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Wstęp: powody podjęcia tematu  

i przedstawienie struktury pracy

Wychodząc z założenia, że każda praca naukowa1 powinna wnosić 
do nauki pewną nową – choćby niewielką – wartość, podjąłem się pró-
by przedstawienia w sposób interesujący tematu ideologii gender, któ-
ry zajmuje mnie od kilku lat, poprzez ukazanie realnego oblicza tego 
nurtu. Mając na uwadze wymagania formalne, byłem zmuszony zawę-
zić obszar badawczy do analizy jednego z fundamentów genderyzmu, 
tj. materializmu dialektycznego. Również określone rozmiary pracy 
zobligowały mnie do szczegółowego omówienia tylko jednego obszaru 
tematycznego poruszanego przez analizowaną autorkę, co nie oznacza 
potraktowania problemu z nieodpowiedzialną wybiórczością. To właś-
nie Druga płeć autorstwa Simone de Beauvoir i omawiane dalej tezy są 
bowiem filarem, na którym opierają się późniejsi apologeci ideologii 
genderowej2. 

1 Niniejsza książka stanowi poprawioną wersję pracy magisterskiej napisanej i obro-
nionej w 2016 roku pod kierunkiem ks. dr. hab. Dariusza Oko na Wydziale Filozoficz-
nym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

2 Por. np. W. Dynarski, Ile wolności w  puszczalstwie? Negocjowalność dylematów 
w przewodnikach po poliamorii, w: Poza monogamią, red. J. Potkański, R. Pruszyński, 
Warszawa 2012, s. 147nn; A. Aliti, Dzika kobieta. Powrót do źródeł kobiecej energii i wła-
dzy, Gdynia 1996; L. Marszałek, Kulturowe uwarunkowania roli kobiety we współczesnym 
społeczeństwie, „Seminare” 25 (2008), s. 267–280; E. Parzycka, „Kobiecość” współczesnych 
kobiet żyjących w pojedynkę, „Acta Uniwersitalis Lodziensis Folia Sociologica” (2009) 
nr 34, s. 159–174; Męskość i kobiecość czy walka płci?, red. I. Machaj, R. Suchocka, Poznań 
2009; E. Hyży, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotowe w filozofii feministycznej koń-
ca XX wieku, Kraków 2003; P. Dybiel, Zagadka „drugiej płci”, Kraków 2006. W dalszych 
częściach pracy znajdują się szersze odwołania, również do autorów obcojęzycznych.
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Osobiste motywy – istotne dla zrozumienia wnikliwości, z którą pod-
szedłem do tematu –  wynikają z  przemyśleń nad stanem dzisiejszej 
kultury, nauki i społeczeństwa. Nawet najpiękniejsza budowla rozpad-
nie się, jeżeli położymy pod nią złe fundamenty. Dlatego należy dbać 
o prawdę, nie tylko tę „dzisiejszą”, ale również o tę z przeszłości, stano-
wiącą drogowskaz dla rozwoju ludzkiej moralności; prawdę, na której 
powinny się opierać: kultura, nauka i społeczeństwo. Jako że osobiście 
zależy mi na zdrowym rozwoju przyszłych pokoleń, czuję się w  obo-
wiązku piętnować dostrzeżone fałsze i błędy, tak silnie oddziałujące na 
współczesność. Owym oddziaływaniem wykazuje się właśnie ideologia 
genderowa. Jej głosiciele wciąż odwołują się bezpośrednio do samych 
założycielek tego nurtu, z których postacią o największym wpływie jest 
Simone de Beauvoir3. 

Podsumowując motywy skłaniające mnie do podjęcia takiego tema-
tu, mogę wskazać: poczucie obowiązku względem ludzi mnie otaczają-
cych i czasu, który został mi dla nich dany. 

Aby ułatwić odbiór niniejszej pracy, poniżej zostały wskazane jej 
główne elementy. W rozdziale pierwszym podaję podstawowe informacje 
dotyczące mojego podejścia do problemu badawczego, a także przedsta-
wiam aparat pojęciowy, którym będę się posługiwać. 

Rozdziały drugi i trzeci mają na celu prezentację autorki Drugiej płci, 
jak i samej publikacji. Jest to punkt istotny, gdyż biografia Simone de Be-
auvoir pozwala na wyjaśnienie niespójności, irracjonalnych fascynacji, 
fantasmagorycznych aprioryzmów i  tym podobnych niedorzeczności, 
które w Drugiej płci są jedną z podstaw rozumowania i budowania wizji 
przez znaczną część humanistów traktowanej jako filozofia najwyższej 
próby. Również czas powstania omawianej publikacji jest istotny, gdyż 
– w zestawieniu z biografią autorki – ukazuje, że de Beauvoir świadomie 
propagowała komunizm w  wersji leninowsko-stalinowskiej4. Ponadto 

3 Współcześnie główne postaci walki genderowej porównuje się właśnie do de Beauvoir. 
Por. J. Butler, Undoing Gender, New York–London 2004, s. 86.

4 Bezpośrednie przechodzenie od leninizmu do stalinizmu nie jest uprawnione na 
gruncie badania obu ideologii, jednak de Beauvoir nie zauważała znacznych różnic pomię-
dzy nimi. Dlatego też w niniejszej pracy nie został wprowadzony rozdział na leninizm 
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na uwagę zasługuje fakt, że główna myśl Drugiej płci jest nieoryginal-
na, a autorka – wbrew powszechnej opinii oraz własnym zapewnieniom 
– nie przedstawia w swoim eseju głębokiej koncepcji, która byłaby prze-
myślana i poddana krytyce. Aby było możliwe dostrzeżenie tego poważ-
nego uchybienia intelektualnego, konieczna jest znajomość jej biografii.

Rozdział czwarty ma na celu wprowadzenie w problematykę mate-
rializmu dialektycznego i ukazanie jego związków z marksizmem i ko-
munizmem. Można by umieścić te informacje w przypisach rozdziału 
kolejnego – analizującego Drugą płeć – ale wpłynęłoby to negatywnie na 
przejrzystość pracy.

Rozdział piąty – najdłuższy i stanowiący sedno niniejszego opra-
cowania – zawiera prezentację, zestawienie i analizę materializmu dia-
lektycznego wedle wizji5 de Beauvoir. Prezentowane będą konkretne 
punkty filozofii de Beauvoir, w których odwołuje się bezpośrednio do 
materializmu dialektycznego, ale także te jego postulaty, które występu-
ją w Drugiej płci w zawoalowanej formie. Zestawienie polegać będzie na 
prezentacji i porównaniu wizji de Beauvoir oraz pism Karola Marksa, 
Friedricha Engelsa i wybranych marksistów. Analiza obejmie zaś szcze-
gółowe i kompleksowe przestudiowanie materiału oraz wyciągnięcie 
wniosków, a także wstępną krytykę stanowiska de Beauvoir. Dodatkowo 
podrozdziały zostały uzupełnione o komentarze  – podrozdziały noszą-
ce taką samą nazwę: Oddziaływanie. Mają one na celu ukazanie współ-
czesnych odwołań do tez zawartych w Drugiej płci, a także konsekwencji 
wynikających zastosowania ich w praktyce.

Rozdział szósty stanowi podsumowanie i rozszerzenie krytyki mate-
rializmu dialektycznego jako takiego, a także materializmu dialektycz-
nego w optyce de Beauvoir.

i stalinizm. Za każdym razem, gdy odwołuję się do leninizmu, mam na myśli również 
to, że autorka Drugiej płci stalinizm widziała jako pewną kontynuację leninizmu i nie 
czyniła rozróżnienia pomiędzy tymi nurtami marksizmu.

5 Słowo „wizja” lepiej oddaje ogólny zamysł i pogląd autorki niż „myśl”, z uwagi na 
konotacje z onirycznością i stanem na wpół świadomym, które towarzyszą głównemu 
trzonowi poglądów zaprezentowanych w Drugiej płci.
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Paragraf pierwszy rozdziału szóstego ma na celu wykazanie, że Dru-
ga płeć jest w pewnym sensie „plagiatem” teoretyczno-ideologicznym, 
co łączy się z rozdziałem siódmym, w którym zarysowane zostały dalsze 
perspektywy badawcze – gdyż niniejsza praca nie wyczerpuje krytyki, 
której należy poddać jeden z głównych filarów genderyzmu.

Zaprezentowana powyżej struktura cechuje się usystematyzowanym 
podejściem do problemu badawczego, a także pozwala zredukować praw-
dopodobieństwo pominięcia ważkich argumentów oraz założeń leżących 
u podstaw wizji de Beauvoir. Ponadto przy pracach tego rodzaju istotne 
jest podejście ściśle chronologiczne, a także rekonstrukcja zasobu wiedzy 
omawianej autorki na dany temat w określonym momencie życia.



1. Metody badawcze oraz aparat pojęciowy

1.1. Metody badawcze

W Drugiej płci de Beauvoir odwołuje się między innymi do takich 
dziedzin wiedzy jak: historia, socjologia, psychologia, antropologia, kul-
turoznawstwo, politologia, ekonomia, literaturoznawstwo itd. Te wszyst-
kie odwołania mają za zadanie uprawdopodobnić filozoficzne tezy 
i futurologiczne wizje. Dla osoby badającej taki tekst po ponad pół wieku 
od opublikowania poważne utrudnienie stanowi przepaść pomiędzy za-
sobami wiedzy dostępnymi autorce a tymi, którymi dzisiaj powszechnie 
dysponujemy. Z uwagi na tę różnicę, którą koniecznie należy wziąć pod 
uwagę przy analizie i  krytyce poglądów kochanki Jean-Paula Sartre’a, 
starałem się w każdym możliwym przypadku ustalić, czy de Beauvoir 
mogła mieć dostęp do literatury fachowej na dany temat, czy też –   
z uwagi na jej brak – musiała się opierać na pewnych potocznych sądach 
na temat omawianych kwestii. Wzmiankowaną wyżej dbałością o usta-
lenie stanu faktycznego tłumaczę przypisy, w których powołuję się na 
literaturę już nieaktualną lub taką, która doczekała się pewnych uzupeł-
nień czy komentarzy. Aby uniknąć niepotrzebnych dygresji w dalszych 
rozdziałach, zaznaczam teraz, że istotne dla niniejszej pracy jest śledzenie 
dat wydań, z których korzystałem.

Przyjęta przeze mnie metoda badawcza opiera się na wnikliwej ana-
lizie tekstu Drugiej płci i  odnalezieniu intertekstualnych powiązań6, 

6 Posługuję się rozumieniem intertekstualności autorstwa Ryszarda Nycza, który 
proponuje „rozumienie intertekstualności jako kategorii obejmującej ten aspekt ogółu 
własności i  relacji tekstu, który wskazuje na uzależnienie jego wytwarzania i odbioru 
od znajomości innych tekstów oraz «architekstów» (reguł gatunkowych, norm 
stylistyczno-wypowiedzeniowych) przez uczestników procesu komunikacyjnego” –   
R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: R. Nycz, Tekstowy świat. 
Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, s. 62. Jest to określenie bardziej 
precyzyjne i użyteczniejsze operacyjnie niż ujęcie Julii Kristevy, mimo że autor zaznacza, 
iż jest ono wariantem szerokim. Por. J. Kristeva, Desire in Language: A Semiotic Approach 
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dzięki którym prześledzenie podstaw, a także kontynuacji „myśli” de Be-
auvoir staje się możliwe. Takie podejście przysparza pewnych trudności 
z uwagi na konieczność nieustannej analizy tekstów, na które naprowa-
dzają tropy odnalezione w Drugiej płci. W konsekwencji miast pochy-
lać się nad jednym tekstem – pochylamy się nad kilkunastoma, a nawet 
kilkudziesięcioma.

Dodatkowym problemem były przekłady, z których korzystałem. Opie-
rałem się bowiem głównie na polskich tłumaczeniach tekstów źródło-
wych. Tam, gdzie wymagała tego rzetelność i uczciwość intelektualna, 
sięgałem do języków oryginalnych (angielski, francuski, niemiecki, rosyj-
ski). Niemniej uważam, że jeżeli jakaś praca została przełożona na dany 
język, to jej treść w tym języku może zostać opatrzona komentarzem, 
który odwołuje się do sensu zawartego w przekładzie, nawet jeżeli miej-
scami różni się on od oryginału – oczywiście o  ile różni się on tylko 
w  niuansach7. Jak zaznaczyłem, ustępy będące fundamentem prezen-
towanej poniżej analizy czytałem również w  oryginale, dzięki czemu 
mogłem uniknąć błędów popełnionych przy translacji – jeżeli takie się 
pojawiły. Ponadto z uwagi na silne oddziaływanie społeczne teorii filo-
zoficznych zawartych w Drugiej płci chciałem poddać je analizie, krytyce 
i przeciwstawić się im w języku społeczeństwa, na które oddziałują. 

W dalszej części pracy może dziwić namysł nad pojedynczymi sło-
wami. Było to zaskoczeniem również dla mnie, ale w  trakcie badań 
doszedłem do wniosku, że zdekodować sens ukryty za zagmatwaną 
i obrzmiałą fasadą eseistyczną Drugiej płci można jedynie poprzez po-
jedyncze słowa, hasła czy zdania8. Intuicja ta okazał się płodna. Dzięki 

to Literature and Art, New York 1980; R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy…, dz. cyt., 
s. 59–82; M. Głowiński, O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 77 (1986) nr 4, 
s. 75–100.

7 Jest to ważne dopowiedzenie, zdarzają się bowiem wypadki bardzo złych tłumaczeń, 
również z zakresu tzw. gender studies. W takim wypadku należałoby opierać się jedynie na 
oryginale. Por. np. M. Rosiak, Gender w oczach (fal)logocentryka, „Lectiones & Acroases 
Philosophicae” VII (2014) nr 1, s. 335–355.

8 Nie twierdzę, że same słowa są nośnikami sensu. Za Ludwigiem Wittgensteinem 
uważam, że dopiero zdania stanowią podstawową jednostkę znaczenia. Mam zatem na 
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odszukaniu bliźniaczych sensów i porównaniu użytych zwrotów uda-
ło mi się wyodrębnić przynajmniej część idei, myśli i dzieł używanych 
przez de Beauvoir – rzekomo jej własnych pomysłów, które okazywały 
się zapożyczeniami na przykład z tekstów Engelsa lub Lenina. Z uwa-
gi na niemal stuprocentową przystawalność przyjętego klucza analizy 
do omawianych tekstów nie starałem się namnażać kolejnych metod 
badawczych, gdyż znacznie rozszerzyłyby one objętość i  zakres anali-
zy. Skupiając się głównie na materializmie dialektycznym, pominąłem 
kwestie: szeroko rozumianej biologii – w temacie której autorka Drugiej 
płci miała przekonania (na pewno nie wiedzę) sprzeczne zarówno z ele-
mentarnymi podręcznikami akademickimi, jak też z pracami specjali-
stycznymi; historii, której podręcznik powinna napisać, zaczynając od 
przywoływanej przez siebie „epoki maczugi”9; błędów faktograficznych 
– nie mówiąc o fantasmagorycznych interpretacjach w duchu leninizmu 
– których doszukałem się w Drugiej płci ponad tysiąc, co z pewnością 
nie wyczerpuje listy10.

1.2. Aparat pojęciowy

Część kluczowych dla niniejszej pracy terminów została użyta w zna-
czeniu innym niż potocznie przyjęte. Z dbałości o przejrzystość dowo-
dzenia pojęcia te zostały poniżej zaprezentowane, a  jeżeli zachodziła 
taka konieczność – bardziej szczegółowe wyjaśnienia zostały zamiesz-
czone w przypisach. Ta – być może zbyt duża – skrupulatność wynika 
z próby uniknięcia ekwiwokacji, której należy wystrzegać się w pracy 
naukowej. Co więcej, krytyka de Beauvoir mogłaby się okazać niewia-
rygodna, gdybym dopuścił się błędów wytkniętych autorce. Zdaję sobie 

myśli słowa w  określonym kontekście, dzięki którym odszyfrowanie założeń i  myśli 
przewodniej Drugiej płci stało się możliwe.

9 S. de Beauvoir, Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2003, 
s. 168.

10 Jeżeli pojawiłby się zarzut względem podanej przeze mnie liczby, to każdy z tych 
błędów jestem w  stanie wskazać. Co więcej, niemal wszystkie są opatrzone moimi 
notatkami, które przedstawię, jeżeli zajdzie taka konieczność.



14 

jednak sprawę z  tego, że niemal niemożliwe jest napisanie pracy bez-
błędnej. Dlatego też jeżeli ekwiwokacja – lub jakikolwiek inny błąd – się 
pojawiła, to wynika to z mojej osobistej niedoskonałości, a nie z chęci 
wprowadzenia odbiorcy w błąd lub z lenistwa, które wiąże się z niedo-
kładnością.

Terminy wymagające wyjaśnienia są następujące: „feminizm”, „gen-
der”, „kultura”, „patriarchat” / „kultura patriarchalna”, „burżuazja”. Trud-
ności związane z niektórymi z tych pojęć wynikają nie tylko z wielości 
definicji zaproponowanych na przestrzeni ostatniego wieku, ale również 
– w wypadku „gender” – z braku rzeczywistego desygnatu, który można 
by opisywać. Innymi słowy, karkołomna jest próba budowania racjo-
nalnych koncepcji, w momencie gdy używa się pojęć, których definien-
dum nie istnieje realnie11. Implikacją takiego stanu rzeczy jest błąd we 
wnioskach wyciąganych przez osoby posługujące się tak fantastycznymi 
pojęciami.

Przejdźmy zatem do definicji:
Feminizm –  jest to określenie wytworów intelektualnych i działań 

praktycznych bardzo szerokiej grupy osób, które łączy, niezależne od 
faktów, przekonanie o zachodzącej w rzeczywistości dyskryminacji ko-
biet na różnorodnych płaszczyznach życia: społecznej, biologicznej, inte-
lektualnej i przywódczej. Cele stawiane sobie przez poszczególne osoby 
związane z feminizmem, tak jak cele poszczególnych jego nurtów i od-
łamów, są niejednokrotnie sprzeczne ze sobą, co świadczy o wewnętrz-
nej niejednorodności. Dla rozważań zawartych w niniejszej pracy nie są 

11 Aby zobrazować problem, posłużę się wymyślonym przykładem: „mituka” jest to 
wzajemna relacja intelektualna pomiędzy pierwotniakiem a gepardem. Oczywiste jest, 
że abym mógł przedstawić taką definicję, powinienem wykazać, że relacja, którą opisuje 
słowo „mituka”, zachodzi. Niestety, w  odniesieniu do takich pojęć jak patriarchat, 
feminizm i gender – rozumiane potocznie lub tak, jak je prezentują lewicowi ideolodzy 
– można mieć poważne wątpliwości, czy rzeczywiście opisują one konkretne zjawiska, 
czy są jedynie wytworami fantazji przeistoczonej w ideologię. Może pojawić się argument 
wskazujący, że feminizm istnieje. Oczywiście, że tak. Chodzi mi jedynie o  zjawiska, 
z którymi walczy. Są to sprawy trudne, lecz ujmując je najogólniej, można powiedzieć, 
że taki rodzaj ucisku i wyzysku kobiet, jaki leży u podstaw współczesnego feminizmu, 
nie istnieje – albo nie istnieje w takiej formie czy relacji, jaką chcieliby widzieć ideolodzy 
tego nurtu.
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istotne podziały w obrębie feminizmu, z uwagi na fakt, że de Beauvoir 
jest patronką dużej ich części, którą dziś można określić mianem gen-
deryzmu12. 

Gender – pomijam tendencyjne dyskusje na temat rzekomej neu-
tralności tego słowa, które miałoby oznaczać jedynie „rodzaj grama-
tyczny”. Poprzez gender rozumiem ruch społeczno-intelektualny, który 
wywodzi się między innymi z: feminizmu drugiej fali, utopijnego so-
cjalizmu, realnego socjalizmu, komunizmu leninowsko-stalinowskiego, 
materializmu dialektycznego. Głównymi celami genderyzmu13 są: zatar-
cie naturalnie występujących pomiędzy ludźmi różnic; swoboda seksu-
alna dopuszczająca każdy rodzaj dewiacji, o ile przedmiot seksualny nie 
wyrazi jednoznacznej chęci zaprzestania współżycia14; ograniczenie od-
powiedzialności moralnej jednostek; ograniczenie odpowiedzialności 
moralnej społeczeństw; negacja stałej tożsamości na rzecz tożsamości 
zmiennej/płynnej; deprawacja intelektualno-moralna dzieci i młodzie-
ży stojąca w  jawnej sprzeczności z  istniejącymi dotychczas normami 
i wartościami; forsowanie relatywizmu w obszarze wszelkiej działalności 
intelektualno-moralnej; dążenie do wprowadzenia zasad komunizmu i/
lub innych form totalitaryzmu. Można by było kontynuować wyliczanie, 
jednak przedstawione cele są wystarczające dla prezentacji tego, co ro-
zumiem przez genderyzm – przykłady potwierdzające poprawność tego 
rozumienia znajdują się w dalszych częściach pracy.

Kultura – wszystkie byty i/lub zjawiska wytworzone przez człowie-
ka, a także pochodne tych bytów i/lub zjawisk. Pochodne bytów i/lub 
zjawisk będą określane również jako: wytwory kultury lub działanie 

12 Można to sprawdzić, otwierając obszerniejsze feministyczne teksty i przeglądając 
w nich indeks osób oraz bibliografię. W ok. 70–75 proc. takich prac Druga płeć oraz jej 
kontynuacje występują jako podstawa ideowa.

13 W dalszej części pracy pojęcia „gender” i „genderyzm” będą używane zamiennie.
14 Nie jest jasne, jak miałaby wyrażać się odmowa np. zwierząt lub dzieci. Kolejnym 

problemem jest wyznaczenie granicy dopuszczalności czynów w stosunkach seksualnych 
określanych skrótem BDSM.
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kultury, o ile są to byty i/lub zjawiska naturalnie występujące na ziemi, 
przykładowo gazy produkowane przez fabryki lub wyjaławianie gleby 
spowodowane działalnością człowieka. Natomiast wytworom wytworów 
człowieka, niewystępującym na ziemi w stanie naturalnym – tj. niewy-
stępującym bez ingerencji ludzkiej – będącym bytami i/lub zjawiskami 
nadal przypisujemy termin nadrzędny „kultura”.

Patriarchat /  kultura patriarchalna –  jest to taki rodzaj kultury, 
który rzekomo został w całości wytworzony przez mężczyzn w celu uci-
skania kobiet. Z uwagi na fakt, że nie jesteśmy w stanie wskazać, które 
elementy kultury zostały wytworzone – po raz pierwszy – przez którą 
płeć oraz która płeć po raz pierwszy nadała/zaproponowała sensy do 
dziś w danej kulturze obowiązujące, nie można powiedzieć, że istnie-
je coś takiego jak kultura patriarchalna – lub jej przeciwieństwo, czyli 
kultura matriarchalna. O ile możliwe jest wskazanie na matry- lub pa-
trylinearyzm, o tyle wykazanie, że daną kulturę wytworzyła jedna płeć, 
jest niemożliwe15. Z tego względu patriarchat / kulturę patriarchalną ro-
zumiem jako rodzaj aksjomatu w dowodzeniach genderowych i femini-
stycznych, który w sferze nauki nie wytrzymuje konfrontacji z faktami.

15 Z pewnością pojawi się w tym miejscu zarzut, że patriarchat odnosi się jedynie 
do stosunków władzy i  części elementów życia społecznego i  publicznego. Niestety, 
nie może być to wyznacznik stały, z  uwagi na fakt, że różnorodność kulturowa nie 
pozwala na jasne wykazanie, jakie są przyczyny takiej czy innej partycypacji członków 
społeczności we władzy, zwłaszcza jeżeli rozpatrujemy je z  punktu widzenia płci. Już 
samo pojęcie władzy jest tak dalece nieostre i nieprzystające do całej gamy kultur, że 
próby jego stosowania zawsze będą obarczone (w tym kontekście) błędem polegającym 
na wyciąganiu wniosku ogólnego na podstawie studium przypadku – o ile założymy, 
że mamy narzędzia, aby dany przypadek zbadać. Ponadto nieracjonalne jest mówienie 
o  pewnym wycinku kultury przez pryzmat płci, z  uwagi na rozbudowaną sieć relacji 
społecznych. Przykładowo męskie czy kobiece stowarzyszenia w kulturach pierwotnych 
nie wynikają jedynie z podziału płciowego (jakby chcieli zwolennicy genderyzmu) – na 
ich powstanie i istnienie składa się całość relacji społecznych. Twierdzę, że rozpatrywanie 
pewnego wycinka kultury w oderwaniu od pozostałych i wyciąganie na tej podstawie 
uproszczonych wniosków jest nie do przyjęcia. Niestety, teoria patriarchatu i matriarchatu 
zostały w ten sposób skonstruowane. Patrz przypis nr 280.
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Burżuazja – zbiorcza nazwa dla osób posiadających kapitał i wyzy-
skujących, w jakikolwiek sposób, innych ludzi. Nie jest to współczesne 
rozumienie burżuazji, lecz to odpowiadające wizji de Beauvoir16.

Powyższe definicje pozwolą uniknąć nieporozumień czy wieloznacz-
ności w dalszej części pracy.

16 Patrz przypis nr 204.
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Aby zrozumieć genezę większości fantastycznych teorii de Beauvoir, 
wystarczy zapoznać się z jej biografią, listami i dziennikami. Obraz w nich 
odmalowany, odsączony z  wymysłów i  podkolorowań, ukazuje skraj-
ną subiektywność poglądów17 autorki Drugiej płci, która chcąc zmieniać 
świat i wszystkich ludzi, nigdy poważnie nie pomyślała, że może wystar-
czy zmienić siebie.

Simone de Beauvoir urodziła się 9 stycznia 1908 roku w Paryżu. Wy-
chowała się w konserwatywnej rodzinie. Sytuacja materialna rodziców 
nie była łatwa, ale stać ich było na zapewnienie córce wszelkich wy-
gód, których dziecko mogło potrzebować. Ojciec, którego nie szanowała 
i uważała za nieudacznika starającego się z racji „de” przed nazwiskiem 
uchodzić za kogoś lepszego niż zwykli Francuzi, nie radził sobie z finan-
sami, przez co jego pozycja w towarzystwie upadła. Nie była to jednak 
wyłącznie jego wina, gdyż dziadek de Beauvoir od strony ojca był głów-
nym sprawcą bankructwa rodziny18. 

Stosunki pomiędzy rodzicami autorki Drugiej płci są trudne do od-
tworzenia z racji wielu nieścisłości i sprzeczności, które można odnaleźć 
w  jej pamiętnikach. Niezależnie od tego, jak naprawdę wyglądało ich 
życie małżeńskie, późniejsza autorka Drugiej płci od najmłodszych lat 
wykazywała podejście antyrodzinne i antyrodzicielskie. Uważała się za 

17 Nie twierdzę, że pełen obiektywizm jest możliwy. Jednak jeżeli obiektywizm 
i  subiektywizm potraktujemy jako amplitudy, to wychylenie de Beauvoir jest bardzo 
bliskie amplitudzie subiektywizmu. Nie można zarzucać eseiście przyjęcia takiego punktu 
widzenia. Jeżeli jednak ma się aspiracje do przewartościowywania świata – całego świata 
–  to należy być wychylonym w  stronę obiektywizmu na tyle, na ile jest to możliwe. 
W  innym wypadku jest to po prostu nieodpowiedzialność i  brak wyobraźni co do 
potencjalnych skutków.

18 Mimo że Donald de Marco w artykule poświęconym de Beauvoir twierdzi, że 
podziwiała ona ojca i szanowała go, to na podstawie lektury jej listów i pamiętników 
muszę stwierdzić, że jest to teza wątpliwa. Por. D. de Marco, Simone de Beauvoir, w:  
D. de Marco, B. D. Wiker, Architekci kultury śmierci, tłum. G. Waluga, Warszawa 2014, 
s. 190–192.
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osobę wybitną, która wielkie „prawdy” o świecie pojęła niezwykle szybko. 
Dla przykładu uważała, że została ateistką, gdy miała lat czternaście19 
– nie wydaje się, by w tym wieku można było posiadać wystar-
czająco głęboko wiedzę, by móc nazywać się ateistą. Niestety, 
mentalnie nigdy poza wiek nastoletni nie wyrosła. Pseudowartości20, 
które sobie przyswoiła –  na zasadzie deontonomicznej, mimo że po-
strzegała je jako autonomiczne – do końca życia wyznaczały kierunek jej 
postępowania.

Sympatię do socjalistów, komunistów, grup, które dziś nazwano by 
„wykluczonymi”, wyniosła prawdopodobnie z przekornego stosunku do 
poglądów ojca, który był popierającym podziały społeczne antykomu-
nistą21. 

Pierwsze romanse – nie wiadomo, czy dochodziło do zbliżeń ero-
tycznych22 – de Beauvoir miała z kuzynami. Natomiast wiedzę na temat 
stosunków płciowych i między płciami Simone czerpała z  lektury ro-
mansów oraz literatury romantycznej. Można z całą stanowczością po-
wiedzieć, że niemal całą swoją wiedzę, nawet w  późniejszym okresie 
życia, czerpała z beletrystyki, o czym świadczą jej listy23. 

Trudno przewidzieć, jak potoczyłyby się losy de Beauvoir, gdyby nie 
spotkała Sartre’a i nie stała się całkowicie mu posłuszną. Jak sama się 
wyraziła: „Zawsze uważałam, że aby możliwa była intelektualna jed-
ność, mężczyzna powinien mieć lekką przewagę”24. W tym przypadku 
„lekką” jest znacznym eufemizmem. Jako kochanka – i niejednokrotnie 

19 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Kraków 2006, s. 17
20 Pseudowartości występują wtedy, gdy pod nazwy podstawia się desygnaty 

nieodpowiadające pierwotnej definicji, przez co definicja poszerza swój zakres albo 
zostaje zmieniona, np. z aksjologicznie pozytywnej na negatywną.

21 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 19.
22 Mimo że twierdziła, iż to Sartre był pierwszym mężczyzną, z którym odbywała 

stosunki seksualne, to wiadomo, że w swoich wspomnieniach nie była szczera i raczej 
kreowała swoją przeszłość tak, aby pasowała do haseł, które głosiła jako dorosła kobieta, 
niż przedstawiała fakty.

23 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 20–25. Por. S. de Beauvoir, Listy do 
Nelsona Algrena: romans transatlantycki 1947–1964, tłum. J. Kozak, Warszawa 2000.

24 Cyt. za: A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 32–33.



2. Notka biograficzna Simone de Beauvoir 21

utrzymanka – Sartre’a przejęła jego sposób myślenia, poglądy i sposób 
życia25. Podobno był też pierwszym mężczyzną, któremu się oddała. 
Jednak od razu okazało się, że oboje mają pewne problemy – nie wia-
domo, jakie – w relacjach seksualnych, co przejawiało się do końca ich 
życia w związkach z innymi partnerami seksualnymi26.

Osobną kwestią są biografie znajomych de Beauvoir, które w pew-
nym stopniu ukształtowały w niej przekonanie – zgodne z przekonania-
mi Sartre’a – że „małżeństwo jest burżuazyjną instytucją i nie da się jej 
obronić. Oparta jest na fałszu, niewoli i obłudzie”27. 

Oboje – od momentu oddania się de Beauvoir w podległość Sartre’owi 
należy mówić w liczbie mnogiej28 – w latach trzydziestych uznawali sie-
bie za anarchistów, ale zawsze utrzymywali najbardziej przyjazne kon-
takty z  komunistami29. Mimo anarchizmu czuli potrzebę stabilizacji, 
lecz autorka Drugiej płci była tak pyszna, tj. tak bardzo wierzyła w swoje 
nastoletnie teorie, że odrzuciła oświadczyny Sartre’a – czyniła to kilka-
krotnie –  gdyż uważała je za uwłaczające podporządkowanie30. Miast 
oficjalnego małżeństwa – zawarli ze sobą ustną umowę na okres dwóch 

25 W jednym z artykułów dotyczących postaci de Beauvoir autorka stara się wykazać 
– opierając się na publikacji: M. Simons, Beauvoir and the Second Sex: Feminism, Race, 
and the Origins of Existentialism, Lanham 2001 – jakoby Sartre dopiero pod wpływem 
de Beauvoir zaczął interesować się filozofią Marksa. Nie mając odpowiednich danych, 
nie mogę obalić tej tezy. Wydaje się jednak, że autorka artykułu starała się zrobić z de 
Beauvoir osobę, którą ta nigdy nie była. Już samo twierdzenie, że de Beauvoir jako 
pierwsza wskazała na przeniesienie relacji Inny–tożsamy na relacje/stosunki społeczne, 
jest mocno podkoloryzowane. Zgodzić się można co najwyżej, że de Beauvoir celnie 
nazwała te stosunki na takim czy innym poziomie. Ponadto autorka artykułu nie 
zauważa ewidentnych nawiązań de Beauvoir do Sartre’a, nawet w przywołanych przez 
siebie cytatach. Por. K. Tuszyńska, Simone de Beauvoir wobec sartre’owskiej koncepcji 
człowieka i  społeczeństwa, „Hybris” 6  (2007), magazynhybris.com/images/teksty/06/
Tuszynska.pdf (6.03.2017), s. 7–9.

26 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 39.
27 A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 36.
28 Jak stwierdziła sama de Beauvoir: „Nie mogę mówić o sobie, nie mówiąc o nim” 

– cyt. za: A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 262.
29 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 43–44. 
30 Nie przeszkadzało jej faktyczne podporządkowanie; chciała uniknąć jedynie 

podporządkowania formalnego. Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 46.
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lat, którą następnie przedłużyli na czas nieokreślony. Głównymi jej ele-
mentami były następujące postanowienia:

– mogli zawsze na siebie liczyć;
– byli dla siebie najważniejsi, ale mieli pełną swobodę w miłości i ko-

chaniu innych ludzi;
– pełna swoboda obowiązywała (co było dla nich jednym z ważniej-

szych punktów) w sferze seksualnej, o ile szczerze informowali o „miłoś-
ciach przygodnych”;

– panowała całkowita szczerość we wszystkim31.
Uderzają w tej umowie dwie rzeczy: oboje rozpaczliwie potrzebowali 

miłości i stabilizacji, lecz żadne z nich nie chciało zrezygnować z możli-
wości dania ujścia swoim rozpasanym fantazjom seksualnym32. 

Lata trzydzieste były czasem ustalania się sposobu życia de Beauvoir. 
Jako młoda kobieta – miała dwadzieścia trzy lata – podjęła pracę na-
uczycielki w liceum w Rouen. Tam też uwiodła swoją przyszłą kochan-
kę – a zarazem kochankę Sartre’a – Olgę Kossakiewicz. Wdawanie się 
w związki, „przygodne miłości”, podróże i znajomości było stałym ele-
mentem ich życia. Dość powiedzieć, że oboje z  Sartre’em obracali się 
w  kręgach skrajnie lewicowych –  głównie anarchistycznych, socjali-
stycznych i komunistycznych. Pragnęli być wolni i używać życia, cze-
go efektem był „przygodny stosunek seksualny” Sartre’a z żoną jednego 
z kolegów – Marie Ville33. Takie przypadki – w odniesieniu zarówno do 
de Beauvoir, jak też Sartre’a – można podawać w dziesiątkach. Czy zwie-
rzęca pożądliwość jest wyrazem wolności? Tak właśnie uważał Sartre, 
a zatem i de Beauvoir.

Lata trzydzieste zakończyły się wybuchem II wojny światowej. Oboje 
byli przeciwni aktywnemu udziałowi Francji w tej wojnie. Autor Bytu 
i nicości poszedł na front – służył w jednostce meteorologicznej. Dnia 
2 kwietnia 1941 roku wrócił do Paryża, w którym czekała de Beauvoir. 

31 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 47–48.
32 To twierdzenie znajduje oparcie w bardziej szczegółowej biografii oraz w listach 

i dziennikach de Beauvoir, których spis został podany w bibliografii.
33 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 63.
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Co ciekawe, wydał wówczas tej „niezależnej kobiecie” zakaz robienia 
zakupów na czarnym rynku34. Starali się zrzeszyć opozycjonistów w or-
ganizacji „Wolność i Socjalizm”, lecz ta szybko się rozpadła. Początko-
wo oboje chcieli być wrogo nastawieni do okupanta, ale rzeczywistość 
„wyperswadowała” im idealizm. De Beauvoir podjęła pracę w niemie-
ckim radio, gdzie współtworzyła audycje rozrywkowe, a  Sartre wy-
stawiał sztuki w  niemieckich teatrach35. Ich działania „podziemne” 
były symboliczne, a oficjalne wprowadzenie do „Le Combat” przez ich 
przyjaciela Alberta Camus pozwoliło im określać się po wojnie jako 
„opozycjoniści”. 

Po zakończeniu działań militarnych byli zaciekłymi przeciwnikami 
Charlesa de Gaulle’a. Nie mogli jednak ustalić – przynajmniej począt-
kowo – jaką ideę głoszą i jaką pozycję zajmują. Wygodne było dla nich 
odwoływanie się do anarchizmu, gdyż oficjalnie nie chcieli uznawać sie-
bie za komunistów. Mimo to ZSRR uznawali za kraj, który przyniesie 
Europie pokój i wolność36. Można ich zatem określać jako komunistów, 
zwłaszcza że w Prezentacji poprzedzającej pierwszy numer „Les Temps 
Moderns”37 Sartre określił, na czym pismo będzie się opierać: na po-
wierzchownej wersji krytyki marksistowskiej38.

Inne przyjaźnie, miłości i dalsze perypetie towarzyskie nie mają dla 
niniejszej pracy większego znaczenia. 

Po wojnie de Beauvoir stała się utrzymanką Sartre’a, co spowodowa-
ło, że jako autorka Drugiej płci – wydanej w 1949 roku – okazała się nie-
wiarygodna. Z jednej strony głosiła niezależność – zwłaszcza materialną 
– kobiet, a prywatnie była na utrzymaniu kochanka. Te zarzuty starała 
się odparować w publikacji pt. Siłą rzeczy, ale patrząc obiektywnie, są 

34 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 121.
35 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 144.
36 Już przed wojną Sartre uważał, że w razie agresji Adolfa Hitlera ZSRR od razu 

zareaguje zbrojnie na rzecz pokoju. Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 114.
37 Pismo założone i redagowane przez Sartre’a i de Beauvoir, o skrajnie lewicowym 

charakterze. 
38 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 156.
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to wyjaśnienia całkowicie nieprzekonywające39. Swoim postępowaniem 
przeczyła tezom, które głosiła jako działaczka feministyczna. 

W latach czterdziestych i pięćdziesiątych de Beauvoir i Sartre mieli 
stały kontakt z osobami orientującymi się, jak wygląda życie w ZSRR. 
Wiedzieli o zbrodniach i terrorze, o istnieniu GUŁagu i totalitaryzmie, 
lecz nie chcieli dopuścić do siebie myśli, że mogliby zmienić orientację 
polityczną. Zatem mimo uderzających faktów nadal uznawali ZSRR za 
wzór – przynajmniej ideologiczny. Być może wynikało to z zafascyno-
wania Heglem i marksistowskim pojmowaniem procesów dziejowych. 
Oboje bowiem wierzyli, że żyją w czasach, gdy ścierają się dwa impe-
rializmy – USA i ZSRR. Mimo że w ZSRR miał miejsce głód, prześla-
dowania, terror, totalitarna władza, obłuda i zbrodnie na ludzkości, to 
jednak USA w tym zestawieniu wypadało o wiele gorzej – oczywiście 
w optyce Sartre’a i de Beauvoir – gdyż tam rządziła burżuazja40. Uwa-
żali, że za wszelkie zło XX wieku – w tym faszyzm, nazizm i II wojnę 
światową, lecz z wyłączeniem komunizmu, który z ich punktu widzenia 
był niemal doskonały – odpowiada burżuazja, która rzekomo rządziła 
wtedy światem41. Nawet pobyt w ZSRR (1955–1956) nie skłonił ich do 
jakiejkolwiek refleksji. Co więcej, Sartre publicznie głosił wspaniałość 
Związku Radzieckiego, świadomie kłamiąc – do czego przyznał się dopie-
ro po latach, pod koniec życia42. 

39 Por. S. de Beauvoir, Siłą rzeczy, t. 1, tłum. J. Pański, Warszawa 1967, s. 27.
40 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 174–175. Faktem jest, że w ZSRR nie 

było burżuazji, co niejako automatycznie generowało zwycięzcę procesu dziejowego.
41 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 175. Na jakiej podstawie opierali swoje 

twierdzenia –  nie wiadomo. Najprawdopodobniej na przeświadczeniu o  słuszności 
twierdzeń materializmu historycznego. 

42 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 236. Pewien rodzaj hipokryzji dobrze 
oddają fakty z życia pary intelektualistów. Sartre jako zwolennik tolerancji, otwartości, 
ksenofilii itd. stanowczo opowiadał się przeciwko antysemityzmowi. Jednak w momencie 
gdy musiał dokonać wyboru, czy opowiedzieć się przeciwko antysemityzmowi czy 
Stalinowi, nie wypowiedział się w  ogóle, co w  rezultacie oznaczało brak sprzeciwu 
wobec antysemickich procesów w ZSRR. Jak komentuje Rene Etiemble w przedsłowiu 
do Zdrady klerków: „W roku 1952 postawa Jean-Paula Sartre’a była zupełnie inna 
[tj. koniunkturalna i  pochlebcza dla stalinizmu –  K. P.]. Stwierdziwszy, że człowiek 
żyje wyłącznie sytuacyjnie, służy natomiast tylko konkretnej sprawiedliwości i  tylko 
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Dalsze lata potwierdzały intelektualne zamknięcie obojga na jakie-
kolwiek zmiany w zakresie przekonań. Nawet agresja na Czechosłowację 
– mimo że zachwiała wiarą Sartre’a w ZSRR – nie osłabiła ich pociągu 
do marksizmu i komunizmu. Co więcej, w latach sześćdziesiątych zbliżyli 
się do maoistów43. 

Znali osobiście Fidela Castro i Che Guevarę, a rewolucję kubańską 
uważali za spełnienie się „ich” egzystencjalizmu na ziemi44.

W latach siedemdziesiątych de Beauvoir walczyła o prawo do aborcji. 
Swoje mieszkanie przeznaczyła wówczas na „gabinet” do wykonywania 
tego zakazanego w ówczesnej Francji procederu45.

