
Twój STYL: Telefonowa∏am do Ciebie, a Ty
w∏aÊnie piek∏aÊ ciasteczka. To nie pasuje
do stereotypowego wizerunku feministki.
Agnieszka Graff: Ten wizerunek jest tak de-
moniczny, ˝e chyba nikt do niego nie pasu-
je. Napisa∏am Âwiat bez kobiet mi´dzy innymi
po to, by oÊmieszyç stereotyp feministki jako
baboch∏opa z w∏osami na nogach. My si´ tym
stereotypem doskonale bawimy. A pieczenie
ciastek naprawd´ lubi´. Nauczy∏am si´ tego
w feministycznej piekarni w Stanach. Tym
razem piek∏am na promocj´ mojej ksià˝ki.

TS: Czy jednak do stereotypowego wizerun-
ku feministek nie przyczyni∏y si´ one same? 
AG: Polskie feministki na pewno nie, nie by-
∏o kiedy. Ten wizerunek jest importowany,
to kalka zachodnich stereotypów z lat 70.
Sprzed trzydziestu lat! Ten baboch∏op to jest
jakby diabe∏ na Êcianie; mówi wiele o tym,
kto go tam namalowa∏. O l´ku przed kobie-
cà wolnoÊcià i buntem. Ale tego diab∏a mo˝-
na wykorzystaç. Amerykaƒskie feministki
wymyÊli∏y na u˝ytek prasy palenie staników,
do którego w rzeczywistoÊci nigdy nie dosz∏o.
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Agnieszka Graff zadebiutowa∏a ksià˝kà
Âwiat bez kobiet. Ma 31 lat, jest

wspó∏za∏o˝ycielkà nieformalnej grupy
Porozumienie 8 Marca, która organizuje

coroczne feministyczne manify. 
Wyk∏ada literatur´ na Uniwersytecie Warszawskim w OÊrodku
Studiów Amerykaƒskich i na Gender Studies. Publikuje eseje 

i felietony w pismach nie tylko feministycznych. Mieszka 
z francuskim dziennikarzem i fotografem Bernardem Osserem.

Bernard gotuje, Agnieszka zmywa. Razem robià konfitury. 
Z Agnieszkà Graff rozmawia Katarzyna T. Nowak.

▼▼

Feministka
nie taka straszna

P O R T R E T Y
JAK KOBIETA Z KOBIETÑ
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Zwiàzek Agnieszki 
z Bernardem oparty

jest na wolnoÊci.  
Sà razem, bo chcà. Bernard ˝artuje,  

˝e rozmawiaç z polskà feministkà, to tak 
jak z normalnà Francuzkà. Jest jeszcze

przymilna Sula, kundelka ze schroniska. 
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Chwyci∏o. Ich szaleƒstwa zwróci∏y uwag´ me-
diów na sprawy naprawd´ wa˝ne i ma∏o sek-
sowne: na dyskryminacj´. W naszej kulturze
kobieta, która nie godzi si´ na tradycyjnà,
podrz´dnà rol´, zawsze b´dzie demonizowa-
na. Jeden z prawicowych polityków oznaj-
mi∏, ˝e samotne matki to patologia spo∏ecz-
na. Wi´c na manifie jedna z nas za∏o˝y∏a
czerwonà peruk´, a do wózka wsadzi∏a lalk´
i nios∏a transparent z napisem: „Jestem pa-
tologià”. Owszem, czasem Êwiadomie szoku-
jemy po to, by media, pokazujàc dziwaczne
stroje, przy okazji pokaza∏y transparent: „De-
mokracja bez kobiet to pó∏ demokracji”.
TS: Bywa, ˝e nie lubià feministek nawet ko-
biety. Skàd bierze si´ ta niech´ç?
AG: Sàdz´, ˝e z l´ku. Spo∏eczeƒstwo patriar-
chalne ma g∏´boko zakodowany podzia∏ ról
na m´skie i kobiece. Ten podzia∏, niby natu-
ralny, jest g∏´boko niesprawiedliwy. Jak ka˝-

