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tudencki Klub Turystyczny Politechniki Gdañskiej Fify
jest najstarszym klubem turystycznym w Trójmiecie. Sztandarowymi imprezami klubu s¹ rajdy: Pierwiosnki (w po³owie
marca) i Opadaj¹ce Licie (w padzierniku), o których wieloletniej tradycji wiadczy fakt, ¿e s¹ wspominane (z rozrzewnieniem, a jak¿e!) przez rodziców obecnych klubowiczów. Ka¿dego roku Fify organizuj¹ równie¿ Ogólnopolski Turystyczny Przegl¹d Piosenki Studenckiej Bazuna, który w tym roku
odbêdzie siê na prze³omie czerwca i lipca w Gniewie.
Te oficjalne informacje nie mówi¹ nic o atmosferze, jaka w
klubie panuje. A ona jest niesamowita, fantastyczna, cudowna!
Tê atmosferê tworz¹ ludzie  niebanalni indywidualici po³¹czeni jedn¹ wspóln¹ cech¹: wewnêtrznym ciep³em, za które ich
kocham. To ciep³o promieniuje tak¿e z ka¿dego lekko (?) zakurzonego k¹ta naszej siedziby w Bratniaku, które to miejsce jest
tak swojskie, przytulne i ma taki urok, ¿e czêsto obni¿a nam
frekwencjê na zajêciach.
Z okazji Dnia Kobiet

Jednak najkapitalniejsz¹ spraw¹ s¹ rajdy i ich niepowtarzalny klimat  ca³onocnych ognisk, rozmów do rana, wspólnego
piewania. I wspólnych powrotów, kiedy planuje siê ju¿ kolejn¹ wyprawê. Tak wiêc, jeli mylisz, ¿e warto nas poznaæ, wdrap
siê w który pi¹tek oko³o 19.00 na poddasze Bratniaka. Spotkasz tam mnie i jeszcze kilku fajnych ludzi. Kto wie, a mo¿e
nawet... samego Prezesa?
Agnieszka Kliñska
Studentka Wydzia³u Budownictwa Wodnego
i In¿ynierii rodowiska

EKOFEMINIZM, czyli Kobieta i Przyroda

Poni¿szy artyku³ zosta³ opracowany na podstawie referatu przygotowanego na zajêcia z przedmiotu obieralnego Ekofilozofia, prowadzonego na Wydziale ETI w semestrze zimowym 2000/2001 przez dr. hab. Stefana Zabieglika.
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ermin ekofeminizm wymyli³a francuska pisarka i femi
nistka F. DEaubonne w roku 1974. Chcia³a ona pokazaæ,
¿e los kobiety i los planety Ziemi s¹ podobne, a wszystkiemu winna jest mêska
dominacja. W rok póniej amerykañska autorka Rosemary Radford Ruether wyda³a
w Nowym Jorku ksi¹¿kê pod charakterystycznym tytu³em: New Woman/New Earth:
Sexist Ideologies and Human Liberation
(Nowa kobieta/Nowa Ziemia: Seksistowskie ideologie i wyzwolenie cz³owieka),
gdzie seksizm oznacza mêsk¹ dominacjê.
Dzisiaj mianem ekofeminizmu okrela
siê zarówno aktywnoæ kobiet (w ostatnich
latach tak¿e mê¿czyzn) na rzecz ochrony
Ziemi, jak i pewnego rodzaju wiatopogl¹d
wynikaj¹cy z nowego spojrzenia na kobietê i przyrodê.
Jak wskazuje sama nazwa, korzenie ekofeminizmu znajduj¹ siê zarówno w feminizmie, jak i w ekologii. Wspólne dla ekostr. 3

logów i feministek jest uznanie, ¿e wszystkie elementy rodowiska naturalnego maj¹ tak¹ sam¹ wartoæ. Ekologia przypisuje jednakow¹ wa¿noæ wszystkim organicznym
i nieorganicznym sk³adnikom struktury ekosystemu. Jeli w strukturze tej brakuje jakiego elementu, ca³oæ nie mo¿e dobrze funkcjonowaæ.
