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Istnieje tylko historia terainiejszoici. lstnieje tylko historia
subiektywna. Nauka historyczna, jak ka2da nauka, nie
istnieje sama w sobie. Iest dyskursem konstruowanym po-
czqwszy od pytatl, kt6re pewna osoba kieruje do przeszloici.

[Osoba ta] nie wymyka sig swoim czlsom i debatom, kt6re je
przenikajq. Z pewnolciq metoda historyczna zwraca sig do
2r6del obiektywnych i logicznego rozumowania: u2ywa do-
kumentu, fladu pozostawionego celowo lub niechcqcy przez
grupy spoleczne i jednostki. Poddaje zebrane dane krytyce;
konfrontuje je; rozumuje wysuwajqc hipotezy i weryfkujqc
ich zasadnoit. Mimo to: historyk, historyczka widzi - i za-
trzymuje - z przeszloici tylko to, o czym jego/jej terazniej-
szo# jego/jq informuje.

Marie-France Brive, Les femmes sujets d'histo-
ire, catalogue de I'exposition, Toulouse: CPRS-
PUM, ss. 13-14.
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/-el niniejszej pracy stanowi wprowadzenie do problematyki

\-rhistorii kobiet, majEc za punkt odniesienia tg uprawian4 we
Francji. |est ona jej odmian4 specyficzn4, wytwarzan4w konkret-
nym kontek6cie spolecznym i kulturowyrn, zatem jej charakte-
rystyka i interpretacje odnoszE sig do niej wladnie i nie stanowi4
pr6byuog6lnienia do poziomu m6wienia o historii kobiet wo96le.
Nie znaczy to oczywiSci e, ze uwazamy badan4 przez nas praktykg
historiografi czny za zjawisko wyizolowane i pojedyncze. Wrgcz
przeciwnie, s4dzimy, 2e kwestie podnoszone w zwi4zku z francu-
sk4 odmian4 historii kobiet maj1 zasiEg og6lniejszy, tutaj jednak
zostaj4 przedstawione ich lokalne rozstrzygnigcia lub poszuki-
wania rozstrzygnigi. Sgdzimy, 2e podobnie jak w historii kobiet
mo2na widzie( probierz wsp6lczesnego dyskursu historycznego,
tak w jej odmianie francuskiej daje sig uchwycii gl6wne kwestie
stawiane przez ten nurt historiografii.

Praktyka historiograficzna, bgd4ca tu w centrum zaintereso-
wania, jest zjawiskiem rozwijaj4cym sig niezwykle dynamicznie.
Zyskala ona legitymizacjg instytucjon alnq, znacz4cy odzew w6r6d
publicznodci, ugruntowala sw4 pozycjq w6r6d innych nurt6w hi-
storiografii i jest to pozycja na tyle uznana, Le - przynajmniej
oficjalnie - nie wypada jej dyskredytowat. /ej ilodciowy wymiar
jest r6wnie2 nie do zbagatelizowania - nie spos6b ogarn4icaloSci
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tego piSrniennictwa. Mo2na jednak zarysowai ksztalty, uchwycii
momenty szczeg6lnie interesuj4ce, kluczowe, zwrotne.