dy prosty schemat daje jednak z∏udzenie ∏a-
du i bezpieczeƒstwa. Ten, kto zaczyna otwar-
cie mówiç o braku równoÊci, narusza to z∏u-
dzenie i za to obrywa. Nie lubi si´ pos∏aƒców,
którzy niosà z∏e wieÊci. Sàdz´ jednak, ˝e tu
nie chodzi o realne feministki. Nie lubi si´
stereotypu, który powsta∏ do nielubienia.
Straszna feministka to swego rodzaju alibi.
Cz´sto s∏yszy si´ zdanie: „Nie jestem femi-
nistkà, ale...” To, co idzie po owym „ale”, to
przecie˝ czysty feminizm: „Widz´, ˝e mniej
zarabiam, ˝e mam utrudnionà drog´ do ka-
riery, ˝e mój mà˝ uwa˝a obs∏ugiwanie go za
mój Êwi´ty obowiàzek”. To „ale” jest takim
bezpiecznym buntem. Gdyby nie by∏o tego
diab∏a na Êcianie, strasznej feministki do nie-
lubienia, by∏oby trudniej. My wykonujemy
za „niefeministki, ale” brudnà robot´. Do-
staj´ te˝ dziesiàtki listów od kobiet, które lu-
bià feministki: sà mi wdzi´czne za to, co pi-

sz´ i mówi´. Szczerze nie lubi mnie Janusz
Korwin-Mikke. JakoÊ to znosz´.
TS: W swojej ksià˝ce twierdzisz, ˝e m∏oda
polska demokracja jest Êwiatem bez kobiet.
Czy jednak kobiety naprawd´ sà zaintere-
sowane politykà, w∏adzà, stanowiskami?
AG: Dowiemy si´ dopiero, kiedy zacznie si´ je
do w∏adzy dopuszczaç. Partie polityczne
w Polsce to wcià˝ m´skie kluby, w których
pije si´ piwo, opowiada dowcipy o blondyn-
kach i poklepuje po ramieniu, mówiàc: „na-
sze m´skie sprawy”. A paniom prawi si´ kom-
plementy i ca∏uje ràczki. Ale ostatnie wybory
to jednak pewien prze∏om. W sejmie znalaz∏o
si´ prawie 20, a w senacie 23 procent kobiet.
To sukces i w du˝ej mierze efekt kampanii
Êrodowisk kobiecych w partiach i feministek
z Przedwyborczej Koalicji Kobiet. Z ró˝nych
wzgl´dów nie podoba mi si´ ten parlament,
ale cieszy mnie obecnoÊç w nim kobiet. 
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Feministka to kobieta,
która realizuje w∏asny

projekt na ˝ycie, 
a nie ten narzucony przez tradycj´ i konwenanse. 

Agnieszka kszta∏ci∏a si´ za granicà, 
w Amherst College i Oksfordzie. SzeÊç lat temu

wróci∏a do Polski gnana t´sknotà. 
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Twój STYL 47

