy; zaczęło się to 
nieco później, ale w wielu wymiarach przebiega w sposób opisany przez Foucaul
ta. Postępowanie kobiet w wielu istotnych aspektach podlega obecnie regulacji 
w mniejszym zakresie niż w przeszłości. Kobieta ma większą swobodę porusza
nia się i w mniejszym stopniu jest przywiązana do przestrzeni domu. Cieszy się 
swobodą seksualną, jakiej wcześniejsze pokolenia nie mogły nawet sobie wyobra
zić. Możliwość rozwodu, dostęp do płatnej pracy poza domem i wzrastająca seku
laryzacja nowoczesnego życia złagodziły kontrolę, którą sprawowały nad nią tra
dycyjna rodzina oraz Kościół, pomimo obecnego odrodzenia fundamentalistycz-
nego. W instytucjach tych władzę sprawowały osoby znane kobiecie. Mężowie 
i ojcowie podtrzymywali władzę patriarchalną w rodzinie. Tak jak w ancien regime 
ciało kobiety podlegało sankcjom, gdy odmawiała ona posłuszeństwa. Nie Foucaul-
towska królewska osoba, ale Boska Osoba orzekła, że pragnienie kobiety ma być 
zawsze „skierowane na męża", podczas gdy ksiądz zapoznawał ją z bardziej szcze
gółowym planem Bożym dotyczącym jej miejsca i obowiązków. W czasach gdy 
świecka i kościelna władza wciąż jeszcze były ze sobą związane, jednostki formal
nie obdarzone władzą były zobowiązane do sprowadzania na właściwą drogę krnąbr
nych kobiet, których rodzina z jakichś względów nie dawała rady kontrolować. 

Władza dyscyplinarna, która w coraz większym stopniu ma za zadanie wy
twarzać odpowiednio ucieleśnioną kobiecość, jest natomiast rozproszona i anoni
mowa; nikomu formalnie się jej nie powierza, mają, jak widzieliśmy, każdy i nie 
ma jej nikt w szczególności. Owa władza dyscyplinarna jest w osobliwy sposób 
nowoczesna: nie ucieka się do brutalnych i publicznie wymierzanych kar, nie ma 
na celu ograniczenia swobody kobiecego ciała w przemieszczaniu się z miejsca na 
miejsce. Mimo to zawładnięcie ciałem kobiety jest niemal całkowite: kobiece cia
ło dostaje się w „tryby maszynerii władzy, która dokonuje rewizji, rozbiera na 
części i na powrót je składa" (Foucault 1998, s. 133). Techniki dyscyplinarne, za 
pomocą których wytwarza się „podatne ciała" kobiet, mają na celu nieustanne 
i wyczerpujące regulowanie - regulowanie wielkości i kształtu ciała, apetytu, 
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postawy, gestów, ogólnego sposobu korzystania z ciała w przestrzeni, a także wy
glądu każdej jego widocznej części. 

W miarę jak zmieniają się nowoczesne społeczeństwa przemysłowe, a same 
kobiety przeciwstawiają się patriarchatowi, zanikają starsze formy dominacji. Jed
nocześnie pojawiają się, rozprzestrzeniają i umacniają nowe formy. Nie wymaga 
się już od kobiet, aby były cnotliwe i skromne, aby ograniczały swoją aktywność 
do sfery domowej lub nawet by realizowały właściwe kobiecie powołanie, stając 
się matkami. Normatywna kobiecość w coraz większym stopniu koncentruje się 
na ciele kobiety - nie na jego przeznaczeniu lub nawet zdolności do rodzenia 
dzieci, ale wymiarze seksualnym ciała, a dokładniej: na zakładanej heteroseksual-
ności i wyglądzie. Nie ma oczywiście nic nowego w tym, że kobiety są zaabsorbo
wane młodością i pięknem. Tym, co nowe, jest rosnąca władza wizerunku w spo
łeczeństwie coraz bardziej zorientowanym na media wizualne. Można zaryzyko
wać twierdzenie, że wizerunki normatywnej kobiecości zastąpiły wyobrażenia 
religijne z przeszłości. Nowe jest także rozprzestrzenianie się tego rodzaju prak
tyk dyscyplinarnych na wszystkie kategorie kobiet w ciągu całego ich życia. To, 
co wcześniej było specjalnością arystokratki lub kurtyzany, stało się rutynowym 
.obowiązkiem każdej kobiety, niezależnie od tego, czy jest ona babcią, czy ledwo 
dojrzałą dziewczynką. 

