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ЕваКрасковска.Гендерныйдискурсвлитературе,критикеитеориисла-
вянскогомиранастыкеXX-гоиXXI-говеков

Встатьепредставленыважнейшиеаспекты„гендерногоповорота“всла-
вянскойлитературе,критикеитеориинастыкеXX-гоиXXІ-говеков.Впервую
очередьвобсуждаемыйпериоднаступилповороткженскости,вызванныйтаки-
мифакторами,каквлияниезападнойфеминистическоймысли,развитиеисследо-
ванийтрадицииэмансипациииженскогописательствавПольше,новыетенден-
циивзападнойгуманитаристике,gendermainstreamingвполитикеЕвропейского
Союза.Авторкраткохарактеризуетсходстваиразличияисторическихусловий
развитияфеминистическогодискурсавславянскихстранах,адалеесосредота-
чиваетвниманиенапериодеполитическойтрансформациив90-хгг.XX-говекаи
вследующемдесятилетии.

Встатьерассуждаетсяоразличияхвполитическихикультурныхдетерми-
нантах,которыевтовремявлиялинагендерныйдискурсвюжно-,восточно-и
западнославянскихстранах.Такжеподчеркиваетсярольмеждународныхпроек-
товиформобменамыслямииопытомвразвитииданногодискурса.Взаключении
авторакцентируетвниманиенавопросах,связаныхсэмансипациейсексуальных
меньшинств.

СтатьябыланаписанавполовинепервогодесятилетияXXI-говекаипред-
ставляетсобойточкузрениятоговременикасательнообсуждаемыхвопросов.
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EwaKraskowska.TheDiscourse ofGender inLiterature, Literary criticism
andTheoryintheSlavicWorldattheTurnofthe21stcentury

Thearticlepresentsthemostimportantaspectsofwhatiscalledthe„genderturn“
–thegendercriticismapproachinSlavicliterature,literarycriticismandtheoryatthe
turnofthe21stcentury.Thisperiodsawaturntofemininity,inspiredby,forexample,the
impactofWesternfeministthought,thedevelopmentofresearchofthePolishtraditionof
emancipationandwomen’swriting,newtrendsinWesternstudiesintheareaofhumani-
ties,orgendermainstreaminginEuropeanUnionpolicies.Theauthorbrieflycharacter-
izesthesimilaritiesanddifferencesinthehistoricalconditionsforthedevelopmentof
feministdiscourseintheSlaviccountries,andthenfocusesontheperiodofthepolitical
transitioninthe1990sandthesubsequentdecade.Sheindicatesvariouspoliticaland
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culturaldeterminantsofthegenderdiscourseofthistimeinthecountriesofSouthern,
EasternandWesternSlavdom,emphasizingtheroleofinternationalprojectsandplat-
formsforexchangingideasandexperiencesinthecirculationofthisdiscourse,tofinally
indicateissuesrelatedtotheemancipationofsexualminorities.

Sincethearticlewaswritteninthefirsthalfofthefirstdecadeofthe21stcentury,the
issuesarepresentedinthattimeframe.

Key words:discourseofgender,slavicliterature,literarycriticismandtheoryatthe
turnofthe21stcentury

I.
Вредицасферинаобщественияживотинаукатаосезаемото„завръщане

къмпола“ (gander turn) се превръща в единот най-характерните симво-
линаполитическататрансформация,коятообхващастранитеотСреднаи
ИзточнаЕвропавпериоданасвалянетонакомунизма,кактоиследнеговия
официален,макарнесъвсемреаленколапснаграницатамежду80-теи90-те
годининаXXвек.Товазавръщане,вкоетохудожественаталитератураи
свързаниятснеякритическиакадемичендискурсизиграватизключително
важнароля,настъпваподвъздействиенацялкомплексотфактори:вътреш-
ни – свързани със спецификата на засегнатите от промяната държави, и
външни–внесени,апонякогадориналожениотнаднационалниструктури
иевропейскиидеи.Средтезифакторитрябвадаотбележимпредивсичко:

1.Адаптацията,авпоследствиелокалнатареконтекстуализацияназапад-
нияфеминизъмкактовнеговатаидеологическа,политическаиобществена
форма,такаиподформатанафеминистичнитеории,базиранинахумани-
тарнииобщественидисциплини.

2.Развитиетонаизследванията,посветенинаженскатаеманципацияи
творчествонаместнониво(създаваненат.нар.her-storey).

