AUTOREFE,RAT
1..Imig i nazwisko: AgnieszkaGraff-Osser
2. Stopnie naukowe
W 1993 roku uzyskalamstopiefr licencjata (Bachelor of Arts) po crteroletnichstudiachna
Wydziale Anglistyki w Amherst College, Amherst MA, IJSA. Wyro2nienia: Summa cum
laude, Phi Beta Kappa
W 1994 roku po rocznych studiachmagisterskichuzryskalamstopiefi magistra (Master of
Studies) w Linacre College, University of Oxford, Wielka Brytania (dyplom
nostryfikowany w Polscew 1996 roku).
W 1995 roku podjqlam studia doktoranckie w Szkole Nauk Spolecznychprry Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN i (rownolegle) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu
Warszawskiego(Wy dziat Neofi lologii).
W 1999 roku uzyskalam stopiefi doktora nauk humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa na wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podstaw4
przyznania stopnia byla rozprawa doktorska pod tytulem This Timecoloured Place: The
Time-SpqceBinarism in lhe lr{ovelsof James Joyce przygotowana pod kierunkiem prof.
Andrzeja Weselinskiego. Jej recenzentamibyli prof. Michal Glowinski i prof. Andrzej
Kopcewicz.
Fragmenty pracy zostaly opublikowane w: ,,American Studies" 19 (2A01), ss. 61{8; oraz
w'. PASE Papers in Literature, Languageand Culture (1998), ss. 15L158. CaloScpracy po
istotnych zmianach, uzupelnieniach i aktualizacjr ukazala sig w wydawnictwie LANG jako
monografra ze wstppem prof. Michala Glowinskiego: This Timecoloured Place. The TimeSpace Binarism in the Novels of James Joyce. Katowice Interdisciplinary and Comparative
Studies in Literature, Anthropology and Culture. Edited by TadeuszSlawek, vol. 1. (Peter
Lang Academic Publishers,Frankfurt am Mein 2012,166 stron).
3. Dotychczasowezatrudnienie w jednostkach naukowych
1 10.2013- 30.09.2014- asystent,Osrodek Studiow Amerykanskich,Instytut Ameryk i
Europy, Uniwersytet Warszawski.
1.10.2000- 30.09.2013- adiunkt, Osrodek Studiow Amerykanskich,Instytut Ameryk i
Europy, Uniwersytet Warszawski.
mlodszy wykladowca w Instytucie Anglistyki, Wydzial
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4. Osi4gnigcie wynikaj1ce z art. 16 ust. 2 ustawy z dn. 14 marca 2fi)3 r. o stopniach
naukowych i t5rtule naukolvym
Cykl 10 publikacji naukowych (9 artykulow i ksi4zka) na temat.
Gender a toi;amoii

kalturowa, etniczna i narodowu w Stanach Zjednoczonych i w

Polsce.
Publikacje (wymienione w kolejno$ci,w jakiej zostaly om6wione ponizej):
1)

,,Pled po amerykafisku: kwestia kobieca w historii i kulturze USA", w:
red. Tomasz Pludowski, Ameryka: spoleczenstwo, kultura, polityka,
Wydawnictwo Adam Marszalek,Torun 2008,tom 3, ss. 177-207.

2)

,rRefusing to Smell the Roses: American Feminism as a Rhetorical
Practice",,,Stylistyka",vol. XIII (2004),ss. 155-170.

3) ,,Wigcej nii, kontekst -

kwestia rasowa a feminizm w Stanach
Zjednoczonych'', w: red. Malgorzata Radkiewicz, (]ender - konteksty,
Wydawnictwo Rabid, Krakow 2004, ss. 53-70.

4) ,o<<Butthis was not Nazi Germany. This was Americo>. Revisiting the
Concentration Camp Analogy in Betty Friedan's Feminine Mystique", w'.
red. Tomasz Basiuk, Sylwia KuZma-Markowska, Krystyna Mazur, The
American LJsesrf History. Essays on ftublic Memory" Peter Lang, Frankfurt
am Main 2011, ss.267-280.

s)

ooFeminism'sClassic Precursor or Lingering Nightmare? - the Strange
Career of Valerie Solanas and her SCUM Mandesto", w: red. Jacek
Gutorow, Tomasz Lebiecki, Co4formity and Resistance in America,
CambridgeScholarsPublishing,Newcastle2A07,ss. 335-346.

6)

,,JesteSurocza kiedy sig zloScisz.Radykalny feminizm drugiej fali a media
gl6wnego nurtuo', w: red. lzabela Kowalcryk, Edyta Zierkiewrcz, Kobiety,
Jbminizmi media, Konsola, Poznan2005, ss. 35-55.

7) Rykoszetem Rzecz o plci, seksualnoici i nurodzie,W. A. 8., Warszawa2008,
262 stron. (UWAGA: dwa rozdzialy tej ksi4zki w nieco innej wersji ukazaly
sig tezlako artykuty w pracachzbiorowych: (1) ,,Genderand Nation, Here and
Now: Reflections on the Genderedand SexualizedAspects of Contemporary
Polish Nationalism", w: red. Elzbieta H. Oleksy, Intimate Citizenships:
Gender,Sexualities,Politics, Routledge,Londyn 2A09,ss. 133-l a6; Q),,The
Land of Real Men and Real Women: Gender and E.U. Accessionin Three
Polish Weeklies", w. red. Carolyn Elliott, Global Empowermentof Women:
Responses to Globalizqtion, I'oliticized Religions and Gender Violence,
Routledge,Londyn 2008, ss. 191-212.)

8)

ool,ostBetween The Waves? The Paradoxes of Feminist Chronology and
Activism in Contemporary Poland'', ,,Journal of InternationalWomen's
Studies"vol. 4, No. 2, April 2003
strony.
[:r'JI\\''Sr'April{i-],',33
rielgsw.edrriDEFTSI',{RTSCNL
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(UWAGA: w istotniel znrienionej i uzupelnionej wersji tekst ukazal sie
tez jako ,,A Different Chronology: Reflectionson Feminism in Contemporary
Poland, w: red. Stacy Gillis. Gillian Howie, RebeccaMunf-ord,7'hird Wave
F.emini,w. A {lritical lixploration. Expanded Second Edition. Palgrave,
Londyn 2007,ss. 142-155\.

