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Our God is woman, our mission is protest, our weapons are bare breasts! 
(„Naszym Bogiem jest kobieta, naszą misją protest, naszą bronią nagi biust!”), 
My body my weapon („Moje ciało moją bronią”) – brzmiały niektóre z haseł 
wypisanych na ścianach kijowskiej siedziby Femenu, kobiecego ruchu od kilku 
lat znanego w całej Europie z nagich protestów (fot. 1). Aktywistki Femenu 
rozpoczynały swoją działalność jako oddolny ruch nakierowany na polityczny 
protest przeciwko wszechobecnemu w Ukrainie1 seksizmowi i dyskryminacji 
kobiet; dzisiaj są gwiazdami. Szczególną sławą i uwagą mediów cieszą się 
w Paryżu. To miasto wybrały na swoją nową siedzibę, a także na miejsce „mię-
dzynarodowego obozu treningowego nowych feministek” (jak tę inicjatywę 
ochrzciła prasa2). 

Początki Femenu sięgają roku 2008, kiedy to kilka młodych dziewczyn, 
studentek szacownego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie, zrzeszyło 
się, by razem walczyć o prawa kobiet, sprzeciwiać się seksistowskiej polityce 
ukraińskich władz oraz protestować przeciw powszechnemu stereotypowemu 
postrzeganiu kobiet w życiu publicznym, a wszystko to w atmosferze oby-
czajowego skandalu. Ich działania nie miały precedensu w życiu publicznym 
Ukrainy, a każde ich pojawienie się na ulicy z kolejną akcją wywoływało nie-
małe zainteresowanie – rzeczą niespotykaną było dotąd, by na ulicę w ramach 
protestu wychodziły młode dziewczyny, do tego niemal nagie. Podczas badań 

1 W poniższym tekście świadomie i konsekwentnie używam w odniesieniu do Ukrainy 
przyimków „w” oraz „do” jako podkreślających niezależną państwowość i suwerenność 
Ukrainy (analogicznie jak „w Niemczech” czy „do Francji”), zamiast popularnego wciąż 
w języku polskim zwrotu „na Ukrainie”, który używany jest zazwyczaj w odniesieniu do 
regionów czy terytoriów zależnych (np. „na Śląsku”, „na Mazurach”, „na Rzeszowsz-
czyźnie”) i zdaniem wielu badaczy ma wydźwięk kolonialny. Zob. m.in.: http://eastbook.
eu/2012/10/country/debata-w-czy-na-ukrainie/ (data dostępu: 7.07.2014 r.).

2 Por. K. Willisher, Femen’s topless warriors start boot camp for global feminism, „The 
Guardian”, http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/22/femen-topless-warriors-glo-
bal-feminism (data dostępu: 12.06.2014 r.).
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w Kijowie udało mi się nawiązać kontakt nie tylko z samymi członkiniami 
Femenu, lecz także z ludźmi, którzy mieli okazję widzieć ich akcje na żywo; 
niektórzy opowiadali o tym z entuzjazmem, z emocjami, inni bagatelizowali 
sprawę, dając wyraz swej dezaprobacie. W początkach działalności Femenu 
z pewnością był taki czas, gdy żył nimi cały Kijów, a możliwe, że również cały 
kraj; obecnie wobec dramatycznych wydarzeń ostatnich miesięcy zaintereso-
wanie Femenem, jako działaniem „niepoważnym”, znacznie spadło. Nie da 
się jednak nie zauważyć, jak długą drogę przebył przez ten czas Femen – od 
lokalnej grupy protestu do ruchu o zasięgu niemal globalnym.

Pierwszy raz usłyszałam o Femenie podczas badań terenowych, które prowa-
dziłam we wsi Murafa w obwodzie winnickim. Był rok 2010 i echa kijowskich 
akcji działaczek Femenu dotarły do tej niewielkiej podolskiej wsi (głównie 
za pośrednictwem wiadomości telewizyjnych i częściowo Internetu), temat 
Femenu zaczął też szybko wypływać podczas towarzyskich rozmów. Był to 

Fot. 1. „Kobieta witruwiańska” na ścianie siedziby Femenu, fot. autorki
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początek mojej fascynacji ruchem, którego forma protestu wydawała mi się 
nowatorska dla tej części Europy. Zaczęło nurtować mnie pytanie – jak to się 
stało, że taki ruch w Ukrainie w ogóle powstał? Co się na to złożyło, jakie jest 
ich przesłanie, co Femen sobą reprezentuje? Początkowym źródłem mojego 
zainteresowania, pierwszym impulsem, który zwrócił moją uwagę – i, jak wy-
nika z relacji moich rozmówców, nie tylko moją – była oczywiście nagość. 
Nagość, która jako forma protestu pojawiła się pierwszy raz w Ukrainie właśnie 
wraz z Femenem. 

Wykorzystanie nagiego ciała w czasie protestów nie jest niczym nowym. 
W dziejach najnowszych pierwszy udokumentowany przypadek pochodzi 
z pierwszej dekady XX w. Chodziło o bunt duchoborców(odłam rosyjskiego 
prawosławia3). Jest to nie tylko przykład zbiorowego aktu nieposłuszeństwa 
wykorzystującego nagość w sferze publicznej, lecz także pierwszy przypadek 
nagiego protestu w celach politycznych. Nagość, czy nawet groźby nagości 
w miejscu publicznym pozostaje do dzisiaj znaczącą siłą polityczną, zdolną 
oddziaływać na bieżące wydarzenia i nadającą jednostkom jej używającym 
element sprawczości. W kontekście europejskim, w tym także Europy Wschod-
niej, wyrosłej w dużej mierze z tradycji chrześcijańskiej, ciało co najmniej od 
okresu średniowiecza stało się przedmiotem zakazów i regulacji, a publicz-
na prezentacja nagości była nie tylko występkiem przeciw prawu, lecz także 
grzechem wobec Boga, a zakaz szczególnie rygorystycznie przestrzegany był 
w stosunku do ciał kobiecych4. Jednak w czasach nowożytnych to, co wcze-
śniej było nie do pomyślenia, nie do wyobrażenia, stało się możliwe – nagość 
zaistniała w sferze publicznej, czasem jako forma wyrażania sprzeciwu, czasem 
jako deklaracja swobody obyczajowej i wolności. Czy państwo straciło więc 
władzę nad ludzkim ciałem? Wręcz przeciwnie, jak twierdzi w swojej słynnej 
analizie nowoczesnej wiedzy o seksualności Foucault5. Seksualność pozostała 
polem przeróżnych społecznych gier i praktyk dyscyplinujących; to, co u pro-
gu XX w. wraz z nadejściem idei państwa nowoczesnego uległo zmianie, to 
sposoby kontroli i formy dyscypliny. Wynaleziona seksualność – w znaczeniu 
zaproponowanym przez Foucaulta – zajęła ważną rolę zarówno w procesie 
dyscyplinowania ciał, jak i w wynikłych strategiach oporu. Femen w Ukrainie 

3 Więcej o duchoborcach, por. S.W. Hardwick, „The Doukhobors”, Russian refuge. Reli-
gion, migration, and settlement on the North American Pacifi c Rim, Chicago 1993.