▼▼

Nawet tych z Ligi Polskich Rodzin. Podobno
jedna z nich na pytanie, co zamierza robiç
w sejmie, odpowiedzia∏a: „Wspieraç m´˝-
czyzn z mojej partii”. To ˝enujàce, ale mówi
si´ trudno i dzia∏a dalej. Chodzi o to, by ko-
biety, tak˝e te o konserwatywnych poglà-
dach, mia∏y szanse zaistnieç w polityce. 
TS: Kobiety w Polsce to po∏owa spo∏eczeƒ-
stwa. Sà te˝ lepiej wykszta∏cone ni˝ m´˝-
czyêni. Zatem teoretycznie powinny sta-
nowiç po∏ow´ parlamentu?
AG: Powinny. Hanna Gronkiewicz-Waltz, któ-
ra ostatnio zacz´∏a mówiç o sobie, ˝e jest fe-
ministkà, uwa˝a, ˝e kobiety nie chcà w∏adzy
dla samej w∏adzy. Chcà za∏atwiaç konkretne
sprawy. Moje osobiste obserwacje sà podob-
ne, ale to nie jest dobry argument za zwi´ksze-
niem udzia∏u kobiet w polityce. Twierdzenie,
˝e kobiety sà bardziej obowiàzkowe albo zgod-
ne, albo uczciwsze od m´˝czyzn, to pu∏apka.
Ju˝ s∏ysz´ ten m´ski chór, który mówi, ̋ e sko-
ro jesteÊmy takie szlachetne, to nie powinny-
Êmy brudziç sobie Êlicznych ràczek politykà. 
TS: Nie jestem pewna, czy na wezwanie fe-
ministek znalaz∏oby si´ a˝ tyle ch´tnych ko-
biet. Odpowiedzà, ˝e bycie dobrà ˝onà,
matkà i gospodynià domowà to te˝ ci´˝ka
praca i wielka odpowiedzialnoÊç.
AG: Naprawd´ sàdzisz, ˝e kobiet jest ma∏o
w parlamentach, bo „nie lubià w∏adzy”? Czy
pieni´dzy te˝ nie lubimy, skoro mniej nam
si´ p∏aci za t´ samà prac´? Nie mam nic prze-
ciwko dobrym ˝onom i matkom, ale dlacze-
go to ma wykluczaç kobiety ze sfery w∏adzy
i przywilejów? RównoÊç to przede wszystkim
prawo do wyboru w∏asnej drogi. Dla obu p∏ci.
Feministki nie majà nic przeciw matkom i ˝o-
nom, wiele z nas pe∏ni w ˝yciu te funkcje.
Nasz protest budzi kultura, gdzie prawdzi-
wej kobiecie do szcz´Êcia majà wystarczyç
wpatrzone w nià oczy dziecka, a ta, która ˝y-
je sama albo z innà kobietà, albo nie chce
mieç dzieci czy nie umie ugotowaç zupy, to
kobieta niepe∏na. Twierdzimy po prostu, ˝e
miejsce kobiety nie jest w domu przy garach,
tylko wsz´dzie tam, gdzie ma ochot´ si´ wy-
braç. Równie˝ w rzàdzie. Wiem, ˝e niektóre
˝ony domowe czujà si´ oskar˝one przez fe-
ministki o brak aktywnoÊci czy ambicji. Ale
my ich o nic nie oskar˝amy, zauwa˝amy po
prostu smutny fakt, ˝e ta rola nie cieszy si´
ani presti˝em, ani wynagrodzeniem. 
TS: Czy feministka nie czuje si´ lepsza od
kobiety, której ˝ycie zamyka si´ mi´dzy
kuchnià, pralnià i sypialnià? Jedna z Twoich
kole˝anek publicznie przyzna∏a, ˝e tak.

AG: Mog´ mówiç tylko za siebie. Ja czuj´ z ta-
kimi kobietami pewnà wspólnot´. W tym sen-
sie, ˝e to, co ja myÊl´ o spo∏eczeƒstwie, przy-
biera w ich ˝yciu bardzo realne formy. Ale
kiedy ta kobieta ze wstr´tem mówi, ̋ e nie lu-
bi feministek, odbieram to jako wyraz jej nie-
mocy i frustracji. I czuj´ nie tyle wy˝szoÊç, co
pewnà obcoÊç. Sàdz´ te˝, ˝e feministki majà
po prostu szcz´Êcie. Albo nie trafi∏yÊmy do
pu∏apki kobiecej roli, albo uda∏o nam si´ z niej
uciec. Bo feministka to kobieta, która reali-
zuje w∏asny projekt na ̋ ycie, a nie ten narzu-
cony przez tradycj´, konwenanse i zwyczajo-
we zasady. Nie poÊwi´ca si´. ˚yje.
TS: Ch´tnie przyznajà si´ do feminizmu ko-
biety, które majà silnà pozycj´ zawodowà,
jak Kinga Dunin czy Olga Tokarczuk. Wi´k-
szoÊç albo nie chce mieç z feminizmem nic
wspólnego, albo wypiera si´ go. Pewna ak-
torka powiedzia∏a wr´cz, by jej nie wk∏a-
daç do tej Êmiesznej szufladki. Bojà si´ po-
sàdzenia o brak kobiecoÊci.
AG: Kinga Dunin i Olga Tokarczuk to wcià˝
jeszcze wyjàtki, ale coraz wi´cej znanych ko-
biet publicznie popiera ruch feministyczny.
Ale te˝ wiele kobiet sukcesu twierdzi upar-
cie, ˝e wszystko zawdzi´czajà sobie i odcina-
jà si´ od feminizmu. U aktorek to dzia∏a chy-
ba l´k przed stereotypem baboch∏opa; one
˝yjà z tradycyjnie rozumianej „kobiecoÊci”.
Ciekawe, ˝e zachodnie gwiazdy, takie jak np.
Sharon Stone albo Calista Flockhart, otwar-
cie przyznajà si´ do feminizmu. I nic im to
na „kobiecoÊç” nie szkodzi.
TS: Owszem, ale sà te˝ feministki, które
przeciwstawiajà si´ terrorowi pi´knoÊci,
czyli po prostu nie chcà byç atrakcyjne, jak
Sharon Stone, bo „kobieta atrakcyjna to
kobieta na sprzeda˝”.
AG: Kobiety sà zmuszane do okreÊlonego wy-
glàdu przez reklamy, pisma kobiece, mod´.
Presja kulturowa jest ogromna. W efekcie ko-
bieta czuje si´ winna, gdy nie ma na twarzy
makija˝u. Ta atmosfera doprowadzi∏a do ma-
sowej anoreksji, bulimii, manii odchudzania
i innych patologii. Zatem terror pi´knoÊci ist-
nieje. Z drugiej strony jednak nie jest to ter-
ror w znaczeniu dos∏ownym, istnieje spory
margines wolnoÊci. I przyjemnoÊci czerpanej
z w∏asnej urody. Kobiety naprawd´ lubià czy-
taç te artyku∏y o kremach i torebkach, te ab-
surdalne instrukcje, jak ekspresowo w dwie
godziny wyjÊç z domu, na∏o˝ywszy niezb´d-
ne trzy maseczki i cztery warstwy makija˝u.
Sama lubi´ to sobie poczytaç dla relaksu. Ale
z domu wychodz´ w pi´ç minut. 