Poddanie się tej nowej władzy dyscyplinarnej oznacza bycie nowoczesną, bycie 
U bieżąco, co - jak starałam się pokazać - na ogół przedstawia się nam w sposób 
zakamuflowany. W zupełności zgadza się to z obecnym zapotrzebowaniem na 
pracę kobiet, z kultem młodości i sprawności, a także z właściwą dla rozwiniętego 
kapitalizmu potrzebą utrzymania wysokiego poziomu konsumpcji. Co więcej, owo 
roddanie to oszczędność w ekonomii przymusu: ponieważ kobiety same realizują 
Ij -cyplinę na swoim ciele i przeciwko niemu, mężczyzna już nie musi tego robić. 

Kobieta, która kilka razy dziennie sprawdza makijaż, żeby upewnić się, czy 
rodkład się nie starł, a tusz do rzęs nie rozmazał; która martwi się tym, że wiatr lub 

. -zez zniszczy jej fryzurę; która co chwilę zerka, czy pończochy nie zwijają się 
ej na kostkach, lub która uznaje, że jest otyła, więc obsesyjnie zwraca uwagę na 

. co je, zmieniła się - niewątpliwie tak samo jak zmienił się więzień Panoptyko
nu - w podmiot kontrolujący sam siebie, w jednostkę oddaną nieustannemu nad
zorowi nad samą sobą. Ten nadzór nad sobą samą to forma posłuszeństwa patriar-
:hatowi. Pokazuje to również, iż kobieta ma świadomość, że ona podlega nadzo
rowi w sposób, w jaki on mu nie podlega, i że niezależnie od tego, kim mogłaby 
się stać, w znaczącym sensie jest ciałem zaprojektowanym po to, by sprawiać 
rrzyjemność i podniecać. W ten sposób w wielu kobietach wywołano, mówiąc 
•łowami Foucaulta, „świadome i trwałe przeświadczenie o widzialności, które daje 
r.varancję automatycznego funkcjonowania władzy" (Foucault 1998, s. 196). Po
nieważ nie można w pełni zrealizować norm określających, jakie ciało kobiece 
est akceptowalne, jako że w zasadzie wymagałoby to przekroczenia natury, ko-
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bieta może przeżyć większość życia z przemożnym poczuciem, że jej ciało jest 
wybrakowane. Tym samym ściślejsza kontrola nad ciałem w nowy sposób za
władnęła umysłem. 

To, co często pisze Foucault, zdaje się wskazywać, że władza wytwarza jed
nostki, na które oddziałuje: 

Jednostki nie należy pojmować jako swego rodzaju podstawowego jądra, pierwotnego 
atomu, wielorakiego i bezwładnego materiału krępowanego władzą lub narażonego na 
uderzenia władzy. (...) W rzeczywistości jednym z zasadniczych efektów władzy jest 
to, że pewne ciała, pewne gesty, pewne dyskursy, pewne pragnienia są identyfikowane 
i konstytuowane jako jednostki (Foucault, Gordon 1980, s. 98)17. 

Niemniej jednak, gdyby jednostki były w pełni konstytuowane przez opisywany 
przez Foucaulta reżim władzy-wiedzy, mówienie o oporze wobec władzy nie mia
łoby najmniejszego sensu. Foucault wydaje się czasem niemalże pozbawiać nas 
języka, w którym można by uchwycić charakter i znaczenie tych momentów prze
ciwstawiania się kontroli, które wyznaczają bieg historii w równie dużym stopniu, 
co narzucanie kontroli. 

Peter Dews zarzuca Foucaultowi brak teorii „libidinalnego ciała", to znaczy 
ciała, któremu narzuca się dyscyplinę i którego podstawowe dążenie do sponta
niczności i przyjemności mogłoby zapewne stać się ogniskiem oporu (Dews 1984, 
s. 92). Czy w takim razie „libidinalne" ciała kobiet nie przeciwstawiają się bólowi, 
uciskowi, nudzie, wygłodzeniu i ciągłemu nadzorowi, na co są obecnie skazane? 
Z pewnością robią to, ale bunt zostaje stłumiony za każdym razem, gdy kobieta 
bierze do ręki pęsetę lub rozpoczyna nową dietę. Sama surowość zasad nie daje 
gwarancji, że spotkają się one z odrzuceniem, gdyż trudności można przetrzymać, 
jeśli tylko uzna sieje za konieczne lub nieuniknione. 