3.Постструктуралисткотозавръщаневхуманитарнитеиобществените
наукисакцентвърхунеопсихоанализата,деконструктивизма,новияисто-
ризъм,теориятанадискурситенаМишелФуко,джендъртеориятаикуиър
теорията.

4. Асимилацията на постмодернистичната естетика в литературата и
изкуството.

5.Последствиятаотвъздействиетонамеждународенинструментариум
(декларации, конвенции, програми, специализирани агенциии т.н.), най-
веченаполитикатанаЕСисвързанитеснеядирективинаЕвропейската
комисия,адресиранипредивсичкокъмновоприетитеикандидатстващите
заприсъединяванестрани,коитоформулиратпринципитенат.нар.gender
mainstreaming,т.е.включваненавъпросазаравноправиетонаполоветев
общественияживотчрезосигуряваненаправни,политическииикономи-
ческиусловиязареализиранетонатоваравноправие.

Вдокументите,засягащипоследниявъпрос,ставадумазавъвежданена
процедури,коитодагарантиратравенствотомеждумъжетеижените,иза
системнонасърчаваненадейностите,целящипромянанаполовитестерео-
типи,елиминиранепроявитенаполовадискриминация,кактоирегулярно
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проследяваненанапредъкавтазиобласт1.Напрактикаставадумазаизрав-
няваненашансоветенаженитевъввсичкисферинаобщественияживот,
зададостигнатнивата,докоитомъжетевсъщитетезиобществасеиздигат
безспециалнаправнарегулация.Съвременното„завръщанекъмпола“ена
първомястозавръщанекъмженскостта,изследваниятанамъжкияполса
второстепенни.Впоследновреметовазавръщанесепревръщавзадълбо-
ченарефлексиянаидентичносттаисубективизма,основаващасекактона
теорията,такаинаобщественияинаученpraxis.

В постсоциалистическото академично пространство Gender Studies
честовключватилиизместватWomen’sStudies.Причинитезатоваявление
сакомплексни,ноеднаотнай-същественитее,чеизследваниятанаженс-
косттасесвързватеднозначносфеминизма,койтовнашиямакрорегионне
серадванадобраслава.КъмGenderStudiesнаучнатаобщностпроявявав
значителнопо-слабастепенпротекционизъмилидискредитиране.

Щосеотнасядовътрешните,националноспецифичнимеханизми,моти-
виращи „завръщането към пола“, те са етнически, религиозно и морал-
но детерминирани и затова са различни в различните части на Европа.
Феминистичниятдискурс,койтовЗападнаЕвропаивстранитеотСеверна
Америкаимапопринциппостоянноразвитие,вславянскитеинеславян-
скитестраниотСредно-ИзточнаЕвропа,вследствиенавъздействиетопър-
воначалнонаимпериализма,апосленакомунизма,имаразлична,нетака
„линейна“ динамика.На Запад той сеформира като елемент от големия
модерен наратив, води началото си от еманципаторските инициативи на
Просвещението,минавапрезмеждународнотосуфражисткодвижениена
преломамеждуXIXиXXвекипърватафеминистичнавълна,презпосте-
пеннотопризнаваненаактивниипасивниизбирателниправанажените,
презфеминизмаотвторатавълнапрез60-теи70-тегодининаXXвек,и
стигадовътрешноразнообразния,групирансдруги„дискурсинамалцин-
ствата“, сбор от обществено-културни явления на прелома междуXX и
XXIвек.

XIXвек,койтоетакаважензаформиранетоиосъществяванетонаидеи-
тезапредоставяненаженитенадостъпдообразование,авпоследствие–и
затяхнотогражданскоравноправие,вславянскиясвятпротичапоразли-
ченначин.Липсатанадържавенсуверенитетнаотделнитенароди,коло-
низаторскиятнатискнаимпериите:Османска,РускаиХабсбургска,както
и различията и конфликтите на етническа, религиозна и класова основа
ставатпричинаженскотодвижениетукдасеконсолидиравременно(както
напримерпрезвторатаполовинанаXIXвеквПолша)иоколовъпросаза
независимостта.Тезиисторическипредпоставкиоставятдълбокиследив
съзнаниетонаобщносттаинесъмненосепроявяватиднес.

