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Z inicjatywy krakowskiej fundacji Przestrzeń Kobiet narodził się projekt „przewodniczek” po Krakowie, realizujący w formie publikacji oraz w przestrzeni turystycznej miasta ideę (re)konstrukcji Krakowskiego Szlaku Kobiet. Od 2009 do 2013 roku
ukazało się pięć tomów Przewodniczek po Krakowie emancypantek1. Każdy jest
zbiorem tekstów prezentujących sylwetki kobiet — często mało znanych albo niemal całkowicie zapomnianych — które związane były z krakowskim życiem literackim, artystycznym, naukowym czy z lokalną działalnością społeczną. Stąd wśród
zaprezentowanych postaci pisarki, lekarki, badaczki, ale także działaczki ruchu
kobiecego i emancypantki. Nowatorstwo Przewodniczek tkwi w materiale, a także
w podejściu, które redaktorka poszczególnych tomów Ewa Furgał podsumowuje
jako wyraz chęci „odzyskiwania, przywracania i popularyzowania”2 historii kobiet. Wspólne wszystkim opracowaniom jest to, że ich autorki i autorzy nie próbują
stworzyć jednej, całościowej historii wszystkich kobiet. Poszukują natomiast opowieści oddających indywidualizm i niepowtarzalność pojedynczych losów, zgodnie
z założeniem: „chcemy wszystkich wysłuchać, chcemy wszystkie opowiedzieć”3.
W osobnych rozdziałach w kolejnych tomach zamieszczone zostały konspekty bądź
opisy gotowych tras wycieczkowych składających się na Krakowski Szlak Kobiet4,
1

Informacje o wszystkich publikacjach fundacji Przestrzeń Kobiet można znaleźć na: http://
www.przestrzenkobiet.pl/ [dostęp: 10 listopada 2014].
2 E. Furgał, Emancypujemy Kraków. Wstęp do drugiego tomu Przewodniczki, [w:] Krakowski
Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek, red. E. Furgał, t. 2, Kraków 2010, s. 11.
3 Ibidem, s. 10.
4 Szczegóły o projekcie, trasach, wycieczkach oraz publikacjach zob. http://www.krakowskiszlakkobiet.pl/ [dostęp: 10 listopada 2014].
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wraz z mapkami, na których w formie oznaczeń zamieszczone zostały wizualizacje
miejsc opisywanych w tekstach.
Genezy powstania kolejnych tomów Przewodniczki można się dopatrywać
w chęci interwencji, rozumianej w duchu teorii feministycznej, jako działanie krytyczne, refleksyjne, a także praktyczne, mające na celu przepracowanie narracji
oraz reprezentacji kobiecych dominujących w tradycji i kulturze. Interwencyjność
spojrzenia na historię kobiet oraz na problem ich (nie)obecności w historii wynika z celu Przewodniczek, jakim jest „ukazywanie różnorodności […] i oddanie
sprawiedliwości wszystkim kobietom, które budowały dziedzictwo Krakowa”5.
Bohaterkami tekstów i wytyczonych w nich szlaków są więc Polki, Żydówki,
kobiety mające różny stosunek do religii, odmienne pochodzenie społeczne, wyedukowane bądź pozbawione wykształcenia, różniące się poglądami i podejściem
do emancypacji.
Jak stwierdza Tania Modleski, refleksja feministyczna może funkcjonować
jako „przestrzeń przesunięć/opóźnień”6 (space of deferral), w której mogą zaistnieć głosy wcześniej niesłyszane albo nieartykułowane, dotyczące kobiet. Jest
to przestrzeń dialogu, pozwalająca wybrzmieć różnorodnym tonom i narracjom,
a w efekcie nadać sens kobiecym reprezentacjom, subiektywnym przeżyciom
i doświadczeniom. Każdy z tomów Przewodniczki po Krakowie emancypantek
w jakiś sposób wpisuje się w tę „przestrzeń przesunięć”, prezentując opowieści
„o zapomnianych postaciach, miejscach, związkach, również o zapomnianym
mieście”7. Za prekursorską odnośnie do inicjatyw wydawniczych realizowanych
w ramach projektu Krakowski Szlak Kobiet można uznać książkę Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne u progu XX wieku (Kraków 2006), napisaną
przez Grażynę Kubicę. Krakowska antropolożka i badaczka kultury, zainspirowana zapiskami Bronisława Malinowskiego, postanowiła odtworzyć losy wybitnych
kobiet, które pojawiły się na kartach jego Dziennika: pisarek, malarek, uczonych,
zaangażowanych często w pracę na rzecz innych i walczących o prawa kobiet.
I najczęściej zapomnianych.
Ujęcie feministyczne, zaproponowane przez Kubicę, pozwoliło zaprezentować sylwetki kobiet o nieszablonowych życiorysach i dokonaniach, w kategoriach wyznaczających ich nowoczesną tożsamość. Autorka analizuje ich kobiecość („w jaki sposób widziały siebie jako kobiety i jak to ujmowały w swojej
twórczości”8), cielesność („czyli jak one wszystkie wyglądały oraz jak postrzegały problem swego ciała”). Zaznacza przy tym wyraźnie aspekt emancypacyjny,
pisząc o nauce („najważniejsza dla nich, pensje, tajne kursy, uniwersytety lub
5
6