9)

ool-,ookingat Pictures of Gay Men: Political Uses of Homophobia in
Contemporary Poland',,,Public Culture" vol .22, No 3, Fall 2010, ss. 583603

10) ,oPolskie rozmowy o plci. Dyskurs publiczny III Rzeczpospolitej z
feministycznej perspekQrwy", w. red. Marek CryZewski, SergiuszKowalski,
Tomasz Tobako, Retorylm i politylm. Dwudziestolecie polskiej transjbrmacji
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,Warszawa2010, ss. I 8 1-l 94.
Om6wienie cyklu

Osi4gnigciem, ktore przedstawiam jako podstawg do ubiegania sip o tytul doktora
habilitowanegojest cykl jedenastu publikacji poSwigconychuwiklaniom kategorii gender
(kulturowej tozsamoSci plci) w szersry kontekst kulturowy , a szczegolnie w dyskursy,
ideologie i wyobra2ema dotycz4ce narodu, etnicznoSci i rasy. Przedstawione prace, z
ktorych czgsc po3wigcona jest kontekstom amerykafiskim, a czgsc polskim, doSczq
mechanizmow, strategii i paradoksow nvrqzanych z negocjowaniem wzorc6w gender w
dyskursiepublicznym

Kategoria gender i dyskursy je1 doffaz4ce badane s4 tu narzpdziami antropologii kultury;
feminizm (a * czgsci prac tak2e antyfemrntzm i upolityczniona homofobia) interesuje mnie
jako formacja kulturowa, jako pewien dyskurs, ktorego struktury (narracyjne, retoryQZne,
znakowe) podlegajqprecyzyjnemuopisowi i ktory wchodzi w dialog i pozostajew napipciu
z innymi dyskursami. Wychodze z zalozema,2e (1) pl"" kulturowa jest konstruowana
spolecznie i dyskursywnie oraz podlega dynamicznym przemianom, co sprawia, ze
zjawiska jgzykowe i retorycznemaja dla niej kapitalne znaczenie;nie znacry to jednak, ze
tozsamo6cplci latwo poddaje sig celowym probom jej ksztaltowania;(2) gender nie jest
zlawiskiem autonomicznym, ale zawsze pozostaje pod silnym wplywem wzorow danej
kultury, w zloaonej i dynamrczneJ relaclt z innymi funkcjonuj4cymi w danej kulturze

strukturami

zbiorowej

tozsamo$ci

(m,nqzanrymt

przynalemofci4

narodow4

SwiatopogI4dowa reIi gij n4 etnic zn4 l rasow4).

Po roku 2004 glown4 inspiraclg teoretycznq moich badan stanowily prace z pogranrcza
antropologii kultury, socjologii i historii idei, dotycz4cenarodu i ideologii narodowychoraz
tch zwrqzkow ze spolecznie konstruowan4 tozsamoSciaplci i seksualnoSci(mam tu na
mysli prace badaczy takich jak m. in.: Benedict Anderson>George Mosse, Nira YuvalDavis, Anne McClintock, Maria Janion, a takze feministyc,zrreteorie postkolonialne i
intersekcjonalne).Obszerne omowienie tych teorii znalazlo sig we wstgpie i pierwszym
rozdziale Rykoszetem,a haslo,,Nacjonalrzm" mojego autorstwa napisane do Encyklopedii
Gender stanowi syntetyczny opis tego nurtu badan.Natomiast dla perspektywy badawczej i
pytan stawianych w moich publikacjach amerykanistycznych kluczowe znaczente maJA
anahry historyczne I kulturoznawcze dotycz4cespecyfiki kultury amerykanskiej (autorstwa
m. in. Erica Fonera,SacvanaBercovitcha,MichaelaKazina, atakhe Robyn Wiegman, Amy
Kaplan i Gail Bederman, ktore badajq styk amerykanskiego nacjonalizmu i wyobruini
zbiorowej w sferzegender).

Chociaz niektore moje publikacle doycz4 historii feminizmu lako ruchu spolecznego,
zdarzema historycme interesujE mnie tylko o tyle, o ile stanowi4 czgsc szerszych
kulturowych zjawisk i sporow dotycz4cychzbiorowej i jednostkowej tozsamoSci.Zarowno
feminizm, Jaki antyfeminizm ciekawi4 mnie jako pewne kulturowe narracje- opowieScio
Swiecie i ludzkim zyciu, funkcjonuj4ce w dialogu lub napigciu z innymi opowieSciami.
Przedmiotem refleksji w przedstawionym do oceny dorobku s4 zatem szeroko rozumiane
teksty kultury .

prace teoretyczne, eseistyczne, wspomnieniowe, fikcja

literacka,

publicysryka manifesty, czasem te2 filmy i seriale, a takhe zjawiska na pograniczu
literatury, mediow, kultury popularnej i debaty intelektualnej.W trakcie moich badan w
Nowym Jorku przeprowadztlam szereg wywiadow poglgbionych z aktywistkami ruchu
kobiecego przelomu lat 60. i 7A. pytaj4c o ich wspomnienia z tego okresu (material ten
stanowil

istotn4 inspiracjg w

mojej

pracy nad drug4

falq; wykorzystalam go

teabezpoSredniom.in. w artykulach problematyzuj4cych te wspomnienia). W moJeJ
metodzie badawczej widoczny lest jednak glownie wptyw literaturomawstwa, dziedziny, z
ktorej sig wywodzg. Pozostajgzwykle w Swiecie narracji, sensow i znakow, a wigkszoSc
moich anahz ta clefacto interpretacje tekstow. Zawsze pracujg blisko z badanym dzielem

+

kultury, prrygl4dajqcsig lego warstwie jpzykowej (czasemteZ wizualnej), strukturom
narracji, metaforyce, sposobom konstruowaniapodmiotu mowi4cego isytuowania
odbiorcy, a takhenawrqzani
om Iiterackimi i deologicznym.

Przedstawione do oceny publikacje moina podzielid na dwie grupy tematycznei
(l)

prace amerykanistyczne, dotyczqce spolecznej konstrukcji plci i rozwolu ruchu

kobiecego w StanachZjednoczonych (artyk"ly o numerach 1-6);
(2) prace dotycz4ce polskiej kultury wspolczesnej, analizuj4ce polskie debaty odnosz4ce
sig do kwestii plci w okresie transformacli systemowej,a szczegolniesplot mipdzy plci4 i
seksualnoSci4anacjonalizmem,juki uwidocznil sig w tych sporach w latach 2004-2007
(publikacjeo numerach7-10).

Nurt amerykanistyczny dotycry dyskursu feministycznego w Stanach Zjednoczonych,
glownie wczesnychlat tzw. drugiej fali (lata 60. i 70. XX wieku) ijego wpbwu na kulturg
amerykansk4 ostatnich dziesigcioleci. Za wprowadzenie do tej czgrici mo1ego dorobku
oznac mohna artykul numer I przedstawiaj4cy chronologicznie rozwoj ruchu kobiecego i
sporow dotyczqcychroli kobiet w USA od pierwszejpolowy XIX wieku po wspolczesnoSc.
Rozpoznajp tu trry wymiary kulturowej specyfiki (,,amerykanskoSci")feminizmu, jaki
romvrnS sig w Stanach:(l) silny wptyw indywidualiznu, centralneznaczenieidei wolno6ci
i obecnoScretoryki patriotyczneJ(liczne nawi4zania do tekstow zalo,zycielskichUSA i
historii Stanow), a takae Slady specyficzneJamerykanskiej religijnoSci w argumentacji i
stylu perswazji kolejnych pokolen feministek; (2) historyc znte kluczowe znaczenre
kategorii domowosci cry udomowienia kobiet (domesticiQ) oraz domu jako metafory
tozsamoSciamerykanskiej (dowodze, ze kategorie te stanolvrty kluczowy punkt odniesienia
w toczonych w USA sporach o plec); (3) powtarzaj4ce sip kilkakrotnie w historii
wielowymiarowe uwiklanie kwestii plci w kwestig rasow4 wynikajqce m.in. ze mvrqzkow
ruchu kobiecegoz ruchami na rzecz praw Afroamerykanow.