TS: Jednak niektóre feministki zarzucajà Ci
zbytnià dba∏oÊç o siebie. Czy malowanie
paznokci to zdrada idea∏ów?
AG: Nie maluj´, lakier mi si´ rozlewa.
A kwestia urody jest naprawd´ z∏o˝ona.
Z jednej strony sàdz´, ˝e warto byç czu∏à dla
samej siebie, a kosmetyki i pisma kobiece
mi w tym pomagajà. Sprawia mi przyjem-
noÊç czytanie, ˝e mam pi´ç godzin dziennie
zajmowaç si´ mojà lewà stopà, bo to jest mi-
∏a fantazja. I podoba mi si´, ˝e wspó∏czesne 
reklamy kosmetyków nie straszà: „Dbaj o sie-
bie, bo rzuci ci´ facet”, tylko kuszà: „U˝ywaj
naszego kremu, bo jesteÊ tego warta”. To sym-
patyczne, ale tu chodzi o prawo wyboru, o pra-
wo do niedbania o wyglàd. Siedzimy tu obie
bez makija˝u i nie t∏umaczymy si´ sobie z te-
go faktu. T´ wolnoÊç zawdzi´czamy feminist-
kom. Feminizm nie pi´tnuje kobiecej urody,
tylko przymus zwiàzany z urodà, poszerza
przestrzeƒ wolnoÊci w obie strony. Znam fe-
ministk´, która operacyjnie powi´kszy∏a so-
bie biust. Ona przyzna∏a sobie prawo do re-
alizacji marzenia. Nie budzi mojego sprzeciwu
sztuczny biust, skoro sprawia jej radoÊç, ale
kultura, która mówi, ˝e z ma∏ym biustem je-
steÊ mniej wartoÊciowà kobietà.
TS: W Twojej ksià˝ce przeczyta∏am: „Fran-
cuzi majà sery, Anglicy królowà, a Polacy
dyskryminacj´ kobiet”. Czujesz si´ dyskry-
minowana?
AG: To zdanie jest ironiczne. Obawiam si´
europejskiej tolerancji, która sprawi, ˝e dys-
kryminacja ujdzie Polsce na sucho. Bo Euro-
pa nie przejmuje si´ polskimi kobietami. 
Europa mo˝e stwierdziç, ˝e Francuzi majà
wina i sery, a my matk´ Polk´ i dyskrymina-
cj´, taki folklor lokalny. Ale ja nie chc´
mieszkaç w cepelii. Dlatego uwa˝am, ˝e nie
ma co czekaç na zalecenia Unii, trzeba wal-
czyç o prawa kobiet. Nikt za nas tego nie
zrobi. A czy ja czuj´ si´ dyskryminowana?
Radz´ sobie. Ale dyskryminacja nie jest
uczuciem, tylko zjawiskiem spo∏ecznym. 
TS: Dyskryminacj´ zauwa˝a 70 procent ko-
biet. Ale co te kobiety robià na co dzieƒ,
we w∏asnych domach, by to zmieniç? 
AG: Przychodzi taki moment, w którym
kobieta mówi „doÊç”. Feminizm cz´sto za-
czyna si´ we w∏asnej kuchni od niezgody na
kolejne mycie garów, podczas gdy on idzie
na piwo, albo kiedy kobieta uÊwiadamia so-
bie, ˝e jako jedyna w rodzinie nie ma w∏as-
nego kàta. ˚àdanie równego podzia∏u obo-
wiàzków albo w∏asnego pokoju to mo˝e byç
˝yciowy prze∏om, wr´cz rewolucja. 