Върху променената политическа карта на Европа презмеждувоенния
периодзначителначастотславянствотосеотварязавлияниеотстранана
идващитеотЗападапроженскиимпулси,ноедновременностовасепроявя-
вановфактор,койтоимаключовозначениезаразвитиетонафеминизмана

1Срвн.напримердокумента„Incorporatingequalopportunitiesforwomenandmen
intoallCommunitypoliciesandactivities“,www.europa.eu.int.
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Старияконтинент.СъздаванетонаСССР–първата„пролетарска“държа-
ва,ипоследвалоторазрастваненаполитическатадоктринанакомунизмав
т.нар.прогресивнизападниобществавнасяталтернативнанадотогавашни-
тееманципаторскитрадициисоциалистическаверсиянаравноправиетона
жените.СледЯлтенскатаконференциятозимоделсеразпространявавъв
всичкистраниотт.нар.Източенблок,катопотозиначинподкрепяфикция-
танарежима,споредкоятовсичкиформинаборбанаженитезапремахва-
ненаполоватадискриминациясабезпредметни.

Паданетонакомунизманеликвидираавтоматичнополитическите,ико-
номическитеикултурнитебариеримеждуевропейскияИзтокиЗапад,но
отваряграницитезасвободнодвижениенаидеи.Втозимоментстихий-
ността, експанзивносттаи атрактивносттанафеминистичниядискурс се
задействатсцялатасимощ.Запореденпъттойразкривасилатасидатран-
сформира обществата и бързо става най-съществен елемент в политиче-
скитедебативпосткомунистическитестрани.Важнаинспириращароляза
феминистичнитеидеиикултуривславянскитедържавиизиграватвнесе-
нитеотЗападатеории,доктрини,постулатиимоделинадействие;бездаса
преминалисамостоятелнопрезвторатавълнанафеминизма,вкраянаXX
вектезистранипреминаватпрезускоренкурспоеманципациянаженитеи
съпътстващитеготеоретичниспекулации.

ВъзприеманетонафеминизмаотвторатавълнавславянскаЕвропанее
равномерно.Най-рано,ощевкраяна70-тегодининаXXвек,товаявление
сенаблюдававбившаЮгославия,закоято,вследствиенапоследователна-
таантисъветскаполитиканаЙосипБрозТито,ехарактернонай-широко
отварянекъмЗапада.ПотовавремевБелградиЗагребсесъздаватсилни
феминистичницентрове,авхудожественаталитератураизлизатнапреден
планписателки,коитоопределятженскатасъщностпоновначин(Лукич
1996).След1989г.феминизмътотзападентипобхващамълниеносноака-
демичните среди вПолша, разпространявайки се и в политическия, и в
обществения,ивартистичниядискурс.Колкотопòнаизтоквславянския
святпрониква,толковаповечепрепятствиясрещатозивнесенфеминизъм
и толковапо-голяма става ролятанаместнитефактори в оформянетона
неговите национални варианти.А знаменателниятжест – най-напред на
р е в о лю ц и о н н о ис е н з а ц и о н н о откриваненазападнияфеминизъм,
кактоинад и с ко н т и р а н е (врамкитенавъзможното)нанеговотоусво-
яване,апосле–над и с т а н ц и р а н е отнегоитърсененасобственипъти-
ща–еповтарянпрез80-теи90-тегодининаXXвекотредицаизточно-и
средноевропейскиписателки,активисткиитеоретички.

II.
Най-голямодистанциранеотвторатавълнанафеминизмасезабелязва

наБалканите,иособеноврегионанабившаЮгославия.Товаелогично
предвидфакта,четукфеминистичниятдискурссеразвивакактоподнейно
влияние,такасъщопаралелноинезависимосъс/отнея.Можедоридасе
приеме,чеясъосновававЕвропапрез70-теи80-тегодини,главнонаака-
демичнапочва.Либералниятсоциализъмвюгославскивариантулеснява
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локалнатациркулациянаидеите,раждащисевпрогресивнитекръговена
западните интелектуалци, но също така оказва сериозно влияние върху
профила на местната антикомунистическа опозиция. Казано най-просто,
независимият югославски интелектуалец (от двата пола) в ъ з п р и е м а
м а р к с и з м а  в духа на Алтюсер2 и франкфуртската школа, и този дух
проличаваивпрофеминистичнитекръгове.Самиятпартиенелит,особено
хърватският,през70-тегодинисеотнасядотакавастепенпозитивнокъм
феминистичнитедвижения,чеподкрепяфинансовотехнитеконференции
и публикации, а „размразяването“, което настъпва след смъртта наТито
през1980г.,водидозасилваненамеждународнитеконтактивкултурно-
тоиакадемичнотопространство.КактопишеСветланаСлапшак,„всеки,
който беше значима фигура във феминизма по онова време, идваше в
Дубровник,аюгославскотоотношениекъмтеориятаособенонафренския
феминизъм беше на онези конференции доста впечатляващо“ (Слапшак
2005Страница?)