4 Więcej na ten temat: J. Le Goff, N. Truong, Historia ciała w średniowieczu, tł. I. Kania, 
Warszawa 2006.

5 M. Foucault, Historia seksualności, tł. B. Banasiak, T. Komendant i K. Matuszewski, 
Gdańsk 2000.
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swoją działalnością przecierał szlaki, którymi wcześniej nikt w tym kraju nie 
szedł – wykorzystywały powszechne uwrażliwienie na kobiecą nagość w sfe-
rze obyczajowej, jej konotację z przemysłem usług seksualnych, strachem 
przed powiązaniem nagich ciał ukraińskich dziewczyn ze sferą płatnej eroty-
ki. Często słyszałam głosy sprowadzające działalność aktywistek do kategorii 
reklamy towaru (ciała), podczas gdy głośno wyrażanym celem Femenek jest 
uwolnienie kobiecej seksualności spod wpływu mężczyzn i przywrócenie jej 
kobietom, które mogą używać swojej seksualności jako broni, a nie przedmiotu 
czy usługi.

Femen: początki

Matkami założycielkami, liderkami i do dziś głównymi aktywistkami Femenu 
są Anna Hucoł, Inna Szewczenko, Aleksandra (Sasza) Szewczenko i Oksana 
Saczko. Na kolejnych etapach rozwoju ruchu aktywistek było, rzecz jasna, 
więcej – wiele przewinęło się tylko epizodycznie, niektóre zostawały na dłu-
żej – jednak „twarzami, ciałami i mózgami” Femenu są cztery wymienione 
wyżej młode kobiety, które w czasie powstawania Femenu miały po 18–20 
lat. Pochodzą z zachodniej i południowej Ukrainy (Anna, Aleksandra i Oksana 
z Chmielnickiego, Inna z Chersonia), spotkały się jednak w Kijowie, gdzie 
wszystkie studiowały i pracowały. To od nich właśnie, czterech liderek, oraz od 
jednej byłej aktywistki – Tani – czerpałam w czasie badań podstawową wiedzę 
o rozwoju i prowadzeniu ruchu.

Jako jedną z inspiracji do działania dziewczyny podawały wydarzenia Po-
marańczowej Rewolucji, które dla nich, jak dla większości Ukraińców, były 
nadzieją na zmianę i znaczącym impulsem do aktywności obywatelskiej. W ta-
kich okolicznościach, na fali entuzjazmu i niezgody na zastaną rzeczywistość, 
powstał ruch złożony wyłącznie z kobiet. Kobiet wykorzystujących swoje ciała 
do walki z patriarchatem i gry ze stereotypowym wizerunkiem młodej Ukrainki: 
ładnej, szczupłej, zadbanej, seksownie ubranej i umalowanej. Jego działalność 
odbiła się szerokim echem w ukraińskich mediach, nie dziwi więc, że w efekcie 
trudno jest spotkać w Kijowie osobę, która nie słyszała o Femenie.

Tania: Pamiętam ten moment, kiedy próbowałyśmy różnych form protestu 
i wtedy już sam protest dziewczyn okazał się wielkim „wow” – jak to, w na-
szym kraju młode dziewczyny wyszły protestować przeciw czemuś tam? U nas 
zazwyczaj mężczyźni wychodzą albo jakiś tam tłum ludzi. (…) Potem były 
pierwsze dwie akcje – to kąpanie się w fontannach w kostiumach kąpielo-
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wych, a druga akcja to „Ukraina – nie burdel”. Ta pierwsza to było kąpanie się 
w fontannach, tam nie było topless, po prostu ładne dziewczyny w kostiumach. 
I przyszła tam międzynarodowa prasa, bardzo dużo prasy przyszło…
Justyna Szymańska: A jak oni tam przyszli? Ktoś ich wezwał?
T.: No, oni zawsze szukają nowości, oczywiście one się zgłosiły do znajomego 
dziennikarza czy specjalisty od PR z tym, że będą robiły taką akcję, ale nie ocze-
kiwały takiego zainteresowania. I kiedy oni przyszli, to one zrozumiały, że taki 
protest ma jakąś siłę i trzeba to ciągnąć. Potem była akcja „Ukraina – nie burdel”. 
Tutaj problemem był odbiór ukraińskich kobiet – że Ukrainki to prostytutki, że 
po to chcą wyjeżdżać za granicę, szukać męża i tak dalej. Są takie obraźliwe 
przezwiska, Turcy nazywają „nataszami” i tak dalej. Więc wystąpiły z akcją. 
Wykorzystały jaskrawy, seksualny wizerunek, ale nie topless, żeby zwrócić uwa-
gę. Zazwyczaj w Ukrainie się tego nie wykorzystuje, zazwyczaj wykorzystuje 
się jakieś tam symbole żałobne, wszystko jednowymiarowe. Flagi i transparenty 
– ot i cały ruch protestu w Ukrainie. A dziewczyny wykorzystały to, co mogły 
wykorzystać: urodę, seksualność. Miały na sobie podarte rajstopy, mocny ma-
kijaż, wyglądały zupełnie jak prostytutki. To szokowało, zwracało uwagę.
J.S.: W którym to było roku?
T.: W 2008 roku, wspaniały to był rok. No, a potem, kiedy już wiele razy cho-
dziłyśmy na akcje, to próbowałyśmy pisać apele, rozdawać ulotki, było wiele 
prób robienia czegoś więcej niż akcji, ale to do niczego nie prowadziło. Wszyst-
kie pisma, które wysłaliśmy do władz, do Tymoszenko (…) w ogóle się nie 
doczekały żadnego poparcia. Dlatego postanowiłyśmy działać dramatycznie 
– rozbierać się.

Niedługo potem podstawowym narzędziem protestu i znakiem rozpoznaw-
czym ruchu stało się nagie kobiece ciało w przestrzeni publicznej. Po pierw-
szych dwóch akcjach, zasadzających się bardziej na zasadzie performance’u 
– przebieraniu się za prostytutki czy kąpiel w miejskich fontannach – głównym 
narzędziem stał się nagi biust. Takie akcje nazywane są „topless-protestem” 
lub „seks-dywersją” i stały się z czasem wyznacznikiem tożsamości ruchu 
i kwintesencją przynależności do niego.

Femenki, jak same mówiły, od początku z rezerwą podchodziły do nazwy 
„feminizm”, przede wszystkim z powodu różnych pejoratywnych skojarzeń, 
jakie to słowo wzbudzało wśród Ukraińców. Określały się raczej jako radykalny 
ruch kobiecy, a na zdefi niowanie swojej ideologii znalazły nowe słowo: „sek-
stremizm”. Sekstremizm powstał z połączenia słów „seksualność” – która teraz 
miała stać się ich bronią, a nie uprzedmiatawiającym ciężarem, oraz „ekstre-
mizm” – oznaczającym drogę walki, jaką wybrały. Sekstremizm jest poniekąd 
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streszczeniem postulatów Femenu, ideologią ruchu w pigułce – symbolizuje 
sprzeciw wobec układu, w obrębie którego kobiety traktuje się jako towar, 
wobec systemu, który wystawia kobiece ciało na sprzedaż i w którym nagość 
nie służy samej kobiecie, lecz jest wykorzystywana do realizacji męskich fan-
tazji. Femenki są świadome tego, że seksualność nie jest do końca tym, co 
mówi słownikowa defi nicja – to znaczy nie jest to wyłącznie „właściwość bycia 
seksualnym lub posiadania płci”6 – lecz że sprawa seksualności, zwłaszcza sek-
sualności kobiet, jest o wiele bardziej złożona. Seksualność istnieje w ramach 
tego, co Foucault nazwał „władzą-wiedzą” i co często jest wykorzystywane 
do praktyk dyscyplinujących. W tym sensie Femen rozumie, że „seksualność 
jest wytworem społecznym funkcjonującym w sferze władzy, nie zaś jedynie 
zespołem impulsów biologicznych, które znajdują bezpośrednie ujście bądź 
pozostają stłumione”7. Jednocześnie ich działalność polemizuje z Foucaultem, 
który nie tylko nie widział w systemie miejsca na bunt i wyzwolenie, lecz 
także w swoich pracach nigdy nie pochylił się nad kulturowym aspektem płci 
i praktykami skierowanymi w stronę krępowania seksualnej aktywności kobiet 
(na co zwraca uwagę m.in. Sandra Lee Bartky8), a czego Femen wydaje się 
szczególnie świadomy, mimo braku jakichkolwiek bezpośrednich odwołań do 
myśli francuskiego fi lozofa (jak również, co trzeba podkreślić, kogokolwiek 
innego – Femen otwarcie głosi, że ich działalność nie opiera się na żadnej aka-
demickiej myśli czy dziele fi lozofi cznym, że ich domeną jest ulica i intuicyjny, 
żywiołowy protest z zasady antyakademicki). To może być również powodem 
defi niowania się Femenu od początku jako ruchu „ogólnodemokratycznego”, 
a nie jedynie feministycznego – kwestia praw kobiet ma postępować wraz 
z demokratyzacją kraju; podobieństwo do postulowanej w poprzedniej epoce 
zmiany statusu kobiet możliwej jedynie wraz ze zmianą ustroju, jest w tym 
wypadku dość widoczny.