Chcia∏abym ˝yç w Êwiecie, w którym to, czy jest si´ kobietà,
czy m´˝czyznà, nie ma wp∏ywu na dost´p do w∏adzy.
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I nie mów mi, ˝e to sà drobiazgi, bo na krzà-
tactwie – podnoszeniu z pod∏ogi m´skich skar-
petek, ciàg∏ym zaspokajaniu potrzeb innych
i odk∏adaniu na potem w∏asnych –  wielu ko-
bietom schodzi ca∏e ˝ycie. Po latach cz´sto
czujà si´ wyja∏owione, wykorzystane. Femi-
nizm to po prostu ÊwiadomoÊç, ˝e te drobia-
zgi sà wa˝ne i powszechne. Te brudne skarpet-
ki na pod∏odze to nie tylko twój osobisty
k∏opot z m´˝czyznà, ale tak˝e przejaw patriar-
chalnej kultury. Kiedy to sobie uÊwiadomi-
my, walka o to, by m´˝czyzna zmywa∏ i poma-
ga∏ w domu, okazuje si´ walkà politycznà.
Walkà o godnoÊç. Najs∏ynniejsze has∏o femi-
nizmu brzmi: „Prywatne jest polityczne”. 
TS: A jednak w Polsce wcià˝ silny jest tra-
dycyjny model rodziny. Do partnerskiego
zwiàzku dà˝à g∏ównie m∏ode kobiety, któ-
re jeszcze nie wysz∏y za mà˝...
AG: ... lub wysz∏y i si´ zawiod∏y. Z badaƒ wy-
nika, ˝e po roku ma∏˝eƒstwa wiele kobiet jest
zawiedzionych swoim ma∏˝onkiem i twier-
dzi, ˝e drugi raz by go nie wybra∏y; i bardzo
cz´sto powodem jest w∏aÊnie podzia∏ obo-
wiàzków domowych. O wiele rzadziej doty-
czy to m´˝czyzn. Im tradycyjny podzia∏ ról
odpowiada. Ale takie sprawy uwa˝a si´ za
b∏ahe. I ja po to napisa∏am t´ ksià˝k´, by to,
co niewa˝ne, czyli kobiece doÊwiadczenie,
sta∏o si´ wa˝ne. To poczucie bezsilnej z∏oÊci,
upokorzenia, gdy politycy natrzàsajà si´ w sej-
mie z praw kobiet, gdy m´˝czyêni w naszej
obecnoÊci opowiadajà seksistowskie dowcipy,
kiedy zamiast naszej pracy ocenia si´ nasz
wyglàd. Chc´, by czytelniczki rozpozna∏y
w mojej ksià˝ce w∏asne doÊwiadczenia i od
prywatnej irytacji czy upokorzenia przesz∏y
do politycznej ÊwiadomoÊci. 
TS: W jakich dziedzinach najmocniej prze-
jawia si´ dyskryminacja kobiet?
AG: Najlepiej widaç jà na rynku pracy. Ko-
biety sà niech´tnie zatrudniane, a ch´tnie
zwalniane. Kluczowa jest te˝ kwestia praw
reprodukcyjnych: edukacja seksualna, anty-
koncepcja, aborcja. Bez prawa wyboru wszyst-
kie inne prawa stajà si´ fikcjà. Na promocji
mojej ksià˝ki Wojciech Eichelberger powie-
dzia∏, ˝e Âwiat bez kobiet jest pe∏en humoru,
oprócz rozdzia∏u o aborcji. Bo to jest smutny
rozdzia∏, bolesny. Taka jest rzeczywistoÊç.
Ustawa, która zmusza nas do rodzenia wbrew
woli, jest nieludzka. Najsilniej uderza w kobie-
ty najbiedniejsze, najbardziej bezradne. Abor-
cja w Polsce jest tematem tabu i w tej medial-
nej ciszy toczà si´ dramaty dziesiàtek tysi´cy
kobiet, które co roku korzystajà z us∏ug pod-