Artykul

numer 2 to analtza strategii perswazyjnych, struktur narracyjnych i tropow

pov'rtarzaj4cychsig w kluczowych tekstach drugiej fali, zar6wno w dzielach teoretycznych,
esejach, jak i powieSciach. Dowodzg w nim, 2e centralne znaszenre dla dyskursywnie
konstruowanej tozsamoScifeministycznej lat 60. i 70. ma opowieSi przebudzeniowa,tj.
narracJaautobi ograficzna, w ktorej kobiecy podmiot zdaje sprawQ z gwaltovvnej zmrany,

.1akazaszla w jego sposobie postrzeganiaSwiata. Chodzi tu o gwaltowne zinternalizowanie
kluczowej dla mySli feministycznej idei, 12 ,,prywatnelest polrtyezne", cryh przejScieod
prywatnoSciku polityczno6ciw postrzeganiuwlasnych doSwiadczenjako kobiety. Proces
ten ma w narracji tozsamoSciowejdrugiej fali amerykanskiegofeminizmu charakter nagty,
rytualny, quasi-religijny i jest czpstoopisywanyjako olsnienie lub przebudzenieze snu. Jest
to z jednej strony indywidualna narracja tozsamoSciowadecyduj4cao strukturze retorycznej
licznych tekstow feministy cznych, z drugie1 za| - narracja wspolnotowa o kapitalnym
znaczeniudla masowego zJawisk4jakim bVtVw USA lat siedemdziesi4tychkobiece grupy
podnoszeniaSwiadomoSci.

W4tek uwiklania dyskursu dotycz4cego gender w problematyke rasow4 zostal gtgbiej
zanahzowany w artykule

nr

3, w klorym Sledzg 2rodla, funkcje i ograniczenia

wszechobecnejw dyskursie amerykanskiej drugiej fali analogii ,,kobieta - Murzyn" (w
pozniejszejwersji: ,,kobieta- czarny"). Tekst pokazujepocz4tki funkcjonowaniatego tropu
w epoce sufrazyzmu i abolicjonizmu, jego karierp w latach 60. XX wieku orM jego
pozniejsz4krySkg, dowodz4c,2e

stanowila ona

kluczowy

w4tek

feminizmu

afroamerykanskiego, a po2niel teorii intersekcjonalnej, postkolonialnej i

wreszcie

wrazliwo$ci tznv. trzecrej fali feminizmu. Analogiata, zrracznrerzadziej pojawiaj4ca sig w
europejskim dyskursie emancypacyjnym, pokazuje, juk silnie kulturowe negocjowanie
wzorc6w pl.i

zanvrzone jest w innych strukturach i narracjach tozsamoSciowych.

Uporczywe zestawianie sytuacji kobiet i Afroamerykanow stanowilo w USA probg
uniwers alizacji

i

upolitycznienia

doSwiadczefi

$ch

pierwszych

j ako

grupy

dyskryminowanej. Zestawianie seksizmu z rasizmem, a wczeSniej porownywanie braku
podstawowych praw kobiet z niewolnictwem i segregacja.to takLe strategie rekrutowania
zwolennikow wSrod osob zaanga2owanychw walkg z niesprawiedliwoscia o podlozu
rasowym. Paradoksalnie uniwers ahzacja ta stanowi klucz do nozumienia specyfiki
tamtejszegofeminizmu t szerzej,specyficznego dla kultury amerykat'rskiejsplotu rasa/plec.
Tylko w StanachdefiniclaprzynaleznoSci rasowej jest oparta na jednoznacznym kontraScie
bratylczarny (tt*.one

drop rule, ktorej korzenie tkwi4 w prawodawstwie epoki

niewolnictwa); kontekst rasowy ma wipc przemohny wptyw na konstruowanie tozsamo6ci
plci i seksualnosci, m.in. poprzez siln4 idealizacjg i deseksualizacjgbiatych kobiet,
przypisywanie rozvvrqzlo6ciAfroamerykankom i silnie obecny w kulturze popularnej
rasistowski stereotypczarnegogwalciciela.
g\

Kolejne dwa artkuly (numery 4 i 5) poSwipcones4 ksi4zkom zajmujqcym szczegolne- i
skrajnie odmienne - miejsca w kanonie amerykanskiegofeminizmu'. Mistyce kobiecosci
Betty Friedan (1963) oraz SC{n4 ManrJbstoYalerie Solanas(1968). W obu przypadkach
szczegolowo analizujg strukturg badanych tekstow: strategie perswazyjne, sposoby
kreowania podmiotu i budowania wrgzr (lub przeciwnie - antagonizmu)z czytelniczkami
czy nawr1zanra literackie, staraj4c sig uchwycic, juk oba teksty odnosz4 sig do
amerykanskiej tradycji kulturowej. Stanowi4 one moim zdamem prryklady skrajnie
odmiennych strategii negocjowania wzorcow gender w kulturze amerykanskiej. Praca
Friedan to Swiadoma proba wpisania kobiecego buntu w mitologig amerykansk4
,,amerykanskie marzenre", emersonowski indywidualizm i optymrzm; manifest Solanas to
prowokacy;ny gest negacji

calkowite odrzucenie Ameryki. Crytane lEczme teksty te

uwidaczniaj4 2e dyskurs genderowy wpisule sig w obecn4 w kulturze amerykanskiejco
najmniej od czasowromantyzmudwoistoSctradycji literackich i ideowych (tzw. yea-saying
i nay-saying)

Analizowana w artykule nr 4 Mistyka kobiecoici to praca fundamentalna dla drugiej fali
ruchu kobiecego w USA t przemian, jakie spowodowal on w glownym nurcie kultury
amerykanskiej. Stawiam tezq, 2e dzielo Friedan mo2na odcrytac jako probp przelgcia przez
feminizm niezwykle waznej dla amerykanskielkultury i silnie skodyfikowanej formy jaka
jest jeremiada (ten typ wypowiedzi opisujg za S. Bercovitchem).Wybierajec tQ kanoniczn4
formg komunikacji, autorka popada co prawda w retoryczne tarapaty (l"t efektem jest
nieslawne porownanie domu naprzedmieSciachz obozemkoncentracyjnym, zaktore potem
jednak odnosi perswazyjny sukces,gdyz powstaje sugestywny
przepraszala),jednoczeSnie
obraz SwiatE w ktorym wyzvvolenie kobiet okazuje sig patriotycm4 powinnoSciq Pelne
patosu I grory nawiq,zaniado Holocaustu i nazizmu pozwolity Friedan omin4c trudny dla
niel z prryaryn biograficznych, a takhe z uwagi na kontekst (makkartyzm) problem
lewicowoSci feminizmu

i

wlasnych zydowskich korzeni, a w

konsekwencji

obronic emancypacJgkobiet w oczach glownego nurtu kultury jako projekt na wskroS
amerykanski

(UWAGA:

ksiq4ce tej

poSwigcilam te2 dwa

inne teksty: artykul

opublikowany w ,,ResPubliceNowej" i wstgp do polskiego wydania Mistyki w redagowane1
przeze mnie serii wydawniczej Biblioteka Kongresu Kobiet - szczegoly * dokumentacji
dorobku).