Товадвойнооплитане–внеомарксизмаивъвфренскитетеории,иосо-
беновнеопсихологията,трайномаркирабалканскияакадемичендискурс.
СнегоможедасеобясникактофеноменътСлавойЖижек,такаимасовото,
повечеилипо-малкосполучливоприлаганенатеорията,понятиятаиспе-
цифичнияжаргоннаЛаканиКръстевавтворбитенатамошнителитерату-
роведиикултуроведи.Визследваниятаподзнаканаджендър,инспирира-
нииототличнопознатитеиизобилнопревежданинаБалканитеконцепции
наДжудитБътлър,товадвойнооплитанееособеносилно.

От компаративнославистична гледна точка може да се каже, че що
се отнася дофеминистичната мисъл и естетиката наженскостта, въпре-
ки че тяхното непосредствено въздействие върху другите социалистиче-
скистранипреди1989г.енулево,апрезпървитегодиниследсмянатана
строя–незначително,значениетонаюгославскаталитератураитеорияза
нашиярегионотЕвропаепионерско.Когатопрез2003г.излезенаполски
известниятроманнаДубравкаУгрешичЩефицаЦвеквлапитенаживота
(ŠteficaCvekuraljamaživota),нибешемноготруднодаповярваме,четойсе
епоявилворигиналнатасиверсиявЗагребпрез1981г.!Пародийнотоотно-
шениекъмтрадиционнатаформаналюбовнияроманвкомбинацияслите-
ратурнататехникаpatchwork, кактоиобразътна главната героиня,която
търсижитейскарецепта,четейкиМадамБовариицветниженскисписа-
ния, позволява да открием в книгата един от най-интересните примери
за средноевропейска постмодернистична и същевременнофеминистична
литература.Всъщотовремеполскитеписателки(сизключениеможебина
КристинаКофта,коятонеетолковасмелавромановотоекспериментиране)
немогатидамечтаят,четолковарискованасмесицаотелементиможеда
имосигурисъщественпазаренуспехилитературенпрестиж.

Къмнастоящиямоментизследваниятанакултурнияполвбалканския
регионпреминаваподзнакананеотдавнашнатавойнаинейнитепослед-
ствия,коетоеочевидно.Голямовниманиесеобръщанавторичнатастра-
тификациянапола,проявяващасевразделяненаобщественотопростран-

2ЛуиПиерАлтюсер(1918–1990)–френскифилософмарксист.–Б.ред.
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ство на патриархално – маскулинизирано, централно, националистично-
етническо,опресивноимилитаризирано,иженско–периферно,лабилно,
миролюбиво, феминистично, нивелиращо етническите и националните
разделения.Особеноинтересниизглеждатслучаитенаразмиваненаграни-
цитемеждутезипространства,напримеркогатонационалистично-патри-
архалният дискурс присвояважанрове и теми, типични за т.нар. женска
литература(Иванович2000).Другахарактерначертанавъпроснитеджен-
дър изследвания са честите препратки към антично-средиземноморското
наследствоиизтъкванетонанепрекъснатосттананякоитипичнополови
културниструктури–напримерпогребално-оплаквателнитепрактики,гри-
жатазаматериалнотонаследствоотминалото,сетивно-материалнатаорга-
низациянажизненотопространство(Сереметакис1993;Слапшак2005).И
най-сетне,завръщанетокъмженскотозасилваопититедасепредефинират
културнитеконструктинамъжкото,коетосеоказваизключителнообеща-
ващпроектвстранистолковамощен,вкорененвисториятаиутвърдилсе
вобществотопатриархат(Слапшак2003;Камбуров2003).