Podobnie, feminizm g³osi równoæ kobiety i
mê¿czyzny. Intelektualne ró¿nice nie stanowi¹
wrodzonych wyró¿ników p³ci czy rasy, a s¹
raczej spowodowane przez samych ludzi. Obydwa ruchy: ekologiczny i feministyczny cechuje
akceptacja dla ró¿norodnoci i odmiennoci.
Tak wiêc, zarówno ekologowie, jak i feministki przypisuj¹ wartoæ wszystkim elementom
systemu cz³owiek-przyroda, a rozwa¿ane problemy ujmuj¹ z perspektywy wzajemnych powi¹zañ wszystkich elementów i pod k¹tem dobra ca³oci. Podejcie takie, zwane holistycznym, jest cech¹ wszystkich kierunków ekofilozoficznych.
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Ekofeminizm g³osi odwrót od patriarchalnych wartoci (od ³ac. pater  ojciec),
bêd¹cych w szczególnej cenie w naszej zachodniej cywilizacji, i zwrot w kierunku
wartoci tradycyjnie przypisywanych kobietom, takich jak mi³oæ, wspó³czucie, macierzyñstwo, a tak¿e intuicja i wra¿liwoæ.
Ekofeministki i ekofeminici postrzegaj¹ kulturê patriarchaln¹ jako ród³o problemów zarówno spo³ecznej, jak i ekologicznej natury. Przyjmuj¹, ¿e cz³owiek (obu
p³ci) w podobny sposób traktuje kobiety, jak
i przyrodê. I tu i tam wystêpuj¹ bowiem
zale¿noæ i dominacja. Obowi¹zuj¹cy w
systemie patriarchalnym paradygmat polega na dua- lizmie: dominuj¹cy  podporz¹dkowany i uk³ada siê w nastêpuj¹c¹ hierarchiê (od góry do do³u): Bóg, mê¿czyzna,
kobieta, dzieci, zwierzêta, przyroda.
W ekofeminizmie mo¿na ostatnio wyodrêbniæ dwa nurty. Jeden z nich zak³ada, ¿e dominuj¹c¹, patriarchaln¹ kulturê trzeba zast¹piæ kultur¹ opart¹ na wartociach,
które tradycyjnie uwa¿ano za kobiece: tzn. zdolnoæ do wspó³odczuwania, opiekuñczoæ i troskliwoæ. Te ekofeministki twierdz¹ wiêc, ¿e kobiety s¹ lepiej od mê¿czyzn predestynowane do
rozwi¹zywania problemów ekologicznych. W ramach tego nurtu
wystêpuj¹ równie¿ nowe grupy religijne, które rozwijaj¹ wiarê
w Boga- Kobietê, czy te¿ ¿eñskie boginie, co stanowi jaskrawe
wyzwanie dla wiêkszoci tradycyjnych hierarchii kocielnych.
Przekonanie o uprzywilejowanej roli kobiet w rozwi¹zywaniu kryzysu ekologicznego sta³o siê si³¹ mobilizuj¹c¹ do udzia³u przedstawicielek tej p³ci w akcjach proekologicznych. Akcje
te popiera tak¿e wielu polityków i ludzi wp³ywowych, którzy
anga¿uj¹ swój czas i pieni¹dze w rozmaite przedsiêwziêcia na
rzecz ochrony rodowiska.
S¹ jednak i tacy, którzy podaj¹ w w¹tpliwoæ tezê, ¿e kobiety maj¹ szczególne predyspozycje, gdy idzie o opiekuñczoæ,
troskliwoæ czy pokojowe podejcie do rozwi¹zywania konfliktów. Mo¿e raczej cechy te wystêpuj¹ u ka¿dego z nas, niezale¿nie od p³ci, w ró¿nych proporcjach? Drugie zastrze¿enie dotyczy tego, i¿ zastêpowanie patriarchatu matriarchatem, to jedynie zamiana jednego systemu dominacji na drugi  tote¿ nie
rozwi¹¿e ono wcale gnêbi¹cych ludzkoæ problemów nierównoci, braku akceptacji dla ró¿nic i uszczêliwiania ludzi na
si³ê.