E. Furgał, Emancypujemy Kraków, s. 13.
T. Modleski, Old Wives’ Tales: Feminist Re-Vision of Film and Other Fictions, London 1999,

s. 22.
7

E. Furgał, Emancypujemy Kraków, s. 13.
G. Kubica, Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne u progu XX wieku, Kraków
2006, s. 462.
8
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tylko marzenie o wyższych studiach”) oraz o niezależności („pęd ku wolności,
próby życia na własną rękę i co z tego mogło wyniknąć”9). Inspiracją, co sygnalizuje we wstępie, jest dla niej kobieca tradycja literacka, odwołuje się bowiem
do esejów Virginii Wolf, oraz antropologiczna, gdyż nawiązuje między innymi do
badań Jolanty Brach-Czainy, która tak charakteryzuje swą aktywność: „rekultywuję kobiece pole kulturowe”10.
Książka Kubicy ma aspekt przewodnikowy nie tylko w sensie metaforycznym,
wskazując na punkty i trajektorie w życiorysach „sióstr Malinowskiego”, lecz
także dosłownym, opisując ich dom („skąd pochodziły, rodowód, dworki, kresy,
a czasem wręcz przeciwnie — wielkie miasto”), miejsca, w których bywały albo
chciały bywać. Jest więc „geograficzny” rozdział o Zakopanem („czyli centralne miejsce w inteligenckim wszechświecie i co tam można było robić”11) oraz
o Londynie („ale też i Paryż, czyli miejsca, do których trzeba było wyjechać,
żeby sprawdzić swą wartość; czasami tam zostać, a czasami stamtąd wrócić”12).
Odszukiwanie, a następnie opisywanie miejscowości, ulic, domów, gdzie kiedyś
bywały bohaterki rodzi pytanie: „Czy w ogóle jest możliwe przebicie się przez
skorupę współczesności tego miejsca [Zakopanego]?”. Kubicy udaje się to zrobić,
gdy czasem, z dala od hałaśliwych ulic, znajduje zapuszczony, drewniany dom
z ogrodem. Wówczas odnosi choćby takie wrażenie: „W witrażowych oknach
odbijały się profile tamtych kobiet, żwirowa ścieżka przechowała odciski ich bucików, a w powietrzu trwał jeszcze szelest sukien”13.
Również spacer po Londynie i po Oksfordzie, gdzie bywała jedna z bohaterek
książki, Maria Czaplicka, wymaga przestrzennej penetracji w poszukiwaniu śladów kobiet. Często ich odnalezienie nie jest możliwe:
codziennie przechodziłam przez Torrington Square. Z okna pokoju w hoteliku na Byng Place
widziałam wielką lipę, świadczącą o dawnej świetności placu. Domu z numerem 58, w którym
mieszkała Czaplicka, już nie ma. Miejsce to Pochłonął University College London14.