ЗастранитеотбившаЮгославияцезуратана1989г.имадалечепо-мал-
ко значение в сравнение с другите държави от Средно-Източна Европа.
Тукнепаданетонакомунизма,аразпаданетонамултиетническиядържа-
венорганизъмивоеннитеконфликтипрез90-тегодининаXXвексаклю-
чов,травматиченколективенопит,осезавамгодининаред.Демонтирането
на съветската империя също не се извършва моментално – Горбачовата
перестройкаигласностдаватначалотонатозипроцеспрез80-тегодини
наXXвек,кулминационниятмоментнастъпвапрезлятотона1991г.,но
финалътмуеощедалече.Краятна80-теи90-тегодининаXXвексъщое
период,вкойтозападниятфеминизъмпроявяваголяминтерескъм„съвет-
скатажена“ияподлаганамногоаспектниизследвания.Горбачовиятлибе-
рализъмстимулираосъществяванетонаконтролиранинаучнииинтелекту-
алниконтактисъсЗапада,аемигрантскатадейностнарускитедисиденти
(включителнонаженисфеминистичнаориентация,катоТатянаМанолова
иЮлия Вознесенская) допринася за верификацията на формиращата се
картинанасъветскатадействителност.Затованеечудно,чеместнаталите-
ратураикритикасравнителнобързореагиратнатезисигналииимпулси.
Заразвитиетона съвременнатарускаженскапроза съществено значение
има1988г.,когатоналитературнатасценаизлизаформациятанаНовите
амазонки–писателки,коитосъссъвместниусилияуспяватдадостигнат
дочитателскотосъзнаниесноваженскачувственост,тематикаипоетика,
публикувайкинарегулярниинтервалиотвремеантологиисъссвоетотвор-
чество (ЛюдмилаПетрушевска, СветланаВасиленко). Тяхната проза все
ощеекоректив замладитепоколенияписателки: както за тези, които се
отнасяткъмнеяпозитивно,такаизаонези,коитополемизиратснея.От
друга страна, събитиятапрез следващите десетилетия – ератанаЕлцин,
диктатуратанаЛукашенко,КучмаиПутин–безсъмнениезатруднявати
усложняватситуациятазафеминизмавРусия,УкрайнаиБеларуснесамо
порадиполитическипричини,ноипорадифакта,чевместнитепатриар-
хатисеизвършватсвоеобразнипроцеси.Отеднастрана,наблюдавамеоче-
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виднадеградацияидегенерациянамъжкотовличноизмерение(алкохоли-
зъм,безработица,растящаролянаженатакатоединственизточникнадохо-
дивсемействотоивсепо-честосамотномайчинствопособственизбор),
отдругастрана,виждамезасилваненакултакъммъжкитеценностивпуб-
личнияживот(управлениена„силнатаръка“,възражданенаимперските
стремеживРусия,авдругитеобластинаживота–девалвациянаженското,
проявяващосевкомерсиализациянаженскототяло,всексисткареторикав
масмедиите,вувеличаванеброянапрестъплениятанасексуалнаоснова)3.
Всичкитезиобстоятелства–асигурноиощемногодруги–немогатдане
повлияятнаспецификатанаджендърдискурсавтамошнителитературии
пространствата,свързанистях.

Литературоведските джендър изследвания в тази част на славянския
святвечеиматзначителнипостижения.Изключителнодобресеразвиватв
украинскитеакадемичницентрове(Киев,Харков),къдетоизследователски-
ятинтерессеконцентриравърхувъзстановяванетонаместнататрадиция
наженскописане(тукпрез90-тегодининаXXвекзажалоствечепокой-
натаСоломияПавличкопровеждапионерскиизследваниявърхутворчест-
вотонаЛесяУкраинка),аинвазиятанановитеженскиперавлитературата
(Забужко,Сняданко,Повалиева,Матиосидр.),коитоуспешносеконкури-
ратс„маскулинизираната“прозанаАндруховичиПашковски,осигурява
новистимулизаразвитиетонатазилитературоведскаобласт.ЗадМосква
иКиевбързаМинск, къдетомладитеписателкисъщосавлитературния
авангард–ЕваВежнавец,ВалжинаМорт,ОлгаГапеева.

Инакрая–западнитеславяни–Полша,Чехия,Словакия.Товаезона,
коятосеотличавасъссравнителнопо-голямаполитическаиикономическа
стабилност,изанеягодината1989-а–кактоизадругитесоциалистически
държавиотСреднаЕвропа,отГДРдоРумъния–бележиистинскипрелом,
който засяга и феминистичното съзнание и дейност. Още помним 80-те
годининаXXвек,когато,привлечениотекзотикатанаантикомунистиче-
ския полски и чехословашки ъндърграунд, вПолша пристигаха западни
феминисткии се сблъскваха със стенаотнеразбирателствоот странана
ангажиранитевполитическатаопозицияжени.Първоесвободата–обяс-
нявахаимпоследните.Сфеминизмащесезаемемпо-късно–акоизобщо
сеокаже,чениенужен.Иеточеощепървитемесецинадемокрациятав
Полшапоказаха,чебезфеминизмаженскиятвъпроснямашансоведадос-
тигнедоглавноторусло.Втозиконтекстсеоказвазнаменателноизказва-
нетонаМарияЯньон–някогамарксистка,следтовахерменевт,днеспред-
водителканапореднотопоколениеадептинафеминистичнитеиджендър
изследвания:„Презцелиясиживот–казваЯньонотперспективатана1999
г.–съмприемалаотчетливоторазделяненанещатанаважниималоважни:
вусловиятанаробствоважнисастремежитекъмнезависимост,маловажна
еборбатазаправатанажените.Вкраяна80-тегодинипроповядвахтова