Drugi nurt w ekofeminizmie, bliski zreszt¹ ekologii spo³ecznej (przeciwstawiaj¹cej siê wszelkim hierarchiom i antagonizmom w widzeniu wiata i w rozwi¹zaniach problemów spo³ecznych) zak³ada, i¿ aby rozwi¹zaæ kryzys ekologiczny, który
ma g³êbokie kulturowe i spo³eczne korzenie, trzeba zmierzaæ
do rozpl¹tania wszelakich struktur dominacji: w stosunkach
miêdzy p³ciami, w organizacji ¿ycia spo³ecznego, w stosunku
ludzi do przyrody, a tak¿e w kulturze i sposobach mylenia.
Kiedy pierwiastek ¿eñski znajduje siê w równowadze z mêskim,
albo nawet nieco dominuje, nie mo¿e byæ miejsca na jak¹kolwiek w³adzê. Nie ma wtedy kogo wa¿niejszego, kto stosuj¹c tak¹ czy inn¹ represjê, narzuca³by sw¹ wolê wiêkszoci.
Tak w³anie dzieje siê w przyrodzie. Przyroda jest doskonale ekofeministyczna, stanowi wrêcz egzemplifikacjê tego pojêcia. Owszem, w ramach poszczególnych gatunków istniej¹ okrelone struktury spo³eczne, ale nie ma w nich w³adzy wynikaj¹cej  jak u ludzi  z jakiej ¿¹dzy panowania. Osobnik dominuPISMO PG

j¹cy jest najlepszy do tego, by dzia³aæ w interesie ca³ej grupy, i gdy tylko pojawi siê
nowy, jeszcze lepszy, tamten ustêpuje; ustêpuje bez walki, która mog³aby os³abiæ kondycjê grupy. Zarówno samice, jak i samce
spe³niaj¹ cudownie swoj¹ biologiczn¹ rolê,
jakby wiedzia³y, ¿e ka¿de wykorzystywanie
jednej p³ci przez drug¹ nie le¿y w interesie
przetrwania gatunku.
Podobno gatunek ludzki przez wiêksz¹
czêæ swojej obecnoci na Ziemi by³ pokornym zjadaczem padliny, harmonijnie wpisanym w doskona³oæ przyrody. Patriarchat
narodzi³ siê i zwi¹za³ nierozerwalnie z w³adz¹, z tworzeniem struktur pañstwowych, na
czele których sta³a zwykle jaka jednostka
czy grupa wykorzystuj¹ca organy tej w³adzy.
Patriarchalna kultura stwarza ciasne gorsety
nie tylko dla kobiet, które bywaj¹ widziane,
i  co smutne  nieraz same siebie widz¹ jako
s³odkie idiotki, kieruj¹ce siê raczej emocjami ni¿ intelek- tem,
i których rola spo³eczna sprowadza siê do rodzenia i opieki nad
dzieæmi.
Tak¿e mê¿czyni zmuszani s¹ do wciniêcia siê w gorset
obowi¹zuj¹cych stereotypów: teoretycznie kieruj¹ siê oni wy³¹cznie rozs¹dkiem i intelektem, s¹ silni, zaradni, wspaniali i
dzielni. Dziewczynki maj¹ bawiæ siê lalkami, a ch³op- com nie
przystoi p³akaæ. Problem w tym, ¿e nawet po tysi¹cleciach patriarchalnej kultury rzeczywistoæ naszego bytowania wymyka
siê z tych stereotypów i zarówno kobiety, jak i mê¿czyni s¹
niewolnikami narzucanych im ról spo³ecznych. Postrzegaj¹ to
przedstawicielki nowej, postmodernistycznej fali w feminizmie,
które uwa¿aj¹, ¿e feminizm powinien przyczyniæ siê tak¿e do
wyzwolenia ... mê¿czyzn.
Ekofeminizm stawia przed cz³owiekiem zadanie bycia Opiekunem Przyrody. Ma on pe³niæ jakby rolê matki, która kocha
dzieci nie za to, kim s¹, nie dla korzyci materialnych czy jakichkolwiek innych, ale kocha je bez wzglêdu na wszystko.