Podobne świadectwo „niebytu” znaleźć można w Przewodniczce, gdy mowa
o tym, że tom pierwszy, który „otworzył w Krakowie przestrzeń dla historii kobiet, dla dzielenia się opowieściami, dla snucia narracji”15, stał się też dokumentacją nieistniejącego już miejsca związanego z krakowskim ruchem emancypacyjnym16. Otóż na początku XX wieku krakowskie emancypantki spotykały się
na wiecach i zebrania w Ujeżdżalni przy ulicy Rajskiej 12, usytuowanej naprze9

Ibidem.
J. Brach-Czaina, cyt. za: ibidem, s. 8.
11 Ibidem, s. 462
12 Ibidem, s. 463.
13 Ibidem, s. 134.
14 Ibidem, s. 200.
15 E. Furgał, Emancypujemy Kraków, s. 13.
16 Zob. E. Furgał, Emancypacyjny Kraków, [w:] Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po
Krakowie emancypantek, red. E. Furgał, t. 1, Kraków 2013, s. 43.
10
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ciwko wojskowych koszar. Sąsiedztwo siedziby sił zbrojnych nie paraliżowało
działaczek i aktywistek, lecz raczej dodawało im wigoru, skoro właśnie z Rajskiej
wyruszały na Rynek, demonstrując na rzecz praw wyborczych dla kobiet, między
innymi w 1906 roku podczas I Zjazdu Kobiet. Na próżno szukać w panoramie ulicy tak symbolicznego, w tym kontekście, budynku Ujeżdżalni, gdyż w został on
zburzony. W latach 2010–2012 w jego miejscu powstał Małopolski Ogród Sztuki,
nawiązujący konstrukcją fasady do kształtu frontowej ściany dawnej Ujeżdżalni.
Jej znaczenia dla emancypacyjnej tradycji i historii kobiet do 2014 roku nie upamiętniono żadną tablicą informacyjną. Za to w opisie idei MOK zamieszczono
notatkę:
Przestała straszyć znajdująca się w opłakanym stanie rudera przy ul. Rajskiej 12. Spektakularna
pięciokondygnacyjna bryła obiektu łączy elementy zabytkowe z nowoczesnością (za szklaną
fasadą zobaczyć można odtworzony fragment muru dotychczasowego budynku […]. Ściana
została na nowo ułożona z ponad stuletnich odczyszczonych cegieł)17.

W zachowanym materiale budowlanym nie zawiera się jednak historia kobiet.