P rzede wszystkim naleLy r ozwaLy( samo pojawienie sig historii
kobiet na mapie historiografii francuskiej - specyficzny kontekst
spoleczny i wymiar instltucjonalny. Z uwagi na jej zakorzenienie
w ruchu kobiecym lat 70. XX w. jej funkcjonowanie w Swiecie
wiedzy ma dodatkowy wymiar jako bezpo6rednia odpowiedl na
pytania, kt6re ten ruch postawil, kwestionuj4c zastany porz1dek
spoleczny. Dzigki temu wniosla ona r6wnie2 istotny wklad do
pisarstwa historycznego oraz refleksji nad nim, zmuszajqc do po-
nownego zastanowienia sig nad jego podstawowymi kwestiami
i kategoriami. Ze wzglgdu na wspomnian4 wczeSniej obszerno6i
i ci4gle powigkszanie sig interesuj4cej nas produkcji historio-
grafi.cznej, praca ta nie mo2e roicii sobie prawa do wyczerpania
zwi4zanej z ni4 problematyki.lSkoncentrowali6my sig na okresie
od pojawienia sig historii kobiet do przelomu wiek6w, :uznaj4c,
ir.e w tym czasie zostajE postawione i w pewien spos6b rozstrzy-
gnigte kwestie podstawowe. Nawet jeSli rozstrzygnigcia te podle-
gajq przeksztalceniom i, jak wszystkie inne, maj4 zawsze charak-
ter tymczasowy, to jednak 6wczesne dyskusje i debaty stanowiq
punkt odniesienia, wobec kt6rego naleLy widzieC te kt6re toczg
sig obecnie.

Historia kobiet we Francji jako zjawisko historiografi,czne
(i kulturowe) nie doczekala sig wielu opracowari. SpoSr6d nich
warto wymienii dwie publikacje o charakterze podsumowuj4cyrn
i reflektuj4cym nad przebyl4przez ni4 drogE. Pierwsze z nich to
Ecrire I'histoire des femmes (Pisanie historii kobiet) Frangoise

' Na wspdlczesnym etapie rozwoju humanistyki (w tym tak2e historiografii)
tego t)?u roszczenia 6wiadczylyby raczej o ambicjach wyrostych zbtaku roz-
poznania dynamiki przyrostu wiedzy humanistycznej ni| o rzeczywistej jej
znajomoSci.

WpnowelzENIr

Th6batd,. Znajdt\emy tu kompetentny zarys historii tej historio-

srafii z elementami refleksji metodologicznej. Prezentowany jest

Zn prru badaczkg, dla kt6rej opisywane kwestie nie s4 proble-

mami abstrakcyjnymi, ale tymi, z kt6rymi znierzyla sig w swojej

praktyce. Druga praca to Mon histoire des femmes (Moja historia

lobiet) Michelle Perrot3, przedstawiaj4ca panoramg historii ko-

biet (przede wszystkim francusk4) uporzqdkowanq wok6l tema-

t6w: ,,Le silence et les sources" (Milczenie t Ltodla),,,Le corps"

(Cialo), ,,Lldmd' (Dusza), ,,Travail et crdation' (Praca i tworzenie),

,,Femmes dans la Cit€" (Kobiety w paristwie). Perrot r6wnie2 pisze

z perspektywy historyczki uprawiaj4cej historig kobiet, choi na-

lezy zauwazyt,Le jej ujgcie ma inny charakter (choiby zawzglgdu

na innego adresata, inn4 publicznoSi). Trzeba tez pamiEta| ze

Perrot jest nie,,tylko'badaczkE historii kobiet, ale i jednq z jej

,,matek-zalo2ycielek'a. Obie wspomniane prace s4 bardzo cennym

Lrodlem informacji na temat interesujAcei nas praktyki historio-

graficznejs. Nale2y te2 odnotowai tom Femmes et histoird, bgd4cy

plonem kolokwium zorganizowanego na Sorbonie po wydaniu
Histoire des femmes en Occident Prezentowana tam dyskusja,
araczej pigi glos6w wobec ka2dego z tom6w wspomnianej pracy,

2 F.Th6baud, Ecrirel 'histoiredesfemnrcs,Lyon,ENSEdit ions200l (2003);ree-
dycja uaktualniona w 2007 r.

3 M. Perrot, Mon histoire des femmes, Paris, Seuil 2006; ksiE2kowe wydanie 25
audycji nadanychwe France Culture migdzy 28 lutego a 1 kwietnia 20O5, zre-
alizowanych przez Pierrette Perrono.

a Nie nale2y przez to rozumiei, 2e ty'tutowy zaimek ,Jzieriawczy oznacza rosz-
czenie sobie pretensji przez autorkg do ,,wlasno6ci" francuskiej historii kobiet.
Wrgcz przeciwnie, zaznacza on subiektywno6i spojrzenia na intelektualnq
przygodg, kt6ra byla od pocz4tku zbiorowa.

s Naleiy r6wnie2 zaznaczyi,2e pr6cz wymienionych ksi42ek mozna znalei/
wiele artykul6w reflektuj4cych nad 162nymi aspektami badai historycznych
nad kobietami.