3Някоизападниизследователкинафеминизмаощепрез90-тегодининаXXвекговорят
за„агресивнаре-маскулинизация“напостсъветскотообщество(срв.Атууд1996).Подобна
картинавиждамевнай-новитеизследвания,посветенинакултуратанамъжкотовпостсо-
циалистическитестрани(Николова,Прингъл2003).
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разбиранеповременафеминистичнитедискусиивЗападенБерлин,къде-
тотърпеливообяснявахнаженитеотсвободниясвят,четехниятначинна
мислененесевписвавполскатадействителност.„Солидарност“,упорствах
аз,трябванай-напреддасеборизанезависимостидемокрациязацялото
обществоичакследтовазаеднощесезаемемсвъпросазажените.Няколко
годинипо-късно„С“наистинасезаесвъпросазажените–всичкизнаемс
какъврезултат.Оказасе,чевсвободнаПолшаженатанеечовешкиинди-
вид,а„семейносъщество“,коетовместосполитикатрябвадасезанимава
сдомакинство“(Яньон1999:25).

Стозипроблемнесе сблъскватнапримерфеминисткитевУкрайнаи
Беларус–тезнаят,ченищонетрябвадасеоставязапосле,чефеминис-
тичнатамисълидейностсазадължителниелементинавсякапрохождаща
демокрация.Щосеотнасядостатутанафеминизмаиджендърпроблема-
тикатавполскаталитература,критикаитеория,отеднастрана,можедасе
говоризазначителноукрепваненатезинасокивкултурнотоиакадемич-
нотопространство,отдругаобаче,редицаангажираниснеяизследовате-
ли сигнализират за появата на видимипризнацина криза;ИнгаИвашув
директно говори за„прекъсване на десетилетието на полския фемини-
зъм“(Ивашув2005:57).Това„прекъсване“седължипредивсичконазна-
чителнотофрагментираненафеминистично-джендъровитеизследвания,в
коитодоминиратсравнителноскромнииндивидуалнипроекти,алипсват
мащабнисъвместниинициативи.Дориследпървия,изпълненсентусиа-
зъмпериодотначалотона90-тегодининаXXвек,творчествотонажените
сякашизпадавзастой,задоволявайкисезамоментастривиалнипсевдофе-
министичничетивавстилКатажинаГрохолаиделегирайкивчитателските
нишималобройнитеавтентичниисмислениженскигласове(ИнгаИвашув,
ИзабелаФилипяк,ТамараБолдак-Яновска).