Zmarła 14 kwietnia 1986 roku w Paryżu. Pochowano ją obok Sartre’a.
Autorka publikacji poświęconej Sartre’owi i de Beauvoir określiła 

ich mianem „lewicujących intelektualistów”46. Zachowując ten poziom 
eufemizacji, stalinizm czy maoizm należałoby określić mianem „socja-
lizującej demokracji”.

historycznej prawdzie, pisarz ten (…) usprawiedliwiał antysemickie kampanie, gdy 
interpretowane «historycznie» umacniały władzę tych, których on uparcie uznawał 
za prawomocnych przywódców proletariatu” –  J. Benad, Zdrada klerków, tłum.  
M. Mossakowski, Warszawa 2014, s. 33. Identyczną postawę przyjęła de Beauvoir, która 
była głosicielką krzywd doznanych przez naród żydowski –  przykładowo we wstępie 
napisanym do Shoah odmalowała grozę obozów zagłady na tyle emocjonalnie, że można 
wierzyć w jej zaangażowanie. Por. S. de Beauvoir, Pamięć i groza, w: C. Lanzmann, Shoah, 
tłum. M. Bieńczyk, Koszalin 1993, s. 7–10. Niestety, nie sprzeciwiła się antysemickiej 
polityce i mordom o podłożu rasowym w ZSRR – o których wraz z Sartre’em wiedziała. 
Taka „sytuacyjna” moralność była z pewnością wygodna, lecz obecnie nie pozwala na 
traktowanie idei i  pism autorki jako pewnych czy prawdziwych, a  raczej zmusza do 
patrzenia na nie jako na wyraz pewnej koniunkturalnej wypadkowej.

43 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 256.
44 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 241–242.
45 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 261.
46 A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 55.
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Żadna z publikacji de Beauvoir nie jest stricte naukowa. Dotyczy to 
również jej najważniejszej pracy. Druga płeć – bo o niej mowa – jest 
trudna do jednoznacznego zaklasyfikowania. Miejscami może być trak-
towana jako traktat o filozofii społecznej, gdzie indziej jako zbiór tez hi-
storiozoficznych, biologicznych i psychologicznych. Niektóre fragmenty 
stanowią próbę dokonania krytyki literackiej. Najodpowiedniej byłoby 
zakwalifikować Drugą płeć jako esej, lecz jest to pojęcie szerokie. Z uwa-
gi na wielość tematów i wątków, a także z racji podejścia autorki można 
uściślić definicję i powiedzieć, że Druga płeć jest popularnonaukowym 
esejem ideologiczno-filozofującym –  popularnonaukowym ze wzglę-
du na uzurpacje autorki względem terminologii i odwoływanie się do 
„badań” oraz metodologii badawczej, natomiast ideologiczno-filozofu-
jącym z uwagi na zawartą w nim propagandę ideologii marksistowskiej, 
którą autorka starała się przedstawić w filozofujący sposób47. 

Mimo że Druga płeć nie może być traktowana jako dzieło naukowe, 
to obecnie studia genderowe –  oraz inne zideologizowane lewicowo 
gałęzie studiów humanistycznych –  odczytują tezy stawiane przez de 
Beauvoir bez należnego krytycyzmu, czyli uznają Drugą płeć za zbiór 
faktów i/lub obowiązujących interpretacji. Trudno pomylić się bardziej. 
Niniejsza praca prezentuje podejście krytyczne, skupiając się na jednej 
tylko linii ideologiczno-filozoficznej przedstawionej przez de Beauvoir, 
która jeszcze dziś nie została przez spadkobierców intelektualnych autorki 
poddana rzetelnej krytyce. 

Aby zrozumieć, że Druga płeć nie jest przemyślanym dziełem, a raczej 
chaotycznym zapisem niepoddanym późniejszej kontroli intelektualnej, 
wystarczy przyjrzeć się życiu autorki w okresie pisania książki. 

Polski przekład liczy ok. 780 stron – oczywiście maszynopisu. Warto 
o tym pamiętać. 

47 Nie można tego podejścia nazwać filozoficznym, a jedynie pseudofilozoficznym, 
czego współcześnie wielu czytelników Drugiej płci nie dostrzega lub dostrzegać nie chce.
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Pierwsze wydanie Drugiej płci miało miejsce w 1949 roku. W liście 
do Nelsona Algrena z 6 czerwca 1947 roku napisała: „Myślę, że pomy-
liłam się, próbując od razu napisać tę książkę o kobietach, którą zaczę-
łam przed wyjazdem do Ameryki – w tej chwili jest ona martwa”48. Do 
Ameryki de Beauvoir wyjechała na początku 1947 roku, a do Francji 
wróciła w połowie maja. Przez cały pobyt w USA de Beauvoir nie pisała 
Drugiej płci – nie oznacza to, że nie powstawały sporadyczne notatki. 
Z listów autorki wynika, że pracę rozpoczęła w roku 1946. Przy dużej 
dozie dobrej woli można uznać, że dałoby się napisać i wydać tak dłu-
gi, a do tego przemyślany tekst w trzy lata (1946–1949). Jednak należy 
pamiętać o czterech kwestiach: po pierwsze o wyjazdach/podróżach de 
Beauvoir na przykład do Ameryki, na Korsykę, do Szwecji, Anglii itd., 
które nie sprzyjały pracy – o czym pisała w listach49; po drugie w oma-
wianym okresie powstawała inna książka, o Ameryce, którą autorka była 
„pochłonięta bez reszty”50; po trzecie w liście z 12 czerwca 1947 roku 
informowała: „ja nie umiem pisać szybko”51, co łączy się z  punktem 
czwartym, tj. niebagatelną liczbą pisanych przez de Beauvoir listów52.

Zatem nasuwa się pytanie: kiedy de Beauvoir miała czas napisać, 
przeczytać, przeanalizować, poprawić, jeszcze raz przeczytać, przeana-
lizować i poprawić pracę o takiej objętości?53 Wydawca również musiał 
mieć czas na korektę i redakcję. Oczywiście samo fizyczne napisanie tak 
obszernej pracy jest wykonalne – co udowodniła de Beauvoir – lecz jej 
przemyślenie, przeanalizowanie i zniwelowanie błędów, na ile to moż-
liwe, nie mogło się zamknąć w okresie trzech lat (a odliczając wyjazdy, 
wakacje itp. – dwóch). 

48 S. de Beauvoir, Listy do Nelsona…, dz. cyt., s. 25.
49 Por. S. de Beauvoir, Listy do Nelsona…, dz. cyt., s. 43–46, 48, 54, 56–57 i n. 
50 Por. S. de Beauvoir, Listy do Nelsona…, dz. cyt., s. 27.
51 S. de Beauvoir, Listy do Nelsona…, dz. cyt., s. 27.
52 Z samym Algrenem w  dwa lata (1947–1949) wymieniła ok. stu pięćdziesięciu 

długich listów – wszystkie pisane ręcznie.
53 Należy dodać, że nie była to osoba pracująca ponad miarę. Rozumiem przez to, że 

średnio nie pracowała więcej niż osiem godzin dziennie. 
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Są to zatem mocne podstawy, aby postawić tezę, że Druga płeć jest 
pracą nieprzemyślaną. Świadczy to źle nie tylko o autorce, lecz także 
o wszystkich jej intelektualnych i/lub ideologicznych spadkobiercach, 
którzy nie dokonali elementarnej krytyki omawianej publikacji, czyli 
krytyki zewnętrznej materiału źródłowego.

Same wydarzenia polityczne nie miały dużego wpływu na powstanie 
Drugiej płci. Autorka, jako propagatorka materializmu historycznego, 
wykreowała w swojej pracy świat, który nie istniał – nie miał przeło-
żenia na rzeczywistość. Dlatego też mówiąc o „tle”, należy uwzględnić 
historię nie świata czy Francji, ale historię autorki i powstania Drugiej 
płci, która okazuje się argumentem przeciwko wartości samego tekstu.





4. Materializm dialektyczny – przedstawienie

Niniejszy rozdział ma na celu zaprezentowanie głównych elemen-
tów materializmu dialektycznego, których w swojej pracy użyła lub do 
których odwoływała się de Beauvoir. Szczególny nacisk został poło-
żony na bardziej szczegółowe omówienie wynikającej z materializmu 
dialektycznego metody „badań” oraz myślenia o historii i  społeczeń-
stwie, mianowicie na materializm historyczny, do którego bezpośrednio 
odwoływała się autorka. Nie ma potrzeby prezentowania całości po-
glądów filozoficznych Marksa i Engelsa oraz ich kontynuWatorów, in-
teresujące dla tematu pracy są bowiem jedynie te punkty, które autorka 
Drugiej płci połączyła z Sartre’owskim egzystencjalizmem, podejściem 
psychoanalitycznym54 i  prezentacją pojawiających się w  beletrystyce 
motywów literackich uznanych przez nią za reprezentatywne dla całe-
go rodzaju ludzkiego w świecie rzeczywistym. Dokonana fuzja rozpada 
się pod własnym ciężarem, to znaczy: jest niekoherentna i nieoryginal-
na. Niestety, ze względu na ograniczoną objętość niniejsza praca nie może 
zaprezentować wszystkich zapożyczeń intelektualnych występujących 
w Drugiej płci.

Przejdźmy do meritum. Lenin w następujący sposób tłumaczy, na 
czym opiera się nauka Marksa: „Jest ona prawowitym spadkobiercą tego 
najlepszego, co stworzyła ludzkość w XIX wieku w postaci filozofii nie-
mieckiej, angielskiej ekonomii politycznej, socjalizmu francuskiego”55. 
Jest to duże uproszczenie, lecz dobrze oddaje wiarę w to, że marksizm 

54 Po lekturze Drugiej płci można odnieść wrażenie, że de Beauvoir odrzucała 
psychoanalizę. Jeżeli pozostanie się na poziomie deklaratywnym, to rzeczywiście można 
się z tym zgodzić. Jednak metody, którymi posługiwała się francuska egzystencjalistka, 
są w wielu miejscach kopią metod psychoanalizy. Mimo to osoby nastawione nie dość 
krytycznie do de Beauvoir sugerują, że odrzucała ona psychoanalizę, i  jedynie dość 
enigmatycznie dopowiadają, że jednak coś z metody freudowskiej zaczerpnęła. Por. np. 
M. Ples, Podmiot czy inne? O koncepcji kobiecości Simone de Beauvoir, „Słupskie Studia 
Filozoficzne” (2011) nr 10, s. 121–122.

55 W. I. Lenin, Trzy źródła i  trzy części składowe marksizmu, w: K. Marks, Dzieła 
wybrane, t. 1, Łódź 1947, s. 52–53.
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był – a według komunistów jest – diapazonem najwybitniejszej ludzkiej 
myśli. 

Dla porządku należy rozpocząć od umiejscowienia Marksa w istnie-
jącym przed nim świecie filozofii. Podstawą materializmu dialektycznego 
stała się myśl dwóch filozofów, dzięki którym Marks mógł –  poprzez 
krytykę ich stanowisk – rozwinąć własne tezy, będące jedynie radyka-
lizacją materializmu głoszonego przez Ludwiga Feuerbacha i dialektyki 
heglowskiej. Mimo że Marks zarzucał Heglowi idealizm56, a Feuerbacho-
wi zbyt mały radykalizm w poglądach57, to tworząc materializm dialek-
tyczny, uczynił – wespół z Engelsem – syntezę poglądów obu myślicieli, 
przekładając jednocześnie otrzymane wyniki na płaszczyznę stosunków 
gospodarczych. 

Tezą Marksa o fundamentalnym dla de Beauvoir znaczeniu jest kwe-
stia stosunku podstawy do nadbudowy i determinizm społeczny, który 
z tego płynie. W materializmie dialektycznym podstawą stosunków mię-
dzyludzkich są „niezależne od ich [ludzi – K. P.] woli stosunki – stosun-
ki produkcji”58. Oznacza to, że całe życie społeczne, a mówiąc szerzej 
– cała kultura jest uzależniona deterministycznie od stosunków gospo-
darczych, które wynikają z  jakichś naturalnych skłonności, które nie 
są uzasadniane eksplicytnie, a  ich rozumienia należy doszukiwać się 
w kontekście prac Marksa i Engelsa. 

Sama konstatacja ukazana w  powyższym akapicie to jednak zbyt 
mało, aby można było materializm dialektyczny zastosować w działaniu. 
Marks był tego świadom i dlatego „wskazał drogę do naukowego bada-
nia historii jako jednolitego procesu”59. Oznacza to, że wskazany w po-
przednim akapicie determinizm, wypływający ze stosunków produkcji, 
miałby mieć zastosowanie do tłumaczenia wszelkich zjawisk kulturo-

56 Por. W. I. Lenin, Karol Marks, w: K. Marks, Dzieła wybrane, t. 1, Łódź 1947, s. 27, 29.
57 Por. K. Marks, Tezy o Feuerbachu, w: K. Marks, Dzieła wybrane, t. 1, Łódź 1947, 

s. 427–429. Zarzutów do Feuerbacha miał Marks oczywiście więcej, lecz nie są one 
omawiane w niniejszej pracy z uwagi na jej temat.

58 W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 31. Por. F. Engels, O materializmie historycznym, 
w: K. Marks, Dzieła wybrane, t. I, Łódź 1947, s. 412.

59 W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 32.
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wych, stosunków międzyludzkich, zdarzeń, procesów historycznych itd. 
Jest to bardzo dobry punkt wyjścia dla wykazania, że teoria, którą się 
opracowało, jest prawomocna we wszelkich dziedzinach życia i wiedzy. 
Ten model rozumowania przejął Sartre, który w taki sposób skonstru-
ował swoje poglądy, że w obrębie jego systemu dowodzenia cała teoria 
była nie do obalenia – przynajmniej z jego punktu widzenia60. Od niego 
przejęła to bezkrytycznie de Beauvoir. Takie podejście, które obowiązy-
wało i obowiązuje we wszystkich krajach komunistycznych, a także jest 
obecne w rozumowaniu osób utożsamiających się z poglądami marksi-
stowskimi, można oddać popularnym powiedzeniem: jeśli fakty przeczą 
założeniom, tym gorzej dla faktów61. W taki sposób za pomocą jednej 
teorii – w materializmie historycznym jest to walka klas oparta na za-

60 Poniżej podaję banalne przykłady, które ukazują sposób dowodzenia w marksizmie 
i w egzystencjalizmie Sartre’a:

Marksizm: Jak zbadać, czy kobieta, pracując w  domu, jest wyzyskiwana –  wedle 
„prawa” o wartości dodatkowej? Należy ją zapytać, czy rzeczywiście tak jest. Jeżeli odpowie, 
że nie jest wyzyskiwana, oznaczać to będzie –  w optyce marksizmu –  że stosunki 
produkcji i wyzysk są ukryte. Jeżeli zaś odpowie twierdząco, to wynika z tego, że teoria 
Marksa jest słuszna. 

Egzystencjalizm: Jak stwierdzić, czy kobieta, pracując w domu, jest uciskana przez 
męża? Należy ją zapytać, czy rzeczywiście tak jest. Jeżeli odpowie, że nie jest uciskana, 
oznaczać to będzie – w optyce Sartre’a – że nie jest w stanie odpowiedzieć inaczej, gdyż 
„sytuacja”, w której się znajduje, nie pozwala jej na inną odpowiedź. Jeżeli zaś odpowie 
twierdząco, to widać wyraźnie, że mimo iż zdaje sobie sprawę ze swojej „sytuacji”, nie 
może z nią nic uczynić, gdyż taka jest jej „sytuacja”. 

61 Dobrym przykładem takiego podejścia jest stanowisko Noama Chomsky’ego 
w sprawie zbrodni Czerwonych Khmerów. Naukowiec postawił tezę (której nigdy nie 
odwołał), że w  Kambodży nie było ludobójstwa, a  wszystkie fakty je potwierdzające 
zostały sfabrykowane przez propagandę rządu USA. Warto zaznaczyć, że Chomsky zawsze 
opowiadał się za ruchami skrajnie lewicowymi, co z pewnością miało wpływ na jego 
punkt widzenia również w tej sprawie. Por. N. Chomsky, E. S. Herman, Distortions at 
Fourth Hand, http://www.chomsky.info/articles/19770625.htm (21.01.2015). Por. też: 
„Dopóki kształcić będziemy nasze zmysły we właściwy sposób (…) dopóty okazywać 
się będzie, że pomyślne wyniki naszych działań dowodzą zgodności naszych postrzeżeń 
z obiektywną naturą postrzeganych rzeczy” – F. Engels, O materializmie historycznym, 
dz. cyt., s. 410. Trudno o  bardziej nieobiektywne podejście. Por. W. I. Lenin, Karol 
Marks, dz. cyt., s. 32–33.
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łożeniu podstawa-nadbudowa – można, przy życzeniowym podejściu, 
wyjaśnić niemal wszystko. 

Kolejnym ważnym punktem materializmu dialektycznego jest au-
tozamknięcie, to znaczy uznanie przez marksistów własnej filozofii za 
zamknięty system. Był to błąd, który popełnił również Hegel62, a za nim 
Marks. 

Kolejnym elementem, który wynika po części z przejęcia dialekty-
ki heglowskiej, jest twierdzenie, że najważniejszą właściwością materii 
– gdyż nic innego nie istnieje – jest ruch, rozumiany nie tylko fizycz-
nie, lecz również metafizycznie – mimo że materialiści dialektyczni od-
rzucali metafizykę. Oznacza to mianowicie, że podstawą materii jest jej 
„popęd, duch życia, prężność”63. Cóż one znaczą? Marks wyjaśnia, że 
popędy podmiotu istnieją jedynie wobec czegoś. Jest to niekoherencja, 
jeżeli bowiem nie ma metafizyki, a materia i  jej istnienie są podstawą 
wszelkiego rozumowania, to jak wyjaśnić celowość popędów? Oczywi-
ście z podstawy, to znaczy ze stosunków produkcji. Jednak Marks do-
wodzi dalej, że „przedmioty popędów [to, co wywołuje popęd – przyp.  
K. P.] są tym, co jest dobre”64. To prowadzi do deontonomizmu65, a za-
tem wyklucza wywodzenie wszystkiego z  praw przyrody, gdyż to nie 
przyroda nakazuje w kulturze celowość. Zatem i w rozumieniu szerokim 
– szerszym niż jednostkowe – materializm dialektyczny stoi na gruncie 

62 Postać systemowa marksizmu i  jego dialektyka wynikają z  heglizmu. Rzecz 
w tym, że gdy Marks tworzył swoją filozofię, system Hegla został już podważony jako 
niemożliwy, właśnie poprzez uznanie siebie samego za skończony i  kompletny. Por. 
S. Kierkegaard, Nienaukowe zamykające «post scriptum» do Okruchów filozoficznych. 
Mimiczno-patetyczno-dialektyczna kompilacja. Egzystencjalny sprzeciw, tłum. K. Toeplitz, 
Kęty 2011, s. 96–97.

63 K. Marks, F. Engels, Święta rodzina, Frankfurt n. Menem 1845, s. 201–202; cyt. za: 
F. Engels, O materializmie historycznym, dz. cyt., s. 406.

64 K. Marks, F. Engels, Święta rodzina, dz. cyt., s. 407.
65 Ten rodzaj postawy etycznej przyjęła również de Beauvoir, która sama dla siebie była 

autorytetem moralnym. Wcześniej jednak przejęła myśl Sartre’a, która umożliwiła jej 
myślenie o samej sobie jako o jedynym prawodawcy moralności. Zatem pod autonomizmem 
de Beauvoir jest ukryty deontonomizm heteronomiczny (Sartre), u którego podstawy 
leży „sytuacja”, czyli determinizm. Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 32–33.
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determinizmu. Do tego należy dodać, że wedle Engelsa „na początku 
był czyn”66, a potem dopiero argumentacja. Jest to nonsens, gdyż czyn 
jako działanie świadome i celowe nie mógł istnieć przed argumentacją 
– nawet jeżeli była to autoargumentacja celowości działania. Działanie 
nieświadome i/lub niecelowe nie jest czynem. Jednak twierdzenie, że czyn 
był wcześniejszy, dobrze wpisuje się w tezę dialektyczną o ruchu jako 
podstawowej właściwości bytu/materii.

Przedostatnim wyszczególnionym elementem jest ateizm, jako nie-
odłączna część „konsekwentnego materializmu”67. Marks i  Engels nie 
widzieli możliwości pogodzenia wiary z materializmem: „nasze dzisiej-
sze pojęcie o wszechświecie i jego rozwoju nie pozostawiają absolutnie 
nic ani dla stwórcy, ani dla władcy”68. Podobnie jak twórcy marksizmu 
myślała de Beauvoir, która jasno określała siebie jako ateistkę69. Jednak-
że obecnie nasza wiedza o wszechświecie i  jego rozwoju jest większa, 
a w żadnym wypadku nie obala istnienia Stwórcy.

Ostatnim elementem jest „zmiana”, która wynika z „ruchu”. Wedle 
marksizmu wszystko musi się przeobrażać, aby mogło tworzyć nową 
jakość. Dlatego też wszystko, co jest tradycyjne, głęboko zakorzenione 
w kulturze, posiadające długą historię itd., wszelkie instytucje konser-
watywne, ludzie o nierewolucyjnych poglądach są „wielką siłą hamującą 
(…) siłą bezwładności w dziejach. Ale jest to siła tylko bierna i dlatego 
musi ulec”70. To twierdzenie doskonale wpisuje się w  wizję rewolucji 
światowej, którą postuluje de Beauvoir, zamieniając jedynie „proletariat” 
na „drugą płeć”.

Zaprezentowane powyżej elementy materializmu dialektycznego 
i historycznego nie stanowią wyczerpującego omówienia tych nurtów 

66 F. Engels, O materializmie historycznym, dz. cyt., s. 410.
67 F. Engels, O materializmie historycznym, dz. cyt., s. 408, 413, 424.
68 F. Engels, O materializmie historycznym, dz. cyt., s. 409.
69 Mimo że nie wierzyła w Boga i była skrajną materialistką, to nie przeszkadzało jej 

to wierzyć w to, co usłyszała od ludzi na ulicy, i na tej podstawie głosić teorię oparte na 
marksizmie, o ile oczywiście to, co zasłyszała, pasowało do teorii. Por. np. S. de Beauvoir, 
Druga płeć, dz. cyt., s. 579, 598, 611; A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 17.

70 F. Engels, O materializmie historycznym, dz. cyt., s. 425.
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filozoficznych, mają one bowiem na celu przedstawienie jedynie naj-
ważniejszych płaszczyzn, które do swoich rozmyślań włączyła de Be-
auvoir, nadwyrężając ich treść, co zostało przedstawione w  rozdziale 
piątym. Dokładne omówienie materializmu dialektycznego znaleźć 
można w pracach podanych w bibliografii. 



5. Materializm dialektyczny w Drugiej płci

Teza, która została postawiona już w temacie niniejszej pracy, wska-
zuje, że podstawy ideologiczne, na których została zbudowana Druga 
płeć, w której de Beauvoir wyłożyła całościowo swoje poglądy, są ściśle 
wzorowane na materializmie dialektycznym Marksa. Autorka nie ogra-
niczyła się do kopiowania. Przejmując ideologię marksistowską – mam 
na myśli nie tylko Marksa i  Engelsa, ale także Lenina oraz Sartre’a, 
u którego inspiracje marksizmem są ewidentne71 – potraktowała ją jako 
wzór, pod który dowolnie podstawiała kolejne elementy, nie zważając 
na sprzeczności powstające w wyniku takiego postępowania. Spotkałem 
się z opinią, że takie podstawianie jest działaniem twórczym i oryginal-
nym. Wydaje się jednak, że jeżelibyśmy przystali na taką argumentację, 
to należałoby każdą zmianę danych we wzorze na pole trójkąta uznawać 
za twórczą i oryginalną.

Przedstawiona w kolejnych podrozdziałach egzemplifikacja potwier-
dzająca powyższą tezę została podzielona i zgrupowana w taki sposób, 
aby uwzględniała najważniejsze elementy materializmu dialektycznego 
zawarte w Drugiej płci. Podrozdziały 5.1. i (zwłaszcza) 5.2. są znacznie 
obszerniejsze niż pozostałe. Wynika to z logicznego wnioskowania, któ-
re zostałoby zaburzone, gdyby układ i  objętość konkretnych podroz-
działów były inne. Przykłady ogólne mają na celu wprowadzić w temat 
i ukazać odwołania do materializmu dialektycznego. Uwzględniając te-
matykę kolejnych paragrafów, wątki ogólne będą odnosić się w pewnej 
mierze do każdego z nich. 

Podrozdział 5.2. jest najobszerniejszy ze względu na swój przedmiot. 
Dialektyka pana i niewolnika, stojąca u podstaw myślenia de Beauvoir, 

71 Wiemy, że Sartre zlecił de Beauvoir zrobienie notatek z  prac Hegla. Było to 
jednak po wojnie, tj. po opublikowaniu jego najważniejszych prac: Byt i nicość oraz 
Egzystencjalizm jest humanizmem; można tu wspomnieć również o Transcendencji Ego. 
Z uwagi na chronologię wydarzeń nie sposób zakładać, że w swoich programowych 
tekstach Sartre opierał się na Heglu, a  nie na marksistowskiej adaptacji pewnych 
elementów heglizmu.
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jest podwaliną, na której został zbudowany cały późniejszy francuski 
feminizm materialistyczny oraz współczesna ideologia gender. Bogata i róż-
norodna egzemplifikacja, a także szczegółowe omówienie i krytyka zło-
żyły się na tak obszerny podrozdział. Próba skrócenia lub streszczenia 
niektórych jego elementów byłaby obarczona możliwością niezrozumie-
nia i niedostrzeżenia w pełni ideologii, którą zaproponowała francuska 
egzystencjalistka, wszystkie kolejne bloki tematyczne wynikają bowiem 
z założeń poczynionych przez autorkę na podstawie dialektyki pana i nie-
wolnika.

Kolejne paragrafy odnoszą się do bardziej szczegółowej problematy-
ki nabudowanej na przedstawionych powyżej założeniach, dlatego wy-
magały poświęcenia im krótszych partii tekstu.
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5.1. Materializm dialektyczny w wizji de Beauvoir  
– przykłady ogólne

Nim zostaną przedstawione konkretne argumenty wskazujące na 
błędne odczytywanie zjawisk historycznych przez de Beauvoir, należy 
wyjaśnić, dlaczego w  tytule rozdziału zostało użyte słowo „wizja”. Za-
poznając się z dalszą częścią tekstu, nawet bez rozległej wiedzy na te-
mat filozofii Marksa i jego kontynuatorów, można zauważyć, że autorka 
przejęła w swoich rozważaniach poszczególne hasła, zmieniając niejed-
nokrotnie ich sens, a także nie zachowując porządku logicznego, który 
w dialektyce marksistowskiej jest jedną z najbardziej fundamentalnych 
kwestii. Bez wykazania przyczynowo-skutkowego kolejnych etapów do-
wodzenia całość materializmu dialektycznego rozpada się pod własnym 
ciężarem. W związku z powyższym należy uważać myśl autorki Drugiej 
płci za nieoryginalną, wręcz wtórną, pozbawioną spójności wewnętrz-
nej i  dość chaotyczną mieszaninę szumnych haseł. Dlatego też słowo 
„wizja” bardziej pasuje do omawianego tekstu niż na przykład „myśl”. 
Niestety, jak zostało już wspomniane, dziś niewielu zdobywa się na kry-
tykę tej autorki, a nurt postmodernistyczny czy nawet postponowoczesny 
wzoruje się na tego rodzaju metodzie filozofowania.

Rozdział trzeci pracy, który autorka zatytułowała: Stanowisko mate-
rializmu historycznego, rozpoczyna się następującymi słowami:

Materializm historyczny wydobył na światło dzienne prawdy niezmiernej 
wagi. Ludzkość nie jest swoistym gatunkiem zwierzęcym: jest rzeczywi-
stością historyczną72.

Te pierwsze zdania unaoczniają, w jaki sposób de Beauvoir traktowa-
ła marksizm, którego starała się być zwolenniczką. Przede wszystkim jej 
zachwyt nad myślą Marksa doskonale koresponduje ze słowami Lenina: 
„Nauka Marksa jest wszechmocna, ponieważ jest słuszna”73. Rozpoczy-

72 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 71.
73 W. I. Lenin, Trzy źródła…, dz. cyt., s. 52.
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nając od takiego założenia, trudno zauważyć błędy we własnym rozu-
mowaniu. Mianowicie pogląd francuskiej egzystencjalistki jest sprzeczny 
z trzema podstawowymi założeniami marksizmu: istnieje tylko rzeczy-
wistość materialna, nic nie jest stałe, istnieją jedynie byty jednostkowe 
w relacji do innych bytów, tworzące w ten sposób zbiory/podmioty, do 
których dopisuje się szerokie kwantyfikatory. 

Podstawowym pytaniem, które należy zadać przy lekturze pierwszych 
zdań rozdziału trzeciego Drugiej płci, jest: czy ludzkość i rzeczywistość 
historyczna są bytami materialnymi? O ile można się spierać odnośnie 
do drugiego, o tyle ludzkość jako byt materialny nie istnieje. Nie ozna-
cza to, że nie istnieje zbiór istot żywych przynależących do tego same-
go gatunku, który potocznie nazywamy ludzkością. Owa ludzkość jest 
bytem abstrakcyjnym. Byty materialne – wedle filozofii Marksa – da się 
poznać zmysłowo. Jak poznać zmysłowo ludzkość? Być może de Beau-
voir miała na to sobie tylko znany sposób. Jednak należy się zgodzić, że 
niemożliwe jest doświadczenie ludzkości jako zbioru wszystkich poje-
dynczych ludzi na świecie. Zatem użycie kwantyfikatora „wszyscy” w od-
niesieniu do ludzi przynależy do „obozu” idealistycznego, który Marks 
zaciekle zwalczał74. Nie można mieć pretensji do autora, który ośmiela 
się polemizować z tym czy innym myślicielem. Jednak kiedy dany inte-
lektualista – w tym wypadku autorka Drugiej płci – ogłasza siebie jako 
reprezentanta danego nurtu myślowego/filozoficznego i  tytułuje część 
swojej pracy: Stanowisko materializmu historycznego, to należy wyma-
gać, aby treści tam zawarte były zgodne ze stanowiskiem tego nurtu. 
W tym wypadku nie są75. 

W związku z powyższym pojawić się mogą dwa zarzuty: pierwszy 
o zbytnią drobiazgowość, drugi o odwoływanie się do postulatów ma-
terializmu dialektycznego, kiedy mowa o materializmie historycznym. 
Odpowiadając na pierwszy: w pracach filozoficznych – a do takich oma-

74 Pomijam kwestię braku konsekwencji i spójności w obrębie myśli Marksa. Jest to 
temat wykraczający poza ramy niniejszej pracy.

75 Pozostaje pytanie, czy ów nurt był koherentny. Jest to jednak zagadnienie wymagające 
osobnego i szerszego opracowania.
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wiany ustęp Drugiej płci pretenduje – każde słowo winno być wywa-
żone i  użyte dokładnie tak, jak chciał tego autor. Mimo że marksiści 
sami używali słowa „ludzkość”, to w obliczu niezmiennych (sic!) zasad 
materializmu dialektycznego należy uznać tę praktykę za powszechny 
błąd i wskazać, że z konsekwentnym filozofowaniem ci autorzy nie mieli 
wiele wspólnego. Odparowując zarzut drugi: materializm historyczny 
powstał z materializmu dialektycznego i dlatego wszystkie założenia 
materializmu dialektycznego odnoszą się do historycznego.

Marks stwierdził, że nic nie jest stałe, a wszelka materia – gdyż tylko 
ona istnieje –  jest w nieustannym ruchu i zmianie. Jakże zatem ludz-
kość, która wedle założeń materializmu dialektycznego istnieć nie może, 
może istnieć – to znaczy istnieć niezmiennie – jako „rzeczywistość hi-
storyczna”? Sama rzeczywistość historyczna – tj. wszystkie przeszłe uwa-
runkowania, które wpływały na daną jednostkę w czasie jej życia, jak 
też wszystkie wydarzenia historyczne, które miały wpływ na kształt 
społeczeństwa – jest czymś zmiennym, lecz jedynie w momencie, gdy 
nie jest jeszcze historią. Przeszłość zaś jest niezmienna. Pomimo że od-
działuje na każdego człowieka i w tym wyraża się jej pozorna zmienność 
teraźniejsza, to sama w sobie jest niezmienna. Co zatem jest zmienne? 
Właśnie to, czego marksiści tak bardzo chcieli uniknąć. Zmienne jest 
tylko teraźniejsze wyobrażenie o przeszłości, które może warunkować 
zmienność teraźniejszą w świecie materialnym. Zatem stwierdzenie, że 
„ludzkość (…) jest rzeczywistością historyczną”, wskazuje na niezrozu-
mienie koncepcji marksistowskiej przez autorkę. 

Po takim wstępie należy jasno zaznaczyć, że autorka z szerszą myślą 
Marksa zapoznana była jedynie pobieżnie i jej nie rozumiała76.

Powstaje pytanie: jak w ogóle należałoby odczytywać i interpretować 
historię, aby materializm historyczny mógł znaleźć jakiekolwiek podsta-
wy dla swoich dowodzeń? Odpowiedź znajdujemy w Manifeście komu-
nistycznym oraz w komentarzu Lenina:

76 Autor niniejszej pracy jest przeciwnikiem marksizmu, a obrona czystości tego nurtu 
myślowego przypada mu w udziale jedynie ze względu na chęć wykazania niekompetencji 
de Beauvoir.
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Są one [twierdzenia komunistów] ogólnym wyrazem rzeczywistych sto-
sunków77.

Tylko zbadanie całokształtu dążeń wszystkich członków danego społeczeń-
stwa lub grupy społeczeństw może doprowadzić do naukowego ustalenia 
wyniku tych dążeń78.

Z jednej strony widać świadomość stanu idealnego: przebadanie 
każdej jednostki. Z drugiej jednak wyłania się świadomość niemożnoś-
ci, która owocuje uogólnieniem, opartym na założeniu, że jednakowe 
lub zbliżone warunki materialne warunkują jednakowe lub zbliżone za-
chowania. Takie rozumowanie – zbawienne dla marksizmu – prowadzi 
do kuriozalnych sytuacji, które de Beauvoir tworzyła hurtowo79. Otóż 
powyższe założenie pozwala na wygłoszenie sądu ogólnego o każdym 
człowieku, grupie, społeczeństwie itd. na podstawie obserwacji zaledwie 
jednej lub kilku osób. Po jej dokonaniu należy porównać już tylko ogó-
lne warunki materialne – sprawa nader prosta w zestawieniu z koniecz-
nością przebadania każdego człowieka – aby móc wygłaszać wszelkie 
sądy ogólne, tyczące się wszelkich szerokości geograficznych, stanów 
majątkowych i umysłowych, a także każdej epoki historycznej. W jaki 
sposób wykorzystała to narzędzie autorka Drugiej płci, zostało przed-
stawione w paragrafie 5.8.

Kolejnym punktem będącym podstawą materializmu dialektyczne-
go, z którego de Beauvoir korzystała, jest założenie – wedle marksistów 
niezmienna zasada (sic!) – że wszelki postęp dokonuje się dzięki ściera-
niu się przeciwstawnych sił. W perspektywie społecznej miałaby to być 
walka klas. Autorka wykorzystała ten koncept w dowodzeniu o wyobra-
żeniach dotyczących istot magicznych, które jako „inne” miałyby być od-
zwierciedleniem kobiety. Chciała w ten sposób udowodnić, że kobiety 

77 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, w: K. Marks, Dzieła wybrane, t. 1, 
Łódź 1947, s. 181.

78 W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 33.
79 Por. rozdział szósty.
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i mężczyźni to dwie klasy, które traktują siebie nawzajem jako wrogie, 
lecz ostateczną konfrontację wygrywają mężczyźni, co znajduje odbicie 
w języku i wierzeniach:

Mężczyzna odnajduje w kobiecie błyszczące gwiazdy i marzący księżyc, 
światło słońca i cień grot; i na odwrót, kwiaty dzikich krzewów, dumne 
róże ogrodów – to dla niego kobiety. Nimfy driady, syreny, ondyny i cza-
rodziejki zamieszkują pola, lasy, jeziora, morza i stepy. Nic nie jest głębiej 
zakorzenione w ludzkich sercach niż ten prastary animalizm80.

Przede wszystkim nasuwa się pytanie, które uważnemu czytelni-
kowi towarzyszy podczas całej lektury: skąd de Beauvoir miała wiedzę 
dotyczącą tego, co jest najgłębiej zakorzenione w sercu człowieka? Od 
początku filozofii głowią się nad tym największe umysły świata, lecz 
okazuje się, że autorka Drugiej płci znalazła odpowiedź. Kolejne pytanie: 
jakim prawem lub w oparciu o jakie badania wypowiada się w imieniu 
każdego mężczyzny? Powyższe pytania – a także kilka innych, które zo-
staną przedstawione w dalszej części pracy – można postawić w odnie-
sieniu do w zasadzie każdej strony Drugiej płci. 

Niepodobna dyskutować z owym marksistowskim założeniem, o któ-
rym była już mowa – pars pro toto – a które pozwala wypowiadać się na 
podstawie jednostkowych przypadków o całości w niemal każdej możli-
wej dziedzinie. Należy jednak zauważyć, że de Beauvoir sprytnie zataiła, 
że każda z  mitycznych istot, które przywołała, ma swój odpowiednik 
męski: nimfa, driada – satyr, Pan; syrena –  tryton; ondyna – wodnik, 
utopiec, borowy, leszy; czarodziejka – czarodziej. W zasadzie każda isto-
ta mityczna ma swój odpowiednik lub swoje uzupełnienie o odmien-
nej płci. Jest to zjawisko naturalne, w którym autorka doszukuje się, na 
modłę dialektyki marksistowskiej, ścierania się płci. Wśród tych postaci 
nie ma walki, miast tego odnajdujemy uzupełnienie. Co zaś tyczy się 
określeń słońca, księżyca, grot itd., to wskazywać można również w dru-
gą stronę, tj. na ich męskie i żeńskie odpowiedniki, a także – że mogą 

80 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 188.



44 

być przypisywane obu płciom81. Jednak rozumując w duchu materiali-
zmu dialektycznego, w zasadzie wszędzie można doszukać się potwier-
dzenia własnych racji: nóż walczy z chlebem, powietrze ciepłe walczy 
z zimnym, ogień walczy z drewnem, drzewo z grawitacją, woda z rybą, 
a mężczyzna z kobietą. Dopiero głębsze zastanowienie i próba dojścia 
do genezy tego pozornego ścierania unaoczni, jak bardzo marksizm 
myli się w swoich założeniach – podobnie jak myli się de Beauvoir. 

Cały ruch genderowy jest niezwykle ciekawy – jako igraszka intelek-
tualna – ze względu na niespotykane połączenia myśli autorów, którzy 
w  danym momencie są użyteczni, o  ile odpowiednio wyrwie się ich 
myśl z kontekstu, a autorstwo zatai. Podobnie czyniła de Beauvoir, łą-
cząc marksizm z psychologią. Stanowisko skrajnie materialistyczne pro-
ponuje myślenie o świecie jako o przedmiotach jedynie materialnych, 
co do których istnieje możliwość obserwacji. Pochylając się nad jedną 
z kolejnych pseudoautorskich myśli de Beauvoir, niepodobna przeoczyć 
brak logiki i  koherencji oraz niezgodność z  założeniami marksizmu: 
„(…) stosunki społeczne łatwo krzepną w klasy, funkcje w typy, podob-
nie jak mentalność dziecka zamienia relacje międzyludzkie w rzeczy”82. 
Przede wszystkim krzepnięcie w klasy oznacza pierwotny brak klas –   
i nie jest to odniesienie do wspólnoty pierwotnej – to zaś oznacza, że 
można żyć w  społeczeństwie bezklasowym, a  jednocześnie nie posu-
wać się do socjalizmu. Jest to prosta dedukcja, która u autorki podającej 
się za przedstawicielkę materializmu historycznego powinna pojawić się 
niemal automatycznie. Dialektyka bowiem, nim została zawładnięta na 
rzecz materializmu, odnosiła się właśnie do genezy / stanu faktycznego, 
o których de Beauvoir zapomniała w swojej zobrazowanej powyższym 
cytatem myśli.

81 Por. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2015, s. 113–115, 176–178, 390–
392; W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2011, s. 377, 472, 622, 
1197. Uboższy w  treści i przytaczający bardzo ogólne rozumienie symboli – przez to 
być może bliższy, lecz nie tożsamy z interpretacją de Beauvoir – jest: J. E. Cirlot, Słownik 
symboli, tłum. I. Kania, Karków 2006, s. 168, 211–213, 373–376.

82 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 281.
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Przeciwko pierwszemu twierdzeniu zostały sformułowane dwa zarzu-
ty: brak logiki i brak określonych ram pojęciowych. Brak logiki jest za-
uważalny, jeżeli miast przyjmować stan obecny – obojętnie: prawdziwy 
czy nie – zwróci się uwagę na etap go poprzedzający. Skoro „stosunki 
społeczne łatwo krzepną w klasy”, to owe stosunki istniały bezklasowo 
i  zamieniły się w  klasy w  przeciągu jednego pokolenia (ok. 20–25 lat 
– podając nawet zawyżony okres) – przecież jest to „łatwe”. To oznacza, 
że w ciągu wieku przynajmniej czterokrotnie w każdym społeczeństwie 
powstaje stan bezklasowy, który „łatwo” przechodzi w klasy odpowia-
dające wizji materializmu dialektycznego i ścierające się ze sobą. Mimo 
że sama walka klas odpowiada teorii marksistowskiej, to niepodobna 
umieścić w niej społeczeństwa bezklasowego, które nie miałoby możli-
wości powszechnego ścierania się ze sobą, gdyż byłoby jednością. Roz-
pad owej jedności oznaczałby albo istnienie utajonych klas – nie sposób 
tego twierdzić, skoro autorka napisała „łatwo krzepną”, gdyż oznaczało-
by to istnienie klas już przed ich okrzepnięciem, a zatem nie „stosunki 
społeczne”, a utajone/nieświadome klasy, co jest znaczącą różnicą – albo 
ścieranie się wewnętrzne. Ścieranie wewnętrzne zaś nie odpowiada my-
śli marksistowskiej, gdyż w konsekwencji oznaczałoby niemożność ist-
nienia klas, które skazane byłyby na coraz większy rozpad i podział, co 
nie współgra z wizją dążenia poprzez walkę klas ku socjalizmowi83.