Arykul numer 5 poddaje interpretacji radykalny, poetycki i buntownicty manifest SCUM
autorstwa Valerii Solanas, ktora zaslyngla tym, 2e w czerwcu 1968 roku strzelil,a do
Andy'ego Warhola. Jest to tekst o burzliwej historii, ktory ostentacyjniesytuuje sig poza
glownym nurtem kultury, wyraha bowiem odmowq uczestnictwa w ficru spolecznym
Ameryki, a nawet w zyciu jako takim. SCUM bazuje na retoryce negacji, upodlenia i
rozpacry, stanowi drapieZn4 satyrg na amerykansk4 normalno6i, radykalne odrzucenie
tradycji amerykanskiegooptymizmu. To wla6nie przez swoj gniewny radykalizm SCUM
stal sie tekstem kultowym. Moj artykul przygl1da sie strategiom retorycznym tekstu
(twierdze,2e Solanas Swiadomie przejmuje i parodiuje dyskurs mizogtniczy, odwracaj4c
j"go

centralne tropy) oraz paradoksalnemu umiejscowieniu tego tekstu w historii

dwudziestowiecznejkultury amerykanskiej. z 1edne1
strony fascynacji,juka budzil (m.in. u
p$arza Normana Mailera i wielu radykalnych feministek), z drugiej

probom

uniewaznieniago i wymazanraprzezprzedstawicielkifeminizmu glownego nurtu.

Artykul

numer 6 to anahza burzliwych relacji migdzy radykalnym skrzydlem ruchu

kobiecegow USA (tzw. ruchem wyzwolenia kobiet) a mediami glownego nurtu w okresie
tnv. bur4, medialnej (lata 1969-1970). Odtwarzam przebieg konfliktu, opieraj4c sig na
dokumentach z epoki (artykutach prasowych" nagraniacharchiwalnych, listach do redakcji,
omowieniach w owczesnej prasie feministycznej), a tak2e na pozniejszych anahzach
historycznych i relacjach autobrografrcznych.Interesuj4mnie z jednej strony mechanizmy
stereotypizacji, demonizacji, osmreszani4 lecz rowniez oswajania feminrzmu w mediach
glownego nurtu, zasz drugiej - strategie ruchu zmierzaj4cedo opanowania sytuacji (proby
zyskania prrychylnoSci mediow i nnpb*ania na przekaz m.in. poprzez bojkot lub
dopuszczanie tylko

wybranych dziennikarzy). Lnahza prowadzi do ogolniejszych

wnioskow dotyczqcychfunkclonowania mediow komercyjnych, dominuj4cych w nich ram
interpretacji zdarzeh, a szczegolnie schematow stosowanych w prezentowaniu ruchow
spolecznych(teoretycznq,inspiracj4artykulu jest socjologrczrrateoria ram, ktorej pionterem
byl Erving Goffman, a ktor4 w odniesieniudo ruchow spolecznychrozbudowali Robert B.
Benford i David A. Snow).

Reasumujec, amerykanistyczna czqsc mojego dorobku pokazuje, t2 wbrew silnym
tendencjom do uniwers ahzacli wlasnych pogl4dow (traktowania plti
8

jako zjawiska

ponadkulturowego i odrgbnego od innych) i mimo czgstych atakow na Amerykg,
drugofalo'try dyskurs feministy czny w IJSA byl niezwykle glgboko zanurzony w
amerykanskiej specyfice

kulturowej.

Jego

korzenie

tkwi4

w

amerykanskim

indywidualizmie i tradycji protestanckiej; o j"go sile czgsto decydowalo umiejgtne
odnalezieniasip w kulturze medialne.l;
wykorzystanie retoryki patriotyczneJi umie.yptnoSc
na jego formy perswazji ogromny wplyw mialo uwiklanie kategorii gender w problematyke
rasowe i etniczn4. Innymi slowy, feminizrn amerykanski drugiej fali przeciwstawial sig
patriarchalnej kulturze juko

zjawisku ogolnoludzkiemu, postuluj4c migdzynarodowe

,,siostrzenstwo", pozostawal jednak w krggu wzorcow, tropow, idei i obsesji kultury
amerykanskiej. W moich pracach prrygl4dam sie napipciu migdzy uniwersalistycznymi
ambicj ami a specyfik4 kulturowe. Moje anahzy pokazuj4 jak dyskurs dotycz4cy gender
mial sig do zimnowolennej retoryki patriotycznel, w jaki sposob czerpal z retoryki
wypracowanej przez ruch fia rzecz praw obywatelskich, jaki mial mviryek z procesem
asymilacji amerykanskich Zydow (szczegolnie z uniwersalizacj4 pamipci o Shoah),
wreszcie - jak byl uwiklany w charakterystyezrredla kultury amerykanskiej mechanrzmy
komercj alizacji dyskursow radykalnych, tj

ich funkcjonowania w mediach i kulturze

popularnej. Sukcesamerykanskiejdrugiej fali feminizmu jako formacji kulturowel wynika
moim zdaniem w duzej mrerzest4d, 2e rozwtjala sig ona w szazytowej fazie amerykanskiej
hegemonii na Swiecie (lata 70. - 90 ) Kwestig emancypacji kobiet udalo siE wpisa6w
opowieSc o moderni zacjr, indywrdualizmie, amerykanskiel potgdze i n"Vj4tkowoSci
innymi slowy, w ideologig, ktora amerykanskiejhegemonii towarrysryla. Niezaleznie od
tego, jak ten proces oceniamy (wSrod przedstawicielekpokolenia, o ktorym piszg, pogl4dy
s4 podzielone), oznaaza to przewagp dyskursu wolnoSciowego nad rownoSciowym oraz
problematyki kulturowej nad ekonomrcznEi spoleczn4.

Drugi nurt moich badan (publikacje numer 7-10) to prace poSwigcone gender i
seksualnoSciw dyskursiepublic znym we wspolczesnejPolsce.Na tg czgscmojego dorobku
skladaj4 sig teksty zebranew ksi4zce Ryloszetem. Rzecz o plci, seksualnoScii narodzie
wydanej w 2008 roku (ptty

czym dwa kluczowe artykuty ukazaly sip te2 osobno, w

wydanych przez wydawnictwo Routledge pracach zbiorowych) oraz trzy artykuly o
pokrewnej tematyce opublikowane w kolejnych latach (ontaczone wyzej numerami 8-10).
Kluczowe znaezeniedla mojego rozwoju naukowego w okresie powstawaniatych prac mial
udzial w

dwoch

migdzynarodowych interdyscyplinarnych projektach badawcrych

inspirowanych wspolczesnymi teoriami dotycz4cymi etnicznoSci, narodu i spolecznie
konstruowanej tozsamo$ci plci

(gender) w

kontekScie globalizacji oraz integracji

europejskiej Pierwszym z nich byl roczny program Fundacji Fulbrighta New Century
Scholars (NCS) Towards Equality: The Global Empowerment af Women (2004-2A05), w
ramach ktorego wspolprzewodniczylarn grupie badawczej zajmuj4cej sig problematyka
nacJonalizmu i migracji (szczegcr+yw opisie dorobku). Efektem tej wspolpracy byl m.in.
tom pt. Glohal Empowerment of Women. Responses lo Globalization and Politicized
Religions pod redakcj4Carolyn Elliott wydany w 2008 roku w prestizowejserii ,,Routledge
Research in Gender and Society" (w tym wlaSnie zbiorze ukazal sig centralny tekst mojej
ksiazki Rykoszetem,ktory streszczamnizej). Druga migdzynarodowa inicjatywa istotna dla
mo1ego rozwoju naukowego to projekt pt. Sex, Politics, and Culture in Contemporary
Europe koordynowany przez badaczy mvrqzanych z Center for European Studies
Uniwersytetu Harvarda. Sympozjum zorgantzowane w Cambridge w kwietniu 2008
zaowocowalo intensywn4 wymian4 tekstow i idei migdzy uczestnikami, a namacalnym
efektem tej wspolpracy byl tematyczny numer kwartalnika naukowego ,,Public Culture", w
ktorym znalazl sip tez moj artykul (vol. 22, jesien2010: llts,rsieron Scxutt/fkn.uxlarie".q,
ltttfirsnu{ltlenlitit.y, und'f'runsnstionsl l,tigtcrtitstt,s
in liurr;pe}.