ziemia aborcyjnego, za grube pieniàdze i w at-
mosferze strachu. Gratuluj´ „Twojemu STY-
LOWI” Raportu spod wulkanu. 
TS: Piszesz, ˝e wspó∏czesna cywilizacja jest
Êwiatem m´skim. A chcia∏abyÊ ˝yç w Êwie-
cie kobiet? Bo ja nie.
AG: Chcia∏abym ˝yç w Êwiecie, w którym to,
czy si´ jest kobietà, czy m´˝czyznà, nie ma
wp∏ywu na dost´p do w∏adzy. A Êwiat w∏adzy
jest Êwiatem m´skim. Czuj´ w twoim pytaniu
niech´ç do kobiet... Patriarchat uczy nas, by
nie lubiç swoich kole˝anek, by im nie ufaç, by
traktowaç je jak rywalki. Ale to si´ powoli
zmienia. Powoli rodzi si´ kobieca solidarnoÊç.
Mam nadziej´, ˝e kobiety, które sà polityka-
mi, zamiast powtarzaç jak mantr´, ˝e nie czu-
jà dyskryminacji, zacznà dostrzegaç zwyk∏e
Êmiertelniczki, które jà czujà, i to na co dzieƒ. 
TS: Wspó∏czeÊni m´˝czyêni bojà si´ zbyt
wyemancypowanych, silnych kobiet. Mówi
si´ nawet, ˝e przyczynà rozwodów i upad-
ku tradycyjnej rodziny jest coraz wi´ksza
pewnoÊç siebie i niezale˝noÊç kobiet.
AG: No tak, biedni ch∏opcy... Przyczynà upad-
ku wielu rodzin jest to, ˝e m´˝czyêni nie sà
gotowi na niezale˝noÊç kobiet, na ich ch´ç sa-
mostanowienia o sobie. Dawniej nie by∏o roz-
wodów, bo kobieta nie mog∏a istnieç poza ro-
dzinà, nie mog∏a sobie pozwoliç na odejÊcie.
A dziÊ mo˝e! W ciàgu ostatnich kilkudziesi´-
ciu lat kobiety wykona∏y ogromny skok: kul-
turowy, duchowy, intelektualny. Zacz´∏yÊmy
wierzyç w siebie i wi´cej wymagaç od ˝ycia.
I cz´Êç m´˝czyzn do tego nie dorasta.
TS: A Twój m´˝czyzna dorasta?
AG: On ju˝ dawno dorós∏. We Francji. Te-
raz ˝artuje, ˝e rozmawiaç z polskà feminist-
kà to tak jak z normalnà Francuzkà. Tam
pewne rzeczy sà oczywiste. A tak serio, to
Bernarda chyba  pociàgajà kobiety z charak-
terem; ma poczucie, ˝e kobieta powój zadu-
si∏aby go. Nasz zwiàzek jest oparty na wol-
noÊci: jesteÊmy ze sobà, bo chcemy. 
TS: Czy feminizm rzutuje na mi∏oÊç? A co
b´dzie, jeÊli feministka zakocha si´ w praw-
dziwym macho?
AG: Nie zakocha si´, nie ma obaw. Wie, ˝e
tzw. macho to cz∏owiek nieautentyczny, oba-
wiajàcy si´ silnych kobiet i ludzi w ogóle.
A siebie i swoich uczuç najbardziej. Femi-
nistka, tak samo chyba jak inne kobiety, ocze-
kuje od partnera bliskoÊci, oparcia, lojalno-
Êci... i przyjemnoÊci w ∏ó˝ku. Ró˝nica jest
mo˝e taka, ˝e feministki cz´Êciej ni˝ niefe-
ministki staç na samotnoÊç. Ja wiem, ˝e bez
faceta te˝ prze˝yj´, jestem autonomiczna nie