Wobec powyższych zarzutów warto wskazać konkretne fragmenty 
Manifestu komunistycznego, by dowieść, że albo de Beauvoir nie zna-
ła marksizmu – poza pobieżnym szermowaniem hasłami – albo z pre-
medytacją wybierała to, co akurat było jej potrzebne, nie troszcząc się 
o spójność i licząc na brak wiedzy u odbiorców: „Wszelkie [wyróżnie-
nie moje – K. P.] społeczeństwo dotychczasowe opierało się, jak widzie-
liśmy, na przeciwieństwie klas uciskających i klas uciskanych”84. Skoro 
tak było wedle materializmu historycznego, to dlaczego de Beauvoir po-
stawiła tezę: stosunki społeczne łatwo krzepną w klasy? Czytamy dalej: 
„Wraz z przeciwieństwem klas wewnątrz narodu znika wzajemna wro-

83 Por. W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 46.
84 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 180.
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gość narodów”85. Naród to społeczeństwo, zatem można powiedzieć, 
że wraz z zanikiem przeciwieństw klasowych wewnątrz społeczeństwa 
znika wzajemna wrogość społeczeństw. Oznacza to, że „stosunki spo-
łeczne” – zamiast walki klas – mogą dopiero nadejść, ale nie można ich 
traktować jako punktu wyjściowego. Co zaś się tyczy braku określonych 
ram pojęciowych, to „niezwykle trudno” jest odgadnąć, co miała na myśli 
autorka, używając określenia „łatwo”.

„(…) podobnie jak mentalność dziecka zamienia relacje między-
ludzkie w rzeczy”86 – druga teza z przywoływanego już cytatu jest równie 
nielogiczna, jak pierwsza. Założenie, że dziecko posiada mentalność, jest 
błędne. Zręby mentalności tworzą się bowiem podczas socjalizacji pier-
wotnej, a wykształca się ona dopiero w momencie nabywania przez jed-
nostkę konkretnych przekonań, nawyków i postaw w czasie socjalizacji 
wtórnej, która przysposabia człowieka do życia w danym środowisku87. 
Dlatego też dziecko nie ma mentalności. Ponadto jak autorka chciałaby 
wykazać materialność relacji międzyludzkich? Być może twierdzeniem, 
że wszelkie uczucia, zachowania, odpowiedzi na bodźce itd. są warun-
kowane odpowiednimi procesami w ludzkim organizmie. Z dużą dozą 
dobrej woli można przyjąć to redukcjonistyczne wyjaśnienie. Jednak 
nadal „relacje międzyludzkie” – w obrębie myśli materialistycznej – są 
bytem abstrakcyjnym i nienamacalnym. Jeżeli pojawiają się jakiekol-
wiek obiekcje, to od razu należy zadać sobie pytanie: czy potrafię wska-
zać byt materialny będący „relacją międzyludzką”? Zatem zwolenniczka 
i samozwańcza reprezentantka skrajnej formy materializmu starała się 

85 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 186. 
86 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 281.
87 Szerokie znaczenie pojęcia „mentalność”, z  którym jednak trudno powiązać 

tezy de Beauvoir, prezentowane jest między innymi w: Encyclopedia of Psychology, 
vol. 2, ed. H. J. Eysenck et al., London 1972, s. 257–264. Jak podaje Arthur S. Reber: 
„mentalność (mentality): 1. funkcjonowanie mentalne, intelektualne; 2. sposób myślenia 
charakterystyczny dla jednostki lub klasy osób” – A. S. Reber, Słownik psychologii, tłum. 
B. Janasiewicz-Kruszyńska, Warszawa 2000, s. 362. Definicję mentalizacji – pochodną 
względem definicji mentalności –  podaje: J. Pieter, Słownik psychologiczny, Katowice 
2004, s. 168.
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go wyjaśniać za pomocą mało precyzyjnej i nieprawdziwej figury reto-
rycznej, która nie odpowiada założeniom materializmu.

Dobrym dopełnieniem obrazu logiki marksistowskiej w wizji de Be-
auvoir będzie następująca praktyka retoryczna, która w analizowanym 
tekście pojawia się wielokrotnie – o czym można się przekonać, nawet 
jedynie kartkując Drugą płeć, nie mówiąc już o głębokim wczytywaniu 
się w  tę pozycję. Mianowicie autorka ma manierę wygłaszania sądów 
o całej ludzkości w całej jej historii: „Kobieta odznacza się tak [bardzo, 
bardziej niż mężczyzna – dop. K. P.] bezkompromisową postawą tylko 
w cywilizacjach i klasach o mocnej więzi wewnętrznej”88. Przede wszyst-
kim należałoby zastanowić się, co to jest owa „więź wewnętrzna”, autor-
ka nie podaje bowiem żadnego wyjaśnienia. Nie miejsce jednak na to, 
aby rozważać takie drobnostki. W niniejszym rozdziale interesujące jest 
przeprowadzenie przez de Beauvoir myśli w osnowie marksistowskiej. 
Jedyną kulturą, co do której możemy mieć pewność, że autorka znała ją 
na tyle dobrze, aby się o niej wypowiadać bez posiłkowania się badania-
mi lub opracowaniami, jest kultura francuska z pierwszej połowy wieku 
XX. Taka wiedza nie daje podstaw do wygłaszania sądu o wszystkich 
cywilizacjach i  wszystkich klasach, które same w  sobie stanowią do-
datkową trudność, gdyż ich granice muszą być nieoznaczone, a zatem 
płynne. Przykładowo: czy klasą byli czarnoskórzy mieszkańcy Stanów 
Zjednoczonych, czy też byli podzieleni na wiele klas?89 Obojętnie, jaka 
padnie odpowiedź, należy podać jeszcze konkretne zmienne, dzięki 
którym będzie możliwe opisanie spoistości „więzi wewnętrznej”. Nie ma 
sensu wdawać się w  dalszą polemikę, gdyż już w  tym miejscu widać, 
że autorka ukuła kolejne hasło, które choć powierzchownie chwytliwe 
– traci swoją wartość po wstępnej analizie. 

Na identycznym typie dowodzenia – którego czytelnik musi się domy-
ślać – opiera się wskazanie, że „mężczyźni mogą odczuwać żal i zawiść 

88 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 657.
89 Por. K. Grzybowski, Burżuazja a obszarnicy w państwie obszarniczo-burżuazyjnym. 

Z zagadnień ustroju społeczno-gospodarczego, „Kwartalnik Historyczny” XLIII (1956) 
nr 4–5, s. 221–225, 229.
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do klas uprzywilejowanych, ale są solidarni wobec swojej klasy”90. Za-
kładając, że klasy rzeczywiście istnieją lub istniały, należy zapytać: skąd 
autorka miała dane mówiące o solidarności wewnętrznej klas? Jak wą-
sko należy rozumieć klasy, aby dało się zastosować jej twierdzenie? Już 
w Manifeście komunistycznym autorzy wskazali na poważne rozbieżno-
ści w rozumieniu interesów klasowych w zależności od kraju, w którym 
wytworzył się szeroko pojmowany proletariat. Jednak nawet wewnątrz 
tych grup istniały poszczególne sympatie i  na tym tle dochodziło do 
rozłamów91. Czy jednak właśnie o taką klasę (na przykład robotniczą) 
chodziło de Beauvoir? Bynajmniej – zastosowała ona sprytne przejście 
mające na celu ukrycie sensu jej wypowiedzi. Autorka wskazuje, że męż-
czyźni jako tacy, tj. wszyscy mężczyźni, tworzą odrębną klasę, z którą 
są rzekomo solidarni. Jest zatem zastanawiające, dlaczego de Beauvoir 
przywołała kilkadziesiąt przykładów mężczyzn, którzy „zdradzili” włas-
ną „klasę” i opowiedzieli się po stronie kobiet. Dziś również nie braku-
je takich, którzy opowiadają się po stronie ruchu genderowego, który 
oczywiście nie ma nic wspólnego z  realną walką o  czyjekolwiek pra-
wa92. Taki brak spójności u de Beauvoir jest nagminny. Niestety, z racji 
rozmiarów pracy i  hiperbolicznego języka pełnego ukrytych znaczeń 
odbiorca bez wnikliwej analizy nie ma szansy na wychwycenie choćby 
jednej nieścisłości. Jednak dokładna analiza bez trudu wykazuje brak 
koherencji. 

90 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 753.
91 Por. L. Bazylow, M. Leczyk, M. Pirko, Historia międzynarodowego ruchu robotniczego, 

Warszawa 1980, s. 17–23; J. Pajewski, Konflikt junkrów z  burżuazją w  początkach ery 
imperializmu, „Przegląd Zachodni” (1951) nr 9/10, s. 147–148; C. Kozłowski, Historia 
polskiego ruchu robotniczego. Wybrane problemy, Warszawa 1972, s. 27.

92 Poza nieliczną grupą osób z  pewnymi problemami w  obrębie tożsamości i/lub 
seksualności. Rozmiary tej grupy w Polsce to kilkaset osób, co w skali ogółu ludności Polski 
jest znikomym ułamkiem, dla którego według genderystów należałoby przewartościować 
całą kulturę. Dane te podaję na podstawie notatek własnych sporządzonych podczas referatu 
Anny Kłonkowskiej i Wiktora Dynarskiego zatytułowanego Poza „homo” i „hetero”. Społeczny 
konstrukt binarnej orientacji seksualnej w odniesieniu do osób transpłciowych, wygłoszonego 
3  grudnia 2015 roku w  Toruniu podczas konferencji Nie(hetero)normatywność. Narracje 
– praktyki – przedstawienia.
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5.2. Dialektyka pan–niewolnik  
w przełożeniu na schemat:  

kobieta – proletariat – niewolnictwo

Może się wydawać, że dla trzech przedstawionych w tytule członów 
– kobieta, proletariat, niewolnictwo – brakuje wspólnego mianownika. 
Nie dysponujemy żadnymi historycznymi czy socjologicznymi danymi, 
które pozwoliłyby na podtrzymanie tezy, że pomiędzy kobietą a niewol-
nikiem istnieje prostolinijna analogia, postulowana przez de Beauvoir. 
„Sytuacja” obu grup miałaby według autorki być podobna albo nawet 
identyczna, niezależnie od okresu dziejowego i szerokości geograficznej 
czy kultury, w której występuje niewolnictwo (kobieta oczywiście wy-
stępuje w  każdej kulturze)93. Tak szeroka próba może dziwić. Jednak 
odnosząc się do metod, rozumowania i „badań” proponowanych przez 
marksizm, nie można nie zauważyć, że de Beauvoir bardzo skrzętnie 
zastosowała się do najważniejszych wytycznych, które Lenin wyraził 
następująco:

(…) dialektyka w pojęciu Marksa, zgodnie z tezami Hegla, zawiera w sobie 
to, co obecnie nazywają teorią poznania, gnoseologią, która także winna 
rozpatrywać swój przedmiot historycznie, badając i uogólniając powstanie 
i rozwój poznania, przejście od niewiedzy do poznania94. 

Metoda polegająca na uogólnianiu prowadzić może do błędnych 
wniosków, a jej stosowanie jest niebezpieczne, gdyż – jak wskazywał Artur 
Schopenhauer – łatwo przeciw takiej metodzie wyprowadzić kontrargu-
ment, który jest tak zwaną instancją stanowiącą „przypadek zastosowa-
nia prawdy ogólnej, polegającej na objęciu nią czegoś, co się w niej nie 

93 Ze względu na absurdy zawarte w Drugiej płci niektóre trywialne dopowiedzenia 
czynię z konieczności.

94 W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 30. Cytat odnosi się wprost do założenia 
metapoznawczego, dlatego też może być rozumiany jako punkt wyjścia wszelkich 
bardziej szczegółowych badań i dedukcji.
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mieści i  co ją całkowicie neguje”95. Mówiąc jaśniej, jeżeli de Beauvoir 
napisała: „We wszystkich cywilizacjach – i dziś jeszcze – kobieta napawa 
mężczyznę strachem”96, to znalezienie jednego mężczyzny w dowolnej 
cywilizacji, którego kobieta nie napawa strachem, obala tezę de Beau-
voir – autora niniejszej pracy kobieta nie napawa strachem, zatem teza 
postawiona w Drugiej płci została obalona.

Omawiana teoria autorki Drugiej płci jest oparta na twierdzeniach 
takich jak przywołane w poprzednim akapicie, na poparcie których nie 
zostają przywołane żadne dowody – nie wspominając o braku przypisów 
i bibliografii. Można stwierdzić, że metoda dedukcji, a także prezento-
wania argumentów została zaczerpnięta przez de Beauvoir z marksi-
zmu bez zastrzeżeń. Ten argument powinien podważyć jakiekolwiek 
dowodzenia autorki i jej kontynuatorek; lecz w świetle dzisiejszej walki 
ideologicznej konieczne będzie przedstawienie najważniejszych założeń 
i manipulacji znajdujących się w Drugiej płci, które zostały odmalowane 
tak sugestywnie, że nieprofesjonalnemu czytelnikowi mogą jawić się97 
jako fakty, a obraz z nich „utkany” jako prawda98.

95 A. Schopenhauer, Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, tłum. T. Kotarbiński, 
Gliwice 2007, s. 62.

96 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 179.
97 W tym miejscy „jawić się” ma znaczenie potoczne i nie powinno być rozumiane 

fenomenologicznie.
98 Słowo „utkany” użyte w kontekście odczytywania rzeczywistości przez de Beauvoir 

jest nawiązaniem do mało precyzyjnej metody badań literackich (krytyki feministycznej) 
zaproponowanej przez Nancy K. Miller – arachnologii (w opozycji do hyfologii Rolanda 
Barthesa). Arachnologia odwołuje się do odczytywania tekstów literackich, a  także 
rzeczywistości społecznej jako bytów, w które autorka/uczestniczka/kreatorka pewnego 
porządku „wplata” siebie, swoją cielesność i  emocjonalność. Taka forma „pracy” 
nie sprzyja prezentacji i  odczytowi faktów. Umożliwia natomiast podawanie silnie 
naznaczonych emocjami haseł, które uznawane są – w tym wypadku przez de Beauvoir 
– za fakty. Oczywiście arachnologia jest pomysłem późniejszym niż Druga płeć, jednak 
nie oznacza to, że sposób „pracy” opisany prze Miller nie mógł być użyty – w jakiejś 
mierze – przez francuską egzystencjalistkę. Por. N. K. Miller, Arachnologie: kobiety, tekst, 
krytyka, tłum. K. Kłosińska, K. Kłosiński, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. 
Burzyńska, M. P. Markowska, Kraków 2007, s. 487–513; R. Barthes, Przyjemność tekstu, 
tłum. A. Lewańska, Warszawa 1997, s. 92nn; K. Szczuka, Prządki, tkaczki, pająki. Uwagi 
o  twórczości kobiet, w: K. Szczuka, Kopciuszek, Frankenstein i  inne. Feminizm wobec 
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Podobne położenie kobiety, niewolnika i proletariusza francuska eg-
zystencjalistka odnajduje jedynie poprzez odpowiednie użycie języka, 
które obliczone jest na wywołanie konkretnego efektu, to znaczy na uka-
zanie kobiety jako istoty uciemiężonej i wyzyskiwanej przez mężczyzn. 
Autorka postawiła tezę, która nie zadomowiła się jeszcze w  ówczes-
nej nauce lub ideologicznych rozmyślaniach okołonaukowych, dlate-
go narzuciła sztuczną analogię pomiędzy słowem „kobieta” a  słowem 
„niewolnik”99. Wychodząc od takiego zabiegu retorycznego, wydeduko-

mitu, Kraków 2001, s. 27–44; G. Borkowska, Córki Miltona (O krytyce feministycznej 
ostatnich piętnastu lat), w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, 
red. R. Nycz, Wrocław 1992, s. 83–84.

99 „Kobieta «jest» niewolnicą (…) żona żywi się nim [mężem – K. P.] jak pasożyt, 
ale przecież pasożyt nie jest triumfującym władcą” – S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. 
cyt., s. 538; „(…) choćby nawet wyszła za mąż z miłości, już to, że za niego wyszła, czyni 
męża panem, a stosunki między nimi – obowiązkiem” – S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. 
cyt., s. 609; „(…) połowica swego pana i władcy” – S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., 
s. 677–678; „Dla kobiety (…) miłość jest zupełną abdykacją na rzecz pana i władcy” 
– S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 699; „Kobieta nie istnieje bez pana [tak jak nie 
można mówić o niewolniku bez pana – bez pana niewolnik jest wolnym człowiekiem 
–  K. P.]” –  S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 700; „(…) tkwić przy kominku 
oznaczało przyczyniać się do szczęścia swego pana [mowa o Juliette Drouet – K. P.]” – 
 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 707; „Stając się niewolnicą [swojego kochanka –  
K. P.], znalazła najpewniejszy sposób, by go opętać” – S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. 
cyt., s. 712. Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 607.

W przywołanych cytatach, które są reprezentatywne dla całej Drugiej płci, przebija 
się jeden z filarów materializmu dialektycznego. Mianowicie wedle de Beauvoir ludzie 
(w tym wypadku kobieta i mężczyzna) nie mogą żyć w zgodzie – na tym etapie rozwoju 
historycznego – a wszelkie kontakty między nimi przybierają formę przymusu opartego 
o zdeterminowane koniecznością prawa tarcia i konfliktu – ogłoszone przez materializm 
dialektyczny –  które miałyby być podstawą do tworzenia nowej jakości. Istotne jest 
wskazanie, że niewolnictwo, jego rozwój, forma i rola, jak również rozważania teoretyczne 
na jego temat są w tekście de Beauvoir nieobecne. Trudno byłoby ukuć na podstawie 
prac autorki jakąkolwiek sensowną definicję niewolnictwa. Co najwyżej możliwe byłoby 
wskazanie pewnych cech związanych z  byciem niewolnikiem, prawdopodobnie i  tak 
zaczerpniętych od Lenina, który wskazywał, że w społeczeństwie niewolniczym mamy 
całkowite wyzucie niewolnika z  praw; niewolnika nie uznawano za człowieka. Por.  
W. I. Lenin, O państwie, w: W. I. Lenin, Dzieła, t. 29, tłum. zbiorowe, Warszawa 1988, 
s. 193; I. Berlin, Pokolenia w niewoli. Historia niewolnictwa w Ameryce Północnej, tłum. 
D. Cieśla, Warszawa 2010, s. 25. Co więcej, de Beauvoir nie wprowadza rozróżnienia 
na epoki, kultury i rodzaje niewolnictwa. Każdy rodzaj ograniczenia wolności osobistej 
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traktuje jednakowo –  ograniczeniem wolności jest zarówno legalne skazanie osoby 
uznanej za winną dokonania jakiegoś czynu na karę ograniczenia wolności, jak też tzw. 
szlaban na wychodzenie z  domu –  w celu zabawy z  przyjaciółmi –  stosowany przez 
rodziców jako kara dla dzieci. Należy zatem zapoznać się z  odmiennymi opiniami 
na temat niewolnictwa reprezentowanymi przez badaczy tego zjawiska. Nie chcąc 
popadać w kolejne dygresje, rozpatrzę tylko główne elementy, na które de Beauvoir nie 
zwróciła uwagi lub z premedytacją je pominęła. Będą to: 1) ogólna definicja; 2) formy 
niewolnictwa; 3) rola niewolników w społeczeństwie i gospodarce.

Ad 1. Najbardziej podstawowa definicja głosi, że niewolnictwo jest oparte na 
wyzysku związanym z pracą, której owoce otrzymuje ktoś inny (por. I. Berlin, Pokolenia 
w  niewoli…, dz. cyt., s. 19–20). Innymi słowy: „w przypadku niewolnika mamy do 
czynienia z człowiekiem, który bezpośrednio poddany jest totalnej, tzn. nieograniczonej 
i nieustającej władzy swego pana” – L. Schumacher, Niewolnictwo antyczne. Dzień powszedni 
i  los niewolnych, tłum. B. Mrozewicz, Poznań 2005, s. 15. Są to definicje ogólne, które 
doprecyzowane ukazują obraz inny od tego zawartego w Drugiej płci.

Ad 2. Form niewolnictwa było wiele i różniły się one w zależności od epoki, położenia 
geograficznego, kultury itd. W samej Ameryce Północnej na przestrzeni ponad trzystu 
lat istniały bardzo zróżnicowane formy niewolnictwa, których nie można ze sobą 
porównywać na zasadzie prostych analogii, nie mówiąc o porównaniach do innych epok 
i kultur (por. I. Berlin, Pokolenia w niewoli…, dz. cyt., s. 9; L. Schumacher, Niewolnictwo 
antyczne…, dz. cyt., s. 13, 19–20). Podobnie formy niewolnictwa i prawa niewolników 
były odmienne wewnątrz świata arabskiego (por. W. Mruk, Zagadnienie niewolnictwa 
w «Koranie» i wczesnej tradycji muzułmańskiej, w: Niewolnictwo i niewolnicy w Europie 
od starożytności po czasy nowożytne, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 1998, s. 69–70; G. 
Brocklemann, Historie des peuples et des etats islamiques, Paris 1949, s. 47; A. J. Wensick, 
A Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927, s. 144). Moje stanowisko 
znajduje potwierdzenie w  słowach Sławomira Sprawskiego: „(…) trudno nie zgodzić 
się z głosami, które zwracają uwagę na niebezpieczeństwo sztucznego wiązania ze sobą 
grup ludności nie tylko różniących się ze sobą nazwą, ale należących do bardzo różnych 
społeczeństw i  różnych epok” –  S. Sprawski, Miejsce Penestów w  życiu politycznym 
i ekonomicznym starożytnej Tessalii, w: Niewolnictwo i niewolnicy w Europie od starożytności 
po czasy nowożytne, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 1998, s. 25, 36–37. Por. P. Cartledge, 
Serfdom in Classical Greece, w: Slavery and other Forms of Unfree Labour, ed. L. Archer, 
London 1988, s. 33–41.

Ad 3. Świat niewolnictwa nie był zero-jedynkowy. Niejednokrotnie niewolnicy 
mieli możliwość stania się ludźmi wolnymi, których zwano wówczas wyzwoleńcami. 
W świetle badań nad miejscem niewolnika w społeczeństwie i  jego roli gospodarczej 
obraz kobiety przedstawiony przez de Beauvoir należałoby raczej zestawić z wyzwoleńcami 
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wała, że stosunki pomiędzy kobietą a mężczyzną układają się tak samo, 
jak pomiędzy panem a niewolnikiem, co wyraziła wprost: „Kobieta była 
zawsze, jeżeli nie niewolnicą, to przynajmniej wasalką mężczyzny”100. 
Tu należy poczynić dygresję i wskazać ukryty w przytoczonym zdaniu 
materializm historyczny. Mianowicie de Beauvoir nie widzi złożoności 
rozwoju ekonomicznego/gospodarczego świata. Dla autorki po antyku 
miał miejsce feudalizm (czyli wyzysk chłopa przez pana feudalnego), 
a następnie wyzysk robotnika przez burżuazję, czyli kapitalizm. Uprosz-
czone pojmowanie przemian historycznych umożliwiło wyciąganie zbyt 
ogólnych wniosków.

(por. M. Pawlak, Niewolnicy prywatni w rzymskiej Afryce w okresie wczesnego Cesarstwa, 
Wrocław 2002, s. 77, 101; A. Łoś, Wyzwoleńcy w  Pompejach. Studium stosunków 
ekonomicznych w  kampańskim mieście, Wrocław 1991, s. 26; E. M. Sztajerman, 
Społeczeństwo zachodniorzymskie w  III wieku, Warszawa 1960, s. 119–121). Ponadto 
w  optyce de Beauvoir pomiędzy kobietą, niewolnikiem i  robotnikiem najemnym 
występuje znak równości, z uwagi na ich „sytuację”/położenie. Badania przeczą istnieniu 
tak daleko idących analogii, na jakie wskazywała autorka Drugiej płci. Należy bowiem 
poczynić istotne rozróżnienie pomiędzy robotnikiem najemnym a niewolnikiem. Mimo 
że ich położenie materialne mogło być identyczne, to znacząca różnica tkwiła w  ich 
statusie osobowym. Niewolnik w  społeczeństwach, gdzie występowało niewolnictwo, 
był „rzeczą o określonej wartości”, a robotnik osobą o „osobistej wolności”. Co więcej, 
„sytuacja” niewolnika znacząco różniła się od „sytuacji” innych osób podlegających 
opiece danej osoby (w społeczeństwie rzymskim był to ojciec/mąż), np. sytuacji dzieci 
i żony (por. L. Schumacher, Niewolnictwo antyczne…, dz. cyt., s. 14). Dla uzupełnienia 
obrazu warto przywołać rzymskie prawo ius postlimini, które stanowiło, że dzieci nie 
musiały podzielać losu ojca (nawet jeżeli popadł w niewolę). Co więcej, zachowywały 
wszystkie przywileje, którymi cieszył się ojciec jako wolny człowiek. W zestawieniu z pkt 
1  niniejszego przypisu okazuje się, że wszechwładza i  totalna władza ojca/mężczyzny 
nad sobie podległymi – która w patriarchalnym Rzymie winna być, według zestawień de 
Beauvoir, najsilniejsza – nie była tak jednostronna i ciemiężąca, jak chciałaby ją widzieć 
autorka. Nie ma powodów, aby dziwić się niewiedzy francuskiej egzystencjalistki 
w  zakresie niewolnictwa, gdyż jest to problematyka łatwa jedynie z  pozoru (por.  
J. Wolski, Z  problematyki badań nad niewolnictwem w  starożytności, w: Niewolnictwo 
i niewolnicy w Europie od starożytności po czasy nowożytne, red. D. Quirini-Popławska, 
Kraków 1998, s. 22). Ponadto jako ostatni argument obalający teorię de Beauvoir 
równoważącą niewolników i  kobiety należy wskazać, że dziś również zmagamy się 
z problemem niewolnictwa, który dotyka głównie kobiety. Jeżeli zatem mamy kobiety 
niewolnice i takie, które w niewolę nie popadły, to muszą istnieć jakieś różnice pomiędzy 
tymi „sytuacjami”. Autorka Drugiej płci dla potrzeb swojej teorii prawdopodobnie nie 
chciała ich dostrzegać.

100 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 18.
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Autorka starała się wykazać, że położenie gospodarcze kobiety i nie-
wolnika, a zatem również psychiczne i duchowe101 (trudno rozróżnić, kie-
dy o której płaszczyźnie życia pisała), jest bardzo podobne: „Potrzeba 
biologiczna (…) która uzależnia samca od samicy, nie przyniosła kobie-
cie społecznego wyzwolenia”102. De Beauvoir nie zdefiniowała wyraże-
nia „społeczne wyzwolenie”, lecz aby wykazać analogię pomiędzy tym 
rzekomym stanem natury a niewolnictwem, dodała: „Pan i niewolnik 
również [tak jak kobieta i mężczyzna – dop. K. P.] są związani wzajemną 
potrzebą ekonomiczną, która jednak nie wyzwala niewolnika”103.

Analogia pomiędzy kobietą a niewolnikiem – błędna ze zobiektywi-
zowanego punktu widzenia – została w opinii de Beauvoir dostatecznie 
uargumentowana, aby można było dodać kolejny człon analogii: prole-
tariusza. Zestawienie kobieta–proletariusz opiera się na tym samym za-
biegu, co połączenie kobieta–niewolnik. Autorka mogła zatem posłużyć 
się prawami logiki, co uczyniła w następujący sposób: „(…) nasilenie 
potrzeby (…) zawsze działa na korzyść ciemięzcy, przeciwko ciemiężo-
nemu; tym tłumaczy się na przykład tak powolne wyzwalanie się klasy 
robotniczej”104. Ten zabieg logiczny, który pojawił się już na początku 
pracy, a będzie ciążył jako niepodważalne prawo do jej ostatniej strony, 
wskazuje, że sytuacja kobiety jest niemal identyczna jak sytuacja nie-
wolnika, a  sytuacja niewolnika do złudzenia przypomina sytuację ro-
botnika – robotnika wyzwalającego się, czyli proletariusza. Wniosek jest 
następujący: sytuacja kobiety jest identyczna jak sytuacja proletariusza 
i niewolnika.

Tym sposobem de Beauvoir wcieliła do swojej koncepcji świata idee, 
procesy oraz cele komunizmu – co zostało przedstawione w kolejnych 
rozdziałach. Po zbrodniach spowodowanych przez ów system w XX wie-

101 Kultura i życie wewnętrzne jednostek są w materializmie dialektycznym traktowane 
jako nadbudowa. Bazą są stosunki produkcji. Dlatego analogię wykazaną na płaszczyźnie 
gospodarczej de Beauvoir przenosi na pozostałe dziedziny życia.

102 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 17–18.
103 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 18. 
104 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 18.
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ku nikt nie powinien nawet pomyśleć o przyznaniu słuszności tezom 
zawartym w Drugiej płci. Mimo tego nadal znajdują one zwolenników, 
których dziś nie należy określać mianem „feministów”, a raczej „gende-
rystów”. 

Optykę pana i niewolnika de Beauvoir zaczerpnęła ze sztandaru ko-
munizmu, czyli Manifestu komunistycznego, gdzie czytamy:

Historia wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk 
klasowych. Wolny i niewolnik, patrycjusz i plebejusz, pan feudalny i chłop-
-poddany, majster cechowy i czeladnik, krótko mówiąc ciemiężyciel i ucie-
miężeni (…)105.

Przywołany cytat jest tym bardziej godny uwagi, że autorka, powo-
łując się na myśl Marksa, nie zaznaczyła, kto był autorem owej dialek-
tycznej dwoistości pan–niewolnik106. Francuska egzystencjalistka poszła 
jednak o krok dalej niż Hegel, Marks i Engels. Wymyśliła – nie odkry-
ła –  jak można uwolnić się z  antagonistycznego stosunku dialektyki: 
„Dzięki niej [świadomości – przyp. K. P.] można uciec przed nieubła-
ganą dialektyką pana i niewolnika, która ma swe źródła we wzajemnym 
stosunku dwu ludzkich wolności”107. Jest to kontynuacja tezy z począt-
ku Drugiej płci, która stoi w  jawnej sprzeczności z  definicją wolności 
Marksa i Engelsa – zaczerpniętą od Hegla – wyrażoną najcelniej słowa-
mi: „konieczność jest ślepa, póki nie jest uświadomiona. Wolność jest 

105 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 169.
106 Hegel w  Fenomenologii ducha wyłożył dialektykę pana i  niewolnika, z  której 

czerpał Marks. Wiadomo, że de Beauvoir znała prace Hegla, lecz w Drugiej płci korzystała 
z dialektyki w ujęciu Marksa, co jest widoczne w zestawieniu odpowiednich fragmentów 
Manifestu komunistycznego i Drugiej płci.

107 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 172. Włączenie „świadomości” do dialektyki 
pana i niewolnika jest zabiegiem de Beauvoir wynikającym z wpływu filozofii Sartre’a, 
który zagadnieniu „świadomości” poświęcał wiele uwagi. Por. E. Balibar, Filozofia 
Marksa, tłum. A. Staroń, A. Ostolski, Z. Marcin, Warszawa 2007, s. 73; J.-P. Sartre, 
Transcendencja Ego. Próba opisu fenomenologicznego, tłum. U. Idziak, Warszawa 2006; 
J.-P. Sartre, Szkic o teorii emocji, tłum. R. Abramciów, Kraków 2006.
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to uświadomienie sobie konieczności”108. Bez dokładnej analizy może 
wydawać się, że obie tezy – Marksa i autorki Drugiej płci – wzajem-
nie się uzupełniają. Jednak „wolność” wedle Marksa jest tym samym 
co „świadomość”. Zatem teza de Beauvoir, gdyby zrozumiała ona in-
tencje Marksa, winna brzmieć następująco: „Dzięki niej [świadomości 
– przyp. K. P.] można uciec przed nieubłaganą dialektyką pana i nie-
wolnika, która ma swe źródła we wzajemnym stosunku dwu ludzkich 
świadomości”. To oznacza, że – wedle tezy autorki Drugiej płci – można 
uciec od stosunku oddziałujących na siebie świadomości za pomocą 
świadomości. Jest to fałsz, gdyż świadomość ludzka określa człowieka 
względem czegoś i  coś względem człowieka. Gdy zaś spostrzeże ona 
inną świadomość, koniecznie będzie musiała się do niej ustosunkować 
– nawet robiąc to niezależnie od woli człowieka109. W świetle poglądu 
autorki, że stosunki pomiędzy świadomościami są powszechne, niepo-
dobna zgodzić się z drugą postawioną przez nią tezą, jakoby można było 
wyzwolić się ze stosunków świadomości za pomocą świadomości110. 

W zaprezentowanym dowodzeniu pominąłem kwestię błędnego uogól-
nienia twierdzenia o powszechności stosunku pan–niewolnik, zwłaszcza 
w przełożeniu na płeć, to znaczy: mężczyzna – pan, kobieta – niewolnik. 
Nie dysponujemy danymi – de Beauvoir również nimi nie dysponowała 
– potwierdzającymi jedną z głównych tez Drugiej płci. Stąd widać, że 
teza, argumentacja i  wnioski autorki zawarte w  przywołanym cytacie 
– reprezentatywne dla całej wizji – zostały obalone. 

108 W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 29.
109 Pogląd, że świadomość zawsze dostrzeże inną świadomość i będzie musiała się do 

niej odnieść, był obecny w całej filozofii Sartre’a, którą de Beauvoir przyjęła jako własną. 
Z  tego rozumowania wzięło się słynne powiedzenie francuskiego egzystencjalisty, że 
piekło to inni.

110 Warto nadmienić, że w Drugiej płci świadomość występuje niejednokrotnie jako 
miejsce wolności kobiety wewnątrz niej samej – swego rodzaju immanencja, którą można 
określić jako immanencję preegoidalną –  co oznacza, że w  momencie kształtowania 
się ego kobieta w  całości staje się poddana opresji patriarchalnej, co wyklucza jej 
immanencję, poza immanencją pozorną, tj. poddaną transcendencji; dlatego należy 
odnieść się do transcendentnej immanencji, która tym samym jest preegoidalna. 
Przeniesienie immanencji preegoidalnej na poziom relacji zewnętrznych doprowadziło 
autorkę do wykazanej powyżej sprzeczności.
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Nie można jednak w  starciu z  przeciwnikiem, jakim jest gender, 
ograniczyć się do podważenia tezy ogólnej, gdyż parując zarzuty, zwo-
lennicy tego światopoglądu mogą powiedzieć, że wykazana została fał-
szywość jednego twierdzenia, a to nie musi świadczyć o całości dzieła. 
Dlatego też należy ukazać optykę marksistowskiego dualizmu pan–nie-
wolnik w całej Drugiej płci. Nie oznacza to, że zostaną zaprezentowane 
wszystkie przykłady, przekraczałoby to bowiem ramy niniejszej pracy. 
Zostaną zatem przedstawione tylko te najbardziej reprezentatywne.

Utrudnieniem w odnalezieniu egzemplifikacji konkretnych tez za-
wartych w Drugiej płci jest eseistyczna forma tekstu oraz rozproszenie 
poszczególnych wątków. Nie ma konkretnego rozdziału czy akapitu, 
który pozwalałby wyodrębnić myśl marksistowską jako taką i wskazać, 
że de Beauvoir odnosi się do cudzej idei. Konkretne hasła, tezy i optyka 
zostały przez autorkę ukryte – nie jest w tym momencie istotne, czy ro-
biła to świadomie – w pozornie niezwiązanych ze sobą wątkach, co jest 
bardzo niebezpieczne dla niedoświadczonego czytelnika, który podej-
dzie do lektury bez odpowiedniego nastawienia krytycznego, tym bar-
dziej jeżeli nie zapoznał się z teorią marksistowską. W takim wypadku 
tezy i  argumentację uzna on za pomysły francuskiej egzystencjalistki, 
a ich szkodliwości lub fałszywości nie będzie prawdopodobnie w stanie 
właściwie ocenić ze względu na brak kompetencji w tej materii. Z uwagi 
na niespójne rozlokowanie i ukrycie myśli marksistowskiej w Drugiej 
płci nie można ograniczyć się do ogólnej krytyki marksizmu, lecz nale-
ży wyłożyć wszystkie ewidentne i mające duże znaczenie dla przebiegu 
dedukcji autorki przykłady, które pojawiają się od pierwszej do ostatniej 
strony pracy. 

Przedstawiwszy ogólny temat niniejszego podrozdziału, przechodzę 
do poszczególnych przykładów zastosowania optyki pana i niewolnika 
w odniesieniu do stosunku mężczyzna–kobieta.

„Zniesiona zostanie nieskończona niewola kobiety (…)”111 –  tym 
urywkiem z listu Jeana Arthura Rimbauda francuska egzystencjalistka 
kończy tom pierwszy swojej pracy. W  opinii autorki przywołany cy-

111 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 289.
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tat ma przedstawiać jakąś rzeczywistość112, która została założona już 
w początkowych rozdziałach. Jest to reprezentatywny przykład samo-
spełniającej się przepowiedni. Oznacza to, że została postawiona teza, 
której autorka nie potwierdziła od razu; nie podała też żadnych przykła-
dów. Następnie wskazała na luźno powiązane – najczęściej jedynie ma 
płaszczyźnie językowej – cytaty czy „przykłady”, których pochodzenie 
jest wątpliwe albo zwyczajnie sfabrykowane na potrzeby ideologicznego 
samospełnienia zapowiedzianej wcześniej tezy. Upraszczając cały sche-
mat, odbiorca styka się z założeniem – wypowiadanym w taki sposób, 
jakby była to podstawowa dana do jakichkolwiek dalszych rozmyślań, 
a zatem jako założenie wstępne – które wobec naginanych pod nie fak-
tów lub kolejnych niepotwierdzonych założeń zostaje wypowiedziane 
ponownie, lecz tym razem jako w pełni „potwierdzone”. Tym sposobem 
nieuważny czytelnik zostaje utwierdzony w przekonaniu, że coś zosta-
ło udowodnione. Wydaje się, że również autorka uwierzyła w podane 
przez siebie fałszywe informacje, wykorzystując je następnie w dalszych 
częściach pracy. Bez wahania można powiedzieć, że Druga płeć jest tak 
dalece zaawansowanym zbiorem samonapędzających się tez, sfabry-
kowanych danych i  logicznych nieścisłości, iż można domniemywać, 
że we wszystkie te niedorzeczności autorka rzeczywiście wierzyła, to 
znaczy – sama siebie do nich przekonała. Takie podejście de Beauvoir 
do „własnej” teorii można oddać przywoływanym już cytatem jednego 
z  jej poprzedników: „Nauka Marksa jest wszechmocna, ponieważ jest 
słuszna”113.

„Ale służyć to znaczy mieć pana”114 – jest to kolejny przykład tego, 
że francuska egzystencjalistka, zgodnie z  zarysowaną w  poprzednim 
akapicie logiką, nie starała się już nawet uzasadnić tezy o istnieniu po-

112 Omówienie rozumienia „rzeczywistości” i „prawdy” w egzystencjalizmie wykracza 
poza ramy niniejszej pracy. Istotna jednak jest konstatacja, że w  myśli Sartre’a trudno 
doszukiwać się korespondencyjnej definicji prawdy. Bliższa tej odmianie egzystencjalizmu 
wydaje się definicja pragmatyczna, co nie znaczy, że autor Bytu i nicości, a także de Beauvoir 
się z nią utożsamiali.

113 W. I. Lenin, Trzy źródła…, dz. cyt., s. 52.
114 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 403.
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wszechnego stosunku między płciami, rzekomo analogicznego do sto-
sunku pana i niewolnika, który do tego miejsca w Drugiej płci (tj. do 
strony 403) nie został udowodniony. Miast uzasadnienia autorka dodała 
kolejny element, który jest prawdziwy w odniesieniu tylko do niektó-
rych społeczeństw, i to też nie w tak zero-jedynkowej formie, w jakiej 
zostało to przedstawione. Ów dodatkowy element to założenie, że ko-
bieta jako taka, to znaczy: w każdym społeczeństwie i w każdej epoce, 
była seksualną służącą męża: „Poczynając od cywilizacji pierwotnych, aż 
do naszych czasów zgadzano się zawsze, że łóżko jest dla kobiety «służ-
bą», za którą mężczyzna odwdzięcza się jej prezentami lub zapewnia 
utrzymanie”115. Od razu nasuwają się pytania: 1) Skąd de Beauvoir wzięła 
dane, aby móc mówić o tak szerokiej – czy nawet absolutnej – próbie 
badawczej? 2) Które cywilizacje są wedle autorki pierwotne?116 3) Kto 
się zgadzał? To są podstawowe pytania, na które w Drugiej płci nie ma 
odpowiedzi. Z  tego zaś wynika, że kolejna teza autorki, której synte-
zą jest przywołany na początku akapitu cytat, wydaje się wygodnym, 
lecz niepotwierdzonym założeniem – jednym z wielu – występującym 
od tego momentu jako dowiedziony fakt, na zasadzie: skoro napisałam 
o tym po raz kolejny, to oznacza, że dowiodłam prawdziwości tezy. Po-
nadto analizując ów cytat według optyki pan–niewolnik, słowo „służyć” 
wspomaga utwierdzanie odbiorcy w  obrębie myśli marksistowskiego 
dualizmu świata. Czy było to działanie celowe ze strony de Beauvoir? 
Prawdopodobnie tak.

115 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 403. W głównym tekście pomijam sprzeczność 
postawionej przez autorkę tezy z  koncepcją pierwotnego matriarchatu, pod którą de 
Beauvoir sama się podpisywała. W  odniesieniu do kwantyfikatora „zawsze” należy 
wskazać, że istniały społeczności, w  których monogamia nie była znana, a  miast niej 
panowała poliandria. Por. D. Jabłoński, H. Kurtz, L. Ostasz, Gdy kobieta ma kilku 
mężów. Rzecz o poliandrii, Olsztyn 2005, s. 135–136; J. Bront, B. Nowacka, Różnorodność 
związków małżeńskich na świecie, Krynica Morska 2008, s. 20–21; D. Jabłoński, L. Ostasz, 
Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii 
kulturowej i ogólnej, Olsztyn 2001, s. 225; W. Dynarski, Ile wolności…, dz. cyt.

116 Pomijam kwestię użycia słowa „cywilizacje”, które w  przekładzie polskim 
powinno być zastąpione słowem „kultura”, w połowie XX wieku w języku francuskim 
nie istniało bowiem rozróżnienie pomiędzy cywilizacją a kulturą w dzisiejszym polskim 
rozumieniu.
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W tym samym rozdziale, z którego pochodzi ostatnia z przywoła-
nych tez, a którego tytuł – Wtajemniczenie płciowe – nie nasuwa w zasa-
dzie żadnych konotacji z opozycją pan–niewolnik, autorka po raz kolejny 
odwołała się do tej opozycji, łącząc ją z biologicznymi różnicami wystę-
pującymi między płciami. Jak starała się tłumaczyć: „W istocie uprzy-
wilejowana sytuacja mężczyzny pochodzi z  połączenia biologicznie 
agresywnej roli z funkcją społeczną pana i władcy”117. Poza oczywisty-
mi podobieństwami z poprzednim akapitem na uwagę zasługuje słowo 
„sytuacja”, którym de Beauvoir posługiwała się w taki sam sposób, jak 
Marks i  jego kontynuatorzy posługiwali się słowem „położenie”. Ten 
zabieg może zwieść odbiorcę, który nie zastanowi się nad konkretnym 
znaczeniem i zestawieniem obu terminów. Tam, gdzie marksiści napisali 
„położenie robotnika/proletariatu/klasy”, francuska egzystencjalistka 
podstawiała pod ich myśl własne tezy, zastępując „położenie” „sytuacją” 
a „robotnika” etc. „kobietą”118.