Celem ksi4zki Rykoszetem.Rzeczo plci, seksualnoScii nsrodzle (publikacja numer 7) jest
wprowadzenie do polskiej debaty akademickiej kategorii teoretycznych wypracowanych
przezbadacry rbadaczki z nurtu gender/nation.Z lednej strony chodzilo mi o precyzyjne i
systematyezne zastosowanie perspekfwy intersekcjonalnej i postkolonialnej w anahzie
genderowej dotycz4cej polskich realiow kulturowych; z drugiej strony mialam nadziejg
zainteresowac polskich badacry nac;onalizmu kwestiami genderowymi. S4dz4c po
pozniejszych licmych odwolaniach do teJ pracy, udalo mi sig przede wszystkim
osi4gn4cpierwszy cel. Pragng podkreSlic, 2e Rykoszetemnalel-y do publikacji, ktore
zaintcjowaly przelom intersekcjonalny w polskich badaniach genderovvych. Ksi4zka
stanowi istotny punkt odniesienia w pracach mlodszego pokolenia badaczek i badaczy tej
tematyki (m.in.

zawartych w

pionierskiej antologii tekstow kulturoznawcrych i

socjologicznych Pozegnaniez Matk4 Polkq'?,red. RenataHryciuk i Elzbieta Korolczuk, cry
w pracachbadaczek mvtqzanychzIBL PAN)

t0

Ksi4zka analrzujq jak napigcia i niepokoje dotyczqce redefinicji zbiorowej tozsamosci
Polakow okresu transformacji odbily sig na debatachdotycz4cych praw kobiet i mniejszoSci
seksualnych,przy azym interesujemnie przede wszrystkim,co sig dzialo na styku debaty o
akcesli Polski do Unii Europejskiej oraz debaty o prawach kobiet i miejscu gejow i lesbijek
Bronrp tezy, i2 postppuJecaod lat 90. retradycjonahzacjaw sferze plci
w spoleczet'rstwie.
oraz silny opor przeciw poszerzaniupraw mniejszoSciseksualnychnie duja sig wyjaSnic
ledynie

poprzez wpisany w

polsk4 kulturg konserwatyzm ani slaboSc ruchow

emancypacyjnych. Proponuje odczytanie tych zjawisk

a przede wszystkim jE yka

towarzysz4cychim debatpublicznych, wypowl edzi politykow i przekazowmedialnych- w
kategoriachwypracowanychprzez kulturoznawc6w badaj4cychstyk genderi nacjonalizmu.
To, co dzialo sig z plci4 i seksualnoSci4
wPolsce w latach poprzedzaj4cychwejSciedo Unii
Europejskiej, to rozportany przez socjologow i historykow mechanizm, w ktorym napigcie
spoleczne, kulturowy niepokol zwrpany ze zmranq w zbiorowej tozsamoSci niejako
rykoszetemodbija sig na kobietachi wszelkiej masci seksualnych,,odszczepiencach".

Nie sposob streScicwszystkich tekstow zawafich w Rykoszetem,agranrczgsig zatem do
drugiego rozdzialu pt. ,,Powr6t mg2cryzny, cryli plec i Unia Europelska wedlvg trzech
polskich tygodnik6d', artykulu, ktory uwa2am za najbardziej oryginalny i istotny dla
omawianego nurtu mojego dorobku (o znaczeniu te; pracy mole Swiadczyc fakt, ze jej
angielska wersja czgsto polawia sie w sylabusach zajge prowadzonych na v,rydzialach
Gender Studies amerykanskich uczelni). Dowodzg tu istnienia zbieznoSci migdzy
nasileniem treSci genderowych w polskiej debacie publicmej a procesem akcesyjnym i
szeruej - migdzy dyskusjamr dotycz4cymi plci a niepokojami dotycz4cymi tozsamoSci
narodowej. Mipdzy kwietniem 2AA2 r a majem 2005 r. wydawane w Polsce tygodniki
opinii zasypaly swoich czrytelnikow wielk4 liczba tekstow i ilustracji (* tym okladek)
dotycz1cychrol plciowych, seksualnoscii dzietnoSci,a natgzenie,z lakrm media zajmowaly
sie t4 tematykE znacrrre wzroslo w okresie przystqpienia Polski do Unii Europejskiej
(prryklad'. tygodnik ,,Wprost" oglosil katastrofg demografrczn4 dwa tygodnie przed, a
,,powr6t mgAcryzny" - tydzien po przyst4pieniu Polski do Unii). Z analizy strukturalnej i
retorycznej znaczneJiloSci materialu wynika,2e medialny dyskurs o ptci wciEz powtarzal
ten sam schemat narracyjny: od (l) nostalgicznej wizji dawnych czasow,,normalnoSci",
gdy meAc4r2ni, kobiety i dzieci wiedzieli, kim sq ku (2) diagnozie obecnegokryrysu i
chaosu oraz (3) pesymistycznej i lgkowej wizj r prryszlo3ci jako Swiata odwroconych rol,
l1

zrownowilzoneJjednak (4) optymistyczr4tezqr Ze wkrotce zostanie przywrocony naturalny
porz4dek. Stawiam tezg, 2e ta nytuahzowana struktura narracyjna jest w swojej glgbszej
warstwie opowiesci4 o narodzie: o zagrozentu utrat4 tozsamoSci i sile tradycji, ktora to
zagro2enre przenvycipzy.

Innymi

slowy:

nastgpuje tu

swoiste ,,przemreszczenre"

w4tpliwoSci i lgkow wywolanych przez rntegracjgeuropelsk4i transformacjp systemowena
przestrzendebaty o rolach gender.

Tezg tg rozwijam i dokumentu.lg w pozostalych tekstach zawafich

w Rykoszetem,

analizuj4c glownie metaforykg genderowe w nacjonalistycznym dyskursie przedstawicieli
PiS, LPR i Mlodzi"ty

Wszechpolskiej, gdzie kategorie dotycz4ce plci i seksualnoSci

nakladaj4 sig na tre$ci dotycz4ce narodu m.in. poprzez powracaj4ce fig.rry gwaltu i
dziewictwa, centralne znaczeniemgskoScii mgstwa, nieustanneprzywolywanie figur Matki
Boskiej, Polonii i Matki Polki, a takhe poprzez skojarzenie homoseksualizmuz obcym
wptywem na Polskp,z# odmiencow seksualnych- z odmiencamietnicmymr (szczegolnie
z Zydamr). Nale4y podkre6lic, 2e choc przedmiotem anahzy w Rykoszetem se niemal
wylqcznie zjawiska zachodzecew polskiej kulturze i debaciepublicznej, to celem pracy jest
zbudowanie wobec nich dystansu poznawczego poprzez wprowadzenie ram teore$cznych
wypracowanych w innych kontekstach. Polskie spory zostaly tu opisane w kategoriach
proponowanych w Swiatowej soclologii i kulturoznawstwie; zestawiam Je z przykladami
napigc na linii gender/seksualnoSc/narod
w odleglych nam kontekstach kulturowych i
politycznych (przywolujg m.in. spor o muzulmanskie chusty we Francji, rolg tematyki
seksualneji genderowej podczas konfliktu na Balkanach, genderowy wymiar konfliktow
rasowychw USA).