Sasza Szewczenko: Kiedy zaczynałyśmy naszą działalność, skoncentrowały-
śmy się na walce z prostytucją. Stąd nasz program „Ukraina – nie burdel”. Ale 
z czasem zrozumiałyśmy, że w Ukrainie trzeba podejmować tematy ogólnode-
mokratyczne, a nie tylko te kobiece, wybierane ze względu na płeć. Kiedy na 
przykład zmieniła się władza w 2010 roku [wygrał wtedy Wiktor Janukowycz 

6 Oxford English Dictionary, za: A. Giddens Przemiany intymności…, s. 35.
7 Ibidem, s. 35–36.
8 Por. S.L. Bartky, Foucault, kobiecość i unowocześnienie władzy patriarchalnej, [w:] 

Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2: Kobiecość, męskość, seksualność, red. 
R.E. Hryciuk i A. Kościańska, Warszawa 2007.
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i Partia Regionów – J.S.], to warunki naszej pracy bardzo się pogorszyły. Te-
raz nasze akcje przygotowujemy po partyzancku, nie uprzedzamy o nich mera 
miasta. Zrozumiałyśmy, że u nas jeszcze są problemy z wolnością słowa, pro-
testu. Wiemy, że możliwa jest taka sytuacja, że nie będziemy miały prawa już 
protestować. A jeśli nie będziemy mogły protestować, to jak będziemy mogły 
bronić praw kobiet i dzieci? W pierwszej kolejności nasze działania obecnie 
nakierowane są na ogólne, demokratyczne tematy, ale zawsze oceniamy te pro-
blemy pod kątem kobiet, szukamy kobiecej strony tych problemów.

Niewątpliwie przełomowym wydarzeniem w historii Femenu był moment, 
kiedy Inna Szewczenko musiała opuścić Ukrainę i udać się do Francji, gdzie 
obecnie przebywa, posiadając status uchodźczyni. Przyczyną tego było ścięcie 
przez nią w sierpniu 2012 r. dużego drewnianego krzyża stojącego w centrum 
Kijowa, upamiętniającego ofi ary reżimu stalinowskiego. Ścięcie krzyża – przez 
Femen określanego mianem „symbolu kryminalnej organizacji”, jaką jest Ko-
ściół – było w zamierzeniach Femenu przejawem solidarności z postawioną 
wówczas przed sądem rosyjską grupą Pussy Riot, oskarżoną o „chuligaństwo 
motywowane nienawiścią religijną”9. Po tej akcji Femen spotkał się jednak 
z ogromnym społecznym potępieniem, nie tylko w Ukrainie, lecz także za 
granicą. W Internecie posypały się komentarze krytyczne wobec akcji, oskar-
żające Femen o głupotę, krótkowzroczność, fałszywe intencje i przymierze 
z KGB. Co ciekawe, akcję tę potępiły także artystki z Pussy Riot, ogłasza-
jąc, że solidarności nie można głosić za pośrednictwem przemocy. To właśnie 
wtedy ruchem zainteresowały się ukraińskie służby specjalne, które wszczęły 
poszukiwania Inny. Aby nie zostać aresztowaną i oskarżoną o „chuligaństwo”, 
tak jak aktywistki z Pussy Riot, Inna zdecydowała się opuścić Ukrainę. Z jej 
opowieści wyłaniał się dramatyczny obraz ściganej przez władze opozycjonist-
ki – podobno uciekła w nocy przez okno swojego mieszkania, kiedy policja 
już wyważała drzwi, mając przy sobie jedynie pieniądze na bilet do Warszawy. 
Dalej wsparcia udzieliły jej francuskie feministki. Pomogły Innie przedostać 
się do Paryża, by tam mogła zbudować oddział Femenu, który miał stać się 
odtąd europejską bazą „sekstremizmu”10.

9 Zob. K. Jarzyńska, Rosyjskie władze rozgrywają proces Pussy Riot, Biuletyn Ośrodka 
Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-
 -08-08/rosyjskie-wladze-rozgrywaja-proces-pussy-riot (data dostępu: 3.06.2014 r.).

10 Co zostało szybko podchwycone przez zachodnie media i znalazło odzwierciedlenie w ty-
tułach prasowych, zob. np.: J. Tayler, Femen in Paris. Ukraine’s topless warriors move 
west, „The Atlantic”, http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/01/femen-
 -in-paris-ukraines-topless-warriors-move-west/266755/ (data dostępu: 10.06.2014 r.).
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Kontekst historyczny

Aby zrozumieć Femen, trzeba najpierw choć pobieżnie poznać ideę tzw. kwestii 
kobiecej w Ukrainie w ostatnich dekadach. Zacząć należy od tego, że Związek 
Radziecki (w skład którego wchodziła Ukraińska Socjalistyczna Republika Ra-
dziecka) był krajem deklaratywnej równości kobiet i mężczyzn, gdzie kobiety 
uzyskały pełnię praw obywatelskich na równi z mężczyznami. Jak było więc 
możliwe, pyta w swojej pracy poświęconej patriarchalnemu wymiarowi so-
wieckiego państwa badaczka Olga Voronina, że kraj, który głosił ideę kobiecej 
emancypacji i wyzwolenia, wręcz przedstawiał je jako jedne z fundamentów 
systemu, stał się w istocie miejscem dyskryminacji kobiet, konserwującym pa-
triarchalny model społeczeństwa?11 Przede wszystkim sama idea emancypacji, 
którą głosił zarówno Lenin, jak i wcześniej Fryderyk Engels12, była nieroze-
rwalnie związana z koncepcją wyzwolenia mas kobiecych z kapitalistycznego 
wyzysku. Tym samym była ona podrzędna wobec idei walki klas i wartości 
światowej rewolucji, a kwestia kobieca nigdy nie zaistniała w oderwaniu od in-
teresów proletariatu; kobieta jako pełnoprawny członek społeczeństwa istniała 
tylko w systemie komunistycznym, w początkowym okresie propagandowego 
triumfu socjalizmu nie było więc potrzeby szczególnego podkreślania potrzeby 
walki kobiet o równouprawnienie, bo deklaratywnie ono już zaistniało13. Z tego 
powodu niezależne, niezwiązane z ruchem komunistycznym organizacje wal-
czące o prawa kobiet poza socjalizmem były uznawane za wrogie, burżuazyjne 
i nakierowane na odciągnięcie mas kobiecych od walki w imię rewolucji, a je-
dyne uznawane organizacje kobiece mogły powstawać i rozwijać się – podob-
nie jak wszelkie inne organizacje – wyłącznie w łonie Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego. Już od czasu zwycięstwa rewolucji i jej pierwszych 
komunistycznych ideałów Voronina datuje głęboki podział między „burżu-
azyjnym feminizmem”, który pozostał naznaczony jako z gruntu podejrzany, 
a ruchem kobiet pracujących, wspieranym przez państwo14.