Nie można założyć, że jest to przypadek, zwłaszcza po analizie struk-
tury Drugiej płci, w  której wyraźnie wyszczególnione są „sytuacje”. 
Z porównania owej struktury z  teorią Marksa – opartą o „położenie” 
– wynika, że pod zastany „szkielet” autorka podstawiła zamiast robot-
nika kobietę, do czego wprost się nie przyznała. Jednak pewien trop od-
czytania struktury teorii Marksa – możliwy do zastosowania wobec osób 
korzystających z dorobku autora Kapitału – pozostawił Lenin w komen-
tarzach do jego prac:

W szeregu dzieł historycznych (…) Marks dał wspaniałe i głębokie wzo-
ry materialistycznej historiografii, analizy położenia [wyróżnienie moje 

117 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 404.
118 W nowszych tłumaczeniach Manifestu komunistycznego na język polski „położenie” 

zostało zamienione na „sytuację”. Por. K. Marks, F. Engels, Manifest Partii Komunistycznej, 
tłum. Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW), Warszawa 2007, http://www.
filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf (12.02.2015). Por. K. Petryszak, 
Męskość według Kingi Dunin, „Polisemia” 14 (2015) nr 1, http://www.polisemia.com.
pl/numery-czasopisma/numer-1-2015-14-men-studies/msko-wedug-kingi-dunin 
(5.04.2016), przypis nr 7.
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– K. P.] każdej poszczególnej klasy, a niekiedy różnych grup lub warstw 
wewnątrz klasy, pokazując naocznie [sic! – K. P.] dlaczego i jak „każda walka 
klasowa jest walką polityczną”119.

Niemal identycznie do przedstawienia „położenia uciskanej klasy” 
podeszła de Beauvoir, która najpierw zaprezentowała stanowisko mate-
rializmu historycznego120, po czym poświęciła pięć rozdziałów opisowi 
przemian historycznych warunkujących ówczesną „sytuację” kobiety121. 
Kolejno ukazała okres „kształtowania się kobiety”122, a następnie przed-
stawiła „sytuację”, dzieląc ją na sześć odmiennych kategorii123. Aby do 
końca oddać hołd optyce marksistowskiej, wskazała na usprawiedli-
wienia tragicznego położenia kobiet124 –  tak jak Marks wskazywał na 
przyczyny położenia proletariatu, które były od niego niezależne. Pracę 
zakończyła podobnie, jak zakończony został Manifest komunistyczny, 
mianowicie poglądami na wyzwolenie kobiet –  w Manifeście: prole-
tariatu –  i zapowiedzią nowego, wspaniałego świata125. Podobieństwo 
struktury analizy zaprezentowanej w Drugiej płci jest zbyt duże do tej 
zaproponowanej przez Marksa, aby uznać dzieło de Beauvoir w  tym 
aspekcie za oryginalne. W samym opus magnum francuskiej egzysten-
cjalistki nie zostało jednak wskazane, od kogo zaczerpnięta została ta 
struktura.

Kolejny przykład ukazuje, poza ciągłym powracaniem do optyki pana 
i  niewolnika, w  jak subtelny sposób autorka przemycała kolejne tezy, 
które również są z gruntu marksistowskie. Czytamy: „(…) kobieta, któ-
ra chce rozkoszować się własną kobiecością w  kobiecych ramionach 
[chodzi o stosunek homoseksualny – przyp. K. P.], odczuwa też dumę 

119 W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 34.
120 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 71–78.
121 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 79–168.
122 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 297–454.
123 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 455–680.
124 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 681–734.
125 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 735–782.
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z  tego, że nie ma nad sobą pana i  władcy”126. Pozornie wydaje się to 
twierdzeniem z kategorii odczuć danej kobiety – mimo że teza wygło-
szona jest o wszystkich kobietach. Jednak po dokładniejszym wczytaniu się 
widoczne staje się kolejne „podstawienie” dokonane przez de Beauvoir. 
Jeśli pominiemy kontekst seksualny – a można to uczynić ze względu 
na dwoiste odniesienia cytatu, tj. do sfery erotycznej i do optyki mar-
ksistowskiej – pozostanie twierdzenie, że kobiety rozkoszują się i od-
czuwają subiektywną dumę z tego, że ciemiężyciela („pana i władcy”) 
z nimi nie ma albo nie ma go w ogóle –  tu pozostawione jest pewne 
niedopowiedzenie127. Jest to twierdzenie niezwykle podobne do tego za-
wartego w Manifeście komunistycznym, którego autor wieszczy zagładę 
panom, wyzyskiwaczom etc.: „Słowem, komuniści popierają wszędzie 
wszelki ruch rewolucyjny przeciw istniejącym stosunkom społecznym 
i  politycznym”128. W  rozumieniu marksizmu komuniści (świadomi 
proletariusze) popierają wszelką walkę z  wyzyskiwaczami, czyli bur-
żuazją. Celem tej walki jest powszechne szczęście i dobrobyt, które to 
materializm historyczny upatruje na końcu trwającej od wieków walki 
klas, mającej zakończyć się powszechną wspólnotą, czyli komunizmem. 
Identyczne przesłanie zawiera cytat zaczerpnięty od de Beauvoir. Brak 
pana wskazuje, że możliwa jest owa utopijna wizja, w której „rozkosz” 
–  jako najważniejszy cel człowieka –  jest powszechna. To znaczy, że 
autorka wskazała na świat, w którym dokonała się już rewolucja pro-
letariacka – czy może „kobieco-proletariacka” – i nie ma panów. Tym 
z pozoru niewinnym zdaniem wieści ona spełnienie tez materializmu 
historycznego.

Ponadto warto zestawić omawiany cytat z nieco wcześniejszym niż 
przywołany w jednym z poprzednich wierszy ustępem z Manifestu ko-
munistycznego: „Tym, co wyróżnia komunizm, jest nie zniesienie włas-

126 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 449.
127 Należy zaznaczyć, że dla de Beauvoir jednym z najważniejszych celów w życiu 

każdego człowieka jest doznawanie rozkoszy – głównie cielesnych.
128 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 200.
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ności w ogóle, lecz zniesienie własności burżuazyjnej”129. Odnosząc się 
do wiedzy o marksizmie, należy wskazać, że tym, co warunkuje istnie-
nie burżuazji wedle tej koncepcji, jest kapitał, a zatem własność burżu-
azyjna – skoro w optyce de Beauvoir mężczyzna jest odpowiednikiem 
burżuja, to zniesienie własności oznacza koniec rzekomych stosunków 
władzy mężczyzny nad kobietą. Zatem „zniesienie własności burżua-
zyjnej” oznacza koniec burżuazji, która rzekomo była jedyną „klasą” opo-
zycyjną wobec proletariatu. Ta teza wyraża się również w twierdzeniu 
autorki, ponieważ brak pana (mężczyzny) – w optyce marksizmu: bur-
żuazji – oznacza powszechne szczęście i równość, co autorka odmalo-
wała na płaszczyźnie erotycznej. Na uwagę zasługuje również fakt, że 
jako przykład zostały użyte dwie lesbijki, co jest wyrazem zwycięstwa 
wolności i  rewolucji nad skostniałym systemem uciemiężania kobiet. 
Pod poprzednie zdanie wystarczy podstawić w miejsce lesbijek robot-
nika rewolucjonistę, aby okazało się, że jedyne, co pozostało z tezy de 
Beauvoir, to urywki z Manifestu komunistycznego. 

 Dalsze nawiązania do marksizmu idą po trajektorii ściśle wy-
znaczonej przez materializm historyczny. W  rozdziale poświęconym 
mężatce czytamy: „Nasza epoka jest jednak – z feministycznego punktu 
widzenia –  dopiero okresem przejściowym. Tylko część kobiet bierze 
udział w produkcji”130. Jest to oczywiste nawiązanie do etapów rozwoju 
ludzkiej cywilizacji w myśli marksistowskiej: Marks uznawał demokra-
cję za etap przejściowy, mający nastąpić po obaleniu burżuazji – etap 
będący przedostatnim krokiem na drodze ku komunizmowi131. Jest to 
wiedza elementarna i trudno przeoczyć jawne w tym punkcie odwoła-
nie, czy nawet kopiowanie, zastosowane przez de Beauvoir. Ważniejsza 
jest jednak druga część cytatu. Autorka upatrywała bowiem wyzwole-
nia kobiet w pracy zarobkowej, twierdząc, że niezależność ekonomiczna 

129 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 181.
130 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 457.
131 Por. K. Marks, F. Engels, W. I. Lenin, O sprawiedliwości społecznej: wybór, red.  

M. Adamska, Warszawa 1986, s. 111–135.
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uczyni kobietę wolną132. Tu rozmija się jednak z Marksem i Engelsem, 
którzy oczywiście w  pracy kobiet nie widzieli niczego złego, ale już 
wtedy (pamiętajmy, że Manifest komunistyczny powstał pod koniec lat 
czterdziestych XIX wieku) zauważali, że:

Im mniej zręczności i siły wymaga praca ręczna, tj. im bardziej rozwija się 
przemysł, tym bardziej praca mężczyzn jest wypierana przez pracę kobiet. 
W stosunku do klasy robotniczej różnice płci i wieku nie mają żadnego 
znaczenia społecznego. Istnieją już tylko narzędzia pracy, które zależnie 
od płci i wieku rozmaite powodują koszty133. 

Jak zatem odnieść to, co przedstawia de Beauvoir, do tez Marksa i En-
gelsa poprzedzających Drugą płeć o sto lat? Dodać należy, że obie wojny 
światowe znacząco uszczupliły liczbę mężczyzn zdolnych do pracy i męż-
czyzn w ogóle. Skąd zatem de Beauvoir wzięła tezę, a taką stawia explicite, 
że niewiele kobiet bierze udział w produkcji?134

Na to pytanie odpowiedź znajduje się w innej części niniejszej pra-
cy135. Ważniejsze w tym punkcie analizy jest utożsamienie – po raz kolejny 
–  kobiety z  proletariatem. „Udział w  produkcji” –  z punktu widzenia 
bycia uciskanym – jest bowiem równoznaczny z byciem robotnikiem/
proletariuszem. Na ten temat interesująco wypowiedział się Lenin, ana-
lizując myśl Marska:

132 Rozwinięcie tego tematu znajduje się w paragrafie nr 5.4.
133 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 176.
134 Argumenty obalające taką tezę przedstawiali sami marksiści. Por. L. Bazylow,  

M. Leczyk, M. Pirko, Historia międzynarodowego…, dz. cyt., s. 13, 33; C. Kozłowski, 
Historia polskiego…, dz. cyt., s. 14. Warto przywołać cytat z  wykładu wygłoszonego 
w rok po opublikowaniu Drugiej płci: „Jeśli chodzi o kobiety (a stanowiły one wówczas 
[koniec XIX wieku – przyp. K. P.] ok. 40% ogółu pracujących) (…)” – T. Daniszewski, 
Historia ruchu robotniczego w  Polsce. Polska po powstaniu styczniowym. Stenogram 
wykładu, Warszawa 1950, s. 38.

135 Założenia, na których opierała się autorka w omawianej kwestii, zostały omówione 
w paragrafach: 5.4. oraz 5.8.
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Historyczną przesłankę powstania kapitału stanowi, po pierwsze, nagro-
madzenie pewnej sumy pieniężnej w  rękach poszczególnych osób przy 
względnie wysokim poziomie rozwoju produkcji towarowej w ogóle i po dru-
gie, istnienie „wolnego” w dwojakim sensie robotnika, wolnego od wszel-
kich więzów czy ograniczeń sprzedaży siły roboczej i wolnego od ziemi  
i w ogóle od środków produkcji (…)136

Oznacza to, że „udział w produkcji”, a zatem posiadanie środków pro-
dukcji (obojętnie, czy wspólnotowe, czy na użytek własny robotnika), jest 
warunkiem koniecznym do zniszczenia klasy burżuazyjnej, klasa bur-
żuazyjna to zaś ciemiężyciele.

W wizji de Beauvoir owym ciemiężycielem jest mężczyzna, którego 
utożsamia z klasą wyzyskiwaczy, dla autorki bowiem podstawą wszelkich 
stosunków społecznych było posiadanie dóbr materialnych. To na ich 
rozlokowaniu zasadza się, jej zdaniem, cała kultura i wszelkie instytucje 
społeczne. Świadczy o tym następujący cytat:

Dopóki tylko mężczyzna ma niezależność ekonomiczną i posiada – zgod-
nie z prawem i tradycją – przywileje, które mu daje męskość, dopóty jest 
całkiem naturalne, że tak często bywa tyranem, czym prowokuje żonę do 
buntu i przebiegłości137.

Współczesna kultura jest dla de Beauvoir wynikiem ciągu tragicznych 
nawarstwień spowodowanych męską dominacją, która była możliwa 
dzięki posiadaniu przez uprzywilejowaną płeć niezależności material-
nej138. Przed odnalezieniem w przywołanym cytacie silnych nawiązań 
do marksizmu, należy zadać pytanie: co to znaczy „często”? Ten prob-
lem pojawia się w całej Drugiej płci – brak precyzji w określeniach iloś-
ciowych powoduje, że to do czytelnika należy interpretacja „faktów” 

136 W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 37.
137 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 523. Podobne myślenie przetrwało do dziś. 

Por. np. A. Geske Dijkstra, J. Plantega, Ekonomia a płeć, tłum. A. Grzybek, Gdańsk 2003, 
s. 44–45.

138 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 523.
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przywoływanych przez autorkę. Ponadto powstaje pytanie: czy tyranem 
można bywać, czy też się nim po prostu jest? Pozostawmy to pytanie 
otwarte. Zwróćmy jednak uwagę, że powiedzieć „bywa tyranem” to jak 
postulować, że jest możliwym „wysiąść w połowie” z jadącego pociągu, 
gdyż w szerszej optyce francuskiej egzystencjalistki mężczyzna tyranem 
po prostu jest. Postulowanie zaś, że tylko „bywa”, implikuje twierdzenie, 
że w czasie niebycia tyranem jest po prostu dobrą osobą, która kocha swo-
ją żonę, matkę czy córki.

Wracając do osi rozdziału  –  treść Manifestu komunistycznego jasno 
wskazuje, że tylko niezależność ekonomiczna może wyzwolić robotnika. 
Do tej pory bowiem – wedle autorów – robotnik otrzymywał takie wyna-
grodzenia, które „ograniczają się (…) niemal wyłącznie do środków żyw-
ności, niezbędnych do jego utrzymania i przedłużenia jego gatunku”139. 
Zatem uwidacznia się kolejna analogia, którą de Beauvoir zastosowała 
w pracy, nie czyniąc do niej jakiegokolwiek objaśnienia czy przypisu. Co 
więcej, istotne jest wskazanie przez autorkę na „prawo i tradycję”, które 
są według niej po stronie mężczyzn – czyli w optyce marksistowskiej cie-
miężycieli140. Identycznie argumentują autorzy Manifestu komunistyczne-
go: „na miejsce wyzysku, osłoniętego złudzeniami religijnymi [tradycja 
– K. P.] i politycznymi [prawo – K. P.], postawiła [burżuazja – K. P.] wy-
zysk jawny, bezwstydny, bezpośredni, nagi”141. Mimo że autorka nie mówi 
o przejściu mężczyzn – ciemiężycieli i tyranów – do wyzysku jawnego, to 
teza przez nią postawiona, tj. mężczyzna na mocy tradycji i prawa może 
być dla kobiety tyranem, gdyż posiada środki utrzymania, jest identyczna 
z hasłami komunizmu w czystej postaci:

Prawo, moralność, religia są dlań [robotnika – K. P.] pewną ilością okre-
ślonych przesądów burżuazyjnych, poza którymi ukrywa się pewna ilość 
określonych interesów burżuazji142 [wyzysk niejawny – K. P.].

139 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 175.
140 Patrz przypis nr 198.
141 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 172.
142 Por. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 179.
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Dialektyka pana i niewolnika znajduje tu swoje najkonkretniejsze odbicie: 
uciskając, stajemy się uciskani143.

Przechodząc do dalszych nawiązań i odniesień, rozpatrzmy następu-
jącą tezę: „Ponieważ kobieta jest obiektem, (…) od sposobu ubierania 
zależy jej istotna wartość”144. Uprzedmiotawianie kobiety jest w literaturze 
feministyczno-genderowej zjawiskiem powszechnym. Ów zabieg działa 
w myśl zasady: „zróbmy z kobiety przedmiot, a następnie w imię rów-
ności do roli przedmiotu sprowadzimy także mężczyzn”. Należy mieć 
na uwadze, że kobieta jest dla de Beauvoir rzeczą. Marks zaś uważał, że 
burżuj – czyli w przełożeniu na język genderowy: mężczyzna wyzyski-
wacz – „widzi w swej żonie zwykłe narzędzie produkcji”145. Nie można 
dziwić się Marksowi, który był głosicielem materializmu. Natomiast 
francuska egzystencjalistka, która rzekomo walczyła o  poprawę poło-
żenia kobiet, nie powinna stosować argumentacji, która ze swego zało-
żenia degraduje kobiety na poziomie ontologicznym i aksjologicznym, 
odmawiając im prawa do godności ludzkiej, która jest właściwa każde-
mu człowiekowi ze względu na jego istotę. Tę zaś – ową istotę – autorka 
zrównała z każdym innym przedmiotem. Mówiąc najprościej, wedle tej 
teorii kobieta jest jedynie materią, a zatem przedmiotem146. Nie jest to 
oczywiście teza oryginalna147.

143 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 538.
144 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 592.
145 K. Marks. F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 185. Ten cytat warto 

zestawić z tezą, którą de Beauvoir postawiła o kulturach całkowicie dla siebie obcych: 
„U Arabów, Indian i wielu ludów rolniczych [nie wiadomo, których – K. P.] kobieta jest 
tylko samicą domową, którą się ceni zależnie od wykonywanej pracy, a gdy umiera, bez 
żalu zastępuje się ją inną” – S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 585.

146 Rozumowanie, którym posługiwała się de Beauvoir, w konsekwencji prowadzi 
do uznania, że człowiek nie różni się np. od drzewa pod względem istoty. Jedyną różnicą 
są popędy, zależne od gatunku, a  także esencja, którą człowiek wypracowuje, lecz nie 
zmienia ona jego istoty.

147 Będąc konsekwentnym, należy z  tezy Sartre’a „egzystencja poprzedza esencję” 
wyciągnąć wnioski, które doprowadzą nas do ograniczonego monizmu. Mianowicie jeżeli 
byt ludzki (czyli egzystencja) jest tylko wypadkową działania materii (Egzystencjalizm jest 
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Wskazane do tej pory w niniejszym rozdziale tezy de Beauvoir są 
oczywiście silnie zabarwione marksistowsko. Mogą być jednak nieczy-
telne dla odbiorcy nieznającego dość dokładnie najważniejszych prac 
Marksa i Engelsa, a także ich kontynuatorów. W Drugiej płci pojawiają 
się jednak również i takie nawiązania, które trudno przeoczyć z uwagi 
na ich bezpośredniość. Jednym z takich przykładów jest fragment doty-
czący prostytutek: „Ich [prostytutek – przyp. K. P.] wrogość do klienta za-
barwiona bywa często niechęcią klasową”148. Przede wszystkim zwraca 
uwagę połączenie słów: „bywa” i „często”. Z powyższego zdania można 
wnioskować, że dla autorki oba słowa oznaczają taką samą częstotli-
wość –  brak wyraźnych ram i  definicji jest znakiem rozpoznawczym 
Drugiej płci, o którym już kilkakrotnie była mowa. Pominąwszy jednak 
ten mankament, który jednak całą tezę autorki podaje w  wątpliwość 
z  racji braku precyzji, trudno przeoczyć nawiązanie do materializmu 
historycznego, którego podstawowa teza, dotycząca walki klas, przed-
stawiona została w pierwszym akapicie rozdziału pierwszego Manifestu 
komunistycznego. Jednak de Beauvoir, mimo oczywistego nawiązania, 
rozszerza tezę autorów Manifestu na obszar, którego myśl pierwotna nie 
przewidywała i nie poruszała – nie przewidywała ze względu na sztucz-
ność jego wydzielania, a nie poruszała, gdyż twórcy prawdopodobnie 
nie widzieli potrzeby nieuzasadnionego mnożenia bytów abstrakcyj-
nych, przynajmniej w tym kierunku. Teza francuskiej egzystencjalistki, 
która nie jest wypowiedziana wprost, wygląda następująco: prostytutki 
wywodzą się z proletariatu, a część (nie wiadomo jaka) ich klientów wy-

humanizmem), a wszystkie funkcje świadomościowe są w zasadzie wiązkami będącymi 
synergią materii (Transcendencja Ego), to transcendowanie poza egzystencję jest możliwe 
tylko dzięki materialnie rozumianemu stosunkowi materii bytu wyróżnionego ontycznie. 
Innymi słowy, gdyby stosunki materii zmieniły się np. w obrębie drzewa, to być może i ono 
byłoby w stanie transcendować w kierunku esencji. Należy jednak pamiętać, że esencja 
jest możliwa dzięki aktowi świadomości, która jest jedynie wiązką zapośredniczonych 
postrzeżeniowo doznań świata (Transcendencja Ego), a  doprowadzając egzystencjalizm 
Sartre’owski do końca – doznań świata materialnego. Oczywiście na poziomie deklaratywnym 
francuski egzystencjalista nie szedł tak daleko. Jednak filozofia musi być konsekwentna. Tę 
konsekwencję wykazała zarówno de Beauvoir, jak i Pol Pot.

148 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 624.
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wodzi się z klasy wyzyskiwaczy. Być może autorka swoją wizją gdzieś 
dotknęła prawdy. Jednak jej założenie, że istnieją jedynie dwie klasy, i to 
nieustannie ze sobą walczące, jest błędne, tak samo jak błędne są tezy 
materializmu historycznego, z którego de Beauvoir zaczerpnęła ową myśl.

Zauważmy, że w omawianym ustępie ukryty jest jeszcze dodatkowy 
element, łatwy do przeoczenia: autorka po raz kolejny utożsamia kobiety 
(nie dopuszcza ona myśli o istnieniu męskich prostytutek) z proletaria-
tem, czyli klasą uciemiężoną, a mężczyzn z burżuazją, czyli klasą cie-
miężycieli. Dobrze oddaje ten konstrukt myślowy samo jego źródło:

Nasza epoka [połowa XIX wieku – przyp. K. P.], epoka burżuazji, wyróżnia 
się jednakże tym, że uprościła przeciwieństwa klasowe. Całe społeczeństwo 
rozszczepia się (…) na dwa wielkie wrogie obozy, (…) klasy: burżuazję 
i proletariat149.

Należy przypomnieć, że owo rozszczepienie miało miejsce – wedle 
materializmu historycznego – przynajmniej sto lat przed publikacją Dru-
giej płci. To każe przypuszczać – idąc tokiem rozumowania de Beauvoir 
– że nieunikniony rozwój proletariatu w połowie wieku XX osiągnął taki 
rozmiar, że „wrogie obozy” całkowicie się wykrystalizowały. Na takie 
wyprowadzenie niewypowiedzianych myśli autorki pozwalają pisma Le-
nina, który streszczając poglądy Marksa, odwołał się do następującego 
cytatu autorstwa Engelsa:

Dla filozofii dialektycznej nie ma nic raz na zawsze ustalonego (…) nic 
nie może ostać się przed nią prócz nieprzerwanego procesu powstawania 
i zanikania, nieskończonego wznoszenia się od niższego ku wyższemu150.

Jeżeli uznaje się materializm historyczny, to niewątpliwie uznaje się 
również materializm dialektyczny, który jest podstawą tego pierwszego. 
To zaś prowadzi do konkluzji, że de Beauvoir, zakładając nieuchron-

149 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 170.
150 W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 30.
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ny podział na dwie wrogie sobie klasy, zdawała sobie sprawę, że pisząc 
w połowie XX wieku o „niechęci klasowej” prostytutki do klienta, po-
stawi tezę, że kobiety to proletariat, mężczyźni to wyzyskiwacze, a żadne 
pośrednie stany nie są możliwe.

W optyce zaprezentowanej w Drugiej płci nie tylko prawa narzucone 
przez klasę wyzyskiwaczy są przeciwko kobiecie. Również sama płeć, 
to znaczy fakt, że dany człowiek jest płci żeńskiej, jest dla de Beauvoir 
oczywistą niesprawiedliwością, którą przekłada ona na płaszczyznę spo-
łeczną i interpretuje zgodnie z marksizmem:

Dzięki służbie płci zdobywa [kobieta – K. P.] te dobra [godność ludzką, 
dobra materialne, rozkosze cielesne, macierzyństwo – K. P.], a ponieważ 
ogranicza się ją tylko do tej funkcji [seksualnej i przedmiotowej – K. P.], 
jest absolutnym narzędziem wyzysku151.

Aby dobrze zrozumieć, w jaki sposób kobieta-proletariusz może stać 
się narzędziem wyzysku, należy przywołać myśl, którą przedstawiła de 
Beauvoir dwa zdania wcześniej: (…) „kobiecie natomiast dano pasożyt-
niczą rolę; wszelki pasożyt zaś jest z konieczności wyzyskiwaczem”152. 

151 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 668.
152 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 668. Można nieco ironicznie streścić myśl 

przywołanego cytatu w sformułowaniu: „wyzyskiwany wyzyskiwacz”. Aby wykazać, że 
w  Drugiej płci definicje są płynne, warto zestawić przywołany cytat ze wspomnianą 
już definicją wolności według Marksa, w  której wolnością jest „uświadomienie sobie 
konieczności”. Przede wszystkim „sytuacja” jest koniecznością , gdyż determinuje 
ona nasze życie. Skoro de Beauvoir napisała „dano rolę”, to tym samym wprowadziła 
zewnętrzne zdeterminowanie, które narzuciło kobiecie rolę „pasożyta”. Słowem: sytuacja 
uczyniła z kobiety pasożyta. Kolejne słowo  – „konieczność” – podkreśla i potwierdza 
owo zdeterminowanie; a zatem można przepisać przywołany cytat w sposób następujący: 
„kobieta jest zdeterminowana przez sytuac ję  do odegrania roli pasożyta; wszelki 
[sic!] pasożyt jest z racji sytuac j i  wyzyskiwaczem”. A odnosząc to do definicji wolności 
występującej w marksistowskim materializmie dialektycznym: „konieczność jest ślepa, 
póki nie jest uświadomiona. Wolność to uświadomienie sobie konieczności” (W. I. Lenin, 
Karol Marks, dz. cyt., s. 29), uzupełnienie myśli de Beauvoir o  bardziej szczegółową 
definicję Marksa (jest to uprawnione, gdyż przejmując jego dialektykę, autorka przejęła 
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W świetle przywołanych fragmentów trudno dociec, co tak naprawdę 
autorka miała na myśli i  jaka jest jej ostateczna teza. Z  jednej strony 
tworzy sztuczną analogię pomiędzy kobietą a proletariuszem, z drugiej 
zaś – równie sztuczną pomiędzy kobietą a wyzyskiwaczem. Obie tezy 
wykluczają się wzajemnie. Przykład ten jest tym ważniejszy, że autor-
ka nie zauważyła – lub nie chciała zauważyć – w myśli marksistowskiej 
rozróżnienia na proletariat i  lumpenproletariat, którym przyświecają te 
same cele i metody działania, ale różnią się „grupą przynależną”. Mia-
nem „lumpenproletariatu” marksizm określał osoby, które żyjąc na 
marginesie społeczeństwa kapitalistycznego, znajdowały się w  skrajnej 
biedzie z  uwagi na notoryczny brak zatrudnienia, w  odróżnieniu od 
proletariatu, który choć wyzyskiwany, miał względnie stałe zatrudnienie 
i materialnie sytuował się nieco wyżej – chociaż znajdował się w tym 
samym „położeniu”. Mimo niesprawiedliwości społecznych za pasoży-
ty marksizm uznawał lumpenproletariat. Dlatego też nie można mówić 
o osobach prowadzący „pasożytniczy” tryb życia, że są wyzyskiwacza-
mi. W przywoływanym już cytacie Lenin wskazywał bowiem, że – we-
dle materializmu historycznego – konieczne do powstania kapitału jest 
nagromadzenie pieniędzy, a  następnie użycie ich w  taki sposób, aby 
pomnażały się one, wyzyskując jedyną wartość, jaką robotnik ma do 
sprzedania, tj. siłę roboczą153. To właśnie jest wyzysk. Nie można zatem 
nazwać osoby posiadającej kapitał i pomnażającej go „pasożytem”, a ko-
biety, która nie posiada kapitału i żyje z łaski męża – a to jest optyka de 
Beauvoir – nie można nazwać „wyzyskiwaczem”. To by bowiem ozna-
czało, że osoba znajdująca się w położeniu klasy robotniczej, a nieposia-
dająca zatrudnienia i kapitału, jest tym, kto wyzyskuje. Nie jest to jedyna 
niespójność logiczna w Drugiej płci.

też definicję „wolności zdeterminowanej”, która leży u podstaw jej myślenia) prowadzi 
do następującego wniosku: dopóki kobieta jest nieświadoma sytuacji/konieczności, jest 
zniewolonym pasożytem/wyzyskiwaczem. Kiedy uświadomi sobie sytuację/konieczność, 
wtedy staje się wolnym pasożytem/wyzyskiwaczem. Dlaczego teza autorki jest niespójna 
logicznie, objaśnione zostało w tekście głównym. 

153 Por. W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 37.
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Uważna lektura tekstu założycielskiego francuskiego feminizmu ma-
terialistycznego pozwala odnieść wrażenie, że autorka podzieliła niemal 
cały Manifest komunistyczny i ukryła go między wierszami. Dobrze una-
oczni to następujący cytat:

W wyższych sferach kobiety stają się gorliwymi wykonawczyniami i wspól-
niczkami pana i władcy, bo chcą korzystać z dobrodziejstw, które im za-
pewnia. Widzieliśmy, że przedstawicielki wielkiej burżuazji i arystokratki 
zawsze broniły interesów klasowych z  większą jeszcze zawziętością niż 
mężowie154.

Aby dokonać analizy, należy przywołany cytat rozłożyć na dwa 
człony – w taki sposób, jak został podzielony na zdania. W pierwszym 
–  poza koniecznością postawienia standardowego pytania o  to, skąd 
de Beauvoir czerpała takie dane –  należy zwrócić uwagę na wskaza-
nie autorki, że w interesie klasy posiadającej (nie wnikając w płeć) leży 
konserwatyzm i  brak zmian społeczno-politycznych. Jest to postawa, 
którą autorzy Manifestu określili jako „socjalizm konserwatywny, czyli 
burżuazyjny”155. W interesie jego wyznawców miałoby leżeć wmawianie 
proletariatowi, że brak zmian i istnienie klasy posiadającej i wyzyskują-
cej jest w najwyższym stopniu korzystne dla klasy robotniczej156. 

Drugi człon zasługuje na uwagę ze względu na zawartą w nim ma-
nipulację. Pisząc „widzieliśmy”, de Beauvoir narzuciła odbiorcy prze-
konanie, że już daną tezę udowodniła, a  teraz jedynie ją przypomina. 
Niestety, w całej publikacji nie pojawiają się żadne argumenty – poza do-
mysłami i insynuacjami autorki – mogące dawać chociażby najmniejsze 
podstawy do dowodzenia, że teza postawiona w przywołanym cytacie 
została należycie przedstawiona i rzetelnie uargumentowana. Ponadto 
zastanawiające jest, jakiej skali „zawziętości” używała de Beauvoir, gdy 
analizowała postawy przedstawicielek „wielkiej burżuazji i arystokracji”. 

154 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 679.
155 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 195–196.
156 Por. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 196.
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Wydaje się, że skala taka musiała istnieć, gdyż inaczej nie można by 
było postawić tezy o „większej zawziętości”. Pojawia się bowiem pyta-
nie: większej od czego? Poza tym znów autorka użyła określania, które 
jest niedopuszczalne, jeżeli nie dysponujemy odpowiednimi badania-
mi; „zawsze” – użycie tego kwantyfikatora sugeruje, że każda przed-
stawicielka „wielkiej burżuazji i arystokracji” w całej historii i na każdej 
szerokości geograficznej, niezależnie od sytuacji, wieku, stanu zdrowia 
itd. – była bardziej „zaciekła” (sic!) niż jej małżonek. Jedynym wyznacz-
nikiem doboru próby w  tym wypadku jest stan cywilny. Należałoby 
zatem oczekiwać, że de Beauvoir powoła się na jakiekolwiek badania ar-
gumentujące jej tezę. Niestety, autorka nie przywołała żadnych danych, 
badań, opracowań itp. na ten temat157; sama teza jest jedynie rzuconym 
mimochodem „hasłem”. Należy zwrócić uwagę, jak wiele trudności na-
stręcza przebrnięcie przez gąszcz niepopartych rzetelną argumentacją 
tez. Można domniemywać, że taki styl pisania był przez autorkę stoso-
wany z premedytacją, aby zaciemnić odbiorcy obraz, a w konsekwencji 
manipulować jego myślami w ten sposób, aby mimowolnie przyjął jej 
tezy jako własne przekonania. Jest to jednak jedynie domysł, na które-
go poparcie nie mam wystarczających danych źródłowych, a jedynym 
sposobem na poddanie go krytyce jest samodzielna, uważna i krytyczna 
lektura Drugiej płci.

Być może da się zrozumieć, że są osoby niedostrzegające w marksi-
zmie/komunizmie niczego złego; lecz trudno jest wyobrazić sobie, jak 
można z marksizmu – który sam w sobie i pojmowany całościowo brzmi 
jak spiskowa teoria dziejów – wywieść tezę o ogólnoświatowym spisku, 
który jest wymierzony przeciwko kobietom. De Beauvoir dokonała tego 
i można sądzić, że była przekonana o błyskotliwości swojej dedukcji158, 
gdyż w innym wypadku nie opublikowałaby następującej tezy:

157 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 679.
158 Zamiast słowa „obserwacja” użyłem słowa „dedukcja”, gdyż „obserwacja” świadczyłaby 

o tym, że de Beauvoir opiera swoją tezę na faktach, które można uchwycić, obserwując/
badając rzeczywistość. Nic podobnego nie miało jednak miejsca, a tezy autorki są jej (nie 
zawsze oryginalnymi) fantazjami.
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(…) jej [kobiety – przyp. K. P.] odżywienie jest często równie ascetyczne 
jak karmelitanki, nie każda jednak może wziąć sobie Boga za kochanka 
[sic! – K. P.]; by jakoś ułożyć swoje kobiece życie, musi się podobać męż-
czyznom [sytuacja – przyp. K. P.]. Przyjmuje więc prezenty od mężczyzn 
i na to właśnie liczy cyniczny chlebodawca płacący iście głodową pensję159.

Liczba nieścisłości w powyższym cytacie jest tak znaczna, że ze wzglę-
du na objętość pracy analizie poddane zostały tylko najważniejsze z nich. 

Przede wszystkim powszechnie wiadomo, że w krajach Europy Za-
chodniej płace robotników w  okresie od połowy XIX do połowy XX 
wieku nie były tak wysokie, aby mogli sobie oni pozwalać na prezenty 
pozwalające na utrzymanie kobiety/kochanki160. Tym właśnie –  niską 
płacą – spowodowana była praca kobiet, które musiały podreperować 
lub uratować domowy budżet161. Mowa jest oczywiście o kobietach pra-
cujących, a  zatem nie o  zamożnych paniach, mogących otrzymywać 
kosztowne prezenty od bogatych mężczyzn. „Głodowe pensje” otrzymy-
wały przedstawicielki proletariatu. Z uwagi na panujące w omawianym 
okresie zwyczaje, były one w kręgu zainteresowania osób o ich pozio-
mie materialnym i  społecznym162, czyli robotników, mówiąc zaś mar-
ksistowsko – przedstawicieli ich klasy. Jest prawdą, że w części rodzin 
robotniczych pracował zarobkowo jedynie mąż, ale nie było to zasadą. 
Ten rys historyczny ukazuje błędność pojmowania przez de Beauvoir 
faktów historycznych. Założyła ona bowiem, że robotnika stać było na 
prezenty, za które kobieta mogłaby się utrzymać. Nie jest to zgodne rów-
nież z samym marksizmem, wedle którego wartość dodatkowa jest moż-
liwa do uzyskania –  przy gospodarce kapitalistycznej, a  taka panowała 
w Europie Zachodniej w omawianym okresie – jedynie przez klasę wy-

159 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 738.
160 Por. T. Daniszewski, Historia ruchu…, dz. cyt., s. 38; C. Kozłowski, Historia 

polskiego…, dz. cyt., s. 14; L. Bazylow, M. Leczyk, M. Pirko, Historia międzynarodowego…, 
dz. cyt., s. 13, 33, 167, 288.

161 Por. L. Bazylow, M. Leczyk, M. Pirko, Historia międzynarodowego…, dz. cyt., s. 13.
162 Nie oznacza to, że nie zdarzały się mezaliansy. Mowa jest jednak o tendencji ogólnej.
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zyskiwaczy163. Prezent zaś, jako wyraz zbytku i wartość niekonieczna do 
przeżycia, był dostępny jedynie dla burżuazji. Zatem będąc konsekwen-
tnym, tezę autorki Drugiej płci należy odczytywać w następujący sposób: 
wyzyskiwacze płacili kobietom mniej, gdyż wiedzieli, że wyzyskiwacze, 
którzy się do tej grupy kobiet nie zalecają, mogą dać im prezent, ale im 
go nie dają, gdyż się nimi nie interesują. Jest to teza bezsensowna.

Po drugie w rozumowaniu francuskiej egzystencjalistki, a także jej 
kontynuatorek i współczesnych środowisk feministycznych pojawia się 
istotna sprzeczność logiczna. W Manifeście komunistycznym autorzy za-
uważyli, że część prac zarobkowych jest przejmowana przez kobiety164. Tak 
było w istocie, a pensje kobiet były rzeczywiście niższe, gdyż uważano, 
że pensja ma wystarczyć robotnikowi na przeżycie, a kobieta do prze-
życia potrzebuje mniej pożywienia165. Jest to stanowisko marksizmu, na 
który de Beauvoir powołała się bez zastrzeżeń166. Już samo to zestawie-
nie ukazuje fikcyjność tezy postawionej przez autorkę. Jednak należy za-
stanowić się nad jeszcze jednym paradoksem. Feministki i genderystki 
uważają mianowicie, że współczesne kobiety są gorzej wynagradzane, 
mimo iż mają jednakowe kompetencje i wykonują taką samą pracę jak 
mężczyźni. Założywszy na chwilę, że nie jest to stwierdzenie hiperboli-
zujące rzeczywiście zachodzące zjawisko, można dojść do sprzeczności. 
Przede wszystkim pracodawca, a  w optyce marksistowskiej wyzyski-
wacz, dąży do jak największej redukcji kosztów, dzięki czemu będzie 
mógł uzyskać wprost proporcjonalnie wyższą wartość dodaną. Oznacza 
to, że będzie zatrudniał jak najtańszą siłę roboczą. Skoro zatem kobiety 
mają jednakie kompetencje jak mężczyźni i wykonują daną pracę tak 
samo dobrze jak mężczyźni, to jaki interes ma ów wyzyskiwacz praco-
dawca, który jest nastawiony jedynie na zysk, w zatrudnianiu mężczyzn? 
Gdyby rzeczywiście było tak, jak głoszą feministki i genderystki to nie 

163 Por. W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 36–44.
164 Por. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 176.
165 Por. K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 175.
166 To znaczy, że nie krytykuje Marksa i  opiera się na założeniach i  metodach 

marksistowskich. Wszelkie nieścisłości i  odejścia od tej myśli są spowodowane 
niezrozumieniem pewnych elementów teorii, jak też brakiem spójności logicznej.
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byłoby bezrobotnych kobiet, gdyż ich zatrudnianie leżałoby w interesie 
pracodawcy167. Konkludując, należy jedynie powiedzieć, że z  kolejnej 
myśli de Beauvoir nie ostało się w zasadzie nic.

Koncepcja braterstwa wszystkich ludzi może kojarzyć się z komu-
nizmem. Jest to dość naturalne ze względu na propagandę, która nad-
używała wariantów słowa „brat”. Ta komunistyczna myśl przyświecała 
francuskiej egzystencjalistce, gdy pisała: „Wielu [mężczyzn – przyp. K. P.] 
myśli, że między płciami będą zawsze istniały «konszachty i figle» i że 
braterstwo nie będzie nigdy możliwe”168. Przede wszystkim należy zapy-
tać po raz kolejny: co dla autorki oznaczało „wielu”? Niestety, w tekście 
nie ma zamieszczonej żadnej odpowiedzi na to pytanie, czy nawet pod-
powiedzi. Sama myśl jest oparta o cytat z Jules’a Laforgue’a – jednakże 
autorka nie podaje, skąd ów cytat zaczerpnęła. Mimo że znamy autora 
tekstu będącego inspiracją dla de Beauvoir, to nie można zakładać, że 
dla niej braterstwo było tym samym, co dla niego –  nie można mieć 
pewności na podstawie jednego zdania. Można za to domniemywać, 
że kolejne zdania komentarza, zamieszczone pod przywołanym przez 
autorkę cytatem, są wyrazem koncepcji „braterstwa” w  myśli autorki. 
Oznaczałoby to, że jest ono stanem wzajemnego zadowolenia z siebie 
kobiety i mężczyzny, ze wszystkimi tego konsekwencjami169. Wyjaśnie-
nie równie enigmatyczne, co samo słowo, które miało objaśnić. Jednak 
dla wprowadzenia pewnej stałej, należy założyć, że autorka rozumiała 
braterstwo jako: równość wszystkich ludzi wobec prawa i względem sie-
bie. Takie ustalenie daje możliwość rozwinięcia myśli wywodzącej się 
wprost z materializmu historycznego, co de Beauvoir zaznaczyła w tym 
samym akapicie, z  którego pochodzi poprzedni cytat, słowami: „(…) 
czy na wzajemną walkę [pomiędzy płciami – przyp. K. P.] skazuje pier-
wotne przekleństwo, czy też istniejące przeciwieństwa są tylko wyrazem 

167 Można to feministyczne rozumowanie wyjaśnić przy pomocy założenia o męskim 
heteronormatywnym spisku ogólnoświatowym, o  którym już była mowa. Oczywiście 
w świetle faktów naukowych są to teorie nie do utrzymania. 