6 Femmes et historie,G. Duby, M. Perrot (dir.), Paris, Plon 1993.
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chot ciekawa, nie jest jednak refleksjq nad fenomenem historii
kobiet jako praktyk4 historiogra ficzn1.

Niniejszy tekst pisany jest z innej perspektywy i pod innym
k4tem niZ wspomniane wcze6niej. Przede wszystkim chodzi
o przyjrzenie sig historii kobiet jako nurtowi historiograficz-
nemu, w kt6rym problemy badania historycznego ukazujq sig
ze szczeg6ln4 intensywno6ci4. Interesujqca nas praktyka badaw-
cza pojawia sig na fali przernian krajobrazu historiografrcznego,
przeksztalcaj4cego sig w zwi4zku z postawieniem nowych pytafr,
wskazaniem niedostrzeganych dot4d terytori6w badania histo-
rycznego oraz id4cym z tym wzbogaceniern repertuaru metod
badawczych. Mo2na by wigc s4dzi6 i2 w pojawieniu sig historii
kobiet nie ma nicbardziej szczeg6lnego, ni2 w pojawieniu sig np.
historii robotnik6r,rr. Ta ostatnia pojawila sig przecieL nie tylko
jako v'ryraz poszerzenia pola badawczego o grupy dotqd niedo-
strzegane, ale r6wnie2 jako odpowied/ na przemiany 2ycia spo-
lecznego (,,ruch robotniczy"). Podobnie dzieje sig w przlpadku
historii kobiet - jako przedmiot zainteresowania historycznego
kobiety wylaniajq sig po5r6d licznych innych nowych grup, zja-
wisk, proces6w a ich historia jest reakcj4 na konkretnq sltuacjg
spoleczn4 (ruch kobiet). R62nica jednak tkwi w ustanawianym
przedmiocie poznania lub raczej postrzeganiu jego statusu. O ile
robotnicy stanowiE grupg, kt6rej spoleczna konstrukcja jest wi-
dzialna, to w przpadku kobiet mamy do czynienia z konstrukcj4,
kt6rej pochodzenie jest upatrywane pozaspolecznie, w ,,naturze".
W niniejszej pracy chodzi o zastanowienie sig, co sig dzieje, kiedy

,,kobiety" zostaj4 sproblematyzowane historycznie . Oznacza to
refleksjg nad mo2liwo6ci4 konsekwentnie historycznego mySle-
nia o dwiecie (spolecznym) i to w ramach samej opowie6ci hi-

storycznej. Przez ,,konsekwentnie historyczne mydlenie o Swiecie"

rozumiemy tu konstrukcjg wiedzy, kt6ra zaklada z jednej strony,

ze badany Swiat jest tworem spolecznyrn, a zalem wyja6nienia

WpRow,rrozENte'

ieeo funkcjonowania poszukuje sig w dzialaniach ludzkich (spo-
,tf,7rnyrn), 

a z drugiei strony, Le dzialania te podlegajE czasoprze-

,itr"".y- transformacjom' Innymi slowy' poznawany 6wiat

o.at"g^nieustannejzmianiewwynikudzial ,a{ ludzkich.Wra-
L".fr"t.go ujgcia nie mozna zatem odwolywai sig do instancji

oorulrldrt i.h (pozaspolecznych)' aby wyja6nii badang tzeczywr'

i_re ruu jej fragment. St4d rodzi sig pl.tanie: co sig dzieje kiedy

do ow.j rzeczywisto6ci wprowadzimy tw6r' o kt6rym zaklada sig'

ze niejest wynikiem uksztaltowania spolecznego' ale jest dan4

niezalezn4 o d ni e go (p le i, kategori g plci ow4) ?