Най-трудномиедапреценяситуациятавЧехияиСловакия.Отедна
страна,тамженскатапрозаотпазарнагледнаточкаимадобрипозициии
кактопоказваслучаятсЕваХаусерова, срещадобърприемотстранана
широката читателска аудитория, ориентирана към популярната литера-
тура.ВСловакия,благодарениенаобществотооколосписание„Аспект“
(„Aspekt“),феминистичнататеорияикритикасеразвиватдобре,множатсе
постижениятанаместнитеизследователииизследователки,кактоипреве-
денитетекстове.Въпрекитовавсамосъзнаниетонаавторкитеиизследо-
вателкитеотонзирегиондоминирачувствотозанякаква„безполезност“
нафеминизмавчешкияисловашкияполитически,общественикултурен
контекст.Закаквониетозифеминизъм(взападниямувид),случваседа
отбелязват,следкатотуквсъщностнечувстваменякакъвконкретеннатиск
отстрананапатриархата,следкатоунасженитесерадватнанезависимост,
свободанаизбораи…либералноправонааборт.Втозиконтекстсаинте-
ресниизказваниятаначешкитереспондентки,анкетираниотзападниизсле-
дователкинафеминизмавпосткомунистическитестрани:„Въввсякаедна
посткомунистическастранастепентанаразвитие[нафеминизма–б.ред.]е
различна–казваеднаоттях.–Товаразвитиесеосъществявабезпроблемно
вЧехиянапример,ноаковземемПолша,таметрагедия–налиразбирате,
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товаехристиянскадържава.Феминизмъттамеважен,нонямамногошан-
сове,защотоимазаконисрещуабортитеитаканататък“(Капуста-Пофахл
2002:66).Идефактовобщияпейзажнаславянскатапосткомунистическа
действителноствбившаЧехословакиясезабелязваткатоизолиранслучай
сравнително–подчертавам,самосравнително–„омекотени“патриархал-
ниценности.Възможноевсепакнормитеистандартитенапатриархата
дасадотакавастепенвътрешноприкритиотпроженскотообщество,че
техниятнатискданесеусещаилидасеусещавпоносимастепен.Трябва
дасепомнипредивсичко,чеПолша,ЧехияиСловакиясастранисъссрав-
нителностабилнадемокрация, апритезиусловиявсичкинемасовидис-
курси, включителноджендърдискурсът,могатда серазвиватбезинсти-
туционалнипречки,сблъсквайкисеединственосконтраударитеотстрана
на консервативните, традиционалистични и/или националистични нрави
иколективносъзнание,апонякогаиотстрананапокровителстващияги
либералендискурс.Востаналитечастинаславянствотоситуациятаневи-
нагиетолковакомфортна.

III.
Идея,мисъл,слово,картина–затяхнямаграници.Доривстремящите

секъмпълнаизолациятоталитарнирежимитенамирахаинамиратпро-
луки,презкоитодасеизмъкнатнавънилидасепромушатвътре.Вглоба-
лизиращиясе святна електроннатакомуникациядискурситесеразпрос-
траняват с непостижими преди това размах и свобода – и се превръщат
вистински„пътуващи“дискурси(travelingdiscourses;Гал2001).Товасе
отнасяизафеминизма.СпоредСюзънГал„важноедасеотбележи,чене
самоместнитеусловиямотивиратдвижението.Отчаститозависиоткрос-
националноторазпределениенадискурситевтекстовете.Тезитекстовесе
разпространяватчрезмасмедиите,чрезпопуляризиранетонаполитически
практики и с помощта на пътуващи активисти, коитоможе едновремен-
ностовадасаитрудовимигранти,учени,журналистиилитуристи“(Гал
2001).Тази„мобилност“натекстовете,разпространяващифеминистична-
таиджендърмисълиз славянския свят, доскоробешедостаограничена
иеднопосочна–извършвашесечрезабсорбиранеиреконтекстуализация
натеориитеитворбите,коитосесъздаваханаЗапад.Западътотсвоястра-
наотсамотоначалонатрансформационнитепроцесипроявявашеинтерес
къмстранитеотСреднаиИзточнаЕвропасогледнакултурнитепромени
в ролите на пола, за което свидетелстватмногобройните конференции и
изследователскипроекти,посветенинатазипроблематика,кактоитворби-
те,коитояпопуляризират4.Безсъмнениетозидвустраненобмен,макарда
неминавашебезпроявинавзаимнонеразбирателствоиизвестнахаотич-
4Въввръзкаслитературнатапроблематикаотгледнаточканаджендъртеориитетрябвадасе
отбележиспециалнотомътEngenderingSlavicLiteraturesот1996г.(eds.ChesteriForrester).
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ностнадейностите5,бешемногополезензадветестрани.Парадоксалене
фактът,чепрез90-тегодининаXXвекпосткомунистическитефеминис-
тичнидвижениясравнителнослабосеинтересуватедноотдруго:отсъс-
тоянието,вкоетоса,отприликитеиразличиятапомеждуси,отвъзмож-
ноститедапредприематобщидействия.Товазасяганай-вечедвижението
наидеи,научнотосътрудничествоициркулациятаналитература,анетол-
кованаполитическипрактики,коитовпрочем,особеноследIVсветовна
конференциянаженитевПекинпрез1995г., са значителнопо-консоли-
диранивтазичастнаЕвропа,коетоличиотмеждународнитеакциисрещу
търговиятасхора.