168 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 768.
169 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 768.
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przejściowego momentu w dziejach ludzkości”170. Widoczne jest tu za-
łożenie o  ciągłym rozwoju człowieka i  konieczności zaistnienia pew-
nych przejściowych etapów na drodze ku utopijnemu komunizmowi. 
Taki sposób pojmowania dziejów został już omówiony, a powyższe cy-
taty służą za uzupełnienie egzemplifikacji tezy mówiącej, że de Beauvoir 
była marksistką i komunistką, która nie do końca zrozumiała Marksa.

Można zastanowić się, czy rzeczywiście wskazywanie na analogie 
między powyższymi tezami a  marksizmem jest zasadne. Zwolennicy 
gender mogą stwierdzić, że te podobieństwa są przypadkowe, a koron-
nego dowodu w postaci deklaracji autorki nie ma171. Otóż dowody ta-
kie istnieją i zostaną przedstawione w ramach zakończenia niniejszego 
podrozdziału.

„Gdyby [przedstawiciele obu płci – przyp. K. P.] umieli korzystać z tej 
wolności, nie kusiłaby ich chęć wydzierania sobie zwodniczych przywi-
lejów; wówczas mogłoby się zrodzić braterstwo”172. Jednak aby mogło 
nastąpić zrównanie, najpierw musi – wedle optyki marksistowskiej – na-
stąpić wyzwolenie. „Wyzwolenie to [kobiety – przyp. K. P.] może być tyl-
ko zbiorowe, przede wszystkim zaś wymaga zakończenia ekonomicznej 
ewolucji losu kobiety”173 – jednakże wyzwolenie i ewolucja mają u pod-
stawy walkę: u marksistów klas, u de Beauvoir płci. Zatem „walka płci 
zamienia się w pojedynek między wyzyskiwaczem a wyzyskiwanym”174. 

170 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 768.
171 Na konferencji Nie(hetero)normatywność. Narracje – praktyki – przedstawienia, 

która odbyła się w  Toruniu w  dniach 2–4 grudnia 2015 roku, podczas dyskusji autora 
niniejszej pracy z Renatą Ziemińską, Michałem Bomastykiem oraz Katarzyną Gurczyńską-
Sady wymienione osoby argumentowały, że skoro de Beauvoir nigdzie eksplicytnie nie 
napisała, że czerpie z  Marksa, to tak niewiarygodna zgodność poglądów i  struktury 
analizy jest z  pewnością przypadkowa, a  nawet może wynikać z  tego, że Marks był 
geniuszem, a  de Beauvoir „geniuszką”, zatem mogli odkryć rzeczywistą strukturę 
występującą w świecie. Oczywiście autorka Drugiej płci zbyt ewidentnie odwołuje się 
do Marksa, aby można było to przeoczyć. Niestety –  jak okazało się w  dalszym toku 
dyskusji – wspomniane osoby znały Marksa jedynie z opracowań, co nie przeszkadzało 
im twierdzić, że Marks był geniuszem i odkrył fundamentalne prawdy o świecie.

172 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 779.
173 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 680.
174 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 641.
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Gdy wszystkie powyższe warunki i założenia zostaną spełnione, moż-
liwa stanie się „emancypacja klasy robotniczej”175 (sic!), co w ujęciu de 
Beauvoir oznacza emancypację kobiet176. Powyższe cytaty reprezentatyw-
nie świadczą o intencjach i celach, jakie stawiała sobie francuska egzy-
stencjalistka, a za nią ruch feministyczny i genderowy177. 

Idąc jeszcze dalej w  naśladownictwie Marksa, francuska egzysten-
cjalistka stawia tezę – która stanie się później osią przedstawianych na 
przykład przez Lucy Irigaray poglądów178 –  że kobieta jest towarem. 
Autorzy Manifestu komunistycznego ujęli swoje stanowisko w następu-
jących słowach: 

Ci robotnicy, zmuszeni sprzedawać się od sztuki, są towarem jak wszelki 
inny artykuł handlu, toteż na równi z innymi towarami podlegają wszel-
kim zmiennościom konkurencji, wszelkim wahaniom rynku179.

Mimo że nigdzie w Drugiej płci nie można odnaleźć rzeczowego wy-
kładu, dlaczego kobieta miałaby być towarem (pomijam zjawisko han-
dlu niewolnikami), to nieustannie pojawiają się sugestie wskazujące, że 
autorka rzeczywiście nie widziała w kobiecie człowieka, ale rzecz, która 
podlega „zmiennościom konkurencji, wszelkim wahaniom rynku”. Co 
więcej, eksplicytnie – być może z premedytacją – odsłania swoje zapo-
życzenia z marksizmu, oczywiście podpisując się pod nimi jako ich au-
torka:

175 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 658.
176 Odnoszę to do kontekstu szerszego, gdyż sam cytat ze s. 658 Drugiej płci wskazuje 

na „ciężar”, jakim były kobiety w  czasie działań emancypacyjnych klasy robotniczej. 
Mimo to przypis nr 2  na przywołanej stronie jasno ustala perspektywę i  rozumienie 
myśli de Beauvoir: „Tak właśnie postawa kobiet z proletariatu uległa głębokiej zmianie 
w ciągu ostatnich stu lat. Zwłaszcza podczas ostatnich strajków w kopalniach Północy 
kobiety złożyły dowody zapału i energii, demonstrując i walcząc razem z mężczyznami” 
– S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 658. 

177 Por. paragraf nr 5.6.
178 Por. L. Irigaray, Ta płeć (jedną) płcią niebędąca, tłum. S. Królak, Kraków 2010.
179 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 175.
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(…) cena towaru zmniejsza się, kiedy towar staje się zbyt pospolity, toteż 
dziewczyna będzie rzadka, wyjątkowa, rzucająca się w oczy, niezwykła tylko 
wówczas, gdy żadna inna nie będzie mogła jej dorównać180. 

Widać podobieństwo, niemal identyczność w myśleniu de Beauvoir 
o kobiecie oraz Marksa i Engelsa o robotnikach. W obu wypadkach „to-
war” podlega „konkurencji” i „wahaniom rynku”. Nie jest to bynajmniej 
jednorazowy lapsus autorki, na jednej z końcowych stron Drugiej płci 
starała się bowiem wyjaśnić podstawowe prawo ekonomii politycznej 
– wymianą rządzi ta wartość, jaką towar ma dla nabywcy, a nie dla sprze-
dającego – i oświadcza, że kobietę „oszukano”, gdyż wmawiano jej, że 
ma „wartość nieskończoną”, podczas gdy to mężczyzna jest dla kobiety 
wartością najwyższą, a ona jedynie „wartością niekonieczną”181. To mało 
logiczne rozumowanie – brak logiki wynika z faktu, że autorka, nie dys-
ponując żadnymi badaniami na ten temat, podstawiła pod uproszczone 
prawa ekonomiczne swoje wyobrażenia o świecie – de Beauvoir skon-
kludowała insynuacją, że w  związkach między kobietą a  mężczyzną 
„wymienia się «przedmioty» o różnej wartości”182.

Powyższy akapit utwierdza w przekonaniu, że nie potrzeba wielkiej 
erudycji, aby zrozumieć, że współczesny genderyzm, który ówcześnie 
znany był jako feminizm, jest jaskrawym przykładem kultury śmierci183. 
Sprowadzenie człowieka do rangi „przedmiotu” i „towaru”, na podsta-
wie czego określa się stosunki międzyludzkie za pomocą karygodnie 
uproszczonych praw ekonomicznych, jest jednym z koronnych dowodów 
na to, z  jak wielką wzgardą odnoszą się przedstawiciele nurtu femini-
styczno-genderowego do godności ludzkiej184. Ta kwestia –  godność 

180 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 389. Trudno nie zauważyć w tym myśleniu 
mechanizmu popytu-podaży.

181 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 773.
182 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 773.
183 Por. D. de Marco, B. D. Wiker, Architekci kultury…, dz. cyt., s. 13–23.
184 Jeżeli pojawiłby się w  tym miejscu zarzut, że de Beauvoir jedynie opisywała 

rzeczywisty świat, to elementarna wiedza z zakresu historii pozwala oddalić tego typu 
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ludzka – dla de Beauvoir jest czymś całkowicie namacalnym, a przez to 
zbywalnym i  nabywalnym. Dlatego też dzięki marksistowskiej optyce 
mogła zapytać: „czy niewolnik [kobieta] może mieć poczucie «godności 
ludzkiej»?”185. Prezentując odmienne stanowisko, personalistyczne, na-
leży zadać kulturze śmierci – a taką jest genderyzm – pytanie: czy jakakol-
wiek istota ludzka może być pozbawiona godności ludzkiej?

5.2.1. Oddziaływanie

Każdego dnia tysiące ludzi jest sprzedawanych w  niewolę. Jednak 
nie takie rozumienie niewolnictwa mają na myśli genderyści. Raport 
Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet wskazuje na klasycz-
ne rozumienie niewolnictwa – w tym wypadku chodzi głównie o handel 
ludźmi i niewolnictwo seksualne, które może z niego wynikać. Jednak 
w przekładzie polskim w nocie od redakcji tłumaczenia pojawia się na-
stępujący zapis: 

Specyficzny związek „empowerment” z „gender” polega na tym, że w przy-
padku kobiet ich „gender” jest na ogół czynnikiem wewnętrznego i  ze-
wnętrznego zniewolenia. Uwłasnowolnienie [ang. empowerment –  przyp.  
K. P.] polega zatem, po pierwsze, na wewnętrznym zdystansowaniu się ko-
biety jako wolnej podmiotowości względem tego wszystkiego, co narzucane 
jest jej przez społeczeństwo jako jej „gender”, a po drugie, na jej wolnym sa-

wątpliwości. Ponadto jeżeli chciała przedstawić obiektywny/zobiektywizowany obraz 
rzeczywistości, to powinna wykazać, że kobieta jest czymś więcej niż rzeczą. Dziś powiemy, 
że jest osobą. W  terminologii autorki wystarczyłoby powiedzieć, że jest człowiekiem. 
Niestety, taka deklaracja nie padła. Nie dlatego, że zapomniała, ale dlatego że nie 
uważała ludzi za indywidua posiadające godność. Jako materialistka widziała między 
ludźmi jedynie relacje mechaniczno-chemiczne, na które nałożona była nadbudowa 
w  postaci kultury. Kultura miałaby zaś być jedynie mistyfikacją rzeczywistości, która 
skrywa rzeczywisty poziom i charakter relacji. Zrozumiałe jest zatem, dlaczego uważała, 
że materializm historyczny „wydobył na światło dzienne prawdy niezwykłej wagi” –   
S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 71.

185 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 659.
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mostanowieniu o sobie, zarówno poprzez świadome określanie tego, czym 
sama chce być, jak i realizowanie tego w swym życiu186.

Należy się zgodzić z postulatami mówiącymi o zapobieganiu i zwal-
czaniu niewolnictwa rozumianego jako handel ludźmi. Jednak dla ni-
niejszej pracy istotne są dwa inne elementy, które wskazują na ciągłość 
myśli Marksa, Lenina, Sartre’a i de Beauvoir. 

Przede wszystkim w powyższym cytacie – a rozciąga się to na cały 
dokument – u podstaw rozumowania o kulturze leży „sytuacja”, która jest 
kobiecie „narzucana przez społeczeństwo jako jej «gender»”. Tu ukryte 
zostało dodatkowe założenie: kultura patriarchalna to taka, która jest wy-
twarzana i zarządzana – przez konieczne praktyki performatywne obej-
mujące również kobiety – wyłącznie przez mężczyzn187. 

186  Raport Czwartej Światowej Konferencji ws. Kobiet, Pekin 1995, http://www.tus.org.
pl/uploads/dokumenty/raport_czwartej_swiatowej_konferencji_w_sprawie_kobiet_
pekin_1995.pdf (16.03.2018), s. 2; por. przypis nr 98. Względem obrad i przedstawianych 
na konferencji dokumentów Watykan zajął stanowcze stanowisko, które zostało 
zaprezentowane przez Judith Butler następująco: „Watykan nie tylko potępił ten termin 
[płeć kulturową/gender – K. P.] jako utajony szyfr homoseksualności, ale też nalegał, by 
język stosowany podczas szczytu [szczyt ONZ 1995 w Pekinie – K. P.] powrócił do pojęcia 
płci biologicznej, najwidoczniej podejmując tym samym próbę zabezpieczenia związku 
między kobiecością a  macierzyństwem jako naturalnie i  nadnaturalnie ugruntowaną 
koniecznością” – J. Butler, Koniec różnicy seksualnej? (Fragmenty), tłum. A. Kowalcze-
Pawlik, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Poznań 2012, 
s. 210. Por. odpowiedź przeciwników Watykanu będących na szczycie ONZ: Report 
of the Informal Contact Group of Gender, Pekin 1995. W  wypowiedzi Butler głośno 
rozbrzmiewa echo teorii de Beauvoir, lecz także Lenina, wedle których macierzyństwo 
jest niewolą i uciskiem ze strony mężczyzn. Por. paragraf nr 5.5.

187 Twierdzenie, jakoby to kobiety również uczestniczyły w wytwarzaniu schematów 
kultury patriarchalnej, jest niespójne z  myślą feministyczną. Kobiety uczestniczące 
w  praktykach performatywnych narzucających innym kobietom określone role 
społeczne były bowiem wychowane/zindoktrynowane przez kulturę patriarchalną –   
z założenia czysto męską. Teoria feministyczna, jeżeli zechciałaby być logiczna, winna 
odwołać się do pierwszego twórcy –  w perspektywie feministycznej twórca kultury 
patriarchalnej bywa utożsamiany ze Stwórcą – kultury patriarchalnej. Wtedy okazałoby 
się, wedle założeń, że to mężczyźni są w całości odpowiedzialni za kulturę, a kobiety 
były od czasów rewolucji neolitycznej zniewalane na całym świecie. Jest to pokłosie 
koncepcji Engelsa, przejmowane dziś bez odpowiedniego podejścia krytycznego przez 
wielu autorów. Por. C. Eller, The Myth of Matriarchal Prehistory, Boston 2000, s. 81–92.
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 Druga kwestia odnosi się do statusu człowieka188. Zapis „czym sama 
chce być” wskazuje na stosunek autorów tłumaczenia – a także oryginal-
nego dokumentu –  do podmiotowości ludzkiej, a  raczej jej braku189. 
W kontekście genderowym jest to rozróżnienie niezwykle istotne, gdyż 
ukazuje, jakie są podstawowe założenia teorii o istnieniu determinującej 
płci społeczno-kulturowej. Jej zmiana nie niesie ze sobą przemiany ja-
kościowej. Kobieta była czymś i zmienia się w coś innego. Oczywiście nie 
można się zgodzić z taką optyką, ale pozostając w niej na potrzeby wy-
kazania sprzeczności, należy zapytać: po co zmiany, skoro kobieta nadal 
będzie przedmiotem? Co więcej, sama chce się nim stać. Są to założenia 
niemające oparcia w rzeczywistości, przede wszystkim dlatego, że każdy 
człowiek – płeć jest tu obojętna – jest osobą, której przynależy godność 
ludzka; to elementy niezbywalne. Dlatego wychodzenie od założenia, 
że kobieta jest czymś, a nie kimś, i chce stać się czymś, a nie kimś, jest 
degradowaniem jej statusu osobowego do pozycji przedmiotu. Ujmując 
to w kategoriach ogólnych: założenia genderowe (wynikające z założeń 
feministycznych) uprzedmiotawiają kobiety ze względu na uprzednio 
poczynione założenia, które nie korespondują z rzeczywistością190. 

188 W teorii feministycznej to mężczyzna jest synonimem człowieka, a  kobieta jest 
człowiekiem gorszym lub niepełnym. W  omawianym dokumencie kobieta jest określana 
jako człowiek (skądinąd słusznie), a zatem można wypowiedzi jej dotyczące odnieść również 
do mężczyzn, których człowieczeństwa feminizm nie podważa – przynajmniej w pierwszym 
stadium rozumowania, a takie jest zaprezentowane w omawianym dokumencie.

189 Trudno nie odnieść wrażenia, że za przywołanymi słowami kryje się myślenie 
wyrażone maksymą: „egzystencja poprzedza esencję”.

190 Innym przykładem trwania koncepcji pan–niewolnik jest lewicowa beletrystyka. 
W  pracach polskich autorek wielokrotnie pojawiają się nawiązania –  bezpośrednie 
czy pośrednie –  do dychotomicznej wizji kultury patriarchalnej, w  której mężczyźni 
są panami, a  kobiety niewolnicami/służącymi. Temat ten rozwijam w  artykule: K. 
Petryszak, Męskość według…, dz. cyt. Por. I. Filipiak, Absolutna amnezja, Poznań 1995; 
I. Filipiak, Alma, Kraków 2003; M. Gretkowska, My zdjes emigranty, Kraków 1991; M. 
Gretkowska, Polka, Warszawa 2002; I. Iwasiów, Bambino, Warszawa 2008; I. Iwasiów, 
Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj, Kraków 2002; I. Iwasiów, Gender dla średnio 
zaawansowanych: wykłady szczecińskie, Warszawa 2004; O. Tokarczuk, Prawiek i  inne 
czasy, Kraków 2005; K. Dunin, Czytając Polskę: literatura polska po roku 1989 wobec 
dylematów nowoczesności, Warszawa 2004; K. Dunin, Karoca z  dyni, Warszawa 2000. 
Por. też prace z pogranicza ekonomii i socjologii, np. A. Zachorowska-Mazurkiewicz, 
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O ile na poziomie akademickim czy literackim wskazane nawiąza-
nia mogą nie mieć szerokiego oddziaływania, to wprowadzanie zapisów 
prawnych na podstawie niesprawdzonego założenia o marksistowskich 
korzeniach może być szkodliwe i niebezpieczne. Mam na myśli Kon-
wencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej191. W preambule zostały umieszczone między in-
nymi następujące zapisy: 

potępiając wszelkie formy  [wyróżnienie moje – K. P.] przemocy wobec 
kobiet (…);

uznając, że realizacja równouprawnienia kobiet i mężczyzn (…) stanowi 
kluczowy element zapobiegania przemocy wobec kobiet;

uznając, że przemoc wobec kobiet jest manifestacją nierównego stosun-
ku sił pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków, który 
doprowadził do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych 
ostatnich, a także uniemożliwił pełną poprawę sytuacji kobiet;

uznając strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za przemoc ze wzglę-
du na płeć, oraz fakt, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawo-
wych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane 
na podległą wobec mężczyzn pozycję (…)192.

W powyższych subiektywnych założeniach – tak należy nazwać ideo-
logiczne zapisy – widoczne są odwołania do de Beauvoir i jej kontynu-
atorek. Przede wszystkim, o czym wspominał raport organizacji Ordo 

Kobiecość i  męskość w  teorii ekonomii, w: Kobiecość i  męskość. Komunikacja, relacje, 
społeczeństwo, red. B. Bartosz, Warszawa 2011, s. 373–386. Przywołany artykuł u swoich 
podstaw ma ściśle marksistowskie myślenie o ekonomii i społeczeństwie.

191  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., Dz.U. z 2015, poz. 
961, dalej: „Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet”.

192 Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, s. 2–3.
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Iuris193, konwencja nie przewiduje żadnego przestępstwa wobec kobiet, 
którego nie przewidywałoby polskie prawo. Co więcej, zapis o „wszel-
kich formach przemocy” jest wybitnie nieostry i pojemny. Jego wprowa-
dzenie było konieczne właśnie ze względu na zakres słowa „wszelkich”. 
Dzięki temu przemoc można ekstrapolować na każde działanie, które 
nie będzie się danej osobie podobało – w skrajnym przypadku może to 
być krytyka sukienki albo bluzki żony.

Zapis ten jednak nie stanowi sam dla siebie usprawiedliwienia. Wspo-
maga go kolejny, znajdujący się bezpośrednio po nim, który zakłada 
– nie wiadomo, na jakich podstawach – że równouprawnienie jest pod-
stawą do „zapobiegania przemocy wobec kobiet”. Nawet Marks wska-
zywał, że coś takiego jak równość nie może istnieć. Przywołany zapis 
–  odnosząc go do całej konwencji –  podtrzymuje ów pogląd194, gdyż 
zróżnicowanie prawne poszczególnych grup (w interesującym nas wy-
padku: kobiet i mężczyzn) jest wyrazem dążenia do nierówności. To im-
plikuje dwa twierdzenia:

– mężczyźni są grupą uprzywilejowaną;

– mężczyźni są grupą lepszą od kobiet, gdyż potrafili samych siebie uczy-
nić uprzywilejowanymi bez pomocy konwencji, praw nadawanych z ze-
wnątrz itd.

Oba założenia są nieprawdziwe i opierają się na błędnym rozumie-
niu procesów rozwoju kultury. Wskazuje na to kolejny zapis, który mó-
wiąc o „stosunku sił”, zamienił „produkcję” na „siłę”, jednak sens pozostał 
taki sam. Marks pisał następująco:

Stosunki społeczne, w jakich produkują jednostki, społeczne stosunki pro-
dukcji zmieniają się zatem, przekształcają się wraz ze zmianą i  rozwojem 

193 Por. Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o  zapobieganiu 
i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?, red. J. Banasiuk, Warszawa 
2014, s. 57, pkt 1.

194 Mimo że autorzy prawdopodobnie tego nie zauważyli.



5. Materializm dialektyczny w Drugiej płci 85

materialnych środków produkcji, sił wytwórczych. Stosunki produkcji 
w  swym całokształcie tworzą to, co nazywa się stosunkami społecznymi, 
społeczeństwem, i to społeczeństwem na określonym historycznym szczeb-
lu rozwoju, społeczeństwem o swoistym, wyróżniającym je charakterze195. 

Skracając: stosunki produkcji, od których są zależne stosunki spo-
łeczne, zależą od sił wytwórczych – inaczej „sił produkcji”.

Znając tę myśl Marksa, można zrozumieć przemilczane założenia 
omawianego punktu konwencji. Poniżej przedstawiam porównanie teks-
tu konwencji z tekstem uzupełnionym o elementy ukryte w oryginale, 
a także z wizją de Beauvoir. 

Oryginalny tekst konwencji
„(…) uznając, że przemoc wobec kobiet jest manifestacją nierównego stosunku 

sił pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków, który doprowadził 
do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych ostatnich, a także 

uniemożliwił pełną poprawę sytuacji kobiet; (…)”.

Tekst konwencji z uwzględnieniem tkwiących w niej założeń marksistowskich
„(…) uznając, że [wszelka – tak bowiem „definiuje” uprzednie założenie – przyp. K. 
P.] przemoc wobec kobiet jest manifestacją nierównego stosunku sił wytwórczych/

produkcji pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków, który 
doprowadził do ekonomicznej, a co za tym idzie kulturowej i społecznej dominacji 

mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji gospodarczej tych ostatnich, a także 
uniemożliwił pełną poprawę sytuacji kobiet, czyniąc je tym samym niezdolnymi do 

rozporządzania swoją osobą i swoim życiem; (…)”.
Fragment Drugiej płci196

„Dopóki ty lko mężczyzna ma niezależność ekonomiczną 
i posiada – zgodnie z  prawem i   tradycją – przywileje, które mu daje męskość, 

195 K. Marks, Praca najemna i kapitał, w: K. Marks, Dzieła wybrane, t. 1, Łódź 1947, s. 273.
196 Wyróżnienia – K. P.
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dopóty całkiem naturalne, że tak często bywa tyranem, czym prowokuje żonę do 
buntu i przebiegłości”197.

Sam marksistowski rodowód któregokolwiek z zapisów – a pream-
buła jest podstawą i usprawiedliwieniem zasadności wydania dokumen-
tu – winien być odrzucony w kraju takim jak Polska, a także wszędzie na 
świecie, gdyż jasne jest, że wszelkie próby wprowadzania w życie zasad 
marksizmu prowadziły do totalitaryzmów, a tym samym do katastrofy 
gospodarczej i społecznej, a także moralnej degeneracji.

Drugim elementem pojawiającym się w omawianym zapisie jest „sytu-
acja”, która wedle założeń konwencji ma ulec „pełnej poprawie”. Przed-
stawiłem już, co w języku marksizmu i feminizmu oznacza „sytuacja”. 
W konwencji pojawia się ona w identycznym znaczeniu, tj. jako element 
skrajnie determinujący działanie. Implikuje to założenie o opresyjnoś-
ci kultury, która w tej optyce jest patriarchalna. Zatem „pełną poprawę 
sytuacji” można odczytać jako zapowiedź podjęcia działań mających 
na celu przewartościowanie wszystkich wartości, które nie są zgodne 
z ideologią gender.

Takie rozumienie przedstawionego zapisu wzmacnia art. 12 pkt 5 kon-
wencji: „Strony gwarantują, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy 
tzw. «honor» nie będą uznawane za usprawiedliwienie dla wszelkich ak-
tów przemocy objętych zakresem niniejszej Konwencji”198. Jak wynika 
z wcześniej przywołanych zapisów, „akty przemocy” nie zostały jasno 
zdefiniowane, a zatem można do nich zaliczyć cokolwiek – na przykład 
sprzeciw rodziców wobec wyuzdania seksualnego ich nastoletniej córki, 
której zabraniają odbywania przypadkowych stosunków seksualnych 
z dużo starszymi mężczyznami, będzie traktowany jako przemoc domo-
wa względem kobiety. Zapis o „strukturalnym charakterze przemocy” 
wzmacnia założenie o opresyjności sytuacji.

197 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 523.
198 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 523: „[mężczyzna] posiada – zgodnie 

z prawem i tradycją – przywileje, które mu daje męskość”.
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Przedstawiona powyżej argumentacja nie wyczerpuje tematu. Jej ce-
lem było jedynie wskazanie podstaw dzisiejszego genderyzmu, które 
są takie same jak podstawy teorii de Beauvoir, to znaczy marksistow-
skie. Widać w nich konkretne przykłady zastosowania dialektyki pana 
i niewolnika, która stwarza wrażenie, że rzeczywiście przyszło nam żyć 
w kulturze patriarchalnej199.

Rodzaj dzisiejszej walki ideologicznej dobrze obrazuje cytat zaczerp-
nięty od Stefana Mellera: 

Ideologia stosowana będzie narzędziem sprawniejszym niż sama tylko pro-
jekcja przyszłego społeczeństwa, albowiem podporządkowane jej zostaną 
wszystkie materialne sposoby artykulacji wizji: kultura, sztuka, pedagogi-
ka itd.200

Przywołany cytat pochodzi z 1991 roku.

199 Warto zauważyć, że cała historia – a zatem źródła na tyle pewne, że można się do 
nich odwoływać w sposób zbliżony do obiektywnego – jest według teorii feministycznej 
wytworem kultury patriarchalnej. Brak jakichkolwiek pewnych śladów kultury matriarchalnej 
jest przez feministki przyjmowany jako potwierdzenie jej istnienia. Dziwna to logika, 
gdy w potwierdzone zbrodnie komunizmu się nie wierzy, a  teorię bez odniesienia do 
żadnych faktów podaje się jako podstawę swojego dowodzenia. Por. C. Eller, The Myth of 
Matriarchal…, dz. cyt., s. 180–181.

200 S. Meller, Pożegnanie z rewolucją, Chotomów 1991, s. 216.
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5.3. Świat burżuazji – światem mężczyzn

Analogia pomiędzy oboma światami wskazanymi w tytule niniejszego 
podrozdziału nie jest oczywista. Nie ma też pewności, czy jej użycie jest 
uprawnione i dowiedzione naukowo. Dlatego też aby unaocznić optykę, 
którą posługiwała się de Beauvoir, przywołany został cytat, który już na 
początku Drugiej płci jest zaprezentowany jako założenie będące funda-
mentem dla kolejnych rozdziałów:

Potrzeba biologiczna – popęd seksualny i pragnienie potomstwa – która 
uzależnia samca od samicy, nie przyniosła kobiecie społecznego wyzwole-
nia. Pan i niewolnik również są związani wzajemną potrzebą ekonomicz-
ną [por. rozdział 6.2.]. (…) Kobieta była zawsze (…) wasalką mężczyzny; 
obie płci nigdy nie podzieliły świata równo między siebie. (…) W chwili 
kiedy kobiety zaczynają brać udział w kształtowaniu świata, świat ten jest 
jeszcze światem mężczyzn (…) Odmowa godzenia się na pozycję Innej 
(…) byłaby dla nich [kobiet – przyp. K. P.] równoznaczna ze zrzeczeniem 
się wszystkich przywilejów, które może im zapewnić przymierze z dominu-
jącą kastą201.

W pierwszych rozdziałach Drugiej płci nie pojawia się jeszcze bezpo-
średnie wskazanie: burżuj to mężczyzna. Ma ono miejsce dopiero jakieś 
dwieście stron dalej, gdy de Beauvoir, zestawiając szeroko rozumiane kul-
tury, wskazała kulturę Zachodu jako „społeczeństwo burżuazyjne”202, 
oraz kolejne trzysta stron dalej, gdzie autorka, znów pisząc o kulturze 
Zachodu, napisała: „społeczeństwo burżuazyjne”203. Wskazanie kon-
kretnych „odległości” pomiędzy miejscami w  Drugiej płci, w  których 
pojawia się doprecyzowanie ogólnej wizji de Beauvoir, że współczesny 

201 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 17–18. Na sprzymierzenie części kobiet 
z „dominującą kastą” de Beauvoir wskazała również, opisując „sytuację” prostytutek i heter 
– w rozumieniu współczesnym, a nie greckim – które dążą do „zajęcia uprzywilejowanego 
miejsca” w społeczeństwie. Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 631.

202 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 207.
203 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 540.
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jej świat jest „światem mężczyzn”, jest istotne, gdyż ukazuje sposób, 
w jaki poczynione początkowo założenie – bez podstaw faktograficznych 
– miało być następnie zaprezentowane czytelnikowi jako potwierdzone 
i oczywiste. Liczba wątków poruszanych na łącznie pięciuset stronach 
pozwala zapomnieć o tezie z pierwszych stron tekstu, zwłaszcza że nie 
była to teza jedyna. Zatem aprioryczne założenie początkowe znajduje 
swoje uzupełnienie i spełnienie w kolejnych teza autorki – które niestety 
pozostają bez pokrycia zarówno w  tekście Drugiej płci, jak i  w bada-
niach nad historią i kulturą Europy, gdyż trudno jest w którymkolwiek 
z krajów Zachodniej Europy odnaleźć „społeczeństwo burżuazyjne”204, 
i to w dodatku dominujące. 

204 Nie można przypisywać tezie de Beauvoir współczesnego rozumienia burżuazji, 
które jest szerokie i  nieprecyzyjne (zależy od kraju/społeczeństwa, do którego się 
je odnosi). Burżuazja rozumiana była w  latach czterdziestych XX wieku jako klasa 
posiadaczy/właścicieli podstawowych środków produkcji (Konstanty Grzybowski w roku 
1929 zdefiniował burżuazję następująco: „burżuazją –  w najszerszym rozumieniu 
–  specyficzną dla społeczeństwa kapitalistycznego klasą społeczną –  będą właściciele 
narzędzi produkcji i  środków produkcji (z wyłączeniem właścicieli ziemi). Między 
poszczególnymi grupami i warstwami tak – najszerzej – rozumianej burżuazji zachodzą 
jednak głębokie różnice” – K. Grzybowski, Burżuazja a obszarnicy…, dz. cyt., s. 221–
222). W  tym sensie w  żadnym ze społeczeństw Zachodnich w  omawianym okresie 
burżuazja nie miała takiej pozycji, jaką stara się jej przypisać de Beauvoir. Jednak należy 
pamiętać o  granicy rozdzielającej burżuazję i  mężczyzn, która u  de Beauvoir została 
zatarta. W tym sensie, wychodząc dodatkowo od założenia o skrajnie patriarchalnym 
modelu kultury Zachodu –  nie wspominając o  kontekście współczesnych studiów 
o kulturze islamskiej – tezy postawione przez autorkę mogły wydawać jej się logiczne. 
Jednak ta pozorna koherencja nie wytrzymuje zestawienia z  faktami historycznymi 
i kulturowymi.

Może pojawić się zarzut wskazujący, że de Beauvoir miała na myśli skostniały wzorzec 
kulturowy, który wywodził się jeszcze z czasów, gdy społeczeństwo było zdominowane 
przez moralność burżuazyjną. Przede wszystkim należy wskazać, że tak klarowny 
podział (na moralność burżuazyjną i  „poburżuazyjną”/proletariacką czy jakąkolwiek 
inną) nie może być postulowany w  obrębie tak ostrych ram, jakie stara się narzucić 
Druga płeć. Ponadto mając na uwadze próbę badawczą, do której odnosi się autorka, 
niepodobna przyznać jej racji ze względu na różnice w  obrębie samej „moralności 
burżuazyjnej” w kulturze zachodniej. Tak kuriozalne założenia wynikają z metodologii 
marksistowskiej, która podzieliła świat na dwa wielkie obozy, poza którymi nic nie ma. 
Wedle tej samej metody de Beauvoir starała się konceptualizować własną wizję świata, 
który miałby być „podzielony równo” między płcie.
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Powyższe akapity ukazują stanowisko de Beauvoir w kwestii społe-
czeństwa – świat jest stworzony przez mężczyzn (a zatem i kultura za-
chodnia), zatem rzekomo dominujące społeczeństwo burżuazyjne jest 
również męskim konstruktem. Bez wątpienia tak skrajna teza wynikać 
może jedynie z zastosowania metodologii marksistowskiej205. Oczywiste 
bowiem jest, że kultura i społeczeństwo składa się z jednostek, pomy-
słów, zachowań zarówno męskich, jak i żeńskich. Stawianie pomiędzy 
nimi granicy stanowi próbę skrajnej dywersyfikacji, która stoi w opozy-
cji do podstawowej wiedzy o społeczeństwie i kulturze. Twierdzenie, że 
„obie płci nigdy nie podzieliły świata równo między siebie”, implikuje 
bowiem pytania, wedle jakiej linii podział taki miałby się dokonać oraz 
co oznacza „dzielić równo”. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi – nawet 
spekulatywnej – można rozpatrzyć konkretne modele, które mogłyby 
doprowadzić do postulowanego eksplicytnie podziału. Jednak takie roz-
wiązanie, noszące znamiona inżynierii społecznej, nie byłoby z pewnoś-
cią korzystne dla społeczeństwa, które aby istnieć i rozwijać się, wymaga 
współdziałania kobiet i mężczyzn.

Ponadto na uwagę zasługuje inna teza de Beauvoir, stojąca w sprzecz-
ności z tą przywołaną powyżej. W jednym z ostatnich akapitów Drugiej 
płci autorka wskazała, że rewolucja radziecka obiecywała świat równo-
ści pomiędzy płciami, który miałby się ziścić poprzez zmianę podej-
ścia do kobiet, które byłyby „wychowane i ukształtowane dokładnie tak 
jak mężczyźni”206 – ten model de Beauvoir stawia za wzór. Gdzie za-

205 Por. paragraf nr 5.8.
206 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 775. Przywołany postulat stoi w sprzeczności 

z hasłem przewodnim Drugiej płci: „nie rodzimy się kobietami, stajemy się nimi”. Oznacza 
to, że kobieta jako taka nie istnieje nawet biologicznie, a jedynym rzeczywiście istniejącym 
bytem płciowym rodzaju ludzkiego jest mężczyzna. Niepodobna bowiem wyobrazić 
sobie, że istnieją dwa konstrukty czysto kulturowe, które nie są w  żadnej korelacji 
z biologiczną naturą osobników, którym owe kulturowe matryce są wpajane. Oznaczałoby 
to, że wszyscy rodzą się identyczni i  wszystkich można wychować jednakowo, nie 
zważając na różnice biologiczne. Jeżeli jednak uzna się tezę de Beauvoir za prawdziwą, 
to uwydatnia się sprzeczność. Zakłada ona bowiem, że mężczyzna istnieje zarówno jako 
istota biologiczna, jak i  jako nosiciel pewnych matryc zachowań. Natomiast osobniki 
niebędące mężczyznami –  ani kobietami, gdyż nikt nie rodzi się kobietą –  to tabula 
rasa zarówno biologiczna, jak też kulturowa. Zatem można na nie nanieść każdy rodzaj 
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tem miałaby przebiegać linia podziału świata, skoro obie płcie byłyby 
identyczne?207 I po co w ogóle dzielić taki świat? Autorka nie zdecydo-
wała się na odpowiedź, a obie wizje postawiła na równi, nie zauważając, 
że się wykluczają.

Dlaczego jednak de Beauvoir chce wykazać, że „świat mężczyzn” 
i „świat burżujów” to synonimy? Odpowiedź pojawiła się już w rozdzia-
le 5.2. Dla przedmiotu niniejszego podrozdziału istotne jest przypo-
mnienie, że bez podstawienia pod elementy struktury marksistowskiej 
pojęć z zakresu płci nie byłoby możliwe wykazanie opresyjnego charak-
teru stosunku dominacji w relacji mężczyzna–kobieta, a bez rzekomego 
ucisku cała teza de Beauvoir, jak i ruchu genderowego (wtedy jeszcze fe-
ministycznego), opierająca się na postulacie wyzwolenia, byłaby bezza-
sadna. Słowem: należało stworzyć rzeczywistość, aby móc z nią walczyć. 
Jest to swego rodzaju ciekawa, lecz szkodliwa społecznie donkiszoteria 
intelektualna.

Może pojawić się pytanie: skąd wiadomo, że w cytacie przywołanym 
na początku podrozdziału de Beauvoir rzeczywiście odnosi się do kon-
cepcji Marksa? Tę optykę zdradza odwołanie się do podstawowej w ma-
terializmie dialektycznym dialektyki pana i niewolnika oraz rozważanie 

wychowania, gdyż jako istoty abiologiczne nie posiadają predyspozycji do czegokolwiek 
–  lub odwrotnie, tj. posiadają równe predyspozycje do wszystkiego. Przedstawione 
dowodzenie –  mimo że przedstawione skrótowo –  jasno obrazuje niekonsekwencje 
w teoriach de Beauvoir. Autorka oczywiście nie zgodziłaby się ze mną, wyjaśniając, że 
samiec i samica to byty inne niż kobieta i mężczyzna. Mimo wszystko to rozróżnienie 
nie niweluje rozbieżności w jej tezach. Nawet jeżeli bowiem uczynimy sztuczny podział 
na samca i mężczyznę oraz na samicę i kobietę, to i  tak w  świetle Drugiej płci okaże 
się, że samiec jest mężczyzną, a samica to wciąż tabula rasa. Zatem wybieg retoryczny 
polegający na grze pojęciami nie jest w stanie obronić tez autorki.

207 Nie używam słowa „równe”, gdyż w kontekście płci jest ono nieadekwatne. Chęć 
zrównania płci oznacza chęć ich zniesienia. To właśnie różnice niezależne od woli człowieka 
sprawiają, że nie jesteśmy swoimi „klonami”, tzn. nie jesteśmy identyczni. Jedną z takich 
cech jest płeć, która poddana próbie zrównania traci rację bytu. Oczywiście de Beauvoir 
przez płeć rozumie gender, czyli enigmatyczny konstrukt intelektualny oznaczający 
równie enigmatyczną płeć społeczno-kulturową. Zrównanie przez nią proponowane 
odnosi się właśnie do tak pojmowanej płci, co w konsekwencji oznacza unicestwienie 
większej części systemu aksjologicznego, części systemu epistemologicznego oraz ontologii 
jako takiej – słowem, do przewartościowania kultury w skrajny sposób.
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stosunków międzyludzkich z poziomu podstawy, czyli stosunków pro-
dukcji208. 

Dodatkowym argumentem wskazującym na słuszność zaprezento-
wanej powyżej krytyki jest teza autorki wskazująca, że wszystko (nawet 
samą kobietę) jest określane przez „pojęcia stworzone przez świado-
mość mężczyzny [sic! – K. P.]”209. Poza poziomem oczywistym – czyli 
kolejnym wskazaniem, że świat jest zdominowany i  stworzony przez 
mężczyzn –  istnieje w  tym krótkim cytacie zawoalowane odniesienie 
do filozofii egzystencjalnej. De Beauvoir nie wypracowała własnego sy-
stemu filozoficznego, lecz bazowała na koncepcjach Sartre’a210. Pojęcie 
świadomość w ujęciu tego filozofa jest istotne dla uchwycenia i zrozu-
mienia podejścia autorki do podmiotowości kobiecej. Egzystencjalizm 
Sartre’owski bazuje w kontekście świadomości na fenomenologicznym 
twierdzeniu, że świadomość jest zawsze świadomością czegoś211. Zatem 
twierdzenie de Beauvoir należałoby zapisać w  następujący sposób: 
skoro świadomości podmiotu jawi się inna świadomość – inne Ja – to 
odnosząc to do „pojęć stworzonych przez świadomość mężczyzny”, opi-
sujących wszystko, a przyjmowanych przez kobietę, należy stwierdzić, 
że świadomość kobiety (przy czym „kobieta” jest pojęciem świadomości 
męskiej, tak jak sama „świadomość”, a zatem można powiedzieć: kobieta 
jako świadomość wytworzona przez świadomość mężczyzn) jako świa-
domość Ja nie istnieje, nie ma bowiem czegoś takiego jak świadomość 
Ja kobiety. Jest ona tylko kopią tworu męskiej świadomości kobiety. To 
implikuje kuriozalną konkluzję: mężczyzna jako świadomość, obcując 
z kobietą, obcuje z własną świadomością, która została przesunięta / na-
dana innemu bytowi – kobiecie. To zaś prowadzi do uznania, że kobieta, 
przyjmując – zupełnie nieświadomie – świadomość męską, jest jedynie 
egzystencją, a nie esencją, którą jest mężczyzna.

208 Por. rozdział 5.2. 
209 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 92.
210 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 32–33, 166–168, 178–180, 217.
211 Por. J.-P. Sartre, Transcendencja Ego…, dz. cyt., s. 17. Nie jest to jedyna cecha 

świadomości, jednak dla zrozumienia de Beauvoir w tym konkretnym punkcie jest ona 
wystarczająca.
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To zawiłe dowodzenie obrazuje, jakie tezy wprowadza de Beauvoir 
w oparciu o filozofię Sartre’a – dodać należy, że nie robiła tego grun-
townie i wnikliwie, a jedynie opierała się na ogólnych hasłach swojego 
kochanka212. Taka optyka jest przydatna autorce, która na jej podstawie 
utwierdzała siebie – jak też nieuważnego odbiorcę – w przekonaniu, że 
„nie rodzimy się kobietą”.