Il. 1. Ujeżdżalnia, ul. Rajska 12, 2009 rok, fot. Natalia Sarata

17

Zob. http://www.mos.art.pl/strona/pl/idea-mos [dostęp: 10 listopada 2014].
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Przewodnikowy aspekt tekstów o historiach krakowskich kobiet jest szczególnie widoczny, gdy mowa o konkretnych lokalizacjach, jak w przypadku wielokrotnie zmieniającej siedzibę czytelni dla kobiet. Iwona Dadej18 odszukuje kolejne
adresy, by udokumentować dzieje kobiecych stowarzyszeń okołoczytelniczych,
a jednocześnie pokazać, jak trudno było kobietom zaistnieć formalnie w przestrzeni publicznej Krakowa, w czasach gdy w monarchii habsburskiej ich uczestnictwo w politycznych debatach i procesach było zakazane. Każda z miejskich
lokalizacji czytelni dla kobiet — czy to na Rynku Głównym, czy na ulicy Szpitalnej 7 w kamienicy Pod Rakiem — jest dla autorki tekstu (i szlaku „czytelniczego”) „przykładem na subwersywne postawy wobec dozwolonych ram działania,
w jakich przyszło ruchowi kobiecemu funkcjonować”19. Krakowskie czytelnie
służyły kobietom za miejsce spotkań, lektury, nauki, rozmowy, stanowiąc dla nich
jednocześnie samodzielnie wykreowaną, „autonomiczną przestrzeń publiczną”20.
Jeszcze bardziej potrzebny jest przewodnik wskazujący konkretne lokalizacje, by dostrzec obecność w panoramie miasta dokonania Diany Reiter — jednej
z pierwszych krakowskich architektek, obok Ireny Bertig i Reli Schmeidler —
o której pisze Monika Świerkosz21. Dzięki wskazówkom z Przewodniczki można
odnaleźć zaprojektowaną przez Reiter kamienicę przy ulicy Pawlikowskiego 16,
nawiązującą do awangardowych założeń Bauhausu i będącą „rzadkim w Krakowie przykładem funkcjonalizmu w budownictwie mieszkaniowym”22. Patrząc na
gmach Biblioteki Jagiellońskiej, można sobie tylko wyobrażać, jak wyglądałaby
jego bryła, gdyby ogłoszony w dwudziestoleciu międzywojennym konkurs architektoniczny wygrała Reiter, która zgłosiła wspólny projekt wraz z kolegami z biura, Zdzisławem Kowalskim i Adamem Moschenim. Ostatecznie ich wizja zdobyła
trzecią nagrodę, ale, zauważa Świerkosz, odnotowujący to wydarzenie krakowski
„Czas” nie dostrzegł zasług kobiety architektki, pisząc, iż wyróżnienie przyznano
spółce „złożonej z Z. Kowalskiego, A. Moscheni i D. Reitera”23.
Poznawczy i edukacyjny, a zarazem praktyczny wymiar tekstów zawartych
w Przewodniczkach określa ich konstrukcję, podporządkowaną trzem kategoriom.
Pierwszą stanowią instytucje, a także ich siedziby, stworzone przez kobiety i dla
nich przeznaczone albo już istniejące i będące terenem ich aktywności (a w niektórych przypadkach wykluczenia). Drugą kategorią są biografie, odczytywane przez autorki i autorów często z rozproszonych i szczątkowych materiałów
18 I. Dadej, Czytelnia dla kobiet w Krakowie w latach 1895–1914 jako jedno z miejsc postępowego ruchu kobiecego, [w:] Krakowski Szlak Kobiet, 2013, t. 1, s. 57.
19 Ibidem, s. 58.
20 Ibidem, s. 68.
21 M. Świerkosz, Diana Reiter. Wymazywanie życia, [w:] Krakowski Szlak Kobiet, 2010, t. 2,
s. 105.
22 Ibidem, s. 114.
23 Cyt. za: ibidem, s. 118.
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źródłowych, stanowiące zapis indywidualnych życiowych narracji i doświadczeń
kobiet. Do trzeciej kategorii trzeba zaliczyć szeroko pojmowane dziedzictwo:
artefakty, publikacje naukowe i wszelkiego rodzaju spuściznę materialną oraz
intelektualną. Należy tu także dziedzictwo rozumiane jako tradycja działalności
kobiet w sferze politycznej, zawodowej, sportowej, naukowej i artystycznej, możliwej dzięki zmianom społeczno-kulturowym oraz genderowym na fali modernizacji i emancypacji.
Kategorie te pozwalają na problematyzację materiałów z Przewodniczek, wyznaczając perspektywy oglądu kobiecych historii, które można badać i poznawać
na różnych poziomach: narracji, reprezentacji, lokalizacji, co pokazują i teksty,
i oparte na nich trasy Krakowskiego Szlaku Kobiet.

„Jej historie” w przewodnikowych
narracjach
Wyjściowa koncepcja Przewodniczki bliska jest idei „kobiet obdarzonych pamięcią”, sformułowanej przez Mary Ann Done24 w odniesieniu do teorii filmu,
ale mającej charakter transdyscyplinarny. Teoretyczka pisze bowiem o tworzeniu
kobiecej historii, stwierdzając, że nie polega ono na oddawaniu „»realności« kobiecego życia”, lecz na kreowaniu jego autorskiej wersji. Twórców tych subiektywnych wizji nie obowiązuje przy tym „przymus powtórzenia” jakichkolwiek
wyabstrahowanych modeli kobiecości ani narracyjnych wzorców25. Aby jednak
takie autorskie wersje kobiecej historii (re)konstruować, potrzebna jest metodologia badawcza, o której z perspektywy nauk historycznych pisze Dobrochna Kałwa26, sygnalizując przy okazji kilka problemów. Zasadniczym jest zbyt nieliczna
obecność historii kobiet w dominujących nurtach badawczych, mimo bogatego
dorobku metodologicznego i merytorycznego, w konsekwencji niewielki wpływ
na rozwój dyscypliny oraz na jej zmianę. Ponadto refleksji historycznej o kobietach towarzyszą liczne polemiki i rozdźwięki, związane ze stosowaniem jako
narzędzi refleksji feministycznej albo/i genderowej, postrzeganych jako nieprzystające do tradycyjnych metod naukowych. Zdaniem Kałwy z uprawianiem refleksji nad kobiecą przeszłością wiąże się potrzeba pogłębionej dyskusji nad rolą
i statusem historii kobiet w ramach nauk historycznych, a także nad możliwościami interdyscyplinarnego dialogu, pozwalającego wyłonić się nowym nurtom
24

M.A. Done, Kobiety obdarzone pamięcią. Psychiczne i historyczne konstrukcje w teorii filmu, przeł. A. Helman, [w:] Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman, Kraków 1992,
s. 262.
25 Ibidem, s. 271.
26 D. Kałwa, Historia kobiet — kilka uwag metodologicznych, [w:] Krakowski Szlak Kobiet,
2013, t. 5, s. 67.