Cz³owiek, niczym matka, powinien dbaæ o naturê, nie próbowaæ zmieniaæ jej wbrew niej samej. Obecnie cz³owiek zachowuje siê jak wymagaj¹cy, bezwzglêdny ojciec, narzucaj¹cy sw¹
wolê wszystkim dooko³a i surowo karz¹cy wszelkie odstêpstwa
od swych oczekiwañ.
Postawa ekofeministyczna jawi siê jako droga do samopoznania i samorealizacji nie tylko kobiet. Wynika z bardzo intuicyjnej potrzeby: dla mê¿czyzn  potrzeby zrozumienia najg³êbszej wiêzi z przyrod¹, dla kobiet  odnalezienia swej prawdziwej, pierwotnej natury, archetypu kobiety. Ziarno tego archetypu - jak zapewnia Clarissa Pinocla Estes w ksi¹¿ce Kobiety,
które biegaj¹ z wilkami  le¿y gdzie g³êboko w duszy i przy
sprzyjaj¹cych warunkach wykie³kuje. Ekofeminizm afirmuje
dzikoæ: dzikoæ przyrody i dzikoæ kobiety. Zgodnie z tym,
kobiety powinny poszukiwaæ swej dzikoci i czerpaæ j¹ w³anie z dzikiej przyrody. Zdrowa, w domyle dzika kobieta 
jak twierdzi wspomniana Clarissa P. Estes  jest podobna do
wilczycy: wolna, zaradna, twórcza, stale podejmuj¹ca wêdrówki, czu³a dla najbli¿szych, nieustêpliwa w walce. W³anie tego
mo¿e nauczyæ siê od Natury.
Anna Nacher w artykule Ekofeminizm  próba odnalezienia
to¿samoci, opublikowanym w czasopimie Dzikie ¯ycie,
podkrela jak wa¿ne w odkrywaniu siebie jest osobiste dowiadczanie cia³a. Dominacja patriarchalna pozbawi³a kobiety tego
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dowiadczenia. Autorka przytacza przyk³ady manipulacji owym
dowiadczeniem, sposoby, za pomoc¹ których narzuca siê kobietom pewne postawy, wzorce, idea³y kobiecoci. Namawia
siê je na kolejne mody, operacje plastyczne i kolejne diety, po
to tylko, by podoba³y siê, g³ównie innym, nie sobie. To, kim/
czym chcemy byæ, tak naprawdê nie ma znaczenia.
W ten oto sposób osobiste dowiadczenie cia³a i radoæ z
niego p³yn¹ca zostaj¹ zamienione na laboratorium, w którym
spe³niane s¹ wci¹¿ nowe  i czêsto sprzeczne ze sob¹  zachcianki wiecznego ch³opca. W ten sposób wychowuje siê kobiety od pokoleñ. Coraz mniej wiemy o swoim ciele, staraj¹c
siê jednoczenie uczyniæ je niewidocznym. Przejawia siê to
w ci¹g³ej, obsesyjnej walce z potem, jako objawem zmêczenia,
kobiec¹ menstruacj¹ (kolejne reklamy podpasek mówi¹: uczynimy to zjawisko niewidzialnym). W zamian mamy superbia³e proszki do prania, które uwolni¹ nas od ka¿dego ladu wydzieliny ludzkiego cia³a. Gdzie w tle tkwi g³êboki podtekst, ¿e
ka¿dy lad ludzkiej obecnoci da siê wymazaæ, a przestrzeñ
przywróciæ do stanu poprzedniego. Nie nak³ania to do wielkiej
odpowiedzialnoci za swoje czyny, gdy¿ wszystko da siê wypraæ.
Ekofeministki s¹dz¹, ¿e daleko posuniêta negacja twórczej
roli kobiety, widoczna zw³aszcza w krêgach patriarchalnej kultury judeo-chrzecijañskiej, wiadczy o tym, jak wielka i znacz¹ca musia³a byæ jej rola uprzednio.