Odnosząc powyższą analizę stricte do tematu podrozdziału, widać, 
że podstawienie pod świat burżujów/wyzyskiwaczy świata mężczyzn 
jest już tylko formalnością. Ważną konstatacją jest wskazanie, że owo 
podstawienie, jak też cała optyka walki płci, ukazana przez pryzmat 
świadomości i swego rodzaju przemocy symbolicznej, nie jest podstawą 
do dalszego dowodzenia, a wynika z głęboko ukrytych schematów my-
ślowych, które wielokrotnie kryją się pod jednym słowem lub zdaniem 
– co oznacza, że ta sama myśl jest wyrażana wiele razy różnymi słowami.

5.3.1. Oddziaływanie

Przykłady mogące znaleźć się w  niniejszym podrozdziale zostały 
w większości przywołane w paragrafie 5.2.1. Nie chcąc ich powtarzać, 
przedstawię jedynie ich uzupełnienie.

Spiskowa teoria męskich dziejów, do której de Beauvoir starała się 
przekonywać w Drugiej płci, jest oparta na założeniu istnienia jakiegoś 
ogólnomęskiego porozumienia, które w taki sposób kształtuje kulturę, 
aby były spełniane odpowiednie cele, w tym – a może przede wszystkim 
—  ubezwłasnowolnienie kobiet. Tak fantastyczne teorie przeniknęły 
do ujęć współczesnych autorów, którzy niejednokrotnie nieświadomie 
przyjmują podobne założenia. Jako egzemplifikacja może posłużyć na-
stępujący cytat z pracy naukowej (sic!) wydanej w 2009 roku:

W najszerszym znaczeniu polityka płciowa polega na sterowaniu [wy-
różnienie moje –  K. P.] porządkiem płci na przestrzeni historii. Dąży 
[wyróżnienie moje – K. P.] do tego, żeby nieskończony proces odtwarzania 

212 Wydaje się, że sensownie byłoby postawić pytanie o to, kim była według samej 
siebie de Beauvoir.
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relacji płci [odwołanie do koncepcji performatywności płci Judith Butler 
– przyp. K. P.] poprzez praktykę przyniósł określone rezultaty213.

Sam autor przywołanego cytatu nie może być określony jako oso-
ba reprezentująca skrajne poglądy. Mimo to przyjął – prawdopodobnie 
nieświadomie – koncepcję de Beauvoir, podbudowaną teorią Butler, 
która również korzystała z  Drugiej płci podczas formułowania wspo-
mnianej teorii performatywności płci214. Podobieństwo założeń w pracy 
Raewyna Connella z 2009 roku i Drugiej płci, wydanej w roku 1949, jest 
oczywiste.

Nie jest trudne odnalezienie w  literaturze genderowej przykładów 
opierających się na założeniach przyjętych przez autorkę Drugiej płci, 
które zostały omówione w poprzednim podrozdziale. Jako uzupełnie-
nie w przypisie podaję trzy przykłady, reprezentatywne dla omawianego 
tematu215.

213 R. Connell, Socjologia płci, tłum. O. Siara, Warszawa 2013, s. 239.
214 Por. J. Butler, Uwikłani w płeć, tłum. K. Krasuska, Warszawa 2008.
215 Por. G. Sen, Subordination and Sexual Control: A Comparative View of the Control 

of Women, „Radical Review of Politcal Economics” 16 (1984) no. 1, s. 132–142; A. Sev’er, 
Discarded Daughters: The Patriarchal Grip, Dowry Deaths, Sex Ratio Imbalances and 
Foeticide in India, „Women’s Health and Urban Life” 7 (2008) no. 1, s. 56–75; H. Bradley, 
Płeć, tłum. E. Chomicka, Warszawa 2008, s. 109–129.
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5.4. Praca czyni kobietę wolną

Nie można odmówić pewnej racji twierdzeniu, że praca może utwier-
dzać człowieka w jego wolności, a także uczynić z jednostki istotę wolną 
– niezależną – materialnie. Jednak de Beauvoir rozumiała wolność zde-
cydowanie inaczej. Mimo że w całej pracy nie pojawia się ścisła definicja 
wolności, to można ją wywieść z kontekstów, w  jakich autorka o niej 
mówiła. 

W swojej koncepcji wolności autorka Drugiej płci opierała się na fi-
lozofii Marksa oraz na pochodzącej od jego teorii propozycji Sartre’a 
–  jego determinizmu216. To znaczy, że kobieta może uzyskać wolność, 
jeżeli będzie dokonywała odpowiednich wyborów. Przy czym główną 
osią Drugiej płci jest część poświęcona ukazaniu „sytuacji”, w obrębie 

216 Wolność w rozumieniu egzystencjalizmu Sartre’a można wyrazić w następujący 
sposób: 

– człowiek nie jest w stanie nie wybierać (jest zatem zdeterminowany do dokonywania 
wyborów);

– człowiek nie może zakładać swoich czynów a  priori (nie jest zatem w  stanie 
przewidzieć, jak postąpi);

– człowiek nigdy nie postępuje wbrew swojej prawdziwej ocenie (niezależnie od tego, 
co zrobi człowiek, to w tej konkretnej sytuacji na pewno nie mógłby postąpić inaczej);

– człowiek jako jednostka jest twórcą wartości dla samego siebie (to twierdzenie 
wynika z przekonania Sartre’a, że postępowanie moralne to takie, które wynika z naszego 
przeświadczenia o jego słuszności).

Sumując powyższe tezy, niepodobna nie dojść do sprzeczności. Mianowicie skoro 
człowiek jest sam dla siebie twórcą zasad moralnych, ustanawianych poprzez jego czyny, 
o których nie może wyrokować, zanim nie zostaną dokonane, to każdy czyn człowieka 
jest dobry, zważywszy, że nie może on postąpić inaczej niż w zgodzie ze sobą. Oznacza 
to, że człowiek jest istotą całkowicie zniewoloną i jest zdeterminowany do dokonywania 
określonych wyborów, o których nie wie, gdyż nie może o nich wnioskować a priori. 
Można zapytać: czy ten determinizm wynika z natury ludzkiej? Według Sartre’a jednak 
coś takiego nie istnieje. To epoki rozwijają się „według praw dialektycznych, a ludzie są 
uzależnienie od epoki [sytuacji – K. P.], a nie od natury ludzkiej” (J.-P. Sartre, Problem 
bytu i  nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. M. Kowalska, J. Krajeński, 
Warszawa 2001, s. 187). Z czego zatem miałby ten determinizm wynikać? Tego Sartre 
nie sprecyzował, gdyż nie dostrzegał on, do czego prowadzi jego rozumowanie, tj. nie 
widział, że pod hasłem wolności głosił skrajny determinizm. Por. J.-P. Sartre, Problem 
bytu…, dz. cyt., s. 125–189; J.-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, 
tłum. J. Kiełbasa, Kraków 2007, s. 288.
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których kobieta może funkcjonować i dokonywać wyborów – to znaczy 
w obrębie „sytuacji”, które determinują wybory i działania kobiety.

Jeżeli przyjąć takie podejście, to położenie „drugiej płci” byłoby rze-
czywiście dramatyczne. Jak jednak zostało wskazane, niepodobna przy-
jąć Sartre’owskiego determinizmu sytuacyjnego. Niestety, de Beauvoir 
zaadaptowała go jako jeden z głównych składników swojej wizji i wska-
zała następujące „sytuacje”, które determinują kobietę: małżeństwo, ma-
cierzyństwo, życie towarzyskie, prostytucja, okres „od lat dojrzałych do 
starości”, charakter kobiety217. Sama koncepcja „sytuacji” jako czynnika 
determinującego została zaczerpnięta przez Sartre’a od Marksa, który 
podkreślał w swoich pracach „położenie” danych grup – proletariatu, 
kobiet, burżuazji, lumpenproletariatu218. W Manifeście komunistycznym 

217 Charakter, który miałby mieć wpływ na podejmowane wybory, jest również 
w  pewnej mierze zdeterminowany i  wykształcony przez ów determinizm. Por. S. de 
Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 455–680. Wskazanie tak szerokiego zakresu stron 
jest uprawnione, gdyż odpowiada ono wszystkim rozdziałom, w których de Beauvoir 
analizuje „sytuację” kobiety.

218 Należy rozróżnić potoczne używanie słów „położenie” i „sytuacja” od ich znaczenia 
w  kontekście filozoficznym. Język codzienny operuje oboma rzeczownikami, które 
oznaczają jakiś stan –  ekonomiczny, społeczny, emocjonalny itp. Natomiast nie są 
one dekodowane jako determinanty ludzkich działań. Marks przedstawia to jasno 
w Płaca, cena i zysk, gdzie wskazuje na zależność, wedle której położenie jednej klasy 
wymusza położenie innej, które zaś wymusza konkretne działania: „Dowiodłem, (…) 
że konieczność starć z kapitalistą o cenę pracy jest związana z ich [robotników – K. P.] 
położeniem, zmuszając ym [wyróżnienie moje – K. P.] ich do sprzedaży samych siebie 
jako towaru” – K. Marks, Płaca, cena i zysk, w: K. Marks, Dzieła wybrane, t. 1, Łódź 1947, 
s. 342. Jasno tu widać determinizm wynikający z „położenia”.

Tezę tę zaadaptował do swojej koncepcji Sartre, a od niego przejęła ją de Beauvoir. 
Z przywołanym cytatem wystarczy porównać przykładowo zdania: „mężczyźni stawiają 
co roku milion kobiet w sytuac j i  wymagającej  przerwania ciąży [podkreślenia moje 
–  K. P.]” –  S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 667; „Dla złamania zaś oporu tych 
klas [posiadających –  K. P.] istnieje tylko jeden środek: znaleźć (…) takie siły, które 
mogą – i ze względu na swoje położenie  społeczne muszą [wyróżnienie moje –  
K. P.] – stworzyć siłę zdolną do obalenia starego porządku i utworzenia nowego” – W. I. 
Lenin, Trzy źródła…, dz. cyt., s. 56–57. Warto przypomnieć, że „konieczność jest ślepa, 
póki nie jest uświadomiona. Wolność jest to uświadomienie sobie konieczności” – W. I. 
Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 28–29; „(…) źródłem tych sprzecznych dążeń jest różnica 
w położeniu [wyróżnienie moje – K. P.] i warunkach życia tych klas” – W. I. Lenin, 
Karol Marks, dz. cyt., s. 33; „Nie świadomość ludzi określa ich byt, lecz przeciwnie, ich 
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pojęcie „położenia” – rozumianego we wskazany sposób – zostało użyte 
sześciokrotnie.

De Beauvoir twierdziła, że kobieta jest zniewolona i  musi się wy-
zwolić. Owo wyzwolenie zaś nie może nastąpić inaczej jak przez zmianę 
„sytuacji”, która byłaby niczym innym jak reorganizacją całego ludzkie-
go społeczeństwa219. Jak zostało wykazane, „sytuacja” determinuje dzia-
łanie, zatem dopiero jej zmiana umożliwia wyzwolenie. Dobrze intencje 
autorki oddaje cytat: 

W społeczeństwie odpowiednio zorganizowanym [wyróżnienie 
moje –  K. P.], w  którym dziecko byłoby w  większej mierze pod opieką 
zbiorowości, a matka wspomagana i pielęgnowana, macierzyństwo dałoby 
się pogodzić z pracą kobiet220. 

Niewątpliwie de Beauvoir miała słuszność, wskazując na potrzeby 
kobiet, które są w ciąży lub wychowują dzieci. Jednak teza, że to spo-
łeczeństwo miałoby sprawować nad dzieckiem większą opiekę, niż 
wynika to z naturalnej relacji rodzice–dziecko, jest nie do zaakceptowa-
nia221. Temat ten został szerzej omówiony w podrozdziale 6.5. Na uwagę 
w kwestii wolności zasługuje totalistyczne pragnienie autorki, które kry-
je się w słowach: „w społeczeństwie odpowiednio zorganizowanym”. Nie 
ma wątpliwości, że jest to nawiązanie do prób podejmowanych w ZSRR, 
w którym de Beauvoir widziała idyllę222. 

byt społeczny [położenie – K. P.] określa ich świadomość” – W. I. Lenin, Karol Marks, 
dz. cyt., s. 31.

219 „Reorganizacja” jest być może zbyt eufemistycznym określeniem i należy powiedzieć 
wprost: de Beauvoir dążyła do zmian rewolucyjnych, które miałyby obalić dotychczasowe 
struktury społeczne i obowiązujące normy.

220 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 584.
221 Por. F. Znaniecki, Relacje społeczne i role społeczne, Warszawa 2011, s. 398–403.
222 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 775. Z biografii de Beauvoir jasno wynika, 

że popierała i podziwiała najpierw leninowskie, a potem stalinowskie rządy w ZSRR. 
Świadczy o tym fragment listu autorki do Nelsona Algrena, w którym jasno wyraża swój 
stosunek do nieznajomych osób o poglądach – jej zdaniem – profaszystowskich: „bardzo 
dziwny, zły, szalony i okropny człowiek, którego należało rozstrzelać po Liberation…” 



98 

Potwierdzeniem dla powyższych akapitów są słowa samej autorki, 
która wskazała, że „sytuacja” kobiety stanowi zaniedbanie „ze strony 
społeczeństwa”223. Mówiąc inaczej, to społeczeństwo – wytworzone przez 
mężczyzn – odpowiada za „sytuację”, która determinuje działania kobiety. 
Jest to schemat już przywoływany: robotnik podejmuje takie działania, 
do jakich jest zmuszony poprzez „położenie”, w jakim umieścił/postawił 
go kapitalista. Słowem, jest to marksizm224. Jednak skoro kobiety miałyby 
być zdeterminowane, to jak można by było przeprowadzić zmiany, które 
de Beauvoir postuluje? Na to pytanie nie ma w pismach autorki odpowie-
dzi, ze względu na to, że nie dostrzegała ona determinizmu w myśleniu 
Sartre’a. Jednak zakładając, że zmiany już zaszły i ukształtowano społe-
czeństwo tak, jak jest to postulowane w Drugiej płci, dochodzimy do py-
tań fundamentalnych dla niniejszego paragrafu: po co te zmiany miały 
zajść? I co to znaczy, że kobieta jest wolna? 

Z przywoływanych do tej pory cytatów wynika, że jednym z elemen-
tów wolności miałoby być rozluźnienie więzów rodzinnych, głównie 
matki z dzieckiem (nie wiadomo, jak daleko idące)225; nadto powszech-
na swoboda seksualna226, co wiąże się z  całkowicie legalną aborcją227, 
która byłaby traktowana jako zwykły zabieg kosmetyczny228. Do dal-

– list z 20 czerwca 1947 roku, w: S. de Beauvoir, Listy do Nelsona…, dz. cyt., s. 33. Por.  
A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 235–237.

223 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 584.
224 Por. K. Marks, Płaca, cena…, dz. cyt., s. 342.
225 Twierdzę, że miałoby to być rozluźnienie głębokie, na wzór tego, które Lenin 

starał się wprowadzić po objęciu władzy.
226 „Swoboda erotyczna będzie dozwolona przez obyczaje” – S. de Beauvoir, Druga 

płeć, dz. cyt., s. 775.
227 „Macierzyństwo będzie wolne, to jest zezwoli się na kontrolę urodzin i  na 

przerywanie ciąży” –  S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 775; „(…) mężczyźni 
orzekają, że spędzanie płodu jest zbrodnią, a przecież choćby tylko we Francji ci sami 
mężczyźni stawiają co roku milion kobiet w sytuacji wymagającej przerywania ciąży” 
– S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 667. 

228 „Kosmetyczny nie tylko fizycznie, ale też psychicznie: To, że jakieś pasożytnicze 
ciało będzie się rozwijać w  jej ciele, przestaje się jej wydawać czymś cudownym, 
przeciwnie, staje się czymś strasznym” – S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 329.
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szych elementów wolności miałyby należeć: praca zarobkowa, na równi 
z  mężczyznami229 –  choć de Beauvoir dopuszcza myśl, że kobiety nie 
dadzą sobie rady z  niektórymi rodzajami pracy –  która gwarantowa-
łaby niezależność materialną. Jest to dość uboga definicja wolności, 
której nie da się przedstawić inaczej, jak tylko w sposób wyliczeniowy, 
niekoniecznie enumeratywny – można tu podać jeszcze kilka szczegó-
łów, lecz nie dodają one nic konkretnego do podstawowych elementów 
wolności, wskazanych powyżej. Zatem de Beauvoir wolność rozumiała 
deterministycznie, redukcjonistycznie i materialistycznie, sprowadzając 
ją nie do wolności wyboru, a do teoretycznych rozwiązań społecznych, 
które wszystkie kobiety klasyfikują jako jednakie przedmioty, o takich 
samych potrzebach, dążeniach, uczuciach. Ścisłe wzorowanie się na 
marksizmie-leninizmie jest tu oczywiste. 

Pozostaje do rozpatrzenia kwestia kobiet zniewolonych, które nie 
wiedzą lub nie chcą się wyzwolić. Tu de Beauvoir wskazała precyzyjnie, 
co myślała na temat takiej postawy:

Ich [mężczyzn – K. P.] żony (…) w zamian za to, co dostają, nie dają nic, 
nic nie robią (…). Ich próżność, arogancja, absolutna niezdolność, uparta 
ignorancja czynią je najbardziej zbędnymi istotami, największymi zerami, 
jakie stworzył kiedykolwiek rodzaj ludzki230.

Należy wskazać niekoherencję w myśli de Beauvoir. Przede wszystkim 
autorka już w początkowych częściach pracy wskazała, że świat kultury 
został stworzony przez mężczyzn231, a zatem „rodzaj ludzki” odnosiłby 
się w tym kontekście do zbioru elementów twórczych, tj. do mężczyzn. 

229 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 775.
230 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 679.
231 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 92. De Beauvoir w  przedostatnim 

akapicie Drugiej płci wskazuje za Marksem: „(…) naturalne zachowanie mężczyzny stało 
się ludzkie, czyli (…) człowieczeństwo stało się jego naturalną postawą, (…) ludzka natura 
stała się jego drugą naturą” – S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 781. Ten cytat autorka 
podsumowuje słowami: „Trudno o lepsze sformułowanie” – S. de Beauvoir, Druga płeć, 
dz. cyt., s. 782.
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To zaś prowadzi do prostego wniosku: skoro kobiety nie tworzyły kultu-
ry – „sytuacji” opresyjnych – to nie są one odpowiedzialne za zaistniały 
stan rzeczy. De Beauvoir nieświadomie wskazała na sprzeczność, choć 
próbowała ją maskować. Jeżeli bowiem wszystkie działania człowieka są 
determinowane przez „sytuację”, a „sytuacja” kobiet jest opresyjna i na-
rzucona – przy czym same kobiety nie uczestniczą w jej wytworzeniu 
– to jakże mogłyby być winione za swoje zniewolenie? Autorka jednak 
nie tylko je obwinia, ale też nazywa „największymi zerami”, gdyż ich 
brak działania – „próżność, arogancja” – doprowadził do opresyjności 
„sytuacji”. Tu właśnie tkwi sprzeczność. Jeżeli kobiety musiały zachowy-
wać się tak, jak wymuszała na nich „sytuacja”, to nie miały możliwości 
przeciwdziałać męskiej opresji. Dlaczego zatem de Beauvoir uznaje je 
za winne?

Wydaje się, że autorka nieświadomie – a może świadomie – ukazy-
wała, jak niedorzeczna jest koncepcja wolności, którą posłużyła się dla 
tłumaczenia swojej wizji. Zatem czemu jej nie zmieniła, nie poddała 
krytyce? Tego nie wiadomo na pewno, lecz jest bardzo prawdopodobne, 
że była pod tak dużym wpływem Sartre’a, że nie dostrzegała, jak bardzo 
mylnie podchodzi do rzeczywistości. To jest kolejny paradoks: kobie-
ta, której wydawało się, że głosi najdoskonalszą definicję wolności, była 
zniewolona światopoglądowo przez swojego kochanka232. 

5.4.1. Oddziaływanie

Stosunki społeczne i praca zarobkowa są ze sobą dość ściśle powią-
zane. Niezależnie od wyznawanego światopoglądu można mierzyć po-
między obiema sferami współzależności. Mając w pamięci postulaty de 
Beauvoir na temat pracy kobiet, a także odnosząc się do paragrafu 6.5., 
warto przypomnieć przywoływaną już pracę Ekonomia a płeć, której au-
torzy ukazali, że znaczna część elementów uznawanych przez autorkę 
Drugiej płci za niezbędne dla wyzwolenia kobiet została już wprowa-
dzona. Mimo to walka o rzekomą równość płci w XXI wieku nie ustaje; 
co więcej – przybiera na sile. Otóż w przywołanej pracy zostało jasno 

232 Można zapytać ironicznie: czy jej podległość intelektualna nie wynikała z „sytuacji”?
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wskazane, że możliwość wyboru przez kobietę kariery zawodowej, pla-
cówki opieki nad dziećmi – na wszystkich możliwych etapach rozwoju 
– podział pracy w rodzinie, zapewnienie kobietom udziału w polityce 
itd. zostały już wprowadzone, przez co zmienił się obraz gospodarczy 
poszczególnych społeczeństw233 –  notabene przeczy to marksizmowi, 
wedle którego zmiana społeczna wynika ze zmiany ekonomicznej, co 
postulowała również de Beauvoir. Mimo to „sytuacja” kobiety wedle 
genderystek nadal wymaga walki. Powstaje pytanie: walki o co? Praw-
dopodobnie o to, co zapowiadał Lenin: „aby kobiety nie ujarzmiało jej 
położenie gospodarcze, odmienne od położenia mężczyzny”234.

Wątpliwe jest, aby wskazane powyżej zmiany wpłynęły na poziom 
wolności kobiety. Zamiast pracy w  domu część kobiet wybiera pracę 
poza domem –  niejednokrotnie bardziej niewdzięczną i  cięższą. Za-
miast cieszyć się dziećmi, oddają je placówkom opieki. Poprzez parytety 
zarówno kobiety, jak też mężczyźni zostali postawieni pod przymusem 
wyboru ze względu na płeć, a nie kompetencje. Jeżeli takie są wskaźniki 
wolności, to niebezpieczna staje się sama spekulacja, ile wolności otrzy-
ma społeczeństwo, jeżeli będzie zaspokajało wciąż rosnący genderowy 
apetyt na równouprawnienie. Pytanie tylko: „równość jakiej płci z jaką 
płcią?”235.

Mimo dążenia do równouprawnienia w  sferze zatrudnienia same 
genderystki zauważają, jak trudna i  niebezpieczna może być ta sfera 
dla kobiet. Dotyczy to zwłaszcza krajów Trzeciego Świata. Na prob-
lemy z tym związane zwracają uwagę głównie autorki wywodzące się 
z konkretnych rejonów dotkniętych określonymi problemami, które są 
dalece bardziej zróżnicowane, niż wydawało się de Beauvoir. Mimo to 
proponują podobne rozwiązania, oparte o  tezy materializmu dialek-
tycznego236.

233 Por. A. Geske Dijkstra, J. Plantega, Ekonomia a płeć, dz. cyt., s. 44–45.
234 K. Marks, F. Engels, W. I. Lenin, O sprawiedliwości społecznej…, dz. cyt., s. 257.
235 K. Marks, F. Engels, W. I. Lenin, O sprawiedliwości społecznej…, dz. cyt., s. 263.
236 Por. D. L. Wolf, Female Autonomy, the Family, and Industrialization in Java, 

„Journal of Family Issues” 9 (1988) no. 1, s. 85−108; J. Niehoff, The Villagers as Industrialist: 
Ideologies of Household Factories in Rural Taiwan, „Modern China” 13 (1987) no. 3,  
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W ramach podsumowania powyższego paragrafu odpowiem – nie-
co ironicznie –  na pytanie: czy według de Beauvoir praca zarobkowa 
rzeczywiście uczyni kobietę wolną? Nie tylko wolną, gdyż „praca (…) 
w pewnym sensie (…) stworzyła samego człowieka”237.

s. 278−309; E. Honig, Sisters and Strangers: Women in the Shanghai Cotton Mills, 1919–
1949, Stanford 1986; Structures and Strategies: Women, Work and Family, ed. L. Dube,  
R. Palriwala, New Delhi 1990.

237 F. Engels, Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy, tłum. L. Szyfman, Warszawa 
1947, s. 25.
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5.5. Rodzina jako wróg wolności i równości

Nim zostanie przedstawiona analiza poglądów de Beauvoir na rodzinę 
i jej miejsce w społeczeństwie, należy wskazać, jak rodzina jest rozumia-
na w niniejszej pracy. Nie analizując jej znaczenia dokładnie – zależne jest 
ono bowiem od danej kultury i wpływa na nie wiele czynników – autor 
rozumie rodzinę jako legalny związek kobiety i mężczyzny, wraz z ich 
potomstwem. Jest to obraz rodziny nuklearnej, bez brania pod uwagę 
dalszego pokrewieństwa – dziadków, wujostwa i stryjostwa. 

Dla czytelnika Drugiej płci, który nie jest zaznajomiony z  marksi-
zmem, koncepcje i postulaty de Beauvoir mogą wydawać się odkryw-
cze i godne uwagi. Jednakże – co zostało dodatkowo wykazane poniżej 
– niemal wszystkie elementy wizji autorki poświęcone podstawowej ko-
mórce społecznej zostały zaczerpnięte z Manifestu komunistycznego. Są 
one zatem nieoryginalne, a dodatkowo fragmenty, które winny być opa-
trzone przypisem, są przedstawione jako twórczość i myśl samodzielna.

W pierwszej kolejności zostaną zestawione fragmenty Drugiej płci 
z tezami autorstwa Marksa i Engelsa, a następnie zaprezentowana bę-
dzie analiza i krytyka poglądów de Beauvoir vel marksizmu na rodzinę.

 
Simone de Beauvoir

„(…) burżuazja kurczowo trzyma się starych zasad moralnych, które 
w trwałości rodziny widzą gwarancję prywatnej własności” 238.

Marksizm
„Na czym opiera się współczesna rodzina burżuazyjna? Na kapitale, 

na dorobku prywatnym. Całkowicie rozwinięta istnieje ona tylko 
u burżuazji”239 .

Simone de Beauvoir
„Jeśli społeczeństwo, odrzucając własność prywatną, nie przykłada 

do rodziny wagi, los kobiety znacznie się poprawia” 240.

238 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 20.
239 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 185.
240 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 107.
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Marksizm
„(…) ale jej uzupełnieniem [rodziny burżuazyjnej – przyp. K. P.] jest 
przymusowy brak rodziny u proletariuszy oraz prostytucja publiczna. 

Rodzina burżuazyjna zaniknie naturalnie wraz z zanikiem tego 
swego uzupełnienia, a jedno i drugie przestanie istnieć 

ze zniknięciem kapitału” 241.

Simone de Beauvoir
„Każdy socjalizm, odrywający kobietę od rodziny, 
sprzyja jej wyzwoleniu. (…) Wraz z utopijnym 

socjalizmem Saint-Simona, Fouriera, Cabeta, 
rodzi się utopia «wolnej kobiety»” 242.

Marksizm
„Są oni [Saint-Simon, Fourier, Owen itd. – przyp. K. P.] wprawdzie 
świadomi tego, że w swych planach reprezentują przede wszystkim 

interesy klasy pracującej, jako klasy najbardziej cierpiącej. Proletariat 
istnieje dla nich tylko jako klasa najbardziej cierpiąca”243 .

Simone de Beauvoir
„Małżeństwo skłania mężczyznę do kapryśnego imperializmu (…) 
oddać dziecko w ręce matki, żonę w ręce męża, to znaczy popierać 

tyranię na ziemi”244.
Marksizm

„Zarzucacie nam, że chcemy znieść wyzysk dzieci przez rodziców? 
Przyznajemy się do tej zbrodni. (…) Burgeois widzi

w swej żonie zwykłe narzędzie produkcji (…). 
Nie domyśla się [burgeois – przyp. K. P.],

że chodzi właśnie o to, by znieść położenie kobiet jako zwykłych

241 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 185.
242 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 141.
243 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 197.
244 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 516.
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 narzędzi produkcji”245.
„Małżeństwo burżuazyjne jest

w rzeczywistości wspólnością żon”246.

Simone de Beauvoir
„Człowiek winien zmienić zastany świat w królestwo wolności (…)”247.
„Gdyby umieli [kobiety i mężczyźni – przyp. K. P.] korzystać z tej wol-
ności, nie kusiłaby ich chęć wydzierania sobie zwodniczych przywile-

jów; wówczas mogłoby się zrodzić prawdziwe braterstwo (…)248”.
„To najwyższe zwycięstwo [wolność – przyp. K. P.] będzie niemożliwe, 

o ile między innymi – mężczyźni i kobiety nie przejdą do porządku 
nad swym naturalnym zróżnicowaniem i nie utwierdzą jednoznacznie 

i zdecydowanie swego braterstwa”249.
Marksizm

„(…) rozwój sił ludzkich jako cel sam
w sobie, prawdziwe królestwo wolności (…) [rozkwitnie] jedynie na 

swej niezbędnej bazie, którą stanowi królestwo konieczności”250.

Przedstawione powyżej cytaty nie są bynajmniej jedynymi wypo-
wiedziami na te tematy. Zostały jednak wybrane ze względu na swoją 
klarowność i reprezentatywność. Z całą stanowczością można powie-
dzieć, że stanowią syntezę poglądów de Beauvoir na rodzinę i jej miejsce 
w społeczeństwie.

Z socjologicznego punktu widzenia rozumienie rodziny jest oczywi-
ste; jednak nie dla de Beauvoir. Już po zapoznaniu się ze spisem treści 
Drugiej płci można zauważyć, że starała się ona ująć rodzinę w sztywne 

245 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 185.
246 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 186.
247 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 782.
248 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 779.
249 K. Marks, Kapitał, dz. cyt., s. 782.
250 K. Marks, Kapitał, t. III, cz. 2, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła zebrane, t. 25, cz. 2, 

tłum. E. Lipiński, J. Maliniak, M. Jaroszewski, Warszawa 1984, s. 561.
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ramy – niezależnie od zmiennych czasowych, kulturowych czy geogra-
ficznych. Rodzinę rozumiała ona jako akt społeczny – pamiętając, że za 
stworzenie ówczesnego społeczeństwa, według jej poglądu, winę pono-
szą mężczyźni – stojący na przeszkodzie rzeczywistej równości pomię-
dzy płciami. Widziała w rodzinie walkę o przywileje i nieustanną służbę 
kobiety, która poddana jest mężczyźnie na zasadzie opozycji pan–nie-
wolnik251: 

Jeżeli żona otrzymuje, bierze, żąda – to właśnie dlatego, że jest z obojga 
uboższa. Dialektyka pana i niewolnika znajduje tu swoje najkonkretniej-
sze odbicie: uciskając stajemy się uciskani. Mężczyźni są spętani swoją 
władzą252.

Co więcej, kobieta nie dość, że jest „niewolnikiem” to jeszcze ma swoją 
celę/więzienie, którym jest dom253, a także kulę u nogi, czyli dzieci254.

Spojrzenie de Beauvoir nie jest nowatorskie. Jest to czysty marksizm-
-leninizm, o czym świadczą poniższe cytaty:

Kobieta jest jeszcze wciąż „niewolnicą domową”255.

Prawdziwe „wyzwolenie kobiety” i prawdziwy komunizm rozpocznie się 
(…) wtedy (…) kiedy rozpocznie się masowa walka (…) przeciw (…) drob-
nemu gospodarstwu domowemu256.

251 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 18, 172, 289, 403–404, 523, 779.
252 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 538. W  innych fragmentach Drugiej płci 

de Beauvoir twierdzi, że mężczyzna ma nieograniczoną władzę –  co wyklucza się 
z  przywołanym cytatem. Kwestie braku spójności są omawiane w  części poświęconej 
metodologii.

253 Por. V. Woolf, Własny pokój. Trzy gwinee, tłum. E. Krasińska, Warszawa 2002.
254 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 107.
255 K. Marks, F. Engels, W. I. Lenin, O sprawiedliwości społecznej…, dz. cyt., s. 36.
256 K. Marks, F. Engels, W. I. Lenin, O sprawiedliwości społecznej…, dz. cyt., s. 37.
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Położenie kobiety, dopóki zajmuje się ona gospodarstwem domowym, jest 
nadal skrępowane257. 

[Budowa socjalizmu będzie możliwa, gdy mężczyzna zacznie równą pracę 
z kobietą – K. P.], wyzwoloną z tej żmudnej, otępiającej, nieproduktywnej 
roboty [gospodarstwa domowego – K. P.]258.

[Ponadto aby socjalizm mógł się urzeczywistnić, należy – K. P.] zerwać 
pęta niewolnicy domowej259.

Kwestia rodziny jest bardzo szerokim polem badań, którym zajmuje 
się między innymi psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, socjologia, 
historia, antropologia, medycyna, filozofia i inne. Niepodobna w jednej 
pracy odnieść się do wszystkich poglądów, przeanalizować je i ukazać 
pełny czy choćby szkicowy obraz rodziny, pozbawiony negatywnego 
bagażu – nawet teoretycznego – to znaczy: opisać rodzinę idealną, za-
równo wewnętrznie, jak i zewnętrznie, tj. w społeczeństwie. Zazdrościć 
można zatem de Beauvoir wiary we własne możliwości, autorka Drugiej 
płci opisała bowiem rodzinę według niej doskonałą, która wyraża się 
w haśle: brak rodziny260. Nie zabraniając nikomu wiązać się w dowol-
ne pary czy „wielokąty”, de Beauvoir głosiła, że wyzwolenie człowieka 
z okowów struktury społecznej poprzez zniesienie małżeństwa zapew-
ni każdej jednostce ludzkiej wolność, której skutkiem będzie równość 
i braterstwo. Należy wskazać: 1) że nie jest to autorski pomysł francuskiej 
egzystencjalistki; 2) że taki eksperyment społeczny został już przepro-
wadzony; 3) jakie były skutki rozpadu rodziny. 

Ad 1. Postulaty de Beauvoir zostały wygłoszone w Manifeście komuni-
stycznym na przynajmniej sto lat przed ukazaniem się Drugiej płci, a także 

257 K. Marks, F. Engels, W. I. Lenin, O sprawiedliwości społecznej…, dz. cyt., s. 256.
258 K. Marks, F. Engels, W. I. Lenin, O sprawiedliwości społecznej…, dz. cyt., s. 257.
259 K. Marks, F. Engels, W. I. Lenin, O sprawiedliwości społecznej…, dz. cyt., s. 258.
260 Na uwagę zasługuje fakt, że najbliższych przyjaciół de Beauvoir i Sartre nazywali 

właśnie „rodziną”.
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były powtarzane w  późniejszych pracach autorów marksistowskich261, 
co zostało już wykazane. W przypisie podane zostało kilka dodatkowych 
przykładów zaczerpniętych z klasyków marksizmu-leninizmu, których 
dzieła czytała francuska egzystencjalistka, a zatem ich tezy były jej zna-
ne – niestety, w Drugiej płci hasła Marksa, Engelsa i Lenina podała jako 
swoje autorskie przemyślenia.

Ad 2. De Beauvoir sama w Drugiej płci zapewniała, że przez pewien 
czas – niestety, nie wiadomo, jaki okres miała na myśli – w ZSRR mał-
żeństwo było swobodną, mało precyzyjną umową cywilną262. To praw-
da, lecz wiadomo również, i należy to do wiedzy powszechnej, że to nie 
rewolucja radziecka jako pierwsza wystąpiła z hasłami braterstwa zamiast 
małżeństwa – włączając w to cały bagaż konsekwencji, jakie ta pozorna 
wolność ze sobą niosła – lecz stało się to w wieku XVIII we Francji, za-
kończonym rewolucją263. Powstaje zatem pytanie: skoro tak doskonały 

261 Por. K. Marks, F. Engels, Apel komitetu centralnego do związku komunistów,  
w: K. Marks, Dzieła wybrane, t. 2, Łódź 1947, s. 45, 185–186, 188; K. Marks, F. Engels,  
W. I. Lenin, O sprawiedliwości społecznej…, dz. cyt., s. 36–37, 256–258.

262 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 457.
263 „Najważniejszym (…) problemem wywołującym niechęć osiemnastowiecznej 

arystokracji [francuskiej –  przyp. K. P.] do Kościoła był jego stosunek do szeroko 
rozumianej problematyki rodzinnej: rozwody, los nieślubnych dzieci, przedmałżeńskie 
pożycie seksualne, zapobieganie ciąży (…). W dziedzinie równouprawnienia dalej szły 
salony arystokratyczne niż mieszczańskie” – S. Meller, Pożegnanie z rewolucją, dz. cyt., 
s. 22. Na temat osiemnastowiecznego mieszczaństwa francuskiego de Beauvoir miała 
podobne zdanie, warto jednak przytoczyć fragment, aby zobaczyć, jak prezentacja 
autorki Drugiej płci różniła się od rzetelnego prezentowania faktów: „[powołując się na 
Fizjologię małżeństwa autorstwa Balzaca, którego prezentuje jako «rzecznika burżuazji» 
– K. P.] (…) antyfeminizm mieszczaństwa jest reakcją na XVIII-wieczną swobodę i na 
postępowe idee, zagrażające burżuazji” – S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 140. De 
Beauvoir powoływała się na beletrystę, a nie na jakiekolwiek dane, które można by uznać 
za naukowe. Co więcej, wyolbrzymiała je do tego stopnia, że odnosi się wrażenie, iż 
całe mieszczaństwo francuskie wieku XIX było nastawione antyfeministycznie, a to ze 
względu na wiek XVIII, który w całości wypełniały idee godzące w burżuazję. Problem 
polega na tym, że nie wiadomo, w jakim znaczeniu autorka używała słowa „burżuazja”. 
Jeżeli rozumiała przez to najbogatsze warstwy mieszczańskie, to dlaczego odnosiła się do 
całego stanu mieszczańskiego? Jeżeli zaś rozumiała burżuazję jako wykrystalizowaną klasę 
społeczną przeciwną proletariatowi, który zagrażał pozycji burżuazyjnej, to ujmowanie 
wieku XVIII jako całości jest również nie do przyjęcia, gdyż efektem najsilniejszych idei 
rzeczonego stulecia była rewolucja francuska przeprowadzona głównie przez burżuazję, 



5. Materializm dialektyczny w Drugiej płci 109

– wedle autorki – pomysł, jak zanik małżeństwa na rzecz wolnych związ-
ków został wprowadzony w życie na dużą skalę dwa razy w niedawnej 
(z punktu widzenia autorki) historii, to dlaczego dwukrotnie upadł i zo-
stał na powrót zastąpiony rodziną tradycyjną?

Ad 3. Nie wdając się w niepotrzebne wyjaśnienia, które są dla każ-
dego czytelnika, nawet pobieżnie zaznajomionego z historią, oczywiste, 
należy wskazać na jeden przykład skutków, do których doprowadziło 
osłabienie rodziny. W ZSRR – czyli kraju, którego wspaniałość głosiła de 
Beauvoir – w 1932 roku rozpoczął się tak wielki głód, że już rok później 
głodowało ok. 70 mln ludzi   – z tego powodu rozpadały się rodziny 
i porzucono miliony dzieci264. Skutkowało to zastraszającą sytuacją, któ-
rą w jakiejś mierze oddają następujące liczby. W latach 1934–1935 przez 
specjalne „ośrodki opiekuńcze” dla nieletnich (odpowiedniki dzisiej-
szych domów dziecka połączonych z  poprawczakami) przewinęło się 
842.144 dzieci265. Natomiast przez następne pięć lat (1935–1940) ska-
zano za pospolite przestępstwa ok. 100 tys. nieletnich266. Mowa jedynie 
o oficjalnych danych. W tym wypadku fakty mówią same za siebie.

Powyższe odpowiedzi dają podstawę do twierdzenia – niestety, dziś 
uznanego za zaściankowe i wsteczne – że rodzice potrafią lepiej wycho-
wać swoje dziecko niż społeczeństwo i ośrodki opiekuńcze, a rodzina 
jest podstawą zdrowej społeczności. Inaczej twierdziła de Beauvoir i jej 
„mistrzowie”: 

1 pytanie:

Jaki wpływ mieć będzie komunistyczny ustrój społeczny na rodzinę?

Odpowiedź:

która po przejęciu władzy starała się o  zrównanie praw. Niezależnie od tego, które 
rozumienie „burżuazji” przyjąć, i tak okazuje się, że de Beauvoir manipulowała faktami.

264 Por. O. Figes, Szepty. Życie w  stalinowskiej Rosji, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 
2010, s. 82–84.

265 Por. O. Figes, Szepty. Życie…, dz. cyt., s. 84. 
266 Por. O. Figes, Szepty. Życie…, dz. cyt., s. 85. 
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Nada ona stosunkowi obu płci charakter stosunku czysto prywatnego, (…) 
do którego społeczeństwo nie powinno się mieszać267. To zaś miałoby się 
dokonać między innymi dzięki społecznemu wychowaniu dzieci, wskutek 
czego znikną (…) podstawy dotychczasowego małżeństwa, pochodzące 
z prywatnej własności – zależność żony od męża i dzieci od rodziców268. 

5.5.1. Oddziaływanie

We współczesnym genderowym myśleniu o rodzinie tezy de Beauvoir 
zakotwiczyły się w pełni. Pomijając głównych apologetów, bez trudu moż-
na odnaleźć identyczne lub bardzo podobne rozumowanie u autorów z lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a także w tekstach późniejszych. 
Widoczna w tym myśleniu jest ciągłość idei genderowych, które wystę-
pują również pod nazwą „feministycznych”: „Feministki raz na zawsze 
rozprawiły się z romantycznymi przekonaniami na temat jedności w ro-
dzinie i gospodarstwie domowym”269. Nie wchodząc w polemikę, należy 
jedynie zapytać: jak rozumieć owo „romantyczne przekonanie”?270

267 F. Engels, Zasady komunizmu, tłum. F. Dorski, Warszawa 1950, s. 32.
268 F. Engels, Zasady komunizmu, dz. cyt., s. 32. Por. K. Marks, F. Engels, Manifest 

komunistyczny, dz. cyt., rozdział II: Proletariusze i komuniści, pkt 10. W niemal identycznych 
jak w  Manifeście komunistycznym słowach wyraża się de Beauvoir: „oddać dziecko 
w ręce matki, żonę w ręce męża, to znaczy popierać tyranię na ziemi” – S. de Beauvoir, 
Druga płeć, dz. cyt., s. 516.

269 D. L. Wolf, Dziewczynki, decyzje, dominacja: empiryczna i  pojęciowa krytyka 
strategii gospodarstw domowych, w: Kobiety, gender i  globalny rozwój. Wybór tekstów, 
red. N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma, L. Nisonoff, tłum. H. Jankowska,  
A. Czarnacka, M. Kowalska, Warszawa 2012, s. 170. Por. H. I. Hartman, The Family as 
the Locus of Gender, Class, and Political Struggle: The Example of Housework, „Sings” 
6 (1981) no. 3, s. 366–394; B. Thorne, M. Yalom, Rethinking the Family, New York 1982; 
A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. S. Amsterdamski, 
Poznań 2003.