tylko finansowo, ale i emocjonalnie. No i on
nie jest dla mnie wszystkim. Ceni´ sobie 
wi´zi z innymi kobietami. Te przyjaênie to
przecie˝ ma∏e mi∏oÊci, a bywa, ˝e wielkie fa-
scynacje. Od dziecka wmawia si´ nam, ˝e
z babskich przyjaêni si´ wyrasta, a ja myÊl´,
˝e jest przeciwnie, do nich si´ dorasta. A mój
m´˝czyzna... On jest dla mnie ogromnie wa˝-
ny, mo˝e najwa˝niejszy, bo jest nam razem
bardzo dobrze. Ale wiem, ˝e bez niego te˝ po-
trafi∏abym ˝yç. Czy to jest feminizm? Raczej
dojrza∏oÊç emocjonalna, którà feministyczne
rozmowy i lektury pomog∏y mi osiàgnàç. 
TS: Powodzenie ksià˝ki i filmu o Bridget
Jones Êwiadczy o tym, ˝e wiele kobiet si´
z nià uto˝samia. Ale Bridget wydaje si´ ab-
solutnie uzale˝niona od m´˝czyzn. Mówi
si´ te˝, ˝e ona reprezentuje postfeminizm...
AG: Postfeminizm to produkt medialny, zresz-
tà wàtpliwej jakoÊci. Bo co ma niby znaczyç 
to „post” w Êwiecie pe∏nym nierównoÊci?
A Bridget Jones przede wszystkim reprezen-
tuje nowe pokolenie kobiet. Kobiet, które nie
muszà, ale chcà byç z m´˝czyznà. Nie zamie-
rzajà rezygnowaç z kariery zawodowej, ale te˝
nie widzà powodu, by ̋ yç same. Chcà wszyst-
kiego! I to jest wspania∏e. Owszem, w ostat-
niej scenie filmu Bridget biegnie w majtkach,
po ulicy, za swoim facetem, ale Napoleon te˝
pewnie biega∏ w gaciach za panià Walewskà.
W momentach najwi´kszej czu∏oÊci wszyscy
jesteÊmy troch´ bezradni. Feministka nie jest
kobietà w srebrnej zbroi i bez serca. Dla mnie
Bridget Jones jest feministkà. I sukces tej
ksià˝ki dowodzi, ˝e w spo∏eczeƒstwie za-
chodnim przyjà∏ si´ nowy model kobiety:
wyzwolonej, pewnej siebie, wymagajàcej.
Tak silnej, ˝e potrafi si´ przyznaç do s∏aboÊci. 
TS: Feministki oskar˝ane sà o brak poczu-
cia humoru. Nie Êmieszà ich dowcipy o blon-
dynkach ani baba u lekarza, a ju˝ najmniej
dowcipy o feminizmie. Znasz jakiÊ?
AG: Znam: „Ile feministek potrzeba do
wkr´cenia ˝arówki? Odpowiedê: to wcale
nie jest Êmieszne”. – Rozmawia∏a KATARZYNA T. NOWAK  

Dziesi´ciu czytelniczkom,

które najciekawiej odpo-

wiedzà na pytanie: Czym

jest dla Ciebie feminizm?,

Wydawnictwo W.A.B. po-

daruje ksià˝k´ Agnieszki

Graff Âwiat bez kobiet z de-

dykacjà autorki.  

Czekamy na listy pod adresem:

Twój STYL, 00-365 Warsza-

wa 37, skr. poczt. 14

48 Twój STYL

▼▼

Feminizm cz´sto zaczyna si´ we w∏asnej kuchni od niezgody
na kolejne mycie garów, podczas gdy on idzie na piwo.
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