Artykul numer 8 to proba opisaniaspecyfiki owczesnegoruchu kobiecegow Polscena tle
chronologii,jaka dominuje w angloamerykanskiejhistorii kobiet, cryIi narracji bazuj4cejna
metaforze trzech kolejnych ,,fal" ruchu kobiecego. Stawiam tezp, ze polski (i szerzej
wschodnioeuropejski) feminizm po roku 1989 podlega innel (i w pewnym stopniu
paradoksalnej)logice historycznejniz feminizm zachodni. Jest to ruch spoleczny, ktory
wykorzystuje

strategie

i

style

dzialania

charakterystyczne dla

trzeciej

fali

(autorefleksyjnoSc,ironi4 camp), w warstwie postulatow pozostal4c jednak w obszarze
zannteresowan
tznv.drugiej fali (prawa reprodukcyjne, r6wno3c plac itd.). Mamy tu takze do
czynienia z paradoksemhistorycznym polegaj4cym na pojawieniu sig zmasowanej (i po
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czgSci importowanej z zachodu) konserwatywnej reakcji na feminizm (tr*.
zanrm

Jeszcze doszlo

do

rozpowszechnienia tez

backlashu)
(w4tek

samego feminizmu

wschodnioeuropejskiegobacklashuprzed feminizmem podejmuje teL w moim wstgpie do
Reakcji SusanFaludi - palrz dorobek).

Artykul numer 9 powstal w ramach wspomnianego Wzej mipdrynarodowego projektu
Sex, Politics, and Culture in Contemporary Europe (2008-2010, Uniwersytet Harvarda),
ktorego celem byto mo2liwie kompleksowe zrozumrenie zjawisk i mechanrzmow
zachodz4cych w

rohnych regionach wspolczesnej Europy na ,,skrzy2owaniu" plci,

seksualnoScii tozsamoScinarodowych, etmcznych i rasowych. Bazp teoretycznq,projektu
stanowila hipoteza o seksualnej nowoczesnoSci autorstwa Judith Butler i jednego z
inicjatorow projektu Erica Fassina, wedle ktorel europejska tozsamoScostatnich dekad
instrumentalizuje wolnoSc seksualnq buduj4c kategorig ,,europejskoSci"w opozycji do
,,nienowoczesnych"obcych (widac to szczegolniew sposobachpiptnowaniai wykluczania
imigrantow z krajow muzulmanskich). Moj wklad do projektu to tekst dotyczEcydynamiki
upolityczntenra homofobii w polskim dyskursie publicznym w okresie rz4dow PiS.
Kluczowe punkty odniesieniaw omawianym artykule to: (l) reakcje roznych Srodowisk i
mediow na dwie rezolucje Parlamentu Europejskiego z 2A06 i 2007 roku, dotycz4ce
homofobii w Polsce 6uk wykazujg, mechanizm ich odbioru sprawil, ze niechgcdo
mniejszoSci seksualnych stala sie

w

polskim

dyskursie publicznym

makiem

,,patriotyzmu"); (2) silna obecnoSc analogii gej-Zyd oraz homofobia-antysemityzm w
sporach dotycz1cychpraw mniejszoSciseksualnychoraz (3) reakcja polskich mediow na
wykorzystanie w

orgdziu Prezydenta RP

Lecha Kaczynskiego wizerunku

pary

amerykanskichgejow jako prryldadu na rozklad tradycyjnej rodziny w Europie. Porownujg
te wydarzenra i procesy z upolitycmieniem homofobii w Holandi r, gdzie testy imigracyjne
sprawdzajqpoziom tolerancji seksualnejprzybyszow. Glowna teza tekstu glosi, ze proces
upolitycznienia problematyki praw mniejszoSci seksualnych w

Polsce polegal na

uruchomieniugodnoSciowej reakcji na ,,europejskoSc" konstruowane w kategoriach
seksualnej nowoczesno:ici

z pozoru otwart4 i opart4 na tolerancji, lecz w istocie

dystynktyvrna sluz4c4 wykluczeniu i pigtnowaniu tych, ktorzy okaz1 sig niewystarczal4co
nowoczeSni, cryli

glownie muzulmanow, ale w badanym okresie tak2e Polakow.

Mechanizm ten ma negatywny wplyw

na sytuacjg mniejszo$ci seksualnych w

iach piptnowanych j ako,,nieeuropejskie".
spolecznoSc
t3

Artykul numer 10 mozna uznac za podsumowanieczgsci mojego dorobku po$wigconej
Polsce. Powstal on w ramach projektu pt. Retoryka i politylm, w ktorym wzi4l udzial szereg
polskich lgrykoznawcow, historykow idei i socjologow, a ktorego celem byl moZliwie
wszechstronny opis retoryki publicznej lat 1989-2009 (w sklad grupy weszli miqd4r
innymi Jerry Axer, Jerry Bralcryk, Ireneusz Krzemiriski, Michal Glowinski, Andrzej
Paczkowski) M6j tekst analizuje retoryczny wymiar ,,polskich rozm6w o pl.i"
przedstawiam w nim spory dotycz1cepraw kobiet i mniejszoSciseksualnychw okresie
transformacji, staraj4csig przede wszystkim odtworzyc proces upolitycznrenratej tematyki.
W okresie transformacji pl*. zrnienila w Polsce statusJako temat: dzigki sporom o prawo
do aborcji przestalaby6 czym6, co nalezy do sfery natury i podlega opisowi zartobliwemu i
potocznemu,nie budz4c kontrowersji, a stala sig kwesti4 glgboko polityczn1, przedmiotem
sporu i istotnym punktem odniesienia w konfliktach Swiatopoglqdowych r podzialach
politycznych Analizujg hczne prryklady wyniktych z logiki tego procesu napig6,
nieporozumien i kontrowersji, rysujg linie Swiatopogl4dowychpodzialow i ztiqzane z nimi
style genedrowej retoryki, proponujg te2 kilka punktow dla polskiel SwiadomoScigender
przelomowych. Stawiam tezq, 2e uczestnicy tocz4cych sig sporow czgsto przyjmowali
pozycJgmetajgrykow4 - tzn. odnosili sig z dystansem,nieufno3ci4 czy lwgez zdumieniem
do jqtyka przeciwnik6w politycznych, parodiuj4c go, bior4c w nawias, nazywajqc
manipulacja lub nowomowe. Spory doSez4cegender pod wzglpdem retorycznym wpisuj4
sig zatem w zjawisko, ktore socjolog Marek Czyhewski, jeden z koordynatorow proJektu,
opisal kiedySjako ,,rytualny chaos".