Prace Kulturoznawcze 17, 2015
© for this edition by CNS

PraceKultur-17.indb 224

2015-08-28 09:19:38

Z Przewodniczkami po Krakowie

225

badawczym. Tekst Kałwy wskazuje problemy i stawia pytania o rozwój historii
kobiet w kontekście polskich badań historycznych. Jednocześnie ukazuje wielość podejść, zawierających się między klasyczną historiografią a alternatywnymi
wobec niej stanowiskami, jakie reprezentują między innymi badacze i badaczki
zagadnień związanych z gender, czyli społeczno-kulturową tożsamością płci.
Odzwierciedleniem tej wielonurtowości historii kobiet oraz różnorodności podejść są teksty zawarte w poszczególnych tomach, podsumowanych przez Natalię
Saratę stwierdzeniem:
autorki Przewodniczki oddają swoim bohaterkom swój głos, opowiadając w tekstach o sobie,
stając się swoistymi przewodniczkami po życiach kobiet z przeszłości i współczesności27.

Ponadto zaznacza:
opisywane przez nie postaci są im bliższe lub dalsze, budzą różne emocje, potrzebę utożsamienia się lub wręcz przeciwnie — przeciwstawienia i buntu, ale zawsze pozostają nieobojętne,
a ich historie — nigdy niedopowiedziane do końca28.

Za opracowywaniem wybranych biografii na potrzeby Krakowskiego Szlaku
Kobiet stoi poczucie obowiązku wobec wcześniejszych pokoleń kobiet, by
wiedzieć [o nich] dobrze, wiedzieć więcej […], uzupełniać luki, nabywać świadomość korzeni,
odbudować dla siebie i innych kobiecą linię tradycji29.

Dla Zofii Noworól nie ma znaczenia, że o bohaterce jej tekstu Esterze Golde-Stróżeckiej, lekarce i rewolucjonistce z 1905 roku, istnieje wiele opracowań.
Swój tekst zaczyna od podrozdziału zatytułowanego Osobiste spotkanie Estery
z moją Przodkinią, pisząc wprost:
starałam się dokonać selekcji informacji skrojonej pod to, co uznaję za ważne, i znaleźć w tych
zbiorach nieco inne niż sportretowane dotychczas oblicze Estery30.

Także opracowanie o Wandzie Kragen — tłumaczce, pisarce i podróżniczce,
zaczyna się od wspomnień szkolnych Marii Wojciechowskiej, która przy okazji
współpracy z Przewodniczką sięga pamięcią do własnego dzieciństwa i momentu
wypożyczenia pierwszej książki z biblioteki. Była to opowieść o Doktorze Dolittle, przetłumaczona właśnie przez Kragen, której podróżniczym pisarstwem
Wojciechowska zajęła się już na studiach. Te osobiste odkrycia badaczka podsumowuje uwagą:
27 N. Sarata, Szłyśmy przecież nowa, nie utartą drogą… Wstęp do trzeciego tomu Przewodniczki, [w:] Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek, red. E. Furgał, t. 3,
Kraków 2011, s. 8.
28 Ibidem.
29 N. Sarata, Historia kobiet czy historyjki o kobietach? Wstęp do pierwszego wydania Przewodniczki po Krakowie emancypantek, [w:] Krakowski Szlak Kobiet, 2013, t. 1, s. 18.
30 Z. Noworól, Syrena o srebrnym głosie — Estera Golde-Stróżecka, [w:] Krakowski Szlak
Kobiet, 2011, t. 3, s. 137.
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Przywracanie pamięci o dawnych mieszkankach Krakowa pokazuje, jak często nasze aktualne
ścieżki splatają się ze szlakami poprzedniczek31.

