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Abstrakt
W artykule1 przedstawiam prob
ministycznymi
niowania i autonomizacji estetyki feministyczn
badaczek, jak C. Korsmeyer, H. Hein, M. Devereaux, R. Lorraine Cox, E. Lauter czy
P. Zeglin Brand. Nas
obecnych w filozofii od lat s
historyczno-krytyczny, esencjalistyczny, matriarchalny oraz anty-teoretyczny. Moim celem
ienie kondycji estetyki feministycznej
scypliny filoi,
na marginesie feministycznej filozofii.
a kluczowe: filozofia feministyczna; estetyka feministyczna; krytyka feministyczna;
esencjalizm; matriarchat; anty-teoria.

1. Wprowadzenie estetyka na marginesie?2
Pod koniec drugiej dekady XXI wieku feministyczne interwencje w filozofii
wiskie
uzasadnione

zjaicznych.

1

Publik

w ramach
w roku akademickim 2018/2019 ze
dry naukowej

na Wydziale Filozoficznym UJ.
2

w filozofii feministycznej, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel
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W ramach filozofii feministycznej
okazuje

do chwili obecnej estetyka.

dyscypliny, ale
Daleko w tyle za
owe
estetyka

lecz feminizm
kursie estetycznym.

zmarginalizowany w filozoficznym dysw ramach filozofii
e przez badaczki obszary, jak teoria literatury, teoria filmu czy teoria sztuk wizualnych. Dlatego,
nawet
obecnie
a estetyczna.
Estetyka n
ni

tematem marginalnym w feministycznych debatach, poe za istotnymi dla
-politycznymi (Plonowska-Ziarek, 2012, s. 385 393). Na
etyk
amach filozofii
feministycznej uchodzi ona za
,
(Brand, 2007, s. 262 263). Zjawisko
badaczki na
o w tradycyjnej filozofii, jak i w feminizmie estetyka traci zatem na zna
nych rozwa
tne przeniesienie w obia i mechanie
fe
artystki, eksplorowana jest tematyka kobieca w sztuce, a
iece interpretacje

. Wszystko

za

wiedzi
jednego nur
Moim celem je

oraz antytowo-prze

2

wiele wypoobecnie
w tym zakresie i dlatego nie ma jednej feministycznej teorii estetycznej.
ie prze-krytyczny, esencjalistyczny, matriarchalny
acji estetyki feminizakresu podmio,
cje
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definicji estetyki feministycznej przedstawione przez Carolyn Korsmeyer, Hilde Hein, Mary
Devereaux, Renee Lorraine Cox, Estella Lauter oraz Peg Zeglin Brand.

2. (Kobiecy) styl czy (feministyczna) teoria?
nia: feministyczna estetyka i feministyczna filozofia
nie jest obecnie
, mimo utrwalonego
cyplin. W tradycji zachodnioeuropejko dyscyplina filozoficzna

sztuki , co jak si
w tradycyjnej filozofii ro
skiej e
i rozwijane
tetyki
sztuki,
iekty, poza dziedzi
atury, przedmioty matematyczne czy
Tak
Filozofia sztuki to dyscyplina zdecydowanie sta
w filozofii Platona

sztuki jest
W jej ramach badane

ystyczna, rozumiana jako
e jako artefakty, czyli kulturo
w ty

.

Dlaczego to tradycyjne r
traci na znac
femi
nia podejmowane
wieku przez feministyczne artystki i teoretyczki (filozofki, historyczki sztuki oraz krytyczki sztuki) doprowadzi
rozmycia tradycyjne
sztuki w ramach teorii feministycznej,
interdyscyplinarny obszar
ch.
stetyczne, a tym, co poza(etyczne, historyczne, polityczne)
Rozszerzenie obszaru
przedmiotowy i podmiotowy. W
sztuki
narracje dotychczas wykluczonych, zmarginalizowanych i wyciszonych podoszerzanie przedmiotowego i podmiotowego zakresu estetyki do
zowania samego terminu estetyka
czym jest estetyka w perspektywie feministycznej, czy
na od tradycyjnej
jako androcentryczna
refleksji estetycznej, jaki jest jej zakres znaczeniowy oraz jej podmiot i przedmiot.
W literaturze angloame
a feministyczna jest najszerzej omawiana i analizow
przedmiot, do
nurty my
S
feminist aesthetics oraz a feminist
aesthetic. Na i
artystycznej [kobiet przyp. aut.]
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, natomiast dr
listyc
s. 14). Hei