11 O. Voronina, Soviet patriarchy. Past and present, „Hypatia” 1993, t. 8, nr 4, s. 97–112.
12 F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa. W związku z badaniami 

Lewisa H. Morgana, [w:] idem, Dzieła, t. 21, Warszawa 1969, za: http://www.marxists.
org/polski/marks-engels/1884/pochodzenie/ (data dostępu: 10.06.2014 r.).

13 Za: O. Voronina, op. cit.
14 Więcej o kwestii kobiecej w ZSRR: B. Evans Clemens, Daughters of revolution. A his-

tory of women in USSR, Wheeling 1994. A także: A. Hrycak, From mother’s right to 
equal rights. Post-soviet grassroots women’s associations, [w:] Women’s activism and 
globalization. Linking local struggles and transnational politics, red. N.A. Naples, 
M. Desai, New York 2002, s. 64–83.
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W latach 90. XX w. w Ukrainie pojawił się dyskurs feministyczny ukształ-
towany na gruncie zachodnim15. Jak zaznacza jednak ukraińska historyczka 
Oksana Kiś, błędem byłoby zakładać, że sam dyskurs feministyczny pojawił 
się w Ukrainie dopiero wraz z upadkiem żelaznej kurtyny. Zaznacza, że obec-
ny był on w pracach naukowych ukraińskich etnografów i historyków już 
od połowy XIX w., a opublikowane w 1929 r. przez Katerynę Hruszewską 
„idee o kulturalnej percepcji kobiety jako odchylenia od męskiej normy” wy-
przedziły pojawienie się Drugiej płci Simone de Beauvoir aż o dwadzieścia 
lat16. Jednak później na kolejne kilkadziesiąt lat „z wiadomych przyczyn”, 
jak pisze historyczka, nastąpił przestój w rozwoju ruchu kobiecego oraz stu-
diów kobiecych, który trwał aż do wspomnianych lat 90. W tym czasie fe-
minizm w wydaniu zachodnim miał możliwość rozwoju w Ukrainie przede 
wszystkim dzięki lokalnym badaczom i badaczkom, którzy wcześniej, mieli 
okazję obcować z obcojęzyczną literaturą przemycaną do Ukrainy z zagra-
nicy, głównie z Polski17. Dopiero wraz z częściowym złagodzeniem reżimu 
granicznego do Ukrainy zaczęły szerszym strumieniem napływać, już legal-
nie, zachodnie feministyczne treści. Spotkały się one jednak z nikłym odze-
wem wśród tamtejszych kobiet18, a myśl feministyczna pozostała zamknięta 
w środowiskach akademickich „jako elitarystyczno-marginalna dziedzina 
wiedzy międzydyscyplinarnej”19. Jak mogłam wywnioskować z wielu prze-
prowadzonych w Kijowie rozmów, akademickość i ekskluzywność do dziś 
jest powszechnie przypisywana feminizmowi. Feminizm uważany jest za 
nieżyciowy, wydumany, wręcz śmieszny – tak jawi się on również działacz-
kom Femenu, co może być widziane jako jedna z przyczyn ich podejścia do 
kwestii feminizmu:

15 Więcej o różnych dyskursach feministycznych w myśli zachodniej: R. Putnam Tong, 
Myśl feministyczna. Wprowadzenie, tł. M. Środa, Warszawa 2002; J. Mizielińska, 
(De)kon struk cje kobiecości, Gdańsk 2004.

16 O. Kiś, Feminizm we współczesnej Ukrainie. Od „alergii” do ostatniej nadziei, „Kultura 
Enter”, http://kulturaenter.pl/feminizm-we-wspolczesnej-ukrainie/2013/03/ (data dostę-
pu: 10.06.2014 r.).

17 J. Hrycak, Nowa Ukraina, nowe interpretacje, Wrocław 2009.
18 Więcej o kontrowersjach związanych z tym zjawiskiem: M. Baer, In search of identity? 

Refl ections on the category of ‘women’ in transitional Poland, [w:] Between tradition 
and postmodernity. Polish ethnography at the turn of the millenium, Warszawa 2003, 
s. 63–80.

19 O. Płachotnik, Niewiarygodne przygody teorii gender na Ukrainie, „Kultura Enter”, 
http://kulturaenter.pl/niewiarygodne-przygody-teorii-gender-na-ukrainie/2012/05/ (data 
dostępu: 10.06.2014 r.).
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Inna Szewczenko: Klasyczny feminizm jest jak stara, chora dama, która już nie 
może nic zdziałać. Utknęła w świecie konferencji i książek. My mamy te same 
idee co klasyczne feministki, ale różni nas forma walki. Walczymy w sposób, 
który na powrót przyciągnie młode kobiet do ideologii. Wczesne feministki 
walczyły o prawo kobiet do noszenia spodni i dżinsów, i wygrały. Teraz może-
my nosić spodnie i dżinsy, ale czy mężczyźni słuchają, kiedy kobieta przema-
wia w parlamencie? To jest wciąż świat zdominowany przez mężczyzn, gdzie 
kobiety są niewolnicami i gdzie wciąż nie zarabiają tak samo, i nie mają takich 
samych możliwości. Więc musimy zacząć na nowo. To wciąż clothing fi ght 
(walka o ubrania)20.

Jak widać „klasyczny feminizm”, czyli ten w wydaniu zachodnim, który naj-
bardziej przebił się do mainstreamu, to według Femenek przede wszystkim 
świat konferencji, książek i braku działania, przy czym „działania” defi nio-
wane są tutaj przede wszystkim w wymiarze cielesnym – działać to wyjść 
na ulicę, rozebrać się, krzyczeć, skandować hasła, jednym słowem: walczyć. 
Choć w wielu wypowiedziach aktywistek pobrzmiewa podziw dla osiągnięć 
zachodniej rewolucji seksualnej oraz dokonań tamtejszych feministek, to jed-
nak uważają one ruch feministyczny za stracony w momencie, gdy przeniósł 
się z ulic na uniwersytety.

Ja również, przeprowadzając wywiady i prowadząc zwykłe rozmowy z ko-
bietami w wielu miastach Ukrainy, mogłam dostrzec, że dla przeciętnej ukra-
ińskiej kobiety feminizm pozostaje czymś abstrakcyjnym, funkcjonującym na 
drugim biegunie jej codziennych spraw i problemów. Większość moich roz-
mówczyń (niezaangażowanych w działania Femenu ani żadnych innych orga-
nizacji kobiecych) nie łączyła feminizmu z czymś, co dotyczy ich codziennego 
życia, często odżegnywały się one od samego słowa, jako kojarzącego się albo 
ze znanym już radzieckim programem emancypacji (zakładającym podwójny 
etatyzm w domu i w pracy oraz związane z tym przeciążenie obowiązkami), 
albo z zachcianką i luksusem dostępnym nielicznym kobietom, które nie muszą 
skupiać większości swoich sił na fi nansowym przetrwaniu w ciężkich czasach 
transformacji21. Z tych dość powszechnych skojarzeń doskonale zdają sobie 
sprawę Femenki i to prawdopodobnie wpłynęło na ich początkową taktykę 
redefi niowania w rozmowach i wywiadach słowa „feminizm”, a później za-

20 K. Willsher, Femen’s topless warriors start boot camp for global feminism, „The Guard-
ian”, http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/22/femen-topless-warriors-global-fem-
inism (data dostępu: 10.06.2014 r.).