W tym wlaSnie kontekScie historia kobiet zdaje siE byt przy-

padkiem szczeg6lnym historii. Przypadkiem, w kt6rym kwestie

pojawiajqce sig w innych jej nurtach zostai4 postawione w skraj-

n.j fo.-i.. Od razu Itzeba zaznaczyi, i2 zaldadanym rezultatem

namyslu prowadzonego w tym tek6cie nie jest uzyskanie odpo-

wiedzi na wszystkie pytania dotycz4ce poznania historycznego'

Taki zamiar musialby zreszt4jawii sig jako utopijny lub, co gor-

sza, sugerowai mocno redukcyjnq SwiadomoSi zlo2onoSci tychZe

kwestii. Pokora wobec ich skomplikowania oraz wlasnych, ludz-

kich mo2liwo6ci nakazuje postawii cel inny, o mniejszym zasiggu'

ale niepozbawiony zalet. Celem tym jest ukazanie sieci pewnych

problem6w, w kt6re uwiklana jest historia kobiet. Nie przedsta-

wiamy zatem panoramy tego nurtu historiografii, ale r62norod-

no6i otwieranego przez ni4 pola problemowego.

Zewzglgdi na mySlenie o przedstawianym zjawisku jako wla-

Snie uwiklanym w sie6, konstrukcja tekstu wymaga kilku sl6w

wyjasnienia. Sklada sig on z dw6ch czgsci: Kobiety i historia oraz

Historiografa kobiet j ako proj ekt metamorfozy to2samoici.

Czg6i pierwsza prezentuje ttzy r62ne perspektywy ogl4du in-

teresujqcej nas praktyki historiograficzne).Kazda z nich wymaga

swojego okredlenia, tzn. zakre6lenia kontekstu, w kt6rym prak-

tyka ta jest widziana. St4d powtarzaj4ce sig kwestie (np. problem

15r4
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operacji poznawczej w historii), stanowi4ce rodzaje punkt6w
orientacyjnych, od kt6rych rozwinigcia pod4zaj4 w kolejnych
rozdzialach w r6Lnych kierunkach. Zabieg ten ma na celu uka-
zanie, 2e same wspomniane ,,punkty orientacyjn€' v,rygl4daj4
nieco inaczej, kiedy patrzy sig na nie pod r62nymi k4tami. Wspo-
mniane perspektywy ogl4du mo2na najkr6cej scharaktery zowa(.
jako spoglEdanie z zewn1trz i od wewn4trz przy zmiennodci tego,
co jest zewngtrzne i wewngtrzne. Na poziomie najog6lniejszym
patrzymy na historiografig z zewnqtrz po prostu - ustanawiajqc
j4 jako przedmiot zainteresowania. St4d w rozdziale pierwszym
- C"y kobiety majq historig? - spogl4damy (z zewn4trz) na dys-
kurs i dysclpling historyczn4we Francji i historig kobiet w jej ra-
mach (wewnEtrz). Umieszczeniejej w kontek6cie przemian histo-
riografii i wskazanie punkt6w charakterystycznych tego wladnie
jej nurtu pozwala na zasygnalizowanie jej specyficzno6ci oraz
wychwycenie pytai problemowych, kt6re rodzi jej uprawianie.
W drugim rozdziale - Czy historia kobiet jest mo2liwa? - przygl4-
damy sig bliZej problemom, jakie pojawiajq sig w zwi4zku ztpra-
wianiem historii kobiet w ramach badari historycznych w og6le
(dyskurs historycznyjest zewngtrznoSci4 historii kobiet). W ten
spos6b pr6bujemy sproblematyzowai historig kobiet rekonstru-
uj4c stojEcy za ni1 projekt intelektualny oraz konfrontujEc go
z rzeczywistoSci4 badania historycznego. Natomiast w trzecim
rozdziale - Kt6rych kobiet historia jest moiliwa? - ,,wchodzimy"
do historii kobiet i ,,rozgl4damy sig" po niejjako praktyce histo-
riografi,cznej (jeste6my wewn4trz jej problem6w, kt6re oglEdamy
z zewnEtrz, ustanawiaj4c je jako przedmioty naszego zaintereso-
wania). Za punkty odniesienia pr zyj muj emy tu p ola problemowe
zwi4zane z pamigci4, podmiotowo(;ci4, Lrodlami i periodyzacj4.
Ta trojaka zmienno6i perspektywy pozwala, jak sEdzimy, zasy-
gnalizowai trzy (zapewne nie jedyne) w-ymiary, w kt6rych histo-
ria kobiet we Francji mozebyc rozpatrywana.