W ksi¹¿ce Mi³oæ, p³eæ i matriarchat Erich Fromm zwraca
uwagê na biblijn¹ historiê stworzenia wiata, jako na podwaliny mêskiej dominacji nad kobiet¹ i Natur¹. wiat powstaje tutaj bez udzia³u pierwiastka ¿eñskiego, za spraw¹ mêskiego
Boga, który stwarza S³owem. Nastêpnie to mê¿czyzna rodzi
kobietê, poniewa¿ ta powstaje z ¿ebra Adama, czyli koci, która nie zawiera w sobie mózgu czy jakiego rozumu. Kolejny
raz dochodzi zatem do aktu tworzenia bez udzia³u kobiety. Jakby tego by³o ma³o, to kobieta staje siê uosobieniem z³a, s³aboci, ulega pokusie i jest powodem wypêdzenia z Raju. Ca³oæ
konstytuuje  zdaniem Fromma  mêsk¹ dominacjê nad wiatem. Mo¿e w reakcji na na tak opisany akt kreacji pewne nurty
feministyczne poszukuj¹ duchowych róde³ w innych religiach,
np. w taoizmie.
Ekofeministki przywo³uj¹ dawne sposoby komunikacji z
Natur¹. W ksi¹¿ce Earth Wisdom (Ziemska m¹droæ) Dolores
LaChapelle pisze: Mamy obecnie do czynienia z czym podobnym do wojny miêdzy ludmi a Ziemi¹. Niæ porozumienia
zosta³a zerwana. I to nie Ziemia odmawia porozumienia z nami,
lecz my nie potrafimy ju¿ porozumieæ siê z Ziemi¹. Przez ca³e
tysi¹clecia ludzie pierwotni pozostawali w ³¹cznoci z Ni¹ oraz
wszystkimi stworzeniami za porednictwem rytua³ów i wi¹t,
w trakcie których ka¿da cz¹stka cz³owieka otwiera³a siê na ka¿d¹
cz¹stkê Natury. LaChapelle podkrela, ¿e ¿adna propaganda nie zast¹pi kalekim ludziom bezporedniego dowiadczenia wiêzi z Ziemi¹. Ekofeministki o¿ywiaj¹ wiêc stare mity,
starodawne opowieci, zapomniane rytua³y. Pomaga to odnaleæ i odbudowaæ archetyp dzikiej kobiety, o ile to jeszcze
mo¿liwe. Clarisa Estes przypomina, ¿e pod powierzchni¹ cywilizacyjnej fikcji p³ynie rw¹cy strumieñ dzikiego ¿ycia, z którego dzika kobieta czerpie swoj¹ moc twórcz¹.
W minionej dekadzie rozwin¹³ siê tzw. duchowy ruch kobiet. Jego zwolenniczki zaczê³y odrzucaæ tradycyjne religie i
poszukiwaæ nowych form duchowych, niezale¿nych od mêskich
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wzorów i mêskiego przewodnictwa, czerpi¹c inspiracje z religii wicca i innych wywodz¹cych siê z kultu Ziemi, odkrywaj¹c
w ten sposób na nowo pojêcie wiêtoci Ziemi. Inspiracj¹ dla
tego ruchu s¹ tak¿e najnowsze badania archeologiczne i niektóre studia historyczne dotycz¹ce Wielkiej Bogini. Niektóre kobiety czcz¹ j¹ po prostu jako bóstwo, alternatywne wobec panteonu patriarchalnych bóstw stworzonych przez mê¿czyzn, inne
traktuj¹ j¹ jak ¿eñski symbol uniwersalnej boskoci. Duchowy
ruch kobiet wspó³tworzy wiêc nurt tego, co nazywa siê czasem religiami Ziemi, a wiêc nurt g³êbokiej ekologii, szamanizmu, nauk i praktyk duchowych Indian oraz ruchów pacyfistycznych. Dowiadczenie ca³oci i integracji zastêpuje tutaj typowy
dla mêskich struktur partykularyzm i kult dominacji, a centralny charakter zasady ¿eñskiej wyra¿a siê szerzeniem takich wartoci, jak harmonia, wspó³istnienie i pokój.