„Natura" w postaci „libidinalnego" ciała nie musi być punktem wyjścia buntu 
przeciwko „kulturze", lecz dominacja i dyscyplinowanie, którego ta wymaga, nigdy 
nie są narzucane bez jakichkolwiek kosztów. W toku historii opór przejawiał się 
w różnorakich formach i sytuacjach. Czasami opór wydaje się pojawiać w rezulta
cie wprowadzenia nowych i sprzecznych czynników w życie grup zdominowanych. 
Zestawienie starego z nowym i związana z tym niespójność lub „sprzeczność" po
wodują, że poddawanie się starym rozwiązaniom wydaje się coraz bardziej zbędne. 
W obecnej sytuacji to, co może stanowić podstawowy czynnik nieustającego i wzma
gającego się uprzedmiotowiania ciała kobiety - to znaczy rosnąca niezależność ko
biet - wytwarza w wielu kobietach poczucie niespójności, które podaje w wątpli
wość znaczenie i konieczność istniejącej dyscypliny. Kobiety (choć jedynie mniej-

17 W rzeczywistości Foucault nie jest w pełni konsekwentny w odniesieniu do tej kwestii. Zna
komita dyskusja konkurujących ze sobą interpretacji Foucaulta i ogólnych trudności z wydobyciem 
spójnego zestawu twierdzeń z jego tekstów znajduje się w: Fraser 1985. 
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szość spośród nich) uświadamiające sobie bezprecedensowy zakres możliwości sta
nowienia o sobie w kwestiach polityki, ekonomii czy seksualności, w sposób jesz
cze pełniejszy zostają objęte dominującym spojrzeniem patriarchatu. To ten para
doks, a nie „libidinalne ciało", wywołuje gdzieniegdzie ogniska oporu. 

Biorąc pod uwagę obecny klimat polityczny, nie ma powodu, aby spodziewać 
się czy to powszechnego oporu wobec modnych form kobiecego ucieleśnienia, 
czy to radosnego eksperymentowania z nową „stylistyką cielesności"; co więcej, 
:ego rodzaju nowości spotkałyby się z głębokim oporem pochodzącym z material
nych lub psychologicznych źródeł wcześniej wskazanych (zob. część VII). Pomi
mo to w ciągu ostatnich lat pojawiło się kilka przeciwstawnych wobec dominu-
ącego - dyskursów i praktyk. Coraz więcej kobiet „pakuje" na siłowniach, a wiele 

z nich nie troszczy się szczególnie o ograniczenia w budowaniu ciała, narzucane 
przez obecne kanony kobiecości. Kobiety w radykalnych wspólnotach lesbijskich 
cakże odrzuciły hegemoniczne wizerunki kobiecości i próbują wypracować nową 
kobiecą estetykę. Uderzającą cechą takich wspólnot jest to, w jak dużym stopniu 
zdołały one przekroczyć opresyjne utożsamienie kobiecego piękna i bycia pożą
daną z młodością: fizyczne oznaki starzenia się - zmarszczki mimiczne lub siwe 
włosy - nie tylko nie umniejszają atrakcyjności kobiety, ale wręcz zwiększają. 
Pojawia się coraz więcej popularnych publikacji na temat oporu, część z nich o cha
rakterze analitycznym i refleksyjnym, jak The Obsession [Obsesja] Kin Chernin, 
część to poradniki dostarczające praktycznych wskazówek, jak pomóc samej so
bie, na przykład wydana niedawno książka Marcii Hutchinson Transforming Body 
'mage: Learning to Love the Body You Have [Przekształcanie wizerunku ciała: jak 
rokochać ciało, które się ma] (zob. też Bordo 1985-1986). Literatura ta odzwier
ciedla nastrój w pewien sposób przypominający inną, wcześniejszą atmosferę ci
chej desperacji, której głos dała Berty Friedan w The Feminine Mystiąue [Mistyka 
kobiecości]. Nie można też zapominać o tym, że istnieje w tym kraju [Stanach 
Zjednoczonych - przyp. red.] masowy ruch kobiecy, który zaczął w krytyczny 
sposób kwestionować znaczenie kobiecości, jeśli nie w wymiarze cielesnym, to 
• innych obszarach życia. My, kobiety, nie możemy rozpocząć zmiany stosunku 
io naszych ciał, dopóki nie nauczymy się odczytywać kulturowych przekazów, 
które wpisujemy w ciało każdego dnia, i dopóki nie zaczniemy dostrzegać, że 
nawet jeśli mistrzowskie opanowanie dyscyplin kobiecości prowadzi do sukce
sów, wciąż pozostajemy tylko kobietami. 

Podziękowania 

Wcześniejsze wersje tego tekstu prezentowałam podczas zjazdów następują-
.;• ch instytucji: Southwestern Philosophical Society (listopad 1985 r.), Society for 
•Vomen in Philosophy (marzec 1986 r.), American Philosophical Association (maj 
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1986 r.). W trakcie dyskusji toczących się podczas tych konferencji usłyszałam 
wiele pomocnych opinii. Następujące osoby szczególnie zasługująna mojąwdzięcz-
ność: Nancy Fraser, Alison Jaggar, Jeffner Allen, Laurie Shrage, Robert Yanal, 
Martha Gimenez, Joyce Trebicot, Rob Crawford, Iris Young. Dziękuję im za ko
mentarze i sugestie. 

Przełożyli Katarzyna Gawlicz i Marcin Starnawski 
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