21 O. Płachotnik, op. cit.
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stępowania go różnymi innymi („ultrafeminizm”, czy „sekstremizm”, które 
ostatecznie obrały za określenie swojej działalności):

J.S.: Macie kontakty z innymi organizacjami feministycznymi w Kijowie albo 
Ukrainie?
Sasza Szewczenko: Ja uważam tak: w Ukrainie nie ma organizacji femini-
stycznych. Są organizacje kobiet, które same siebie nazywają feministkami. 
Jest ich bardzo mało i nie spełniają celów organizacji feministycznej. Bo za-
daniem takiej organizacji jest rozpowszechnianie swojej idei, przyciąganie 
nowych członków, a w tych organizacjach jak działały trzy osoby, tak i teraz 
działają. Ot, trzy mądre kobiety zebrały się i narzekają, jacy wszyscy wo-
kół są głupi. Oto do czego ogranicza się funkcja organizacji feministycznych 
w Ukrainie. My szczególnych związków z nimi nie podtrzymujemy. One 
nie są gotowe brać udziału w naszych akcjach, nie są gotowe włączyć się 
do naszego protestu, a my nie chcemy siedzieć za stołem i narzekać, jak to 
wszystko źle w Ukrainie albo gdzie indziej. Dlatego szczególnie się z nimi 
nie zadajemy.
J.S.: A jak Ukraińcy odnoszą się do feminizmu?
S.S.: Większość Ukraińców nie rozumie, co to takiego feminizm, dla większo-
ści feminizm – to jakieś babochłopy, nie-Ukrainki, które nienawidzą mężczyzn 
i chcą sikać na stojąco [śmiech].

W podobnym tonie co Sasza wypowiadała się w wywiadzie prasowym inna 
aktywistka, Anna Dieda:

Anna Dieda: Ja nazywam siebie nie feministką, a ultrafeministką. Dlatego, że 
dla mnie klasyczny feminizm to taki, który przyszedł do nas z Ameryki. Dla 
mnie było to trochę obce, dlatego, że co to znowu takiego [to] równouprawnie-
nie. Dla mnie ważne jest nie równouprawnienie, a  zmiana myślenia. To znaczy, 
żeby kobieta zrozumiała, że ma takie prawa jak mężczyźni, że nie jest gorsza. 
To oznacza: żadnej urawniłowki22.

Oprócz tego nowym czynnikiem, który mógłby rzucić światło na kontekst po-
wstania Femenu, a także jego symboliczną siłę przyciągania kobiet w Ukrainie, 
może być związany ze zmianą systemową po 1991 r. proces „urynkowienia 
kobiet i seksu”. Ingrid Sharp opisała to doświadczenie na przykładzie Niemiec 

22 Anna Dieda, za: M. Majerczyk, O. Płachotnik, Radykalny Femen i nowy kobiecy ak-
tywizm, „Kultura Enter”, http://kulturaenter.pl/radykalny-%E2%80%9Efemen%E2-
%80%9D-i-nowy-kobiecy-aktywizm/2011/05/ (data dostępu: 10.06.2014 r.).
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Wschodnich23, gdzie połączenie dwóch części kraju odbyło się na poziomie 
społecznym na zasadzie „dogonienia” bogatszego, lepiej rozwiniętego Zachodu 
przez uboższy, mniej rozwinięty i – co istotne – seksualnie zacofany Wschód. 
Podobny proces zaszedł na początku lat 90. XX w. we wszystkich krajach by-
łego bloku socjalistycznego, gdzie neoliberalny rynek stał się symbolicznym 
wyobrażeniem dobrobytu. W ten sposób postrzegano również seksualność, 
która ze zgrzebnej, sowieckiej wersji miała przeobrazić się w kolorowy świat 
erotycznych obrazów, którymi zachodnie – a potem krajowe – fi rmy zaczęły 
zalewać lokalny rynek. To, co do tej pory było praktycznie niedostępne, teraz 
było na wyciągnięcie ręki – główne ulice Kijowa zalewać zaczęły reklamy 
klubów nocnych i barów ze striptizem, a reklamy usług seksualnych zaczęły 
masowo pojawiać się na mapach miasta, które udostępniane były turystom. 
Cytat z niemieckiej gazety, który przytacza Sharp, jest adekwatny również do 
rzeczywistości ukraińskiej krótko po roku 1991: „Seks w byłej NRD jest teraz 
zupełnie jak supermarket. Wszystko jest na sprzedaż, trzeba tylko wybrać”24. 
Co jednak ciekawe, przy jednoczesnej tendencji do seksualizacji przekazów 
medialnych (i nie tylko), zauważalnie rósł w siłę wspierany przez państwo 
dyskurs konserwatywny w wymiarze moralnym25. W wielkim skrócie można 
powiedzieć, że uznaje on moralność, skromność i przyzwoitość, czyli wszyst-
ko, co kojarzy się z „tradycyjnym” wizerunkiem kobiet i ich seksualności, za 
wartości zasługujące na ochronę. W tym kontekście znaczące jest powstanie 
parę lat temu Narodowej Eksperckiej Komisji Obrony Moralności Społecznej, 
która ma stać na straży moralnego porządku26. Wiele osób widzi działalność 
Narodowej Komisji jako reakcję na rozerotyzowane obrazy pojawiające się 
„dziko” w przestrzeni publicznej ukraińskich miast.

W tej biegunowej rzeczywistości działalność Femenu wydaje się tym bar-
dziej problematyczna – z jednej strony walczą one przeciwko uprzedmiotowia-
niu kobiecego ciała przez narzucaną mu seksualizację, z drugiej wykorzystują 
obnażanie się i grę ze stereotypowym, seksualnym wizerunkiem Ukrainek jako 
formę protestu (stając się tym samym oczywistym celem represji ze strony 
Komisji), którą z kolei one potępiają za próbę narzucenia kontroli i dominacji 
nad kobiecą seksualnością i wolnością. Wielu postronnych obserwatorów wi-

23 I. Sharp, Seksualne zjednoczenie Niemiec, [w:] Antropologia seksualności. Teoria, etno-
grafi a, zastosowanie, red. A. Kościańska, Warszawa 2012.