270 Być może autorka miała na myśli „stereotypową” wizję kobiety/rodziny i będące 
dla niej podstawą macierzyństwo, które „jest całkowitym spełnieniem fizjologicznego 
przeznaczenia kobiety; jest jej «naturalnym» powołaniem, gdyż cały jej organizm 
nastawiony jest na utrwalenie gatunku” – S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 540. Jest 
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O ile kwestie dotyczące przekonań, konstruktów teoretycznych, po-
mysłów można rozumieć wielorako, o tyle szokujące są pytania stawia-
ne przez część genderystów mających na celu podważenie pewników, na 
których opiera się nasza wiedza o świecie. Przykładowo:

To interesująca zagadka, dlaczego patriarchalna rodzina skupia się do tego 
stopnia na tym, kto dokładnie [wyróżnienie moje –  K. P.] jest ojcem 
dzieci powitych przez kobiety będące jej członkiniami271.

Dalsza część akapitu, z którego pochodzi przywołany cytat, wskazu-
je, że autorka uznaje dzieci jedynie za kapitał roboczy i spadkobierców 
wytworzonych/posiadanych dóbr materialnych. Takie podejście może 
prowadzić do widzenia w  innym człowieku –  co więcej, we własnym 
dziecku –  jedynie „inwestycji”. Ponadto Gita Sen przekonuje, że nad-
wyżki ekonomiczne, które spowodowały rozwój administracji, dopro-
wadziły do uprzywilejowania i ustalenia „patriarchalnego gospodarstwa 
domowego”272. Jest to spojrzenie, które podzielał zarówno Engels, jak 
i jego kontynuatorka de Beauvoir273.

to obraz, który autorka Drugiej płci chciała zwalczyć i  jej się to udało – przynajmniej 
w obrębie pewnej części społeczeństwa. Genderowe apologetki skomentowały przywołany 
cytat w następujących słowach: „W świetle prezentowanych rozważań wydaje się jednak, 
że słowa czołowej przedstawicielki feminizmu [de Beauvoir – K. P.] tracą na aktualności, 
a pojęcie matki Polki (…) dotyczy coraz mniejszej liczby kobiet, które mogą, ale nie chcą 
mieć dzieci” – B. Bartosz, K. Bartak, Zamierzona bezdzietność wyborem autobiograficznym 
współczesnych kobiet, w: Wymiary kobiecości i męskości. Od psychologii do kultury, red.  
B. Bartosz, Warszawa 2011, s. 297. Mimo że w  cytowanej pracy nie zauważono, że 
postulaty de Beauvoir z  Drugiej płci są cały czas forsowane, to jednak poprawnie 
wskazano zakres i kierunek progenderowych zmian.

271 Por. G. Sen, Podporządkowanie i  kontrola seksualna: porównawcze spojrzenie 
na kontrolę nad kobietami, w: Kobiety, gender i  globalny rozwój. Wybór tekstów, red.  
N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma, L. Nisonoff, tłum. H. Jankowska, A. Czarnacka, 
M. Kowalska, Warszawa 2012, s. 190.

272 G. Sen, Podporządkowanie i kontrola…, dz. cyt., s. 191.
273 Por. F. Engels, Przedmowa do pierwszego wydania z  1884 roku, w: F. Engels, 

Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i  państwa, tłum. J. F. Wolski, L. Krzywicki, 
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Próba ukazania, że rodzina jest czymś, co niewoli człowieka, nie uda-
ła się autorce Drugiej płci. Jej kontynuatorzy nie ustają jednak w  wy-
siłkach, aby dokończyć to dzieło. Widać to w pytaniach, jakie stawiają. 
W nurcie genderowym nie pyta się już o kondycję rodziny, jej ewentual-
ne wady i zalety, a o samo istnienie274. Genderyści nie akceptują dorob-
ku naukowego, który im nie odpowiada, i próbują podważać ewidentne 
fakty, na przykład spostrzeżenie Bronisława Malinowskiego, że rodzina 
jest uniwersalną instytucją ludzką275. Kontrargumentem wobec hipo-
tezy genderowej, jakoby rodzina nie stanowiła uniwersalnej instytucji 
społecznej, jest wskazanie, że nie było i nie ma na świecie kultury, która 
by nie opierała się na rodzinie – obojętnie, jaki model rodziny bierzemy 
pod uwagę276. 

https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1884/pochodzenie/index.htm 
(17.03.2018).

274 Por. J. Fishburne Collier, M. Rosaldo, S. Junko Yanagisako, Czy rodzina istnieje? 
Nowe ujęcia antropologiczne, tłum. A. Ostrowska, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, 
red. R. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa 2007, s. 60–75.

275 Por. B. Malinowski, Nowa teoria kultury, w: Szkice z teorii kultury, tłum. H. 
Buczyńska, H. Stasiak, T. Święcka, Warszawa 1958, s. 3 i nn; B. Malinowski, Aborygeni 
australijscy: socjologiczne studium rodziny i  inne prace terenowe, tłum. K. Olechnicki, 
Warszawa 2002.

276 Rodzina jest to związek kobiety i mężczyzny, a także ich potomstwo. Ród, który 
jest pojęciem szerszym niż rodzina, również opiera się na związku kobiety i mężczyzny. 
Nawet jeżeli rozpatrzymy model rodziny punalua (forma małżeństwa grupowego 
praktykowana na Hawajach w ubiegłych wiekach), to i tak powyższe tezy o rodzinie jako 
podstawowej komórce społecznej nie zostają podważone.
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5.6. Cele ruchu wyzwolenia kobiet

Konkretne cele feminizmu vel genderyzmu zostały przez de Beau-
voir ukazane w formie wyliczeniowej w ostatnich akapitach Drugiej płci. 
Zanim zostaną one przedstawione, należy przyjrzeć się przykładom, 
które autorka zawarła we wcześniejszych rozdziałach, po raz kolejny 
stwarzając samospełniającą się przepowiednię – najpierw wskazała (nie-
koniecznie wprost), że postawienie sobie takich czy innych celów jest 
pożądane i  jest czymś dobrym, a następnie sama postawiła te cele, co 
rzekomo uprawomocnia jej wcześniejsze stanowisko. 

Analizując pracę Engelsa Pochodzenie rodziny, własności prywatnej 
i państwa – niestety, nie wiadomo, z którego wydania korzystała autor-
ka – de Beauvoir starała się wykazać podejściem krytycznym, jednak 
widoczny jest jej brak przygotowania warsztatowego oraz zwykły brak 
kompetencji. Przede wszystkim autorka założyła, że ucisk kobiety spo-
wodowało wynalezienie narzędzi z  brązu277. Oznacza to, że przyjęła 
argumentację opartą na wizji istnienia pierwotnego matriarchatu / pier-
wotnej komuny. Ta droga rozumowania wzięła swój początek od pracy 
Johanna Jakoba Bachofena278, w  której wykazuje on, że matriarchal-
na organizacja społeczeństwa była dla ludzi naturalna, a dopiero pod 
wpływem bliżej nieokreślonych zjawisk279 przemieniła się w organiza-
cję patriarchalną. Jest to sąd błędny, który do dziś pozostaje widoczny 
w pracach części badaczy lub aktywistów ruchów ideologicznych. Nie 
wdając się w spory na temat matriarchatu, należy jedynie podkreślić, że 
coś takiego jak społeczeństwo matriarchalne – tak jak to widział Bacho-
fen i Engels – oraz komuna pierwotna nigdy nie istniały280. 

277 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 75.
278 Por. J. J. Bachofen, Matriarchat. Studium na temat ginajkokracji świata starożytnego 

podług natury religijnej i prawnej, tłum. R. Reszke, Warszawa 2007.
279 Opierał się na tezie, którą następnie przejął Engels, że przyczyną zmiany pierwotnie 

dobrze urządzonego społeczeństwa były kwestie produkcji i wytwórczości.
280 Por. M. Szymkiewicz, Od Bachofena do świętej historii. Archeologia i antropologia 

wobec koncepcji matriarchatu i  Wielkiej Bogini, w: Antropologia religii. Wybór esejów,  
t. IV, red. R. Fetner, Warszawa 2010, s. 7–85.
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Mimo że de Beauvoir przyjęła za pewnik ogólną wizję rozwoju historii 
ludzkości zaprezentowaną przez Engelsa, to jednak starała się wykazać, że 
jego rozumienie dualizmu płciowego i ucisku wychodziło z niewłaściwe-
go założenia. Jak sama wskazała: „Engels nie wyjaśnia (…) specyficzne-
go charakteru tego ucisku”281. Jego błędem, według autorki, była analiza 
stosunków społecznych w pryzmacie walki klas, podczas gdy prawdziwa 
walka rozgrywała się pomiędzy płciami. Co więcej, de Beauvoir przyznała 
Engelsowi rację, gdyż w niektórych punktach podziały według płci „przy-
pominają podział na klasy”282. To rozróżnienie – które jest pozbawione 
podstaw faktograficznych – prowadzi do ważkiej z punktu widzenia te-
matu podrozdziału konstatacji. Mianowicie autorka skończyła wylicza-
nie różnic pomiędzy niewolnikiem/wyzyskiwanym a  kobietą słowami: 
„cel, jaki sobie stawia [niewolnik/wyzyskiwany – K. P.], to przekształcenie 
w społeczeństwo bezklasowe”283. Idąc tokiem rozumowania narzuconym 
przez de Beauvoir, należy zmienić w powyższym twierdzeniu „niewolni-
ka” na „kobietę”, a okaże się, że cel, do którego powinna284 dążyć kobieta, 
to społeczeństwo bezpłciowe. Ważne w tym rozumowaniu jest również to, 
że odwołuje się ono bezpośrednio do materializmu dialektycznego, a to 
znaczy, że podstawę wszelkich stosunków społecznych widzi w ścieraniu 
się przeciwstawnych sił. Czy to będą niewolnicy (panowie u Engelsa), czy 
kobiety (mężczyźni u de Beauvoir) – oba twierdzenia oparte są na ście-
raniu się przeciwnych interesów/popędów. Celem zatem jest zniesienie 
podziału ze względu na płeć. Jak miałoby się to dokonać? Tego francuska 
egzystencjalistka nie zaprezentowała wprost, ale wskazała pewne rozwią-
zanie około siedemset stron dalej, gdzie stwierdziła, że możliwość takiego 
rozwiązania dawała ludziom rewolucja radziecka285. 

281 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 75.
282 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 75.
283 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 75.
284 Słowo „powinna” jest tu istotne, gdyż de Beauvoir w  dalszej części akapitu 

przedstawia „sytuację”, która nie pozwalała i nadal nie pozwala kobiecie na postawienie 
sobie celu w taki sposób, jak robili to niewolnicy/wyzyskiwani.

285 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 775.
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Powyższe twierdzenie autorka podtrzymała, twierdząc, że żądania 
ideologii socjalistycznych są wyrazem dążeń kobiet, w socjalizmie nie 
ma bowiem miejsca na „Inne”286. Równość wedle tej koncepcji jest bra-
kiem indywidualności, jak też brakiem osoby. Tym, co odróżnia ludzi 
od siebie, jest właśnie „inność”. Nie dotyczy to tylko relacji na pozio-
mie jednostkowym, ale też tak zwanych relacji między społecznościami, 
kulturami czy cywilizacjami. Dla socjalistów brak Innego nie jest nie-
naturalnym stanem rzeczy. Jednakże raj ten – proponowany jako rozwią-
zanie – za każdym razem, gdy próbuje się go przenieść z pola teorii na 
płaszczyznę praktyki, okazuje się piekłem. Dlatego też teza de Beauvoir 
podpisującej się pod ideologią socjalistyczną nie może być brana pod 
uwagę jako istotny i poważny głos w dyskusji filozoficznej, czy szerzej: 
humanistycznej. Ważne, że po wyżej przedstawionej tezie francuska eg-
zystencjalistka napisała: „W prawdziwie demokratycznym społeczeń-
stwie, którego powstanie zapowiada Marks, nie ma miejsca na Inne”287. 
Sprzeczność tego zdania podważa kompetencje autorki do wypowiada-
nia się na temat ustroju społecznego. Jeżeli bowiem dane jest społeczeń-
stwo demokratyczne, to wszyscy jego członkowie postępują wedle woli 
większości – gdy mowa o współczesnej demokracji, należy dodać: „przy 
uwzględnieniu i zagwarantowaniu praw mniejszości”. Istnieje zatem ja-
kaś mniejszość, ów „Inny”. Jeżeli jednak demokrację zapowiadaną przez 
Marksa będzie się rozumiało jako pełną zgodność wszystkich członków 
społeczeństwa, którzy są w tym samym „położeniu”/„sytuacji”, to okaże 
się, że aby doprowadzić do takiego stanu rzeczy, potrzebne jest założe-
nie, że wszyscy członkowie danego społeczeństwa mają ten sam poziom 
wykształcenia, te same potrzeby, ten sam status materialny, a także są 
w  jednakowym wieku, mieszkają w  identycznym klimacie, mają takie 
same dolegliwości, każdy posiada identycznie usytuowane mieszkanie 
itd. Nie jest to nawet hiperbolizacja. Aby we wszystkich kwestiach wszy-
scy byli jednogłośni, wszyscy muszą być jednakowi. Wtedy rzeczywiście 

286 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 174.
287 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 174. 
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nie będzie „Innego” – czy to na poziomie jednostkowym, czy na poziomie 
społecznym288. 

Poza mglistymi, choć dobrze brzmiącymi zmianami, de Beauvoir 
wielokrotnie uderza w  instytucję małżeństwa289. Stara się przedstawić 
ją w jak najgorszym świetle, aby móc wyznaczyć cel, którym jest „wolna 
miłość”. Nie dostrzegając obiektywnej destrukcyjności swoich tez, autor-
ka napisała: 

288 Zarzut, który może się pojawić w odniesieniu do przedstawionej argumentacji, 
mógłby odwoływać się do próby wskazania, że przez słowo „Inny” de Beauvoir 
rozumie „grupy wykluczone”, „grupy marginalizowane”. Nie zmienia to faktu, że aby 
żadna grupa czy osoba nie była marginalizowana, jest konieczne, by wszyscy byli 
identyczni. Na przestrzeni wieków marginalizacja dotykała różne grupy (np. chrześcijan, 
czarnoskórych, leworęcznych, wybitnie inteligentnych, myślących zbyt swobodnie itd.), 
lecz zawsze była ona skierowana w  stronę jakiejś mniejszości. Tu ujawnia się kolejny 
błąd w  rozumowaniu de Beauvoir. Zakłada ona bowiem, że kobiet jest tyle samo, co 
mężczyzn, a lepsza pozycja tych ostatnich powoduje ich przewagę. Błąd polega na tym, 
że od wieku XIX w wyniku wyniszczających wojen w społeczeństwach europejskich było 
więcej kobiet niż mężczyzn. Są to oczywiście stosunki płynne, które obecnie prezentują 
się zupełnie inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Takie zestawienia prowadzą do zarzutu, 
że większości i  mniejszości nie można ustalać na podstawie stosunków liczbowych. 
To prawda, jednakże de Beauvoir w  nawet jednym zdaniu nie wykazała, że rozumie 
„mniejszość” jedynie na zasadzie stosunku władzy. Widać to wyraźnie za każdym 
razem, gdy wyjaśnia, w jaki sposób mężczyźni dominują nad kobietami. Mieliby być oni 
zorganizowani, a kobiety – rozproszone. Zatem aparat opresji, którym byłaby większość 
mężczyzn – w rozumieniu grupy posiadającej władzę – byłby zawsze zbiorem większym 
liczebnie niż pojedyncze, rozbite grupy kobiet, spośród których niejednokrotnie same 
kobiety uczestniczą w utwierdzaniu stosunków dominacji.

Nie da się obronić tez de Beauvoir, gdyż twierdzenie o  męskiej koalicji nie jest 
poparte żadnymi dowodami, a zatem stosunki władzy nie są uchwytne w sposób, w jaki 
chciałaby to widzieć autorka. Można oczywiście wyprowadzić kontrargument, że poprzez 
Innego wyraża się nietolerancję dla wszelkiej odmienności, tzn. brak Innego to brak 
nietolerancji, a  zatem powszechna tolerancja i  akceptacja. Takie myślenie jest jednak 
utopią. Jak bowiem słusznie wskazał Bogusław Wolniewicz, nie może istnieć wspólnota 
bez ksenofobii, która to zakłada nietolerancję i brak akceptacji pewnych zachowań, lecz 
nigdy wobec osób (por. Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do 
filozofii człowieka, Komorów 2010, s. 31, 45). Dlatego też w spoistość wspólnoty uderzają 
genderowe quasi-argumenty, tym bowiem, co przeszkadza wyznawcom tęczowego 
marksizmu, jest właśnie spoistość emocjonalna i aksjologiczna pewnych wspólnot.

289 Por. podrozdział 5.5. oraz przypis nr 288.
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W stosunkach między mężczyzną i kobietą możliwe jest mnóstwo odcieni; 
w atmosferze koleżeństwa, rozkoszy, zaufania, czułości, wspólnoty czy mi-
łości mogą być nawzajem dla siebie najgłębszym źródłem radości, boga-
ctwa i siły. Za klęskę małżeństwa ponoszą odpowiedzialność nie jednostki, 
lecz – wbrew temu, co twierdzą Bonald, Comte czy Tołstoj – sama instytu-
cja, wypaczona w [swojej – K. P.] zasadzie290. 

Wyrwawszy ten cytat z kontekstu, można zgodzić się z autorką, że 
małżeństwo rzeczywiście nie zawsze działa tak, jak powinno, a do wielu 
nadużyć dochodzi ze względów legislacyjnych. Jednak mając w pamięci 
tezy przedstawione w poprzednich podrozdziałach, należy rozłożyć ro-
zumowanie de Beauvoir i wykazać, jakich założeń użyła do konstrukcji 
swojej wizji.

Przede wszystkim założenie możliwości i wyliczenie „odcieni” w sto-
sunkach między płciami nie wynika ze spekulacji, lecz z obserwacji. To 
zaś oznacza, że takie stosunki po prostu istnieją. Stanowisko autorki 
w kwestii relacji damsko-męskich nie było oparte na żadnych badaniach, 
a na doświadczeniach własnych i  literaturze pięknej291. Owe doświad-
czenia były tak dalece nienormatywne292, że de Beauvoir nie mogła mieć 
realnej, w tym wypadku wynikającej z doświadczenia, wiedzy na temat 
zwykłego związku małżeńskiego – opierała się na opowieściach, frag-
mentarycznych przesłankach, przelotnych ujęciach. Zatem w tej materii 
głos autorki nie zasługuje na wiarygodność.

290 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 536–537.
291 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 5–6, 20; S. de Beauvoir, Listy do 

Nelsona…, dz. cyt.
292 Do roku 1949, a także później de Beauvoir miała wiele przygodnych romansów, 

o czym informowała Sartre’a, którego rzekomo kochała najbardziej. Nie przeszkadzało 
jej to oddawać się rozkoszom ciała z jego żonatym przyjacielem, a Sartre’owi uwodzić ich 
wspólne przyjaciółki i opowiadać o tym de Beauvoir, którą rzekomo kochał najbardziej. 
Stosunki pomiędzy Sartre’em a  de Beauvoir –  przy uwzględnieniu „rodzinki” (grona 
przyjaciół) – układały się jak stosunki pomiędzy stręczycielem, burdelmamą i podwładnymi 
prostytutkami/utrzymankami. Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 47–48, 63, 
67–70, 71, 103–104, 110, 168, 190, 201, 221, 239.
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Po wtóre instytucja małżeństwa jest tworem kulturowym. Według 
autorki zaś kultura została stworzona przez męską świadomość; a za-
tem małżeństwo zostało stworzone przez mężczyzn. Pytanie: po co? De 
Beauvoir znalazła tylko jedną odpowiedź: aby uprawomocnić wyzysk 
kobiet293 – po raz kolejny ujawnia się rzekomy męski spisek.

Jak to możliwe, że instytucja sama w sobie może być raz dobra, raz 
zła? Małżeństwa albo są zgodne, albo nie. Czy zależy to zatem od samej 
instytucji? Wedle de Beauvoir tak właśnie jest, gdyż nie chciała ona do-
strzec dobrych i zgodnych małżeństw. Nie potrafiła również krytycznie 
podchodzić do zasłyszanych opowieści294, na podstawie których budo-
wała swoje opinie o  małżeństwie. Dlatego też wszystkie związki sfor-
malizowane wydawały jej się złe z  założenia, a  dopiero poszczególne 
przypadki działalności wewnątrz sformalizowanego związku mogły przy-
nieść satysfakcję współmałżonkom. Błędność tezy de Beauvoir wydaje 
się widoczna, gdyż jeżeli to nie jednostki ponoszą odpowiedzialność, 
wówczas ponoszą ją twórcy instytucji oraz ci, którzy ją podtrzymują, to 
znaczy mężczyźni. Jako że opiera się to na założeniu, które zostało już 
w niniejszej pracy podważone, uznać należy, że ta teza autorki również 
została obalona.

Można próbować odnieść się do przedstawionych powyżej celów 
z perspektywy ogólnej, czyli zapytać: jak zniesienie małżeństwa może 
wpłynąć negatywnie na całokształt stosunków społecznych? Przede 
wszystkim zniesienie małżeństwa oznacza zniszczenie rodziny – pod-
stawowej komórki społecznej. Jak organizm ludzki składa się z żywych 
komórek, tak organizm społeczny składa się z  komórek społecznych, 

293 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 18, 172, 289, 403–404, 523, 538, 779.
294 Jedną z podstawowych funkcji języka jest funkcja fatyczna (o tym de Beauvoir 

mogła w  1949 roku już wiedzieć, gdyż zwrócił na nią szczególną uwagę Bronisław 
Malinowski w pracy Problem znaczenia w językach pierwotnych, wydanej w roku 1923), 
która w  połączeniu z  funkcją informatywną prowadzi do tzw. plotkowania. Autorka 
Drugiej płci nie potrafiła rozpoznać, kiedy ludzie plotkują, aby zaspokoić potrzeby 
społeczne – czyli przykładowo narzekają na mężów, żony, dzieci itd. – a kiedy opowiadają 
całkowicie szczerze, bez koloryzowania czy udawania. Wystarczy zapoznać się z listami 
de Beauvoir, aby zauważyć, że autorka podchodziła zbyt emocjonalnie do zasłyszanych 
historii i nie potrafiła ich należycie ocenić. 
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zwanych rodziną. Zatem zniesienie czy modyfikacja (na przykład związ-
ki partnerskie pomiędzy osobami tej samej płci) jest dla społeczeństwa 
tym samym, co nowotwór dla organizmu ludzkiego. Nie oznacza to na-
tychmiastowej destrukcji, lecz powolny zanik w organizmie możliwości 
rozwoju, życia w spokoju oraz swoistej społecznej immunologii. Tego de 
Beauvoir nie przewidywała. Jej koncepcje były sformułowane na pod-
stawie nierzetelnie zebranych informacji, które odnosiły się do prze-
szłości i miały wpłynąć na ideologicznie pojętą przyszłość, a jedyne, co 
rzeczywiście robiły, to wywoływały ferment w teraźniejszości. 

Zamach na instytucję małżeństwa jest zamachem na cały porządek 
społeczny. Jest to zbieżne z pozostałymi celami, które de Beauvoir sta-
wiała ruchowi wyzwolenia kobiet. Można to ukazać chronologicznie: 
najpierw zniszczyć małżeństwo, pod egidą jego opresyjności (sic!); na-
stępnie doprowadzić do ubezpłciowienia społeczeństwa (na wzór ZSRR); 
a w ramach ostatniego kroku zreorganizować społeczeństwo w sposób 
zgodny z zamierzeniem feminizmu/genderyzmu (czyli uczynić z ludzi 
istoty przedmiotowe, pozbawione odpowiedzialności, tak aby najwyż-
sze dobro – którym dla de Beauvoir jest wolność seksualna – mogło być 
realizowane bez przeszkód). Można dopisać jeszcze kilka celów, jednak 
wynikają one z tych, które zostały przedstawione powyżej, na przykład 
powszechne prawo do aborcji, bez większych ograniczeń; lecz to właś-
nie te trzy omówione punkty ruchu wyzwolenia kobiet – tylko wyzwo-
lenia od czego? – są fundamentem współczesnego ruchu genderowego. 

Nie zostanie przedstawiony osobny paragraf ukazujący współczesne 
oddziaływanie założonych przez de Beauvoir celów. Nawiązania do tre-
ści, które powinny się w nim zawrzeć, znajdują się we wszystkich częś-
ciach pracy opatrzonych tytułem Oddziaływanie295.

295 Por. J. Butler, Koniec różnicy…, dz. cyt., s. 206–207; L. Irigaray, An Ethics of Sexual 
Difference, Ithaca 1993; D. Pankowska, Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005, s. 89.
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5.7. ZSRR jako przedpola Edenu

W niniejszym podrozdziale zostaną przedstawione bezpośrednie 
nawiązania do ZSRR, które de Beauvoir przedstawiła w  Drugiej płci. 
W większości są one tak ewidentne, że komentarze zostaną ograniczone 
do minimum.

W Przyczynku do krytyki heglowskiej filozofii prawa Marks zawarł 
słynną frazę: „Religia jest opium ludu”296. Korzystał z niej również Lenin, 
pisząc, że „religia to opium ludu”297. Podążając za swoimi „mistrzami”, 
de Beauvoir musiała użyć podobnego konstruktu:

Religia potrzebna jest kobietom, jak potrzebna jest ludowi [wyróżnienie 
moje – K. P.], i dokładnie z tych samych przyczyn: Kiedy skazuje się którąś 
z płci czy klas na immanencję, trzeba koniecznie dać jej złudzenie trans-
cendencji298.

Podobieństwo myślenia jest zbyt oczywiste, aby mogło pozostać nie-
zauważone. Jak jednak odnosi się to do pochwały ZSRR? Otóż w  ra-
dzieckiej Rosji władze uważały religię za przeżytek, praktyki niegodne 
światłych ludzi – komunistów. Podobnie zakładała de Beauvoir, która 
pragnęła usunięcia religii nie tylko ze sfery publicznej, lecz także pry-
watnej. Identyczne z  postulowanymi przez autorkę działania podjęto 
w ZSRR. Jasne jest, że nawiązanie do słynnej frazy wskazuje, co autorka 
miała na myśli. Można zrekonstruować jej tezę w sposób następujący: 
„w ZSRR można żyć bez religii, to wszędzie powinno się żyć bez religii”.

W radzieckiej Rosji jednym z czołowych założeń była praca wszyst-
kich ludzi. De Beauvoir myślała podobnie i powołując się na Engelsa, 

296 K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, tłum. T. Zabłudowski, 
https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/krytyka-hegel-fil-prawa.htm 
(12.02.2016), akapit 4.

297 Por. W. I. Lenin, Socjalizm a religia, https://www.marxists.org/polski/lenin/1905/12/
soc_a_rel.htm (13.02.2016), akapit 2. 

298 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 674.
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starała się dowieść, że tylko praca wyzwoli kobietę299 – poświęcony temu 
zagadnieniu był podrozdział 6.4. Jednak Engels to jeszcze nie ZSRR; lecz 
francuska egzystencjalistka wskazała akapit dalej, że równość płci nie 
może się wciąż spełnić, gdyż kapitalistyczne skostnienie na to nie pozwala, 
ale:

(…) radziecka propaganda zapewnia, że w ZSRR równość ta już się urzeczy-
wistniła. A gdy na całym świecie zrealizuje się idea socjalistycznego społe-
czeństwa, nie będzie już mężczyzn i kobiet, tylko równi sobie robotnicy300.

Przywołany cytat jasno ukazuje, że dla de Beauvoir ZSRR był wzo-
rem do naśladowania.

Kolejny przykład nie odwołuje się do radzieckiej Rosji bezpośrednio 
– w tekście Drugiej płci – jednak znajomość biografii Sartre’a i de Beau-
voir pozwala zrozumieć, dlaczego pozycję męża w małżeństwie autor-
ka nazywała „kapryśnym imperializmem”301. Z uwagi na naszą historię 
– mam na myśli historię Polski –  słowo „imperializm” kojarzy się od 
razu z komunizmem i Związkiem Radzieckim. Natomiast we Francji lat 
czterdziestych nie mogło ono konotować w podobny sposób. De Beau-
voir – za Sartre’em – uważała, że zagrożeniem dla Europy są Stany Zjed-
noczone, a wyzwolenia i stabilizacji skłonna była szukać w komunizmie 
i ZSRR302. Jej znajomość pism komunistycznych zestawiona z sympatia-
mi politycznymi jasno wskazuje, że ów „kapryśny imperializm” nie od-
nosił się do słownikowej definicji „imperium”, a do wskazania, poprzez 
kontrast, na jedynie słuszną – według de Beauvoir – drogę postępowania, 
która winna wieść do uzyskania takiego społeczeństwa, prawa i systemu 
politycznego, jaki panował w ZSRR, a tym samym do odrzucenia impe-
rialistycznego kapitalizmu.

299 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 72–73.
300 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 73.
301 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 516.
302 Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, dz. cyt., s. 175–177.



122 

Ostatni przykład jest na tyle oczywisty, że nie ma konieczności go 
komentować:

Nietrudno wyobrazić sobie świat, w  którym kobiety i  mężczyźni byliby 
równi. Taki świat obiecywała ludziom rewolucja radziecka303.

Wskazane powyżej nawiązania jasno ukazują, że dla de Beauvoir nie 
było istotne w ZSRR nic poza stosunkiem do kobiet – czy też ich „sytu-
acją”  – nawet jeżeli był to stosunek czysto teoretyczny, a radziecką Rosję 
autorka widziała wszak osobiście304. Najbardziej zbrodniczy system był 
dla autorki wspaniałą wizją, do której chciała dążyć. To ukazuje, jak bar-
dzo była zaślepiona w swoich przemyśleniach – co należy przekładać na 
odbiór jej myśli. Powinien być on nad wyraz krytyczny, gdyż autorka 
wykazywała się skrajnym subiektywizmem, a jej tezy są po prostu ideo-
logiczne.

5.7.1. Oddziaływanie

Wydaje się, że po upadku żelaznej kurtyny, przy powszechnym do-
stępie do informacji o zbrodniach komunistycznych (nie tylko w ZSRR) 
oraz dzięki rozumieniu zasad wolnego rynku, nikt nie będzie chciał 
po raz kolejny próbować tworzyć komunistycznego lub socjalistycznego 
„raju” na ziemi. Niestety, genderyści wszelkich narodowości, wywodzą-

303 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 775.
304 Było to po napisaniu Drugiej płci, jednak gdyby zmieniła w późniejszym czasie 

zdanie na temat wspaniałości ZSRR, to mogła wszak przeredagować odpowiednie ustępy 
pracy w kolejnych wydaniach lub napisać sprostowanie. Por. A. Nasiłowska, Jean Paul…, 
dz. cyt., s. 172–174, 235–238. W wywiadzie telewizyjnym z 1975 roku zatytułowanym 
Why I’m a Feminist de Beauvoir potwierdziła niezmienność w wyznawaniu większości 
interesujących nas tez. Jednak najistotniejsze z perspektywy niniejszej pracy wydaje się 
następujące zdanie: „Just as the ideological reference for communists is Marx’s Capital; 
feminists all over the world refer today to The Second Sex” („Tak jak ideologicznym 
odniesieniem dla komunistów jest Kapitał Marksa; tak dziś feministki całego świata 
odnoszą się do Drugiej płci” – tłum. własne). Por. J. Jones, Simone de Beauvoir Explains “Why 
I’m a Feminist” in a Rare TV Interview (1975), http://www.openculture.com/2013/05/
simone_de_beauvoir_explains_why_im_a_feminist_in_a_rare_tv_interview_1975.html 
(2.03.2016).
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cy się z różnych cywilizacji niemal jednogłośnie łączą walkę o tak zwane 
równouprawnienie z dążeniem do obalenia kapitalizmu i zaprowadze-
nia w  jego miejsce socjalizmu. Można zrozumieć, że w krajach, które 
nigdy nie doświadczyły realnego socjalizmu, idee wywodzące się mię-
dzy innymi od Marksa mogą wydawać się kuszące. Jednak każda oso-
ba współtworząca naukę – a wśród części osób zajmujących się nauką 
genderyzm jest modny – winna opierać się na faktach, nie zaś na ideo-
logiach. Ważne jest również zaznaczenie, że fakty to nie intertekstualne 
odniesienia305. Niestety, prace progenderowe wielokrotnie opierają się 
na rozumieniu nauki jako interpretacji tekstu, nie zaś na analizie fak-
tów. Po części takim podejściem – o wiele prostszym niż zajmowanie się 
twardymi danymi – można wyjaśnić popularność idei socjalistycznych 
we współczesnych pracach pretendujących do statusu naukowych306.

Aby unaocznić powyższe tezy, posłużę się cytatem:

Niektóre z najbardziej przekonujących argumentów za socjalizmem od-
wołują się do negatywnych skutków kapitalizmu, do których należą: (…) 
wszechobecne ukryte i nie tak znów bardzo ukryte krzywdy klasowe oraz 
ich związek z rasą i płcią (…)307.

Jak już zostało powiedziane, związek pomiędzy socjalizmem a  tak 
zwanym równouprawnieniem jest powszechny. Niejednokrotnie do tej 
pary dodawana jest walka klasowa lub rasowa. Na tej podstawie moż-
na odnieść wrażenie, że genderyści poszukują sposobu na wywołanie 
negatywnych skojarzeń z kapitalizmem, który jest utożsamiany – w ich 
optyce – z męską dominacją, to znaczy kulturą patriarchalną308.

305 Przykładem intertekstualnej pracy tego rodzaju może być: K. Kłosiński, De(re)
konstrukcja męskości, „Teksty Drugie” (2015) nr 2, s. 11–29.

306 Por. np. B. Herzfeld, Slavery and Gender: Women’s Double Exploatation, „Gender 
and Development” 10 (2002) no. 1, s. 50–55.

307 L. Beneria, Kapitalizm i socjalizm: kilka feministycznych pytań, w: Kobiety, gender 
i  globalny rozwój. Wybór tekstów, red. N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma, L. 
Nisonoff, tłum. H. Jankowska, A. Czarnacka, M. Kowalska, Warszawa 2012, s. 419–420.

308 Por. M. Wittig, Kategoria płci i Nie rodzimy się kobietą, w: Francuski feminizm 
materialistyczny, tłum. i red. M. Solska, M. Borowicz, Poznań 2007, s. 129–146.
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Jeżeli komentarz dotyczy samej sfery ekonomicznej, to hasła podno-
szone przez autorów przypominają ekonomię Polskiej Republiki Ludo-
wej. Produkcja według nich winna bowiem odpowiadać „zbiorowemu, 
a nie indywidualnemu planowaniu”309. Jak takie postulaty odnoszą się 
do wszechogarniającej wolności jednostki postulowanej przez genderyzm 
z de Beauvoir na czele? To wiedzą chyba tylko zwolennicy genderowej 
logiki.

O ile ekonomia jest nauką opartą na dość precyzyjnych podstawach 
– na przykład matematyce – dzięki czemu specjaliści są w stanie prze-
widzieć, jaki model rozwoju byłby właściwy dla danej gospodarki310, 
o tyle spekulacje dotyczące kształtu społeczeństwa są zwykłą futurologią. 
Część genderystów zdaje sobie z tego sprawę (podobnie jak przywódcy 
ZSRR), mimo to ideologia jest dla nich ważniejsza niż rzeczywiście –   
a także potencjalnie – istniejący ludzie:

Na podstawie ogólnych zasad niełatwo ustalić, jak mogłaby funkcjonować 
socjalistyczna zbiorowość (…) Potrzebne byłyby nowe eksper ymenty 
społeczne [wyróżnienie moje – K. P.]. Dlatego socjalizm jest raczej kie-
runkiem zmian niż zbiorem definicji311.

Jest to cytat reprezentatywny dla myślenia genderowego312. Zamiast 
komentarza postawię jedynie pytanie: jak można chcieć budować społe-
czeństwo bez twardych podstaw, w sposób, który każdorazowo okazywał 
się prowadzić do masowych zbrodni?

Warto nawiązać do mało znanych w  Europie faktów dotyczących 
Pol Pota, który w drugiej połowie lat siedemdziesiątych był dyktatorem 
Kambodży i doprowadził do wymordowania około jednej trzeciej lud-
ności własnego kraju. W kontekście omawianych zagadnień na uwagę 

309 L. Beneria, Kapitalizm i socjalizm…, dz. cyt., s. 425.
310 Co nie oznacza, że są w stanie skutecznie prognozować działania rynku.
311 L. Beneria, Kapitalizm i socjalizm…, dz. cyt., s. 425.
312 Por. np. Ch. T. Mohanty, Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial 

Discourse, „Boundary 2” 12 (1986) no. 3  (12), s. 333–358; Ch. T. Mohanty, „Under 
Western Eyes” Revisited: Feminist Solidarity through Anti-Capitalist Struggles, „Signs: 
Journal of Women in Culture and Society” 28 (2002) no. 2, s. 417–437.
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zasługuje fakt, że komunistyczna ideologia, którą wprowadził w życie, 
była inspirowana myślą Sartre’a i Maurice’a Merleau-Ponty’ego313. Co wię-
cej, Pol Pot sympatyzował z Komunistyczną Partią Francji, która akcep-
towała politykę ZSRR, podobnie jak de Beauvoir i Sartre. Nie oznacza 
to, że byli oni mordercami tej miary, co dyktator Kambodży314 –  nie 
zmienia to jednak faktu, że autorce Drugiej płci można zarzucać doko-
nywanie morderstw, gdyż sama dokonywała aborcji, a swoje mieszkanie 
niejednokrotnie przeznaczała do tych celów. Mimo różnicy w biogra-
fiach de Beauvoir i jej kontynuatorzy mieli i mają te same podstawy, co 
Pol Pot315. Ideologia pozwalająca na tak destrukcyjne rozwiązania spo-
łeczne nie może być uznana za bezpieczną i dopuszczalną. Jest to idąca 
w prostej linii od Marksa scheda rewolucji316, którą winno się rozumieć 
jako:

(…) szczególny splot rzeczywistości realnej z utopią ideologiczną, bo to 
właśnie ów syndrom, jako szczególne dziedzictwo rewolucji, przetrwał 
najdłużej i aż w głąb XX wieku inspirował kolejne pokolenia radykalnych 
ideologów317.

Rozprzestrzeniając się w  XXI wieku, inspiruje kolejne pokolenia 
ideologów, którzy w niniejszej pracy określani są mianem genderystów.

Jako zamknięcie rozdziału sparafrazuję słowa Leszka Kołakowskiego 
i wysunę tezę, że sensem wszystkich tekstów genderowych przywoły-
wanych w niniejszej pracy nie jest służenie prawdzie, lecz utrzymanie 
ekspansji ideologii gender318.

313 Głównie pracą Humanizm i terror autorstwa M. Merleau-Ponty’ego.
314 Nie jest to jedynie czczy argument z przechodniości odpowiedzialności, tj. jeżeli 

a → b i b → c, to a → c. Wskazuje on bowiem, że powinniśmy bardzo uważnie przyglądać 
się do czego prowadzi opieranie się na pewnych założeniach.

315 Por. M. Wareńska, Śladami Pol Pota, Warszawa 1999, s. 60–62.
316 Por. E. Balibar, Filozofia Marksa, dz. cyt., s. 32–34.
317 S. Meller, Pożegnanie z rewolucją, dz. cyt., s. 215.
318 Por. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 3, Warszawa 2009, s. 85.
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5.8. Metodologia marksistowska w warsztacie filozoficznym 
Simone de Beauvoir

Odwołań do marksistowskiej „metody badań” jest wiele. Część przy-
kładów pojawiła się już w poprzednich paragrafach. W niniejszym zaś 
zostanie szerzej omówiona metoda krytyki literackiej obecna w kręgu 
nauki komunistycznej, którą de Beauvoir stosowała. Nie jest ważne, czy 
robiła to świadomie. Nawet jeżeli nie, to istotny jest sam fakt błędnej 
analizy i interpretacji tekstów beletrystycznych, na które w Drugiej płci 
autorka powołuje się przynajmniej kilkadziesiąt razy. Stara się nimi upra-
womocnić własne przypuszczenia – lub odwrotnie, na podstawie litera-
tury pięknej próbuje budować teorie dotyczące realiów historycznych 
czy społecznych319. Wygląda to następująco: 

a) założenie de Beauvoir dotyczące historii/kultury/społeczeństwa 
→ przykład z literatury, w którym bohater/narrator przedstawił podob-
ne opinie → stwierdzenie de Beauvoir, że jej założenie się potwierdziło;

b) przykład z literatury, w którym bohater/narrator przedstawił opi-
nie na temat historii/kultury/społeczeństwa → założenie de Beauvoir, że 
na pewno było/jest właśnie tak, jak zostało napisane w  przywołanym 
tekście → kolejny przykład beletrystyczny lub wyrwany z kontekstu po-
jedynczy fakt (najczęściej bardzo uogólniony) → stwierdzenie de Beau-
voir, że jej założenie się potwierdziło.

W przedstawiony powyżej sposób można uargumentować niemal 
wszystko; przykładowo historia Raskolnikowa i  Soni dowodziłaby, że 
prawdziwa miłość jest dana tylko prostytutkom; Misza i Fiodor Kara-
mazow obrazują kompleks Edypa; historia córki pana Goriota „udo-
wadnia” przedmiotowe traktowanie kobiet; a opis bitwy pod Waterloo 
w Nędznikach to prawdziwa relacja z placu boju itd. Jest to jednak my-
ślenie życzeniowe, przy analizie jakiegokolwiek tekstu należy bowiem 

319 Sam pomysł, aby z  literatury pięknej czerpać wiadomości potrzebne do analiz 
na gruncie antropologii historycznej lub historii kulturowej, jest dziś uznawany i taka 
metoda badań jest obecnie stosowana. Jednak umiejętność krytycznego spojrzenia czy 
szerzej: warsztat badawczy – muszą być niezwykle precyzyjne i wymagają bardzo dużej 
specjalizacji.
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mieć na uwadze fakt, że tekst zawsze „mówi” więcej, niż przewidział au-
tor. Na tym też bazowała propaganda320 komunistyczna, do której naj-
ważniejszych narzędzi należy krytyka marksistowska, a do metod 
agitacji tak zwana interpretacja adaptacyjna321. 