jest
(Hein, 1993,
okre
sztuki

W zyku polskim, podobnie jak w wielu innych
termin estetyka feministyczna
tworzonej
przez kobiety, jak i do f
prowadzonej z
feministycznych i estetyki. Pisze o nim Zeglin
ych
K
czynnik

w(Hein, 1990, s. 283).
europejskich, istnieje tylko jeden
do
stylu w sztuce

lania bada z zakresu teorii
badaczki i badaczy
55).
znej
stanowi istotny
i autonomizacji estetyki feministycznej.
tetyka femi-

nistyczna
. Jednoestia chronologii rozwoju filo
z problemem wartoplin filozoficznych w ramach filozofii
zachodnioeuropejskiej. Badaczka Lisa Ryan Musgrave za
e
zeciej i czwartej fali
rozwoju teorii feministycznej i na tym fun
czne interwencje w opornych dyscyplinach es[
nych czy politycznych teorii feministycznych. (Musgrave, 2019)

zdefiniowanie estetyki feministycznej jako autonomicznej dyscypliny filozoficznej wskazuje
mowa o estetyce feministycznej po
ws
czy jest p
ch naukach humanistycznych. B
wiele idei
i
e feministyczne et
i wskazuje na liczne
nymi
charda Shusterm
ycia
codziennego Johna Deweya czy
ekologicz /
Korsmeyer zau
estet
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specyficznie feministycznego lub nawet kobiecego stylu czy sposobu tworzenia (i tak dalej),
adaczek
. (Korsmeyer, 2013, s. 10)

Ostatecznie filozofka jest przekonana,

h koncepcji i teorii estetyczczerpie inspiracje z feministycznej refleksji
feministycznej

oncep-

cji i teorii estetycznych Korsmeyer
pisze,
(Korsmeyer, 2013, s. xv).
dyscypliny
jest obszarem, w ramach
rego mamy do czynienia z mechanizmami i zjawiskami wykluczania, naznaczania, marginalizowania, wart
i ustanawiania hierarchii. Wszystkie te zjawiska i mechani-

3. J

?

P

badaczek feministycznych
zainteresowania te
na rewizji tradycyjnych estetycznyc
rozwoju feministycznej refle
sztuki
o charakterze krytycznym i politycznym (Dziamski, 1995, s. 45 46; Hagaman, 1990, s. 28 31). Feminipozytywny, konstruktywny charakter.
m teoretycznych estetyki feministycznej, wyznaczenia jej przedmiotu i podmiotu oraz wskazania na jej odmienny od
tradycyjnych teorii estety
ram teoretycznych tej estetyki
once
cech charakterystycznych dla filozofii feministyc
W

Korsmeyer przyjmuje
sztywnymi
, filozoficznej refleksji n

estetyki feministyczperspek. Filozof

emolo
o estetyce feministycznej, wskazu
tegorii estetycznych. (Korsmeyer, 2004)
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Podobne stanowisko zajmuje Devereaux
w wobec uprzywile
reaux, 2005, s. 647). Badaczka wskazuje na krytyczny charakter estetyki feministycznej,
c
kobiety
praktyki dyskursywne. Devereaux, podobnie jak Korsmeyer,
szeroki podmiotowy i przedmiotowy zakres estetyki feministycznej, w miejsce jednej, hermetycznej teorii.
polityczny wymiar
Badaczka pisz

jest
-politycznego.

w estetyce feministycznej

celem
krytycznie
rych celem jest zrozumienie, lecz niekoniecznie
zmiana natury i struktury badanych przedm
imi obiekty, wydarzenia,
. (Lintott, 2008)

W ramach tak rozumianej estetyki feministycznej isto
jej towarzyszy. W pr
dane tradycyjne,