24 Ibidem, s. 108.
25 M. Majerczyk, O. Płachotnik, Radykalny Femen…
26 Więcej o samej komisji: J. Riabczun, Творческий процесс ликвидации, „Коммерсантъ 

Украинa”, http://kommersant.ua/doc/1578330 (data dostępu: 10.06.2014 r.).
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dzi w tym jednak sprzeczność i nie rozumie wybranej przez Femen strategii, 
w której przekazem są nie tylko hasła i ich treść, lecz także forma protestu. 
Na przykład we wspomnianej już akcji „Ukraina nie burdel” celem aktywi-
stek było zwrócenie uwagi na problem postrzegania młodych Ukrainek jako 
potencjalnych prostytutek, którym władze z tego powodu często odmawiają 
wiz. Protest skierowany był przeciwko stereotypizacji wizerunku Ukrainki, 
jednak wiele osób zobaczyło w nim sprzeciw wobec zbyt pobłażliwej polityki 
wizowej władz oraz przeciw zorganizowanej przestępczości opartej na handlu 
ludźmi. Można tak wywnioskować choćby z poniższej rozmowy dwójki ki-
jowskich studentów:

Irina: Przypomniałam sobie [o akcji „Ukraina to nie burdel” – J.S.] o tym, że 
dużo Ukrainek wyjeżdża za granicę pracować w burdelach. Żeby władza coś 
zrobiła z tym, bo nasze dziewczyny wypuszczają za granicę.
Grisza: To znaczy że ich protest był nastawiony przeciw władzy czy przeciw 
dziewczynom, które wyjeżdżają?
I.: No, na pewno żeby władza tego pilnowała i nie dawała wiz, nie wiem.
G.: Każdy protest poprzedza cel, jaki był ich cel? Żeby władza coś zmieniła, 
czy żeby dziewczyny lepiej myślały?
I.: Myślę, że żeby władza coś zmieniła (…). To jest czyjś biznes. Ktoś zbiera 
dziewczyny i wysyła zagranicę. To jest po to, żeby to ujawnić, to znaczy [jest 
skierowane – J.S.] do władzy.

Również tutaj sama strategia oparta na afi rmacji zewnętrznych przejawów ko-
biecej seksualności (ze wszystkim jej atrybutami) wraz ze statutową niezgodą 
na zawłaszczanie jej przez patriarchalne społeczeństwo nie jest czymś nowym 
w zachodnim świecie, gdzie przyjmuje nazwę gaga feminizmu27, jednak w kon-
tekście ukraińskim jest to zjawisko nowe i dość egzotyczne.

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym elementem tworzącym kontekst, w któ-
rym możliwe było powstanie takiego ruchu jak Femen była Pomarańczowa 
Rewolucja. Była ona znaczącym wydarzeniem, wręcz kamieniem milowym 
w historii Ukrainy, a zwłaszcza w historii idei ruchów obywatelskich w tym 
kraju, i to niezależnie od późniejszych losów jej bohaterów i różnych in-
terpretacji. Pomarańczowa Rewolucja pokazała to, co większość tego typu 
zrywów obywatelskich – ukrytą do tej pory siłę społeczeństwa. Bunt prze-
ciw nadużyciom władzy wybuchł, gdy ludzie poczuli, że ich ogólna życiowa 

27 Więcej o gaga feminizmie: J.J. Halberstam, Gaga feminism. Sex, gender, and the end of 
normal, Boston 2012.
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sytuacja się polepszyła; gdy już nie musieli koncentrować wszystkich sił na 
przeżyciu i utrzymaniu swoich rodzin, jak to było w latach 90. Teoretycy ru-
chów społecznych28 już dawno odeszli od tezy, że bunty i rewolucje rodzą się 
wtedy, gdy warunki życia są najgorsze, bo wtedy wszystkie siły skierowane 
są na przeżycie. Dopiero gdy zajdzie poprawa, ludzie, których nie zajmu-
je już kwestia zaspokojenia podstawowych potrzeb, mogą stać się motorem 
zmian. To właśnie polepszenie sytuacji materialnej i zmęczenie powszechnymi 
nadużyciami władzy wyprowadziły tysiące ludzi na ulice w roku 2004 (nie-
zależnie od tego, kto inspirował Pomarańczową Rewolucję i przez kogo była 
ona potem wykorzystana, obywatelski zryw był wtedy faktem), a ten pokaz 
mobilizacji trafi ł z kolei ze swoim przesłaniem do kilku młodych dziewczyn, 
doświadczających na własnej skórze nierówności i niesprawiedliwości autory-
tarnego państwa, jakim była Ukraina przed 2004 rokiem. Oczywiście nie bez 
znaczenia były tu też doświadczenia głównej założycielki ruchu i najstarszej 
aktywistki, Anny Hucoł, wyniesione z członkostwa w Komunistycznej Partii 
Ukrainy oraz pracy w dziale public relations przemysłu rozrywkowego. Idea 
traktowania społeczeństwa jak widzów telewizyjnych show czy plotkarskich 
magazynów, poruszanych tylko przez sensacje i skandale, z pewnością nie 
pojawiła się bez przyczyny. Jednak bez ideałów Pomarańczowej Rewolucji, 
określanej przez aktywistki jako moment narodzin ruchu, nie wiadomo jak 
potoczyłyby się losy Femenu. Obecnie podzielają one pejoratywną opinię 
większości Ukraińców o dyskusyjnych owocach tego zrywu i szczycą się 
przede wszystkim tym, że Femen nie wplątał się w „brudną polityczną grę”, 
pozostał niezłomny w walce o swoje ideały. Było to możliwe głównie dzięki 
nieangażowaniu się w politykę na wysokim szczeblu i utrzymanie dystansu od 
ludzi władzy, którzy od dawna cieszą się śladowym zaufaniem społecznym. 
Tak tłumaczy to Tania:

Tania: Tymoszenko pracuje w Europie. Jej broni bardziej społeczność europej-
ska niż nasza. Nie można porównywać przypadku Tymoszenko z naszym. Ona 
jest politykiem, ma na sumieniu różne nieciekawe rzeczy, również kradzież, 
oczywiście to nieudowodnione, ale wszyscy o tym wiedzą. Ona jest niejed-
noznacznym człowiekiem. A w Femenie nie ma takich przypadków. Ludzie 
po Pomarańczowej Rewolucji stracili wiarę w Tymoszenko. A z Femenem tak 
nie było.

28 Por. D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, tł. A. Sadza, Kraków 
2009 oraz M. Diani, I. Bison, Organizations, coalitions, and movements, „Theory and 
Society” 2004, t. 33, nr 3/4, s. 281–309.
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Nie bez znaczenia jest również to, że w wielu analizach uważa się, że Poma-
rańczowa Rewolucja miała taką siłę oddziaływania, ponieważ była sposobem 
manifestacji wartości, a nie reprezentacji doraźnych interesów29. Ta właśnie 
nowa jakość na ukraińskiej scenie politycznej – walka w imię wartości – miała 
być według ukraińskiego historyka, Jarosława Hrycaka, w tym wydarzeniu 
kluczowa. To również wartości, zamiast doraźnych rozwiązań, są wypisane 
na sztandarach Femenu i pod tym względem słusznie mianują się córkami 
Pomarańczowej Rewolucji, a szerzej – po prostu rewolucji, ze wszystkimi jej 
prawami i gatunkowym ciężarem.