Sedno krytyki marksistowskiej zasadza się na wykazaniu ist-
nienia – koniecznego – „określonych form rzeczywistości i takich a nie 
innych kształtów świadomości społecznej”322. W odniesieniu do samej 
krytyki można by jeszcze dyskutować, czy rzeczywiście nie jest tak, że 
literatura ukazuje, nawet bez woli autora, pewne konstrukty czy stosun-
ki społeczne. W pewnym stopniu na pewno. Jednak nie sposób trak-
tować poważnie jednego z narzędzi krytyki marksistowskiej, czyli 
przywołanej już interpretacji  adaptacyjnej, polegającej na takim 
podejściu do tekstu, że osoba, która interpretując dany wytwór – może 
się to odnosić nie tylko do literatury323 – przypisuje mu bardzo konkret-
ny sens, wywodzi go z własnego systemu wartości, kultury czy relacji 
społecznych. To znaczy, że interpretator może dowolnie interpretować 
wszelkie wytwory ludzkiej działalności, o  ile interpretacja jest zgodna 

320 Propaganda w  rozumieniu leninowskim, tzn. wszechstronne kształtowanie 
i rozwijanie świadomości społecznej oraz politycznej w obrębie danej klasy, lecz również 
tworzenie odpowiedniej świadomości ze względu na daną klasę (por. W. I. Lenin, 
Co robić?, w: W. I. Lenin, Dzieła, t. 5, tłum. zbiorowe, Warszawa 1950, s. 406–407). 
Propaganda była w systemie komunistycznym bardzo istotna, gdyż stanowiła narzędzie 
przekształcenia „klasy w sobie” w „klasę dla siebie” (por. W. I. Lenin, Co robić?, dz. cyt., 
s. 440–441). Owo przekształcenie oznacza zmianę z klasy wegetującej w klasę dążącą do 
celu określonego przez założenia ideologii komunistycznej – widoczna jest zbieżność 
z  hasłem: „egzystencja poprzedza esencję”. Rozróżnienie „klasy w  sobie” i  „klasy dla 
siebie” zostało zaadaptowane przez Marksa od Hegla, który mówił o  „bycie w  sobie” 
i „bycie dla siebie”. Por. A. Synowiecki, Byt i myślenie. U źródeł marksistowskiej ontologii 
i logiki dialektycznej, Warszawa 1980, s. 169–183.

321 Por. J. Kurowicki, Specyfika marksistowskiej krytyki literackiej, w: Marksizm, 
kultura, literatura,red. B. Owczarek, K. Rutkowski, Warszawa 1982, s. 254. 

322 J. Kurowicki, Specyfika marksistowskiej…, dz. cyt., s. 254. 
323 Por. K. Brzechczyn, Wokół periodyzacji procesu historycznego. Od adaptacyjnej 

interpretacji materializmu historycznego do nie-Marksowskiego materializmu historycznego, 
w: Filozofia na uniwersytecie w Poznaniu. Jubileusz 90-lecia, red. T. Buksiński, Poznań 
2010, s. 347–370.
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z kulturą interpretatora324; w rozpatrywanym przypadku winna być zgod-
na z założeniami marksizmu. Taka metoda „badania” nie ma na celu od-
powiedzi na pytanie, co autor miał zamiar przekazać, a ukazuje jedynie, 
co czytelnik –  zdaniem interpretującego –  powinien odczytać z  dzie-
ła325. Ważkie jest pytanie o  cel stosowania takiej metody. Otóż miała 
ona służyć agitacji, w której najważniejsze są „te idee i wartości, których 
upowszechnianie ma istotne znaczenie dla integralności całego ruchu 
robotniczego”326.

W odniesieniu do de Beauvoir należy zmienić pojęcie „ruch robot-
niczy” na „ruch feministyczny/kobiecy/genderowy”, a cała reszta będzie 
się zgadzała. W praktyce oznacza to, że integralność całego syste-
mu  jest dla ideologii gwarantem istnienia. Jeśli znajdzie się fakt, któ-
ry przeczy spójnej, holistycznej wizji, to należy go zaadaptować w taki 
sposób, aby okazało się, że pasuje do systemu. Stąd właśnie nazwa me-
tody: interpretacja adaptacyjna. Wedle tego wzorca jeżeli fakty są 
sprzeczne z ideologią, tym gorzej dla faktów.

Przedstawioną powyżej metodę doskonale obrazuje tekst Engelsa: 

Ale gdzie Luter poniósł porażkę, tam zwyciężył Kalwin. Jego dogmat był 
dostosowany do dążeń najśmielszej części ówczesnego mieszczaństwa. Jego 
nauka o przeznaczeniu [tak Engels nazywa dogmat predestynacji – przyp. 
K. P.] była wyrazem religijnym faktu, że w świecie handlowym powodze-
nie w konkurencji albo bankructwo nie zależą od działalności lub zręcz-
ności poszczególnych osób, lecz od okoliczności  niebędących w ich 
mocy [wyróżnienie moje – K. P.]. „Nie od czyjejś woli lub zachodu zależy 
sprawa, lecz od zmiłowania” przemożnych, ale nieznanych potęg ekono-
micznych327.

324 Por. L. Nowak, O interpretacji adaptacyjnej, „Nurt” (1972) nr 8, s. 48–51.
325 Por. J. Kurowicki, Specyfika marksistowskiej…, dz. cyt., s. 266–273; J. Kurowicki, 

Wyprawa w krainę oczywistości, Wrocław 1978, s. 27–30.
326 J. Kurowicki, Specyfika marksistowskiej…, dz. cyt., s. 267.
327 K. Marks, Uwagi na marginesie programu niemieckiej partii robotniczej, w: K. Marks, 

Dzieła wybrane, t. 2, Łódź 1947, s. 414.
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Cytat, na który powołał się Engels, pochodzi z Institutio religionis chri-
stianae autorstwa Kalwina. Nie wchodząc w szczegóły dotyczące niezro-
zumienia przez Engelsa teorii Kalwina, należy wskazać, że nawet czysto 
teologiczną koncepcję –  a taką jest dogmat o  predestynacji –  można 
przełożyć na ukryte działanie stosunków ekonomicznych/własności/
produkcji.

W podobny do Engelsa sposób interpretowała de Beauvoir, która 
powołując się na autorów beletrystycznych, tworzyła teorię, analizując 
ich teksty wedle własnego, z góry ustalonego klucza ideologicznego328. 
Tak też postępowała w odniesieniu do liryki329, choć oczywistym wydaje 
się fakt, że:

(…) podstawą do wnioskowania o moralności społecznej w sferze seksu 
i małżeństwa nie może być poezja miłosna. Jest ona bardzo szczególnym 
typem literatury, w którym nie wolno dopatrywać się fotografii rzeczywi-
stości330.

Niestety, za rzeczywistość de Beauvoir brała wiersze331, na przykład 
autorstwa Renee Vivien: 

Jestem kobietą, a piękno mi się należy. 
(…) Skazano mnie na męską szorstkość i brzydotę, 
Wzbroniono mi twoich włosów, twoich źrenic, 
Bo twoje włosy długie są, długie i wonne332.

328 Por. np. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 396–398, 459–463, 504–512. Aby 
wskazać wszystkie przykłady, byłbym zmuszony wymienić ok. 30 proc. stron z Drugiej 
płci. Łatwo jest te przykłady znaleźć, otwierając książkę nawet losowo, dlatego podałem 
jedynie trzy zakresy stron. 

329 Por. np. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 406.
330 E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, s. 273.
331 Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 407–408.
332 S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 408.
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Tak poważne błędy metodologiczne wynikały w przypadku francu-
skiej egzystencjalistki z postawy ideologicznego zaangażowania i braku 
elementarnej wiedzy w wielu dziedzinach (między innymi z zakresu hi-
storii, biologii, socjologii, antropologii i politologii). 

Powyższe przedstawienie jest wystarczające, aby przekonać się, że war-
sztat „naukowy” de Beauvoir był marksistowski. Jedyna różnica polegała 
na tym, że w miejsce „klasy robotniczej” autorka podstawiła „kobiety”. 

Zamykając temat analizy wytworów literackich, należy zwrócić uwa-
gę na posługiwanie się uogólnieniami zalecanymi przez Lenina, który 
powoływał się na Marksa333. Autorka Drugiej płci wzorowo stosowała 
zasady swoich nauczycieli. Przede wszystkim jej praca traktuje o wszyst-
kich kobietach – niezależnie od miejsca i czasu w historii (chociaż zda-
rza się, że de Beauvoir zaznacza, o  które konkretnie kobiety chodzi) 
–  i o  wszystkich mężczyznach, a  pojęcia określające relacje ilościowe 
ograniczają się do słów takich jak: „większość”, „często”, „czasem” itp. 
Oczywiście nie sposób uniknąć używania takich określeń, jednak ich 
nagromadzenie w Drugiej płci jest zdecydowanie przesadne334. 

333 Por. W. I. Lenin, Karol Marks, dz. cyt., s. 30.
334 Miejscami na stronę przypada średnio 4–5 określeń ogólnych, na których budowany 

jest obraz rzeczywistości. Dla przykładu na s. 556 (wyróżnienia moje): „każda matka 
wyobraża sobie”; „każda się boi”; „najczęście j  kobieta oscyluje między jednym 
a  drugim” –  mowa o  mitach, w  które kobieta wierzy; „Niektórzy  kapłani Życia 
i  Płodności twierdzą”; „Kobieta nigdy nie wyczuwa; czasem myśli” –  cała strona 
traktuje o  zachodzeniu w  ciążę. Mimo że nawet w  najlepszych badaniach powinno 
się pozostawić pewien margines błędu, to de Beauvoir była ponad to i  jej wywody 
traktowały o „każdej”, „nigdy” itd. Natomiast tam, gdzie brak jasnych danych wskazywał 
na konieczność odwołania się do przybliżonych szacunków ilościowych, zadowalała się 
określeniami: „czasem”, „najczęściej” itd. Por. S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 556. 
Podałem tylko jeden przykład, gdyż wystarczy otworzyć książkę w  przypadkowym 
miejscu, gdzie jest dużo tekstu autorki, a nie cytatów z literatury pięknej, by stwierdzić 
samodzielnie, że Drugą płeć cechuje skrajny brak precyzji.
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5.8.1. Oddziaływanie

Metodologia marksistowska jest tak szeroko rozpowszechniona w dzi-
siejszych naukach humanistycznych, że karkołomne –  a z  pewnością 
niepełne – byłyby próby wskazania wszystkich kanałów jej oddziaływa-
nia. Z uwagi na te przeszkody wskażę jedynie kilka nawiązań z zakresu 
studiów genderowych i  pokrewnych, które ukażą, że w  świadomości 
wielu Marks i jego metoda są nadal żywi i wartościowi. Nie chcąc po-
wtarzać przykładów przywoływanych w poprzednich rozdziałach, od-
wołam się do prac z zakresu studiów literackich, które są bardzo ściśle 
powiązane z gender studies. 

Do pewnego stopnia można zrozumieć, że osoby, których nigdy nie 
dotknęło widmo komunizmu ani socjalizmu, mogą pozostawać zwo-
lennikami metody marksistowskiej, o ile jest ona stosowana jedynie na 
płaszczyźnie literackiej. Jednak wszelkie próby zastosowania marksizmu 
w  naukach historycznych, ekonomicznych, politycznych czy społecz-
nych sprowadzają się w każdym wypadku do uogólnień, ideologicznie 
poprawnej interpretacji faktów i dopowiedzeń koniecznych do utrzyma-
nia założeń wstępnych. W żadnym ze znanych mi przypadków nie są to 
badania naukowe, tj. takie, które na miarę możliwości badacza zbliżają 
się do obiektywnej analizy. Dla grup wspierających genderyzm i ruchy 
tak zwanych „wykluczonych/innych” bardzo korzystne jest odwoływa-
nie się do opracowań tego typu, gdyż nie wymagają one rzeczowej wiedzy, 
a jedynie interpretacji zgodnej z metodą.

Doskonałym przykładem takich zabiegów są studia postkolonialne335. 
Z uwagi na problematyczne definicje – a w zasadzie ich brak w większo-
ści wypadków – próby jasnego wyłożenia, czym są studia postkolonialne, 
przekraczałyby ramy niniejszej pracy. Aby nie pozostawiać zbyt enig-
matycznej pustki, wskażę powiązania pomiędzy tym rodzajem aktyw-
ności intelektualnej – z uwagi na brak ustalonej metodologii, cechującej 

335 Na gruncie polskim przykładem może być książka Fantomowe ciało króla, 
w  której Marks jest nazywany „Mistrzem” (pisownia wielką literą!). Por. J. Sowa, 
Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z  nowoczesną formą, Kraków 2011,  
s. 431–447.
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się zarazem nadmiernym eklektyzmem, niepodobna nadać im statusu 
nauki – a ideologią gender.

Jedną z  najbardziej reprezentatywnych przedstawicielek postkolo-
nializmu w badaniach literackich jest Gayatri Chakravort Spivak. Treści 
zawarte w jej publikacjach jasno wskazują na silnie lewicowe sympatie 
ideologiczne, które stara się ukazać w  naukowy sposób336. To ideolo-
giczne pisarstwo wykorzystują genderyści, czego przykładem może być 
następujący cytat:

Interwencje przeciw obyczajowi sati (samospalenia wdowy na stosie 
pogrzebowym męża), małżeństwom dzieci i  innym praktykom służyły 
uzasadnieniu rządów kolonialnych. Jak się sarkastycznie wyraziła Gayatri 
Chakravorty Spivak (1988337), biali mężczyźni ratowali brązowe kobiety 
przed brązowymi mężczyznami338.

Zgodnie z  metodologią marksistowską relacje kulturowe sprowa-
dzone zostały przez obie autorki do uniwersalnej analizy ścierających 
się ze sobą przeciwieństw. Ponadto sati zostało zaprezentowane z punk-
tu widzenia wtórnych interpretatorów339, a zatem posłużono się metodą 
odczytania, która została już omówiona jako analiza interpretacyjna.

336 Por. G. Ch. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the 
Vanishing Present, London 1999; G. Ch. Spivak, In Other Worlds: Essay in Cultural 
Politics, New York–London 1987; G. Ch. Spivak, The Post-Colonial Critic: Interviews, 
Strategies, Dialogues, ed. S. Harasym, New York–London 1990.

337 Por. G. Ch. Spivak, Can the Subaltern Speak?, w: Marxism and the Interpretation 
of Culture, ed. C. Nelson, L. Grossberg, Urbana−Chicago 1988, s. 271−313.

338 L. Abu-Lughod, Czy naprawdę trzeba ratować muzułmanki? Refleksje antropologa 
o  relatywizmie kulturowym i  jego Innych, w: Kobiety, gender i  globalny rozwój. Wybór 
tekstów, red. N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma, L. Nisonoff, tłum. H. Jankowska, 
A. Czarnacka, M. Kowalska, Warszawa 2012, s. 119.

339 Oznacza to, że autorki zinterpretowały w duchu pragmatyzmu inne pragmatyczne 
interpretacje.
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Podobnie prace Edwarda W. Saida stanowią punkt oparcia dla ideo-
logów genderowych340. Jako egzemplifikacja niech posłuży następujący 
cytat:

Debaty zwolenników koncepcji „Kobiety w rozwoju” i osób opowiadają-
cych się za genderową analizą rozwoju rozwijały się w  różnych kierun-
kach. W  latach 80. i  90. pojawiła się postmodernistyczna feministyczna 
krytyka państwowych strategii rozwoju [sic! – K. P.], która rozwiała złu-
dzenia co do samego projektu rozwoju. Postmodernistyczni krytycy rozwo-
ju twierdzili, że stał się on „głównym mechanizmem, za pomocą którego 
wyobrażano sobie Trzeci Świat i on sam też sobie siebie wyobrażał. Margi-
nalizowało to lub wykluczało inne sposoby postrzegania i działania” (…). 
Ta kategoryzująca cecha rozwoju [automarginalizacja wynikająca z panu-
jącego dyskursu – K. P.] upodabnia go – zdaniem postmodernistycznych 
krytyków – do orientalizmu (Said 1978)341.

Mimo że Said zajmował się problemem kolonializmu i  stosunków 
postkolonialnych, to użyte przez niego narzędzia metodologii marksi-
stowskiej idealnie przystają do genderowej koncepcji świata – i dlatego 
autor Orientalizmu może zostać przywołany jako jeden z popleczników, 
a zarazem punktów oparcia ideologii genderowej, udającej naukę342.

Na koniec chciałbym przedstawić badania dotyczące oznak werbal-
nych kłamania. Mimo że eksperymenty były prowadzone dla kłamstw 
odbywających się „tu i teraz”, nie wydaje się, aby pomyłką było przenie-
sienie jednego ich wyniku – dotyczącego uogólniania – z języka mówio-

340 Warto nadmienić, że Said – podobnie jak Spivak – w swoich pracach w sposób jasny 
opowiada się po stornie wszelkich grup wykluczonych, do których zalicza się również 
przedstawicieli mniejszości homoseksualnych czy innych grup nieheteronormatywnych.

341 S. M. Rai, Gender i rozwój: perspektywy teoretyczne, w: Kobiety, gender i globalny 
rozwój. Wybór tekstów, red. N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma, L. Nisonoff, 
tłum. H. Jankowska, A. Czarnacka, M. Kowalska, Warszawa 2012, s. 55. Przywoływana 
praca to: E. W. Said, Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, Warszawa 1991.

342 Pole badań literackich jest oczywiście jednym z wielu, w których zadomowiony 
jest marksizm – przez co są one przydatne genderyzmowi.
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nego na język pisany. Owo przeniesienie jest uprawomocnione z uwagi 
na podłoże zjawiska uogólniania, które opiera się na – często zupełnie 
nieświadomej –  konieczności łączenia elementów, o  których wiemy, 
że są fałszywe, lub nie możemy wiedzieć, czy są prawdziwe, w logicz-
ną całość. Stąd uogólnienie pozwala na ewentualne późniejsze korekty 
lub wycofanie się i zmianę stanowiska343. Dodatkowo – o ile odbiorca 
komunikatu nie ma wystarczającej wiedzy w danej dziedzinie – uogól-
nienie może przytłoczyć swym ogromem i stać się niejako metapozio-
mem dla dyskusji, co w  konsekwencji prowadzi do przyjęcia go jako 
aksjomatu – jak zostało to wskazane w poprzednich podrozdziałach, de 
Beauvoir korzystała z tego zabiegu wielokrotnie.

Tematem tym zajęli się badacze kłamstwa, których pracę opisuje Jolanta 
Antas: 

W metaeksperymencie Zuckermana i Drivera344 (…) czynnikiem wska-
zującym na kłamliwe procesowanie sądów okazały się uogólnienia. Ten-
dencja taka związana jest niewątpliwie z aspektem kontroli (przesadnego 
wykonania) wypowiedzi. „Jest bardziej prawdopodobne, że kłamcy będą 
wyrażać swoje sądy w terminach absolutnych, nie pozwalając na jakikol-
wiek wyjątek”345 – piszą Zuckerman i Driver346.

Nieprawdę można powiedzieć nieświadomie, bez chęci kłamania. 
Jednak w sytuacji, gdy autor stara się obalać podwaliny cywilizacji, któ-
ra go ukształtowała, wolno oczekiwać, że użyje do tego metody na tyle 
zbliżającej się do obiektywizmu, że rzeczowa polemika z tak zaprezen-

343 Podobnie działa bardzo popularne w tzw. postmodernistycznych wypowiedziach 
słowo „jakby”, dzięki któremu zawsze z tezy można się wycofać lub tak ją przekształcić, 
żeby zadowolić ewentualnych krytyków. W takim wypadku wydaje się, że należy zapytać 
postmodernistycznych narratorów: „Ale czy państwo coś twierdzicie?”.

344 Por. M. Zuckerman, R. E. Diven, Telling Lies: Verbal and Nonverbal Correlates 
of Deception, w: Multichannel Integrations of Nonverbal Behavior, ed. A. W. Siegman,  
S. Feldstein, Hillsdale 1985, s. 129–147.

345 Por. M. Zuckerman, R. E. Diven, Telling Lies…, dz. cyt., s. 138.
346 J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2008, s. 299.
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towanym stanowiskiem będzie budująca dla obu stron. W przypadku 
metodologii marksistowskiej, z  której –  jak wykazałem –  czerpała de 
Beauvoir oraz jej kontynuatorzy, można jedynie powiedzieć, że tym, 
do czego ta wciąż modna metodologia zachęca, jest fabrykowanie, na-
ciąganie, reinterpretowanie i  dekonstrukcja faktów. Mówiąc wprost: 
kłamstwo, które wcale nie jest podane wprost, gdyż „kłamstwa mają za 
zadanie ukrycie, a nie odkrycie czegoś (…) nie mogą więc same siebie 
demaskować”347.

Ich demaskacja była celem niniejszej pracy, a  także kolejnych, do 
których ta jest tylko przyczynkiem.

347 J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, dz. cyt., s. 303.





6. Krytyka koncepcji Simone de Beauvoir

Aby móc przejść do podsumowującej krytyki koncepcji de Beauvoir, 
należy się zastanowić, czy marksizm – na którym autorka się wzorowała 
– również wymaga krytyki, czy też został on jedynie źle zinterpretowany. 
Nie chcąc wyważać otwartych drzwi, wypada jedynie nadmienić, że trzy-
tomowe opus magnum Kołakowskiego wystarcza za teoretyczną krytykę 
materializmu dialektycznego, a historia XX wieku dopełnia tego obrazu 
od strony krytyki w wymiarze praktycznym348.

Powstaje zatem pytanie, które zadadzą zwolennicy Marksa: czy mar-
ksizm zostanie kiedykolwiek poprawnie odczytany lub zastosowany? 
Nikt jednak nie powiedział, że marksistowska koncepcja jest bezbłęd-
na349, mimo iż część intelektualistów przez cały wiek XX forsowała tak 

348 Warto również zwrócić uwagę na krytyczny głos praktyka historii wobec 
materializmu historycznego. Krytyka ta powstała zaraz po II wojnie światowej, gdy 
komuniści w Polsce rozpoczęli systematyczne represje wobec każdego, kto nie wyznawał 
jedynie słusznej doktryny, tj. marksizmu. Tekst, o którym mowa, znajduje się w podręczniku 
do metodologii historii – wydanym dopiero w roku 2015 – i rozpoczynają go następujące 
spostrzeżenia: „Pod tą nazwą [materializmu historycznego – przyp. K. P.] niezbyt udatną, 
bo nieściśle wyrażającą istotę rzeczy, ustaliła się od stu lat doktryna, która decydujące 
znaczenie w  historii, tzn. w  całej historii, przyznaje pewnym sprawom materialnym, 
a  mianowicie technice produkcji. Nieścisłość nazwy polega na tym, że oprócz owej 
techniki istnieją inne rzeczy bardzo materialne, jak: gleba, klimat, rasa, które też nie są bez 
znaczenia, ale które umieszczono za nawiasem” – W. Konopczyński, Historyka, Warszawa 
2015, s. 315. Kilka stron dalej: „Mekka, jak i Częstochowa zawdzięczają na pewno swój 
rozwój gospodarczy kultowi religijnemu, a nie kult zawdzięcza swój wzrost gospodarce. 
Jeżeli kler w wiekach średnich posiadał jedną trzecią ziemi, jedną drugą dochodu i dwie 
trzecie bogactwa Europy, to doszedł do tego swą działalnością w sferze idei, a nie zaczynał 
od bogactwa, aby dopiero na nim nadbudować ideę (…). A ci hugenoci, co woleli ginąć 
za lub emigrować niż zmienić wiarę, czy i oni cierpieli pod «przykrywką» religii dla zysku 
gospodarczego” – W. Konopczyński, Historyka, s. 317–318. Godny polecenia jest cały tekst, 
który został w cytowanej pracy ujęty jako „Aneks 1”. Przywołanie dłuższych wypowiedzi 
Konopczyńskiego ma na celu wskazanie, że marksizm – mimo iż dzisiaj na wielu polach 
humanistyki święci triumfy – miał wybitnych krytyków, którzy w kilku zdaniach niszczyli 
podwaliny systemu, będącego oparciem m.in. dla de Beauvoir.

349 Pewnie powiedzą tak apologeci marksizmu –  mam tu jednak na myśli osoby 
patrzące na to zjawisko w sposób zobiektywizowany.
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postawiony aksjomat. Co więcej, czynili to z  podziwu godnym upo-
rem. Dane przez nas posiadane wskazują, że każda próba zastosowa-
nia marksizmu w  teorii czy praktyce kończy się klęską lub aberracją. 
Zatem warto przypomnieć powiedzenie przypisywane Einsteinowi, 
które mówi, że głupotą jest ciągle czynić to samo, a oczekiwać innych 
rezultatów. Mimo że materializm dialektyczny doczekał się wielu odsłon, 
a neomarksiści twierdzą, że dokonali „oczyszczenia” dzieła Marksa, to 
u podstaw wszystkich tych kontynuacji leży to samo przekonanie, które 
zostało już przywołane w  niniejszej pracy, jakoby nauka Marksa była 
wszechmocna, gdyż jest słuszna.

Wiedząc, że nie można obronić materializmu dialektycznego, a rze-
czywistość jest dalece bardziej złożona, niż chciałby tego Marks, można 
przystąpić do podsumowującej krytyki koncepcji de Beauvoir. Nim to 
uczynimy, należy jeszcze zaznaczyć, że zaprezentowane w poprzednich 
paragrafach analizy dotyczą ok. 10–15 proc. twórczości de Beauvoir, któ-
rą autor niniejszej pracy poddał krytyce. Z uwagi na wymogi formalne 
konieczne okazało się wybranie dostatecznie wąskiego, a zarazem pre-
cyzyjnie określonego aspektu wizji autorki.

Rozpoczynając podsumowującą krytykę, należy wyjść od pytania 
o  fundamenty systemu, które autorka implicytnie wprowadza lub za-
kłada. Kluczowym zagadnieniem będzie tu rozumienie człowieka. Brak 
jasnej antropologii zmusza do prób odtworzenia wprowadzonych do 
Drugiej płci założeń. W świetle przytoczonych w poprzednim rozdziale 
analiz można odczytać tę antropologię jako widzenie człowieka w  jego 
przygodności w  czasie, a  także postrzeganie jego istnienia jako wy-
padkowej oddziałujących nań sił. Może się on wyzwolić z  ich deter-
ministycznego wpływu jedynie poprzez kreację siebie, która za punkt 
wyjścia stawia nieograniczoną wolność w tejże kreacji i dążeniu do jej 
realizacji. Wszystko zaś, co ogranicza człowieka w samorealizacji, na-
leży obalić/zniszczyć/odrzucić –  czyli między innymi społeczeństwo, 
normy etyczne, uznanie istnienia dobra i zła, sumienie, „patriarchalne” 
instytucje społeczne, biologię istoty ludzkiej itd. Rozwiązaniem przybli-
żającym człowieka do jego prawdziwego celu jest rewolucja, dokonana 
już w ZSRR, która winna objąć cały świat – mniejsza bowiem o naduży-
cia rewolucjonistów, istotna jest sama idea.



6. Krytyka koncepcji Simone de Beauvoir 139

Z taką definicją człowieka nie sposób racjonalnie dyskutować. Mimo 
że nosi ona znamiona prawdziwości – postrzeganie człowieka jako bytu 
przygodnego w czasie – to całkowicie neguje wszystkie pozapopędowe 
i  pozareprodukcyjne aspekty naszego istnienia. Obierając ją za punkt 
wyjścia, w sposób nieunikniony dochodzi się do skrajnego relatywizmu 
moralnego i  poznawczego. Z  relatywizmem zaś nie da się prowadzić 
dyskusji opartej na zdroworozsądkowych argumentach – skoro bowiem 
wszystko jest płynne i zmienne, to będąc konsekwentnym, musimy od-
rzucić jednoznaczność pewnych wyrażeń, a zatem sama komunikacja 
okazuje się niemożliwa, nie mówiąc o dojściu do konsensusu.

Dodatkową trudnością jest mgliste używanie przez autorkę słów: 
„mężczyzna”, „kobieta” i  „człowiek”. Kobieta nie jest dla niej człowie-
kiem biologicznie ani społecznie. Mężczyzna zaś jest człowiekiem za-
równo biologicznie, jak i  społecznie. Co więcej, jest on też kreacją 
człowieka, lecz do tej kreacji mogą dążyć tylko ludzie mężczyźni, a dla 
kobiet, czyli fantazmatów męskiej świadomości, jest ona zamknięta. 
Trudno zrozumieć to dowodzenie. Nie można mieć jednak złudzeń 
i uważać, że de Beauvoir precyzyjnie przemyślała swoje tezy – nie mó-
wiąc o poddaniu ich próbie falsyfikacji. Powiedzmy zatem jasno, że cha-
os aksjomatyczny i pojęciowy obecny w koncepcji de Beauvoir pozwolił 
jej na wyprowadzenie fantastycznych teorii, które – mimo efektownej 
oprawy eseistycznej –  z logicznego i  naukowego punktu widzenia są 
niczym innym jak frywolną twórczością literacką, uchodzącą, niestety, 
w szerokich kręgach humanistów za filozofię najwyższej próby – spot-
kałem się nawet z określeniem Drugiej płci mianem „najgenialniejszego 
elaboratu filozoficznego”.

Mimo tak mocnej tezy już na wstępie krytyki należy pamiętać, że 
w  swojej twórczości autorka odwoływała się do koncepcji filozoficz-
nych, które są bardzo nośne. Powstaje zatem pytanie: czy ich użycie 
było uprawnione, czy też dopuściła się ona manipulacji? Jak już wyka-
załem, gdyby w pismach filozoficznych Marksa, Engelsa i Lenina doko-
nać zamiany i zamiast słowa „wyzyskiwacz”/„burżuj” podstawić wyraz 
„mężczyzna”, a  w zamian za „proletariusza”/„robotnika”/„niewolnika” 
wstawić „kobietę”, okaże się, że w samej strukturze myśli nie zachodzą 
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w zasadzie poważniejsze zmiany – pomijam kosmetykę tekstu i dobór 
przykładów, które niekiedy wymagałyby zrewidowania350.

Taki podział świata na dwie ścierające się siły – męską i żeńską – przy 
znacznej dozie dobrej woli i eufemizacji można nazwać uproszczonym, 
jeżeli przy tym pominiemy fakty tak oczywiste, jak: współdziałanie obu 
płci w dążeniu do jednego celu (obojętnie: indywidualne czy kolektyw-
ne), szeroką gamę zachowań niezwiązanych z płcią i od niej niezależ-
nych, status osobowy człowieka351, jak też samą prokreację. Z  uwagi 
na brak odpowiedniego udokumentowania strony faktograficznej w do-
wodzeniach de Beauvoir352 –  należy jej opis traktować jako system, 
o którym nie można powiedzieć, czy był, czy nie był korespondujący 
z  rzeczywistością. Z  pewnością w  wielu miejscach autorka dotknęła 
rzeczywistych i istotnych problemów, lecz co do ich interpretacji – pa-
trząc na przykład z punktu widzenia nauk społecznych – można mieć 
poważne wątpliwości. Również argumentacja opierająca się na zapew-
nieniach autorki, że „ktoś jej kiedyś powiedział” albo „sama widziała”, 
nie jest wiarygodna. O ile reportaż czy esej, będący między innymi wy-
razem ekspresji autora, może zawierać różnorodne techniki stylistycz-
nego wyrażenia siebie, które stanowią między innymi o estetyce tekstu, 
o  tyle praca mająca na celu poruszenie społeczeństwa prowadzące do 
fundamentalnych przeobrażeń musi być oparta na dobrze udokumen-
towanych faktach. W przeciwnym razie taki tekst staje się ideologicz-
nym manifestem rewolucyjnym, a nie traktatem filozoficznym. Niestety, 
Druga płeć, pretendując do miana traktatu, w rzeczywistości jest tylko 
manifestem przystrojonym w traktatowe szaty, co może być niewidoczne 
bez dokładnej analizy.

Kwestie poboczne – czy też bardziej szczegółowe – wynikające z meto-
dy i aksjomatów przyjętych przez de Beauvoir, przedstawione w poprzed-

350 Jest to oczywiście hiperbola, lecz ukazuje ona dostatecznie dokładnie, jaki był 
sposób rozumowania de Beauvoir i kopiowania przez nią Marksa. 

351 W personalistycznym rozumieniu osoby prezentowanym np. przez Karola Wojtyłę.
352 Przynajmniej kilkaset „faktów” przywołanych przez autorkę jest niesprawdzalnych, 

o czym już była mowa, a dla wykazania czego jestem gotów udostępnić własne notatki 
z wykazem rzeczonych konfabulacji.
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nim rozdziale, również nie wytrzymują krytyki, co zostało dowiedzione 
wcześniej, a w tym miejscu wspomniane jest jedynie dla porządku.

Cele stawiane w Drugiej płci – niestety, nie do końca wiadomo, przed 
kim lub komu – i metody zastosowane przy próbach ich uprawomoc-
nienia pochodzą zarówno z metodologii marksistowsko-leninowskiej, 
jak też są zwykłą manipulacją emocjonalną. Przywołane przykłady to 
studia przypadków, z  których wyprowadzone zostały tendencje ogólne 
– niejednokrotnie obejmujące całą ludzkość. Interesujące jest, że cele, 
które stawiała przed ruchami kobiecymi de Beauvoir, są tożsame za-
równo z celami Lenina odnośnie do poprawy sytuacji/położenia kobiet 
w  ZSRR –  przynajmniej na gruncie teoretycznym –  jak też z  celami 
współczesnego genderyzmu. Nasuwa to dwojaką refleksję: albo przez 
ostatnie sto lat nie zmieniło się w sytuacji kobiet nic lub niewiele, albo 
stawianych celów jest potencjalnie nieskończenie wiele, a zatem niepo-
dobna ich wszystkich zrealizować. Do odrzucenia przypadku pierw-
szego wystarczy elementarna wiedza historyczna. Druga możliwość 
prowadzi zaś do wniosku, że to, co nazywa się walką o prawa, jest niczym 
innym jak walką o  władzę, która nie może być zaspokojona, a  zatem 
o władzę totalitarną. Być może dlatego w ZSRR de Beauvoir widziała 
tytułowe „przedpola Edenu”. Nie wydaje się to dziwne, gdy weźmie się 
pod uwagę metody rozumowania i konstruowania przez nią argumen-
tacji. Za ich pomocą można udowodnić niemal wszystko, a jeżeli czegoś 
udowodnić się nie da, to znaczy, że stosunki/zjawiska za tym stojące są 
ukryte i nieuświadomione. Jeżeli dodatkowo analizę literacką traktuje 
się z niemal pełną dowolnością353, to nie trzeba być erudytą, aby można 
było udowodnić niemal wszystko – o ile pozostaje się w obrębie własnej 
narracji354.

353 Mam na myśli takie strategie lektury, jakie postuluje współcześnie Michał Paweł 
Markowski. Por. M. P. Markowski, Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie” 70 (2001) 
nr 5, s. 50–66. 

354 Dobrym przykładem takiej narracji są teksty Kingi Dunin. Por. K. Petryszak, 
Męskość według…, dz. cyt.
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Powyższe podsumowanie miało za zadanie zebrać główne myśli prze-
prowadzonej wcześniej analizy, bez ich uszczegóławiania, które zostało 
dostatecznie szeroko zaprezentowane w rozdziale piątym.

Konkludując, można zauważyć, że teoria de Beauvoir z  uwagi na: 
chaotycznie „wrzucane” na potrzeby chwili aksjomaty; metodę, której 
błędność została wykazana; wierne kopiowanie fundamentów ideolo-
gicznych najbardziej zbrodniczego totalitaryzmu świata; dowolne dobie-
ranie niesprawdzalnych „faktów”; niekoherencję; brak jasnego aparatu 
pojęciowego (nagminne ekwiwokacje); brak autokrytyki i prób poddania 
własnej teorii falsyfikacji – może być uznana za podważoną i obaloną, 
a wszelkie jej kontynuacje wymagają głębokiego sprawdzenia i ponowne-
go przemyślenia. 
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6.1. Druga płeć jako plagiat

Warto przyjrzeć się stosunkowi autorów czerpiących z Drugiej płci 
do tez w niej zawartych. Są one wielokrotnie uznawane za aksjomaty355, 
a de Beauvoir uznawana jest za ich autorkę, przez co bywa postrzegana 
jako swego rodzaju geniusz czy nawet „prorok nowego świata”. Po tym, 
co zostało już wykazane, trudno zgodzić się z tezą, jakoby struktura, ramy 
myślowe, idee, metodologia itd. Drugiej płci były oryginalnymi pomy-
słami autorki.

Stawiam zatem tezę, że Druga płeć, jako dzieło fundujące pewien rodzaj 
narracji o świecie, jest szczególnego rodzaju plagiatem. Ów szczególny 
rodzaj oznacza, że nie możemy mówić o  plagiacie na gruncie ochro-
ny własności intelektualnej. Natomiast możemy o nim mówić w takim 
sensie, że w kolejnych wydaniach Drugiej płci, a także w pracach powo-
łujących się na tezy w niej zawarte należałoby dokonać ogromnej pracy 
redakcyjnej, wskazującej, które myśli, wyrażenia, pojęcia, metody anali-
zy, przykłady itd. zostały zaczerpnięte przez francuską egzystencjalistkę 
i  jej apologetów od innych autorów – oczywiście ze wskazaniem kon-
kretnych odnośników bibliograficznych. Sądzę, że wówczas wiele osób 
– w razie chęci sięgnięcia po wskazane prace – odwołałoby swoje opinie 
o geniuszu i oryginalności de Beauvoir, a następnie poważnie się zasta-
nowiło, czy chcą za fundamenty swojej myśli brać ideologów kultury 
śmierci.

Mogłoby się również okazać, że pewne osoby tym bardziej zachwyci-
łyby się „głębią” przyjętych aksjomatów. Wtedy jednak dyskusja byłaby 
o wiele łatwiejsza, ponieważ – czego by Marksowi i Leninowi nie zarzu-
cać – prace, z których de Beauvoir kopiowała myśl, wydają się w porów-
naniu z Drugą płcią spójne i w zasadzie jednoznaczne, a pojęcia w nich 
używane bardzo często są opatrzone definicjami.

355 Por. literaturę podaną w paragrafach Oddziaływanie.





7. Dalsze perspektywy badawcze

Jak zostało już wspomniane, do napisania niniejszej pracy posłuży-
łem się ok. 10–15 proc. materiałów, które udało mi się zebrać na temat 
Drugiej płci i de Beauvoir. Aby zrozumieć fenomen ciągłego powracania 
w najnowszych publikacjach do tez autorki, prześledziłem główne ka-
nały przekazu i sposoby przekształceń, którym owe tezy ulegały. Wnio-
ski, które wyciągnąłem, są następujące. Przede wszystkim współcześni 
apologeci liberalnego feminizmu i/lub genderyzmu w dużej części ulegli 
kultowi jednostki – jest to widoczne również wśród studentów kierun-
ków humanistycznych, na przykład jeżeli coś napisała Julia Kristeva, 
Michael Foucault, Jacques Derrida czy Jacques Lacan, to dane tezy są 
przyjmowane jako pewnik, nawet jeżeli są po prostu pustosłowiem. Lista 
tego rodzaju autorytetów jest znacznie dłuższa i znajduje się na niej wie-
le nazwisk bardzo silnie związanych z  feminizmem drugiej fali, a na-
stępnie z genderyzmem.

Na tym tle dalsze perspektywy badawcze, które zamierzam podjąć, 
prezentują się następująco:

1. Doprowadzić do końca analizę krytyczną wizji de Beauvoir, tj. wy-
korzystać pozostałe materiały – nie zapomniawszy o zbieraniu nowych. 
Owe materiały obejmują takie grupy zagadnień jak (są to robocze nazwy, 
które figurują w moich notatkach):

(a) nowa biologia – tezy, które stawia autorka, pozwalają na wpro-
wadzenie poważnych zmian do podręczników anatomii ludzkiej czy 
zoologii;

(b) historia – w tym wypadku też można pisać podręczniki od nowa, 
a poczet władców Polski należałoby zacząć od stwierdzenia, że Mieszko 
I był seksistą, homofobem i protoplastą kapitalisty;

(c) filozofia – materializm dialektyczny, mimo że jest jednym z fila-
rów, to nie jest jedynym prądem filozoficznym, do którego de Beauvoir 
się odwoływała;
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(d) logika i  metodologia –  w niniejszej pracy dotknęliśmy jedynie 
metod argumentacji, manipulacji i dowodzenia, którymi posługiwała się 
autorka;

(e) psychologia i psychoanaliza;
(f) polityka;
(g) antropologia i wiedza o kulturze.
2. W  podobny sposób przeanalizować i  poddać zobiektywizowa-

nej krytyce teksty głównych przedstawicielek francuskiego feminizmu 
materialistycznego, między innymi Christine Delphy, Monique Wittig, 
Lucy Irigaray, Colette Guillaumin i innych.

3. Następnie przestudiować uważnie feminizm/genderyzm anglosa-
ski do roku 2000 – oczywiście uwzględniając jedynie najważniejsze au-
torki i teksty.

Tak zarysowana perspektywa badawcza pozwala w najbliższych latach 
podjąć problem rzetelnej dyskusji z prezentowanym przez wskazane po-
wyżej środowiska światopoglądem, który w szatach filozoficznego i an-
tropologicznego słownika wymyka się próbom uchwycenia.

Wydaje się zatem, że podważenie czy obalenie korpusu, na którym 
opierają się pozostałe – i szybko mnożące się – teksty, jest podejściem 
bardziej racjonalnym niż punktowe szermierki słowne ze współczesnymi 
apologiami starych haseł. W tym wypadku zdaje się, że warto skorzystać 
z doświadczenia Heraklesa.
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Abstrakt

W pracy przedstawiono zagadnienie stosowania założeń materia-
lizmu dialektycznego w  Drugiej płci autorstwa Simone de Beauvoir 
w oparciu o teksty źródłowe i ich zestawienie. Celem pracy było wyka-
zanie zbieżności i zależności pomiędzy pismami Karola Marksa, Fryde-
ryka Engelsa i Włodzimierza Lenina a Drugą płcią Simone de Beauvoir.
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(Footnotes)

1  Wyróżnienia – K. P.
2  S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 523.
3  S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 20.
4  K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 185.
5  S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 107.
6  K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 185.
7  S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 141.
8  K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 197.
9  S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 516.
10  K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 185.
11  K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, dz. cyt., s. 186.
12  S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 782.
13  S. de Beauvoir, Druga płeć, dz. cyt., s. 779.
14  K. Marks, Kapitał, dz. cyt., s. 782.
15  K. Marks, Kapitał, t. III, cz. 2, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła 

zebrane, t. 25, cz. 2, tłum. E. Lipiński, J. Maliniak, M. Jaroszewski, War-
szawa 1984, s. 561.