W podobny sposób buduje swój tekst o Gizeli Reicher-Thonowej, Żydówce,
badaczce literatury, Piotr Oczko, zwierzając się, iż kiedy po raz pierwszy zetknął
się z monografią autorstwa swojej bohaterki o Juliuszu Słowackim, zaczęło go
nurtować pytanie: „Kim była Autorka i jakie były jej losy?”. Było ono o tyle intrygujące, że badaczka nie figurowała w żadnym słowniku biograficznym, co od
początku utrudniało zbierania informacji. Oczko przyznaje, że żmudne badania
archiwalne sprawiły, iż
Gizela z nieznanej „badaczki Słowackiego” stawała się dla mnie coraz bliższą osobą, z którą
rozmawiałem w myślach, […] a badanie jej biografii [zaczęło być postrzegane] jako doświadczenie bardzo osobiste i bolesne32.

Efekty swojej pracy autor podsumowuje w krótkiej charakterystyce swojego
tekstu:
Będzie to więc opowieść o wyrwaniu z szeolu, milczenia i niepamięci, opowieść zbudowana
ze strzępków pożółkłych kart, pełna luk, zagadek i pytań, na które już nikt nie potrafi odpowiedzieć33.

Przenikanie się w Przewodniczkach narracji historycznej i (auto)biograficznej
wynika po części z potrzeby subiektywizacji i wyboru przez autorki i autorów
zaangażowanego stylu pisania, a po części ze specyfiki odtwarzania historii kobiet. W refleksji Teresy de Lauretis o „technologiach” kulturowego i społecznego
konstruowania tożsamości płciowej pojawia się obserwacja, że w procesie tworzenia modeli kobiecości wyraźnie zaznacza się rozdźwięk między realną kobietą jako podmiotem społecznym a modelową Kobietą34. Koncepcja wzorcowej
Kobiety i kobiecej podmiotowości opiera się bowiem na społecznych normach,
wizerunkach i rolach określonych przez tradycję, kulturę popularną, media oraz
na zbiorowych fantazmatach. Traktowane są one jako wyznacznik kobiecej podmiotowości, nawet jeśli nie przystają do realiów społecznych ani do indywidualnych kobiecych doświadczeń, pragnień i potrzeb. Zdaniem de Lauretis, aby zniwelować istniejące rozbieżności, należy poddać krytycznej refleksji dominujące
w kulturze narracje i sposoby obrazowania kobiecości, dokonując ich „odczytania
na nowo” i „przepisania”35. Efektem świeżej lektury oraz (re)konstrukcji obrazów
kobiet i poświęconych im opowieści są także takie ich wersje — jak teksty z Przewodniczek — które łączą całkowicie odmienne biografie i osobiste doświadcze31

M. Wojciechowska, Wanda Kragen — tłumaczka, pisarka, podróżniczka, [w:] ibidem, s. 193.
P. Oczko, Nie ma jasnych sukien… Jest książka. O Gizeli Reicher-Thonowej, [w:] Krakowski
Szlak Kobiet, 2010, t. 2, s. 244.
33 Ibidem, s. 230.
34 T. de Lauretis, Technologies of Gender: Esseys on Theory, and Fiction, Bloomington 1987,
s. 10.
35 Ibidem, s. 139.
32
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nia, określone przez de Lauretis jako „różne, podzielone czy nawet sprzeczne”36.
W refleksyjnym odczytywaniu i przepisywaniu historii kobiet, zaproponowanym
przez prekursorki i prekursorów Krakowskiego Szlaku Kobiet, widać chęć stworzenia „tradycji, linii przekazu, kobiecego kontekstu kulturowego”37, jaki wypracowuje się między innymi w kinie i w sztuce kobiet. Poszukiwania przez autorki
i autorów Przewodniczek własnych, bardzo autorskich wersji historii kobiet, wyrażają fascynację, jak określa to Laura Mulvey:
niewypowiedzianą historią kobiet, historią, która stała się tajemnicą — nie zapisaną przez męskich kronikarzy i pominiętą przez męskich historyków38.

Każdy z „przewodniczkowych” tekstów jest głosem upominającym się o postać, epizod czy wątek w tych niezapisanych dziejach kobiet, wytyczającym nowe
szlaki na mapie miasta.