WpnowapzENrE

CzE6( druga - Historiografa kobiet jako proiekt metamorfozy

tuLsamoici - dodaje naszym rozwazaniom jeszcze jedn4 perspek-

tywg. Tym razem jest ni4 filozofia historii. Historia kobiet zostala

w niej ujgta pod k4tem dw6ch zasadniczych kwestii - toZsamorici

i pamigci. Ich wzajemne powi4zanie daje asumpt do refleksji nad

problemami projektowanych i zastanych to2samo6ci spolecznych

i indywidualnych. Splecenie pod tym wzglgdem projektu historii

kobiet oraz mydlenia feministycznego pozwala na dostrzeienie

cech zar6wno krltykowanej, zastanej to2samodci (tradycjonal-

no-patriarchalnej) - jej wgzlowych punkt6w, sprzeczno6ci oraz

paradoks6w - jak i tej projektowanej w mySleniu feministycznym

oraz historii kobiet. Gl6wn4 kwesti4 poddawan4 tu analizie jest

rola historiografii we wsp6lczesnych przemianach to2samo6cio-

wych. Historia kobiet jawi sig tu jako interesuj4ca ze wzglgdu na
pelnionq przez ni4 funkcjg mediacyjn4 pomigdzy ,,star4" to2-
samo6ci4 tradycjonalno-patriarchaln4 a now?, projektowan4
w mySleniu feministycznym, kt6ra wlaSnie ze wzglgdu na sw6j
charakter projekcyjny nara2ona jest na ryzyko utopijno6ci.

Przedstawienie interesuj4cej nas praktyki historiograficz-
nej ma zatem dwie odslony. W pierwszej przygl4damy sig jej
funkcjonowaniu w ramach dyskursu historycznego, a w drugiej
osadzamy j4 w szerszej perspektywie frlozoficznej. Gl6wn4 rolg
w obu przypadkach odgrywa chgi dostrze2enia w historii kobiet
we Francji potencjalu innowacyjnego i krytycznego wobec Swiata
zastanego.

Najog6lniejsze ramy, w kt6re wpisuje sig proponowane odczy-
tanie historii kobiet, to pokazanie historii, pisarstwa historycz-
nego jako dzialania spolecznego, kulturowego tzn. pozostaj4cego
w Scislym zwi4zkaz kultur4, spoleczeristwem, wewn4trz kt6rego
jest tworzone. Solidaryzuj4c sig, przynajmniej czg6ciowo, z re-
konstruowa nW przeznas projektem intelektualnym, staraliSmy
sig ukazai jego bogactwo i r62norodno6i pod wzglgdem proble-



matyzacji pola badai historycznych. Historia kobiet jako prak-
tyka historiograficzna jest niew4tpliwie Swiadectwem plodnej
autokrytyki dokonuj4cej sig w ramach historii jako dyscypliny
badawczej oraz jako podstawy mydlenia o 6wiecie. Dowodzi to
2p,rrotnodci i dynamiczno6ci tej sfery kultury, w kt6rej stawianie
pytari wobec otaczaj1cej rzeczywistoSci oraz szukanie jej zront-
mienia sq podstawowymi zadaniami i zaletami.

Czp$i I

KosrnTY I HISToRIA