Podkrelanie przez przedstawicielki wspomnianego ruchu
zasady kobiecej automatycznie wi¹¿e siê z szacunkiem dla
Ziemi i rodowiska naturalnego. Rozumienie i celebrowanie
procesów oraz cykli natury stanowi bowiem nieod³¹czny element religii Ziemi. W ten sposób  s¹dz¹ ekofeministki - rosn¹ca wiadomoæ owej zasady kobiecej mo¿e przyczyniæ siê
do zmiany postaw i globalnej przemiany w wiatopogl¹dzie
ekologicznym wspó³czesnych spo³eczeñstw.
* * *
W naszym spo³eczeñstwie ekofeminizm postrzegany jest jako
kolejne dziwactwo, które przysz³o do nas z Zachodu. Nieliczne grupki feministek próbuj¹ propagowaæ tego rodzaju idee,
na razie na ³amach czasopism adresowanych do w¹skiego krêgu czytelników (czytelniczek?). Jest jednak zastanawiaj¹ce, ¿e
np. w Stanach Zjednoczonych ruch ten jest czêsto bardzo widoczny (np. akcje przeciwko noszeniu futer ze zwierz¹t) i sympatyzuje z nim wiele uznanych osobistoci (tzw. celebrities).
Na wielu uniwersytetach istniej¹ specjalne kierunki tzw. Gender Studies, na których wyk³adaj¹ uczone przedstawicielki p³ci
¿eñskiej, jak np. s³ynna prof. Karen J. Warren z Macalester
College (Saint Paul, Minnesota), uznany autorytet w dziedzinie
ekofeminizmu.
Rodzi siê, oczywicie, pytanie: Czy ekofeminizm jest tylko
przejciow¹ mod¹, charakterystyczn¹ dla amerykañskiego
mietnika kulturowego, czy te¿ sygna³em przysz³ych przeobra¿eñ wiadomoci wyzwalaj¹cej siê z paradygmatu naszej
cywilizacji, paradygmatu ukszta³towanego przez wiek pary i
elektrycznoci, ale tak¿e przez wiek telewizji, wojen wiatowych, bomby atomowej, kryzysu ekologicznego, Internetu i ...
gumy do ¿ucia?
Ekofeminizm stanowi tak¿e wyzwanie intelektualne dla myli europejskiej, siêgaj¹cej korzeniami w grecko-rzymsk¹ kulturê staro¿ytn¹ i religiê judeo-chrzecijañsk¹. Gdyby bowiem
myl ta nie sprosta³a owemu wyzwaniu, gdyby jej ratio (rozum)
znalaz³ siê w pu³apce w³asnych pojêæ i sensów, by³by to znak,
¿e dobiega kresu jej epoka. Miejmy nadziejê, ¿e tak siê nie stanie.
Justyna Stadnik
Studentka Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Ilustracje  mix komputerowy wg Thomasa Gainsborough
Janina Poæwiardowska
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RANDKA
Zarzuci³a mi rêce na szyjê
Usta zamknê³a ca³usem,
A ja siê z mylami bi³em,
Na jak¹ mnie wiedzie pokusê?
Z radoci j¹ w talii obj¹³em,
Unios³em w górê szczêliwy,
I zatoczy³em ni¹ ko³em.
Oj dziwy siê dziej¹, oj dziwy.
Potem mnie wziê³a pod rêkê
I s³odycz do ucha mi wla³a,
Mia³a w kwiatki sukienkê,
Ozdobê piêknego cia³a.
A by³a prawdziw¹ wiosn¹,
Wonna, zielona w spojrzeniu,
I twarz mia³a tak¹ radosn¹
¯e blaskiem by³a w cieniu.
I szlimy drog¹ bez celu,
Jak to na randkach bywa,
Wród ludzi wielu i wielu,
A wiatr jej wdziêki odkrywa³.
To los tak mnie epatowa³,
Z koszyka wybieraj¹c wionie
Daruj¹c to szczêcie, ¿ebym spróbowa³
Swe ¿ycie z nim prze¿yæ radonie.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
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