Historia kobiet a przewodnikowy kanon
Jednym z głównych celów Przewodniczek było uzupełnienie o historyczny
dorobek kobiet tych przewodników turystycznych po Krakowie, które „przedstawiają historię miasta tworzoną, pisaną i interpretowaną z perspektywy męskiego
doświadczenia”39. Zwłaszcza że osiągnięcia i emancypacyjne zdobycze krakowianek, czy to w postaci indywidualnego dorobku naukowego lub artystycznego,
czy w postaci praw do głosowania albo do studiowania dla wszystkich kobiet, „są
pomijane i w ten sposób unieważniane, przemilczane”40. Tworzenie Przewodniczek od początku stanowiło wyzwanie, albowiem o wielu bohaterkach niewiele
można znaleźć materiałów źródłowych, zwłaszcza że, jak stwierdza Sarata, „ich
nazwiska, wizerunki i dokonania nie są przechowywane w społecznej ani zinstytucjonalizowanej pamięci”41. W tradycyjnych przewodnikach po Krakowie brakuje szlaków śladami kobiet, a lista pojawiających się w nich mieszkanek miasta
ogranicza się do powszechnie rozpoznawalnych i uznanych postaci, jak królowa
Jadwiga, Helena Modrzejewska. W formie anegdotycznej i najczęściej stereotypowej wspomina się o muzach, towarzyszkach życia albo matkach, żonach, córkach znamienitych mężów, a w konsekwencji, zauważa Sarata, sprowadzając ich
dzieje do „historyjek”, nie dbając o historię.
36 T. de Lauretis, Estetyka a teoria feministyczna: ponowne przemyślenie kobiecego kina, przeł.
A. Krawczyk, „Panopticum” 2005, nr 4, s. 25.
37 L. Mulvey, Kino, feminizm i awangarda, przeł. J. Murczyńska, [w:] eadem, Do utraty wzroku. Wybór tekstów, red. K. Kuc, L. Thompson, Kraków 2010, s. 61–62.
38 Ibidem, s. 61.
39 N. Sarata, Historia kobiet czy historyjki o kobietach?, s. 13.
40 Ibidem.
41 Ibidem, s. 15.
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Przewodniczki starają się wytyczyć nowe szlaki na mapie Krakowa, jakby na
przekór przewodnikowej tradycji, zdającej się posiadać cechy „literatury kanonicznej”, która z definicji „powinna być weryfikowana rzadko. Ma być nienaruszalna
jak święte księgi w wielu religiach”42. Wszelkie zmiany postrzegane są jako zagrożenie „obiegu normatywnych idei”43. Autorki i autorzy „przewodniczkowych”
tekstów przywracają kobiece biografie do panoramy miasta i jego historii, dokonując tym samym „kontestujących weryfikacji”44 kanonicznych przekazów za pomocą narzędzi zaczerpniętych z krytyki feministycznej, studiów gender, teorii queer.
Podejście autorek i autorów kolejnych Przewodniczek po Krakowie emancypantek do tradycyjnych przewodników, odzwierciedlających wersję historii
miasta można zinterpretować jako formę „czytania zdystansowanego”, o jakim
pisze Franco Moretti, sytuując je w opozycji do „bliskiego czytania”45. Problem
z bliskim czytaniem polega na ugruntowaniu na wąskim zakresie lektur, na inwestowaniu uwagi i wysiłków badawczych w jeden pojedynczy tekst, bez pragnienia wyjścia poza kanon i ustanowione hierarchie wartościowych, wartych uwagi
dzieł. Analiza koncepcji „literatury światowej” każe Morretiemu stwierdzić, że
jest ona z założenia „jedna i nierówna”46. Oznacza to, że
dana kultura (zazwyczaj peryferyjna […]) krzyżuje się z inną (należącą do centrum); kultura
centralna „całkowicie lekceważy” kulturę peryferyjną a zarazem odmienia jej los47.

W badaniu literatury potrzebne są więc takie kategorie, które pozwoliłyby na
wyjście poza kanoniczny zestaw autorów i tytułów, a w konsekwencji na uniknięcie jednostronności (narodowej, językowej) oraz ograniczoności perspektyw
(intelektualnych, a także genderowych). Alternatywna propozycja Morretiego zawiera się w idei „czytania zdystansowanego, w którym dystans […] jest warunkiem wiedzy”48. Wraz z czytaniem z dystansu pojawia się konieczność oddalenia
się od tekstu, co stwarza możliwość skoncentrowania się na jednostkach od niego
dużo mniejszych lub większych: „środkach stylistycznych, tematach, tropach lub
gatunkach i systemach”49.
Wydawać by się mogło, iż w procesie (re)konstrukcji historii kobiet dominować powinno czytanie z bliska, gdyż pozwala skupić się na pojedynczych „tekstach” — biografiach i życiowych narracjach. Istotnie, w Przewodniczkach zawarte
są autorskie relacje właśnie z takich bliskich oglądów, ale żeby mogły one powstać,
42