Femen a sprawa ukraińska

Narodowość Femenek jest sprawą niebagatelną dla ich odbioru przez zachod-
nie media. Niemal każdy artykuł prasowy o Femenie w zachodnich gazetach 
i na portalach internetowych zawiera w sobie frazę „ukraińskie feministki” 
odmienianą przez wszystkie przypadki. The nude radicals: feminism ukrain-
ian style („Nagie radykałki. Feminizm po ukraińsku”) z 15 kwietnia 2011 r. 
w „The Guardian”, Topless feminism from Ukraine takes to french street („Pół-
nagi feminizm z Ukrainy przejmuje francuskie ulice”) 22 listopada 2012 r. na 
stronach francuskiego radia RFI, Femen in Paris. Ukraine’s topless warriors 
move west („Femen w Paryżu. Ukraińskie topless wojowniczki ruszają na Za-
chód”) z 2 stycznia 2013 r. w „The Atlantic” czy Ukraine’s Femen. Topless 
protests ‘help feminist cause’ („Ukraiński Femen. Protesty topless ‘pomagają 
feministycznej sprawie’”) z 23 października 2012 r. na stronach internetowych 
BBC – to tylko kilka przykładów tytułów, jakie pojawiają się w światowych 
mediach. Zbitka słów „feminizm” oraz „ukraiński” budzi najwyraźniej wiele 
emocji; niemal zawsze pojawia się w nagłówkach zagranicznych artykułów 
o Femenie, jest także wielokrotnie powielana w samym tekście – tak jakby 
samo skojarzenie feminizmu z Europą Wschodnią było na tyle egzotyczne, 
by jego obecność zapewniała zwrócenie uwagi odbiorcy. Owo zainteresowa-
nie feminizmem ze wschodniej części Europy ma w sobie pewne znamiona 
orientalizacji30 w odniesieniu do tzw. Drugiego Świata, pozostającego nieco 
na uboczu zainteresowań feministycznego mainstreamu. O ile uważa się, że 

29 J. Hrycak, op. cit.
30 E. Said, Orientalizm, tł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Warszawa 2005, a wśród prac odno-

szących się do naszej części Europy m.in. M. Buchowski, Widmo orientalizmu w Euro-
pie. Od egzotycznego Innego do napiętnowanego swojego, „Recykling Idei” 2008, nr 10, 
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feminizm narodził się i rozwinął w Pierwszym Świecie, po czym kolejne jego 
fale obejmowały dalsze kulturowo obszary i starały się odpowiadać na pro-
blemy kobiet o różnym pochodzeniu etnicznym, społecznym czy klasowym, 
o tyle ta ekspansja obejmowała przede wszystkim tzw. Trzeci Świat. To do 
tych krajów idea feminizmu dostosowanego do lokalnych warunków trafi ała 
wraz z pomocą rozwojową. Problemowi otwarcia ruchu feministycznego na ich 
mieszkanki, kobiety o doświadczeniach drastycznie różnych od tych, będących 
udziałem białych kobiet z uprzywilejowanych części świata, poświęcono liczne 
debaty. Realia życia czy nawet odmienność kobiet pochodzących z krajów tzw. 
Drugiego Świata niezwykle rzadko była przedmiotem namysłu31. Entuzjazm 
w ogłaszaniu wojny wydanej patriarchatowi przez „ukraińskie feministki” za-
pewne ma swe źródło właśnie w egzotyce tego połączenia oraz orientalizują-
cych wyobrażeniach na ich temat.

Jak mówią same Femenki, ich celem była m.in. zmiana stereotypowego 
wizerunku Ukrainki – z biernej, posłusznej, tradycyjnie „kobiecej” na silną, ak-
tywną, pewną siebie i walczącą o swoje prawa kobiety. Aktywistki zdają sobie 
oczywiście sprawę, jak kontrowersyjne są ich metody i jak są przez większość 
Ukraińców potępiane za zachowanie niezgodne z obowiązującym wzorcem 
„porządnej dziewczyny” czy nawet „Ukrainki”. Dlatego negocjowanie przez 
nie idiomu ukraińskości (zestawu cech i atrybutów przypisanych w potocz-
nym dyskursie ukraińskiej kulturze, jej kwintesencja) przebiega w strefach 
najbardziej symbolicznych. Ich znakiem rozpoznawczym stał się wianek, który 
wszystkie aktywistki (nawet te pochodzące z innych krajów, działające w za-
granicznych oddziałach) noszą podczas akcji, z którym się fotografują, a który 
jest jednym z uznanych tradycyjnych (i turystycznych) symboli Ukrainy. Nie 
bez znaczenia jest też to, że ich logo zawiera w sobie barwy narodowe (fot. 2), 
a wzorowane na nim i sprzedawane w internetowym sklepie „cyckografy” 
(odbicia pomalowanych farbą piersi na płótnie) również utrzymane są w kolo-
rystykach narodowych krajów, gdzie Femen ma swoje oddziały.

Połączenie radykalnego feminizmu i odwołań do narodowej symboliki ma 
w zamierzeniu dać im legitymizację, jaką miałyby, będąc uznane za „ukraińskie 
dziewczęta”, a więc „nasze”, „swoje”. To jednak nie jest łatwe, skoro większość 
rozmówców, z którymi miałam okazję dyskutować o Femenie, przyznawało, 

s. 98–107 oraz L. Wolff, Inventing Eastern Europe. The map of civilization on the mind 
of the Enlightenment, Stanford 1994.

31 M. Grabowska, Bringing the second world in: conservative revolution(s), socialist lega-
cies, and transnational silences in the trajectories of polish feminism, „Signs” 2012, 
t. 37, nr 2 s. 385–411.
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że taka forma rozgłosu, ich zdaniem, nie przynosi krajowi powodu do chwały. 
Rewolucyjny potencjał Femenu i jego rozgłos poza granicami kraju nie były 
tą formą, której by sobie życzyli i z której chcieliby, żeby ich kraj był znany. 
W efekcie akcje z wykorzystaniem ukraińskich symboli zbierały sporą kry-
tykę – przede wszystkim jako instrumentalne posługiwanie się elementami 
narodowego dziedzictwa w podejrzanych celach. Wiele osób wypowiadało 
się o Femenie w taki sposób, jak cytowany poniżej Jura, młody mieszkaniec 
Kijowa:

J.S.: Co myślisz o tym, że one na tych akcjach właśnie występują w wiankach 
ukraińskich?
Jura: To się nazywa „szarowarszyna”, nie słyszałaś nigdy takiego słowa? To taki 
pseudopatriotyzm i pseudoetnologizm. „Szarowarszyna” – to oznaka wiejskiej 
mentalności, to kiedy wiesz, szarowary, haftowana soroczka, czerwone saboty, 
osełedec, wąsy [elementy ukraińskiego stroju ludowego – J.S.]. To jak Werka 
Serdiuczka, znasz taką? To też taka zadra Ukrainy. I oni są przedstawicielami 
takiej „szarowarszyny”. To jak kicz. To ukraiński kicz. To jak tandetne ukraiń-
skie pamiątki, masowe wytwory takie. Pod hasłem naszej żółto-błękitnej fl agi, 
wyszywanki, ale to nie jest estetyka, to nie jest sztuka.
J.S.: One tak samo?
J.: To też jest „szarowarszyna” (…). Ja mam wykształcenie artystyczne i ja 
rozumiem to, że można to zrobić bardziej teatralnie, bardziej przemyślanie, nie 
tak nieprzyzwoicie. A jaka jest reakcja mężczyzn, jak to odbierają? Spotkałem 
się i gadałem z przyjaciółmi o tym Femenie, to reakcja jest: „o, ja to bym je…”. 

Femen, czyli bojowniczki „sekstremizmu”

Fot. 2. Logo Femenu w barwach ukraińskich, fot.: commons.wikimedia.org, na licencji 
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Ot i cała reakcja. To nie jest reakcja na to, co one politycznie deklarują. Reakcja 
jest po prostu na nie. Jest taka strona o zupełnym braku smaku ukraińskich elit, 
i tam jest artykuł o Femenie. O, zupełny niesmak. Tu jest wszystko o kijowskim 
glamurze [od ang. glamour – splendor, prestiż, blask – J.S.], bo Femen też jest 
częścią kijowskiego glamuru.