Przedstawionytu dorobek stanowi owoc wieloletnich badan podjetych po ukonczeniu pracy
doktorskiej

zarowno indywidualnej pracy naukowej jak i badan podejmowanych w

ramach wspotpracy migdzynarodowej. Wyniki prezentowalam w licznych artykulach
naukowych, w formie wystqpien na migdrynarodowych i krajowych konferencjach
naukowych, w tresci wykladow goScinnych,w pracy dydakty cznej prowadzonej w OSrodku
Studiow AmerykanskichtIW i innych oSrodkach,a tak2ew licznych esejachi publicystyce.
Wyniki

mojel pracy naukowej maJ4 tez realne zastosowanie w praktyce spoleczno-

politycznej, stanowi4 bowiem istotny wklad w debatg publiczr4 jaka toczy sip dziSw
Polsce na temat rownoSci plci, praw mniejszo5ci t szerzej

mechanizmow rozwoju

demokracji, granic wolnoSci slow4 a tak2e kondycji spoleczenstwa obywatelskiego w
l4

Polsce. W ostatnich latach sluzylam swoj4 wiedz4 jako ekspertka i uczestntczka debat
publicznych w wielu organrzacjach pozarz4dowych i agendach panstwowych, m.in..
Kancelarii Pre4rdenta RP, Urzgdzie Pelnomocnika Rz4du ds. Rownego Traktowanra,
Polskim Instytucie Sauki Filmowej, Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, Fundacji im.
StefanaBatorego, Kongresie Kobiet (szczegoly w dokumentacaidorobku).

5. Pozostaleosi4gnigcia naukowobadawcze

Na pozostal4 czgScmoJego dorobku naukowego od chwili uzyskania stopnia naukowego
doktora skladaj4 sig: I monografra autorska,2 zbrory tekstow mojego autorstwa; I praca
zbiorowa i 5 numer6w czasopismanaukowego pod moj4 (wspol)redakcj4; 7 arlkulow w
czasopismachnaukowych; 1l arfykulow w pracach zbiorowych (w tym jeden, ktorego
jestem wspolautork4 i trry przylgte do druku); 4 wstgpy redaktorskie, ktorych jestem
wspolautork4 oraz 4 wywiady zamreszczonew czasopiSmie,,The Americanist"; 4 wstgpy
do ksi4zek autorstwainnych os6b, 5 recenzji opublikowanych w czasopismachnaukowych;
4 hasla autorskie w Wielkiej Encyklopedii PWN oraz 5 opublikowanych ekspertyz
(dokladneomowienie w zal4cznikunr 2).

Publikacje te mo2na podzielid na trzy kategorie tematyczne.

(A) Prace dotycz4ce plci w kulturze
W moim dorobku znaldujE sie hczne publikacje o tematyce pokrewnej glownemu
osi4gnigciu, ktorych zdecydowalam sig tam jednak nie uwzglpdniac, kieruj4c sig przede
wszystkim zasad4 spojnoSci (w jednym przypadku sq to wzglgdy formalne - tekst jest w
druku). Niektore prace pominglam z powodu dlugiego okresu,jaki uptyn4l od chwili ich
publikacji (dofyczy to przede wszystkim mojej pierwszej ksiazki p.t. Swiat bez kobiet,
20Al). Inne prace nie znalazty sig tam ze wzglEdu na ich eseistyczny,publicystyczny lub
popularyzatorski charakter (dotyczy to czg$ci artykulow zawartych w zbiorze prac Magma
oraz wstgpow do ksi4zek autorstwaBetty Friedan i SusanFaludi). Czqi;cmoich publikacji
dotycz4cych kulturowej tozsamoSci pt"i odbiega od glownego osi4gnigcia charakterem
przylgtej metodologii i stawianych pytan badawczych. Chodzi przede wszystkim o kilka
waanych w moim dorobku prac poSwigconychkulturze popularnej i estetycecampu. Jest to
obszar, ktorym zajmujg sig obecnie i ktory prawdopodobnie bgdzie tematem mojej kolejnej
l5

ksiqzki. Opublikowalam tez dwa faktograficme artykuly doScz4ce ruchu LGBT i badan
gender w Polsce (teksty w czasopismach,,Feminist Studies" i ,,Aspasia"), obszern4 anahzg
4awiska tzw. trzectej fali feminizmu w USA oraz dwie prace bliskie tematowi glownego
osi4gnigcia, ale skromniejszeobjgtoSciowo od zawafich w nim publikacji (hasto do
Encyklopedii gender oraz artykul o dzielachposwigconych Ewie Holuszko opublikowany w
,,Dialogu").

Ze wzglgdow

formalnych w

pt. ,,Zydofemina? O

glownym

osi4gnigciu pominglam obszerny artykul

zlohonej relacji migdzy zydowskim pochodzeniem, zydowsk4

tozsamoSci4 lewicowoSci4 i feminizmem drugiej fali w StanachZjednoczonych". Tekst ten
jest integralnqczgSci4 opisanegowyLej amerykanistycznegonurtu moich badan,nie zostal
jednak Jeszazeopublikowany (ukaze sig w grudniu 2AB w zbiorze pod redakcj4 Elzbieta
Durys i Patrycji Chudzickiej Dudzik pt. KonteksQ .feministyczne). Wracam w nim do
wybranych w4tkow studium poSwipconegoFriedan, mianowicie do kwestii tozsamoSci
zydowskiej i jej wpbwu na projekt kulturowy, jakim byl femimzm drugiej fali. Lrczne
feministki aktywne w tym okresie miaty zydowskie korzenie; przy crym nale2aly do
pokolenia

a wlaiciwie dwoch pokolen

amerykanskich Zydow., ktorych tozsamoSc

etntczna podlegala bardzo silnym r zlo2onym, a z&raz;emambiwalentnie prze\wanym
zmianom. W oparciu o prace antropologiczne i badania historykow, a takhe teksty
wspomnieniowe i autobiograficzne oraz wywiady przeprowadzone przeze mnie w tym
Srodowisku w 2004 i 2005 roku, analizulg mechanrzmprzemilczenratowarryszqcy kwestii
zydowskiej zarowno w tekstach z epoki (przelom lat 60 i 70.), jak i w po1niejszej
historiografii

amerykanskiego feminizrnu.

Zastanawram sig

teL

nad

specyfik4

amerykanskiego splotu gender/tozsamoSczydowska, przygl4dajqc siQ funkcj i, Jaka w
procesieasymilacji Zydow po II wojnie Swiatowejpelnila specyficznierozumlanakategoria
mgskoSci i mizogintczny humor (m.in. zarty o zydowskich matkach i zydowskich
ksigzniczkach).