, krytycznej
oncepcje estetyczne. Podobne stanowisko
do samej
,

, musi
jako
-Bruehl, 1989, s. 35 49). Praktyki te to
, dlatego tak istotne jest
pode
(Frueh, 2003, s. 152).
Od
a
dej teorii estetycznej jest
je

wiedzy o sztuce feministycznej [
s. 169).
wiedzy na temat kobiet
do idei powrotu do codziennych,
biet jako praktycznego fundamentu feministycznej teorii estetycznej.
jednak
nie istnieje jedna teoria estetyczna wywiedziona
z

6
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formy
, jak nie ma jednego rodzaju feminizmu, tak nie istnieje jedna epistemologia
sztuki feminis
s. 182).
by zdefiniowania estetyki feministycznej,

praktyczne cele. Hein twierdzi
rii estetycznej i
efektywnego przekszt
dziedzin. Filozofka
jest uwz
ta ujawnia
tradycyjnej estetyki, aby
kluc
,

w feminizmie
w teonie jest wystarkonieczne

s. 22).
Podobne stanowisko zajmuje
teoria feministyczna,

no na po, nie tylko po-

zwala

uki [

Perspektywa feministyczna w estetyce

, ale
. (Lauter, 1993, s. 22)

nowego odczytania
teorii estety
nia
kobiet (Marcus, 1984,

w refleksji estetycznej
s. 80).
estetyki
szerza
nazywane
oraz zw
i
.
cie krytyczne do teorii estetycznej i praktyki artystycznej z postulatem efektywnego,
. Jak zauwa w tym kont
Hein,
ku

4. Od krytyki do anty-teorii
Wskazane

estetyki feministycznej jako dyscypliny
dycyjnej refleksji estetycznej pozwal
pnej

w tym zakresie literatury
historyczno-krytyczny, nurt esencjalistyczny,
nurt matriarchalny oraz nurt anty-teoretyczny.
orii feministycznej, a zatem do
ania
biety w tradycyjnych teoriach naukowych i filozoficznych. W ramach tego nurtu estetyka
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i
Estetyka feministyczna jest
w
nad tradycyjnymi teoriami estetycznymi, a jej celem jest
wskazanie na ich androcentryczny i ekskluzywny charakter (Battersby, 1995, s. 88 114;
Korsmeyer, 2004; Mattick, 1995, s. 27 48; Plonowska-Ziarek, 2014, s. 101 115). Estew szerszy nurt feministycznej krytyki rewizjonistycznej,
k
jest istotnym
ich
przeniesiony z samej estetyki,
o charakterze historycznym. Tymczasem estetyka w swej istocie obejmuje krytyczny opis histoich analizy, lecz
z
niego ograniczona.
Nurt esencjalistyczny, czyli drugie z p
estetyki feministycznej, odwotwierdzenia o istnieniu specyficznie kobiecego
warunkowaneg
(Frueh, 2003, s. 137 158; Irvin, 2016;
Marcus, 1984, s. 79 97). W ramach tego nurtu p
kobiety charakteryzuje
na pierwszy plan wysu
jako
i
przeniesiony z teorii estetycznej na
c
i kobiece interpretacje sztuki
eu
kobietom
-politycznych.
kobiet opisywa
z umiejscowieniem kobiecych podm
w systemie relac
a
na temat kobiecej
ciel
,
i opisu teoretycznego (Duran, 2007, s. 3 20; Irvin, 2016; Young, 2005, s. 12 26).
tradycyjnego porz
na
nych przez kobi

badawczego, lecz ni

-badawczego, czyli wypracowanych w androcentryczoncepcji i teorii estetycznych. W nurcie tym nacisk jest
tworzosztuki, czyli
ropozycja przedmiotowe
tradycyjnej
.

trzeciego nurtu estetyki feministycznej jest niemiecka badaczka
-Abendroth. Estetyka matriarchalna w zaproponowanym przez
cie
przed

8
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biecej ekspresji artystycznej,

tner-Abendrot

:

1.

ponie-

2.
3.

W estetyce tej nie li
Jej przedmiotem jest proces tworzenia i odbioru sztuki, a nie struktura formalna

4.

e
procesem za

5.

mi
a odbiorcami sztuki.
i stylistyczne w sztuce,

6.
7.
8.
9.