Съществуват, разбира се, каналииплатформи,благодарениенакоито
впо-голямаилипо-малкастепенсеосъществяваобменнаинформацияи
циркулацияна текстове в рамкитена обхванатата отпроцеситенапост-
комунистическитепроменитеритория.Такаваплатформабяхаисафеми-
нистичните списания (белградската „ПроФемина“/„ProFemina“, полските
„Катедра“/„Katedra“,„Пелнимглосем“/„PełnymGłosem“,„Задра“/„Zadra“,
словашкият „Аспект“ и др.) – обикновено едни от първите предвестни-
цииинициаториназавръщанетокъмпола,кактоисписаниятас„интер-
културна“насоченост(вПолшатазироляизпълняватнапримерлодзкият
„ТигелКултури“/„TygielKultury“,шчечинските„Погранича“/„Pogranicza“
илюблинските„Креси“/„Kresy“),вкоитомогатдасенамерятпреводина
литературнитворби,есета,очерциидругитекстовенатворци,критиции
изследователиот славянския свят.Огромнароляв трансграничнатацир-
кулациянасъседнилитературииграепазарътнапреводи,който–съдейки
поситуациятавПолша–вечеусещаизвестнопренасищаненапреводиот
английскиезикитърсивъзможностдазапълнинякоинишислитературите
на„малките“езици.Отделниместнииздателствазапочватдасе„специа-
лизират“вславянскиипосткомунистическиавторииавторки–например
„Джево Бабел“ („Drzewo Babel“), „Швят Литерацки“ („Świat Literacki“),
W.A.B.,„Видавництвочарне“(„WydawnictwoCzarne“)съссвоятапоредица
„Европейки“(„Europejki“);пространниматериалинатемапишещитежени
оттезистраниредовнопубликуват„ВисокеОбцаси“ („WysokieObcasy“)
(приложениекъмдоминиращиянаполскиявестникарскипазарседмичник
„ГазетаВиборча“).Благодарениенауспешнитепромоциинакниги,орга-
низираниотнякоииздателствавсътрудничествосмедииикнижарници,
коитовсепо-честоразширяватобхватанадейносттасиисепревръщатв
кафе-книжарницисчиталняидискусионниклубове,бешеосигуренуспе-
хътнаполскияпазар запрозатанаДубравкаУгрешич,ВедранаРудани
ОксанаЗабужко.
5Напримерциркулациятана текстовеи авторив голяма степен зависешеот товакойот
академичните кръгове разполага с развитамрежа отмеждународни контакти и с достъп
досредствазасобствениизследвания,накойотчуждитеезициможедачете,кактоиевен-
туалнодарецензираи/илипревеждатворбиотдаденаобластилидапубликувасобствени
текстове.Голямо значениеимаше (иима)и активносттана творците, интелектуалцитеи
политиците,работещивемиграция.



132 ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Естествени съучастници на този тип инициативи са неправителстве-
нитеорганизацииифондациите,финансовоподкрепящипроектиотрода
на„EastTranslatesEast“ (например„Сорос“,Фондация„СтефанБатори“,
будапещкото„Отворенообщество“),европейскитерамковипрограми,ака-
демичнитеинезависимитецентровезафеминистичнииджендъризследва-
ния,кактоиместнитеславистичнинаучниобщества,къдетосепровеждат
изследвания, обучават се потенциалнипреводачи, организират се конфе-
ренции,дниналитературатаикултуратанаславянскитестрани,срещис
творциит.н.Разбирасе,успешноторазпространениенаинформациятаза
всичкитезифакти,събития,начинанияипостижениясеизвършвапосред-
ствомИнтернет,закойтонесъществуватразделения,границиирестрикции.

ВпоследновремеджендърдискурсътвнашатачастотЕвропаразширя-
васвояобхватвърхуновитеритории,свързанисеманципиращитесехомо-
сексуалниобщности.В тозиконтекстот западноевропейскаперспектива
Полшасевъзприемакатострана,вкоятохомофобиятапредставлявасери-
озенобщественпроблем.Далинашитесъсединипоставятсъщатаоценка?
Далиотношениетокъмразличнатасексуалностсепревръща–кактодоско-
роотношениетокъмженскосттаифеминизма–влакмуснамладатадемо-
крациявпостсоциалистическитестрани?Далидирективатаgendermain-
streamingщезапочневблизковремедазасягаравноправнотоположениена
хетеро-ихомосексуалните?Икаклитературатаиизкуствотовславянските
странищереагиранатова?Изглежда,пореднатазадачанасравнителните
славистичниджендъризследванияеищебъдепровежданетоназадълбоче-
нипроучваниянаднешниястатутнаненормативнитесексуалниидентич-
ностиитехнитекултурнирепрезентации.

Преводотполски:ЖанаСтанчева
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