(B) Publikacje literaturoznawcze
Pracete stanowi4kontynuacjgbadanpodjgtych w okresie studiow doktoranckich.Chodzi tu
przede wszystkim o rozprawQ doktorsk4 o czasie i przestrzenr w prozie Joyce'a
przygotowane do druku wiele lat po obronie (co wymagalo daleko id4cych zmran i
uzupelnien), arfykul o postmodernistycznymnurcie badan nad tworczoSci4Joyce'a oraz
lfj

hasla encyklopedyczne poswigcone czworce wybitnych pisarzy. Kontynuacjq moich
wczeSniejszych zarnteresowat'rdotycz4cych teorii narracji i konstruowania zbiorowej
pamiqci jest tez waina dla mojego rozwoju naukowego praca o falszerstwie Benjamina
Wilkomirskiego, ktorej wspolautorem jest dr Tomasz Basiuk. Tekst ten przedstawialiSmy
na uniwersytecie w Rochester podczas sesji zorganrzowanej w ramach wspolpracy
migdzynarodowej migdzy t4 uczelni4 a Osrodkiem Studiow Amerykanskich UW. Artykul
poSwipconyjest kontrowersjom dotycz4cym sfabrykowanych wspomnien mgiczynry, ktory
podawal sig za ocalonego z Holocaustu. Stanowi on efekt naszych badan nad samym
tekstem oraz j"go recepcj4 a takle ronvinipcie w4tkow teoretycznych dyskutowanych
podczas seminarium prof. Michala Glowinskiego w Szkole Nauk Spolecznych PAN na
temat literatury Shoah (kategorie formy i stosowno3ci, traumy oraz prawdy, fikcji i
konwencji literackich w kontekscie pamigci o Zagladzie).

(C) Publikacje dotyczqce historii, metodologii i ronvoju badaf amerykanistycznych
Prace te powstaly w zwrqzku z redagowaniem ptzeze mnie pisma naukowego ,,The
Americanist" wydawanego przez Osrodek Studiow Amerykanskich UW. W 2004 roku
samodzielniezredagowalamtom2l pisma w jego poprzedniejformre, za| od 2006 do 2011
roku pelnilam funkcjg wspolredaktora, wspolpracuj4c z historykiem prof. Williamem
Glassem. Formalnie ,,The Americanist" stanowi kontynuacje istniejqcego wczeSniej
periodyku ,,American Studies", udalo nam sig jednak przobrazic wewngtrzn4 publikacjg
O6rodka, w ktorej ukarywaty sie w znacznej mierze artykuty j"go pracownikow, w
recenzowaneczasopismonaukowe o zasiggumigdzynarodowym.Kazdy z opublikowanych
w tym okresie numerow mial charakter monograficzny, zaswprowdzenie do zawartych w
nim artykulow stanowil wstgp redaktorski i wywiady z vvybitnymi przedstawicielami danej
dziedziny. Autoramr znacnrej czgsci publikowanych tekstow s4 badacze spoza Polski.
Wspolredagowane przeze mnie

numery

,,The

Americanist"

dotyczyly

kolejno:

politycmoSci studiow amerykanistycmych w USA i Europie (tom 23); amerykanskiel
kultury popularnej i ;ej odbioru na Swiecie (tom 24); arnerykanskiejkoncepcji narodu oraz
ewolucji kategorii wyjatkowo5ci (tom 25); plci i seksualnoSciw kulturze I historii USA
(tom 26) Istotn4 inspiracj4 dla tego nurtu mojej pracy jest wieloletnia wspolpraca z
wybitnym amerykanist4 prof. Heinzem Ickstadtem z Instytutu JFK w Berlinie, ktory
wspieral tworzenie nowej formuty czasopisma jako czlonek j"go Rady i udzielil mi

I7

pierwszego zamieszczonegow periodyku wywradu (,,The Americanist", tom 23; patrz teL.
Projekt ,,NauczanieRownolegle", opis osi4gnigddydaktycznych, zal4czniknr 2, s. 21).

6. Plany badawcze

Obecnie pracujg nad dwoma obszernymi artykulami stanowi4cymi kontynuacjp i
podsumowanie mojej dotychczasowej pracy nad feminizmem drugiej fali. ,,Feminism
between Theory and Practice. Three Contradictions that Will not Go away" to rozprawa
impasu, w jakim moim zdamem nalazly sip akademickie badania
teoretyczna dotycz41ca
feministyczne. Tekst powstal jako wyklad inauguracyjny wygloszony na migdzynarodowej
konferencji Why is there no Happiness in the East? T'he Making af European Gender
Studies w Sodert6rn University Huddinge w Sztokholmie w 201 I roku, gdzie wywolal
burzliw4 dyskusjg. Ma zostac opublikowany w tomie pokonferencynym pod redakcj4
Teresy Kulawik. Drugi tekst pt. ,,WhateverHappenedto SecondWave Feminism" powstal
jako wyklad plenarny, ktory wyglosilam podczas dorocznej konferencji Gender Studies w
Bar Ilan w lzraelu w kwietniu 2013 roku. Rozprawatama charaktermetahistorycznyilest
inspirowana powstalymi w ostatnich latach pracami takich badaczekjak Lauren Berlant,
Hester Eisenstein,Nancy Fraser, Eva Illouz i Sylvia Walby. Jest to proba krytycznego
zestawieniakilku narracji o losach drugiej fali feminizmu, jakie pojawrly sig w ostatnich
dekadachw obiegu akademickim i medialnym (,,reakcja";,,koniecmgzczyxr"; wchlonigcie
ruchu kobiecegaprzez kulturg terapii, uwiedzenieruchu kobiecegoprzez neoliberalizm).

Moje nieco dalsze plany naukowe obejmujq przygotowanie i publikacjg dwoch ksiqTek.
Pierwsza to praca o strategiach retorycznych feminizmu amerykanskiego drugiej fali, w
ktorej sklad wejd4 m.in. rozbudowanewersje amerykanistycznychtekstow prezentowanych
Wzej. Centralne miejsce w tej ksiq,zce zajmie niepublikowana Jeszcze,ale znaczmejuL
zaawansowana rozprawa o roli

i

irodlach (religijnych i filozoficznych) kategorii

doSwiadczenrawe wczesnych tekstach drugiej fali oraz o pozniejszych sporach wokol tej
kategorii. Drugi projekt ksi4zkowy to analiza zburfiowanych postaci kobiecych i w4tku
wojny plci w amerykanskimkinie popularnymod lat crterdziestychdo dziewigcdziesigtych.
Pomysl na te pracg powstal, gdy w roku akademickim zAnln

prowadzilam cykl

wykladow otwartych pt. O filmie genderowo i queerowo w ramach projektu Ir{owyTeatr w
Nowym Wspanialym Swiecie. Przygotowuj4c wyklady napisalam szereg szkicow o
lc)
lo

klasycznych filmach hollywoodzkich z lat crterdziestychi pigcdziesi4tych(m.in. Mildred
flierce, 1945; Zebro Adnma, 1949; Wszystkoo l)wie, 1950), a w planach mam anahzp
pozniejszych produkcji (m.in. Sprawa Kramerow, 1979 i I'atalne Zauroczenie, 1987).
Interesuje mnie, jak amerykanskie kino popularne w powojennych dekadach XX wieku
rejestrowalo i komentowalo zmtany prawne i obyczajowe w sferze praw kobiet i
zmrenial4cesig relacje migdzy kobietami i mgZczyznamt.

7. IloSciowepodsumowaniedorobku

M6j

dorobek i

dzialalnoSc naukow4 od chwili

uzyskania stopnia doktora opisujp

szczegolowow wykazie opublikowanych prac i informacji o innych osi4gnigciach.Mozna
je podsumowacprzy pomocy nastgpulecego
zestawienia.
Ogolna liczba publikacli naukowych: 58
(w tym 3 prace przylg|e do druku).
Typy publikacji:
monografia autorska: I
zbiory tekstow wlasnego autorstwa: 3
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