Proces artystyczno-estetyczny jest zaw
noty kulturowej.

-

uki w jej and
zn a
-Abendroth, 1986, s. 81 84).

W propozycji
-Abendroth
stetyki intuicje, takie jak procesualne
zniesienie p
codzienne
Do
niemieckiej autorki
artystka feministyczna i aktywistka polityczna, Cox oraz wspohistoryczka i filozofka sztuki,
nie perspektywy antropologicznej do feministycznych ba
w takim
(Lorraine Cox, 1990, s. 43 62). Lauter
estetycznej tak zwanego kobiecego kontekstualizmu, rozumianego jako zdo
cierania
e kontekst kobiecy wprowadzon
ludziom i wyzwolenia jej ze sztywnych, sformalizowanych ram androcentrycznych teorii
(Lauter, 1993, s. 21 34).
zn
a
Ostatni nurt w estetyce feministycznej stanowi
es
W nurcie anty-teoretycznym
bowiem fundamentalne
estetycznej
Stanowisko tak
ami tradycyjnej estetyki jako warunek
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konieczny
ug
Hein estetyka feministyczna musi
i kon
zowane praktyczne cele feminizmu. Takie po
samej estetyki, czyli dyscypliny, k
przedmiotem jest sztuka i zw
nostko
et
one
sztywnym teoretycznym ramom:
tradycyjnej filozofii potr
ograniczona specyswojego
on
(Hein, 1993, s. 4).
niania, systematyzowania, tworzenia
yscypliny w odniesieniu do zmiennego, heterogenicznego i nieustannie
estetycznego. Dlatego estetyka feministyczna powinna
-teoretyczn
,w
t
kobiet.

5. Estetyka feministyczna

projekt

?

nych ram
Sam termin funkcjonuje
kilku dekad w feministycznym naukowym
w naj
filozoficznych encyklopediach (Devereaux, 2005; Korsmeyer, 2004; Lintott, 2008; Tuttle, 1986).
Jednak mimo jego
efleksji filozoficznej, status estetyki feministycznej pozostaje niedoo
, a sama ta dyscyplina
na marginesie feministycznych interwencji w filozofii.
wskazania kilku teoretycznych
i
estetyka
ta pozostaje
ia i dopracowania.
powoduje to
takie dyscypliny jak historia sztuki, krytyka sztuki, antropologia
oraz teoria krytyczna. C
zatem
teorii feministycznej inne perspektywy,
zakresy przedmiotowe i metodologie.
estetyki feministycznej
ie od prezent

na
pretenduje do miana teorii inkluzywnej i transformaestetyki oraz

tywnej. Jest
zmiany intensjonalnego i e
Estetyka feministyczna jest ponadto ukierunkowana na proces tworzenia, odbioru i internie na ostateczne wyniki
zy interpretacyjnej. Estetyka ta
zatem rozumiana jako
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onkow
(Lorraine Cox, 1990, s. 45).
lizacja
jest
oraz
ryzacj

jako

pytanie, czy autonomizacja i tym samym de-marginawym do zrealizowania. Estetyka

a mus

otwarta na
praktyk arty-

tuki. Tylko tak
zkiej
ceptacji i afirmacji
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Aesthetics on the Margins? Overview of Currents in Feminist Aesthetics

Abstract
In the article I present selected problems related to contemporary feminist interventions in
the field of aesthetics. I first deal with the issues of defining and autonomizing feminist aesthetics, referring to the views of such researchers as C. Korsmeyer, H. Hein, M. Devereaux,
R. Lorraine Cox, E. Lauter, and P. Zeglin Brand. Then I present the main currents of feminist
aesthetics present in philosophy since the 1970s. I define these currents as: historical-critical,
essentialist, matriarchal and anti-theoretical. My goal is to synthetically discuss the condition
of feminist aesthetics as an important philosophical discipline which for many reasons remained and, I believe, still remains on the margins of feminist philosophy.
Keywords: feminist philosophy; feminist aesthetics; feminist criticism; essentialism;
matriarchy; anti-theory.
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