B. Shallcross, Requiem dla kanonu? Szczególny przypadek kanonu transatlantyckiego, przeł.
A. Skarbińska-Zielińska, „Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 280.
43 Ibidem.
44 Ibidem, s. 281.
45 F. Moretti, Przypuszczenia na temat literatury światowej, przeł. P. Czapliński, „Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 134.
46 Ibidem, s. 133.
47 Ibidem, s. 134.
48 Ibidem, s. 135.
49 Ibidem.
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piszący musieli przejść etap zdystansowanego czytania kanonicznych przekazów
i opracowań, w których często na próżno szukali śladów swoich bohaterek i ich dokonań. Świadectwa lektur z dystansu i — jak zakłada Moretti — nabywania wiedzy
można odnaleźć na łamach kolejnych tomów, zwłaszcza w tekstach relacjonujących
metody badawcze. Mowa w nich o odzyskiwaniu historii kobiet poprzez zwrócenie
uwagi na „mikrohistorie, życie codzienne wybranej wspólnoty, rodziny, ich pasje,
zainteresowania, zapatrywania”50, czyli na elementy pomijane w historii pisanej
z męskiej perspektywy, skierowanej na dzieje narodów, krajów i wielkie wydarzenia. Pojawia się również kwestia osadzenia kobiecych historii w przestrzeni nie tylko społecznej czy kulturowej, lecz także miejskiej, albowiem właśnie w niej
materializują się podziały społeczne, a co za tym idzie, uobecniają mechanizmy wykluczenia
całych grup albo konkretnych rodzajów praktyk51.

Wytyczanie szlaków kobiet to „przywracanie przestrzeni miasta jej lokalnych
historii”, które „pozwala znaleźć materialne odniesienie dla szeregu indywidualnych historii kobiet, niezależnie od ich pochodzenia społecznego”52. Ważne, że
przez pracę z historią miejsc wpisuje się w nie kobiece narracje, unikając pułapki,
jaką jest „uwspólnienie definicji kobiecego doświadczenia”53.
Wydaje się, że autorom i autorkom Przewodniczek bliskie są wnioski Morettiego, podsumowujące jego rozważania nad literaturą i jej badaniem. Badacz zachęca do twórczych poszukiwań i stawiania sobie wyzwań, zwłaszcza że „wytwory
historii kulturowej są zawsze niejednorodne”, konieczne jest więc przyjmowanie
różnych perspektyw ich oglądu, nawet jeśli oznacza to konieczność bycia „solą
w oku”54. Nie należy bać się kontrowersji ani przekonania, że właśnie ten punkt
widzenia jest lepszy. Bo daje większą siłę wyjaśniającą, bo jest koncepcyjnie bardziej elegancki, bo pozwala uniknąć brzydkiej „jednostronności i ograniczoności”
albo coś tam jeszcze55.
Tym „czymś jeszcze” dla autorek i autorów Przewodniczek była odkryta albo
tylko doceniona możliwość symbolicznego (lub w niektórych przypadkach dosłownego) dialogowania z przeszłością, z przedstawicielkami wcześniejszych pokoleń i ich dorobkiem56.
50 A. Pekaniec, Odzyskiwanie historii kobiet. Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo, [w:] Krakowski Szlak Kobiet, 2010, t. 2, s. 31.
51 J. Erbel, Gender w mieście. Jak perspektywa urbanistyczna zmienia myślenie o płci?, [w:]
ibidem, s. 64.
52 Ibidem, s. 75.
53 Ibidem.
54 F. Moretti, op. cit., s. 146.
55 Ibidem.
56 Swoistą kontynuacją Krakowskiego Szlaku Kobiet jest publikacja: Międzypokoleniowe herstorie, red. E. Furgał, Kraków 2013. Zawiera ona zbiór „herstorii”: osobistych, rodzinnych, krakowskich, będących efektem międzypokoleniowych rozmów ze starszymi kobietami, bliskimi i całkowicie obcymi, o ich doświadczeniach, spojrzeniu na przeszłość i współczesność.
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