Odwoływanie się do idiomu ukraińskości w akcjach zawierających wyzwanie 
dla „tradycyjnych wartości” było jednak od początku starannie przemyśla-
ną strategią Femenek. Sama „szarowarszyna” to zjawisko, które można ująć 
w kategoriach zaproponowanego przez Michaela Billinga32 pojęcia „gorącego” 
nacjonalizmu, który utrwala poczucie narodowej wspólnoty za pośrednictwem 
praktyk i czynności przyciągające uwagę i rozgrzewających emocje. Taki rodzaj 
nacjonalizmu, często jak w powyższym cytacie oskarżany o płytkość i bezide-
owość, jest dopełnieniem strategii nagości niejako na zasadzie przeciwieństw, 
ale także uzupełnienia. Aktywistki mówią, że starały się pokazać siebie jako 
ukraińskie kobiety walczące w imieniu ukraińskich kobiet, co miało wynieść 
ich niespotykane dotąd w politycznym mainstreamie Ukrainy żądania do rangi 
problemu narodowego, a nie tylko niepoważnego happeningu wąskiej grupy 
młodych dziewczyn. Jednak postępujący wizerunkowy sukces przyczynił się 
do rozprzestrzenienia ich idei daleko poza granice rodzinnego kraju; działal-
ność Femenu przeszła od rangi lokalnej do niemal globalnej w ciągu niecałych 
czterech lat. Femen stał się ruchem nie tylko rozpoznawalnym medialnie, lecz 
także zyskującym odzew wśród wielu kobiet z całego prawie świata. Świadczyć 
o tym mogą choćby liczne zdjęcia wrzucane na ofi cjalny profi l Femenu na 
Facebooku, na których kobiety z różnych krajów prezentują się topless i z wian-
kami na głowach, reagując w ten sposób na palące problemy w ich krajach, 
a także spontaniczne powstawanie lokalnych oddziałów Femenu (m.in. w Pol-
sce, Brazylii czy USA). Jednak globalizacja, jak twierdzi Giddens, nie dzie-
je się „gdzieś tam”, ale „właśnie tu”33, a problemy, które Femenki uznają za 
ważne w swoich głównych założeniach, się nie zmieniły, zmieniła się przede 
wszystkim skala aktywności. Będąc ruchem o zasięgu niemal globalnym, Fe-
menki deklarują, że nie chcą czerpać wzorców z Zachodu – to Zachód ma się 
uczyć od nich. Chcą być pierwszym ruchem ze Wschodu, który będzie narzucał 
swoje wzory, a nie odwrotnie – często pojawiało się to w ich wypowiedziach 
i można przypuszczać, że owa „niezależność” jest dla nich bardzo ważną ka-
tegorią tożsamościową. Wielokrotnie powtarzały, że pragną uniknąć typowej 

32 M. Billing, Banalny nacjonalizm, tł. M. Sekerdej, Kraków 2008.
33 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, tł. E. Klekot, Kraków 2008, s. 24.
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dla idei z innych kontekstów kulturowych ostatecznej „westernizacji”34. Co 
jednak ciekawe, w statucie na jednej z ich ofi cjalnych stron w Internecie można 
znaleźć wiele odwołań do europejskiej tradycji demokracji i praw człowieka, 
na które się powołują, m.in. „szanowanie europejskich wartości, takich jak 
wolność, równość i wszechstronny rozwój każdego człowieka niezależnie od 
płci (gender)”, w tym także częściowo niejasne deklaracje o „budowaniu na-
rodowego wizerunku kobiecości, macierzyństwa i piękna opartego o doświad-
czenia euro-atlantyckich ruchów kobiecych”, jak również „stworzenie nowych 
standardów dla ruchu obywatelskiego w Ukrainie”35. Czerpiąc więc wartości 
z kultury europejskiej, strategie aktywistyczne i ideologia Femenu wyraźnie 
wyrasta z kontekstu ukraińskiego.

Dyskursywne konstrukcje ukraińskości posłużyły zatem aktywistkom do 
stworzenia swojego ruchu od podstaw – zarówno w wymiarze symbolicznym, 
używając elementów kultury „tradycyjnej”, jak i codziennego repertuaru narzę-
dzi, jakim jest kultura; jej wpływ nie sprowadza się bowiem do wartości (jak 
widzi to wiele osób, mówiąc, że działania Femenu są „niezgodne z ukraińską 
kulturą i tradycją”), lecz jest właśnie zestawem narzędzi: nawyków, umiejęt-
ności i stylów, na podstawie których budowane są strategie działania36 (fot. 3). 
Czerpiąc przy tworzeniu fundamentów swojego ruchu zarówno z dobrze im 
znanych doświadczeń i stylu życia młodych dziewczyn, jak i konsekwentnie 
stosując system odwołań do symboli narodowych i tradycyjnych – obecnych na 
co dzień w mediach i przestrzeni publicznej w postaci różnorakich wytworów 
ocierających się o kicz, zbijających kapitał na powiązaniu z kulturą tradycyjną 
– aktywistki budują formę swoistego bricolage’u, a dotyczy to zarówno ich 
wizerunku, jak i ideologii. Z podobnego podejścia często czyniono im zarzut 
instrumentalnego traktowania nie tylko narzędzi, lecz także odbiorców kontro-
wersyjnych akcji, odnosząc do szerszego zjawiska w ukraińskiej polityce. Re-
prezentantem takich poglądów może być przywoływany już wcześniej Jura.

Jura: U nas w kraju istnieje pojęcie „pseudoelity”. Kto u nas kieruje państwem? 
To nie są przedstawiciele elity, niech już nawet będzie politycznej, którzy rzą-
dzą „po rodzinie” niech i 5–6 pokoleń tych polityków kieruje państwem. U nas 
to po prostu bandyci. Kto był silniejszy, kto stosował przemoc. W Europie, 

34 S. Latouche, The westernization of the world. Signifi cance, scope and limits of the drive 
towards global uniformity, Cambridge 1996.

35 http://femen.info/about (data dostępu: 12.06. 2014).
36 A. Swidler, Culture in action. Symbols and strategies, „American Sociological Review” 

1986, nr 51, s. 273–286.
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choć też jest mafi a, jest oświata, są oświeceni ludzie, jest tradycja. Więcej głę-
bokiego moralnego myślenia. Ci ludzie, którzy u nas reprezentują elitę – to 
nie są przedstawiciele politycznej czy jakiejś tam innej elity. To w ogóle nie są 
przedstawiciele elity. Oni myślą dość wąsko, prymitywnie. Byli silni, agresyw-
ni, wywalczyli, przystosowali się. Femen reprezentuje ten poziom myślenia 
naszej elity, bo ja tak to rozumiem, że te dziewczyny są z bogatego środowiska 
kijowskiego, mnie się tak zdaje, one tak po prostu nie przyjechały ze wsi i – 
będziemy Femenem. Niedawno krowę doiła, a teraz Femen. Nie ma tak, one 
z pewnością nie są z prostego środowiska. One wyraźnie oddają poziom ludzi, 
jacy nami rządzą. Niektóre osoby są rozumne i oświecone, ale ogólnie patrząc, 
to jest bardzo smutne, przynajmniej dla mnie.

Fot. 3. Femenki (z prawej Oksana Saczko, pośrodku Inna Szewczenko) w czasie przygo-
towań do akcji trenują w wiankach, symbolu ukraińskości, fot. autorki.

Między Wschodem a Zachodem

Ciekawy zwrot w dotychczasowej strategii wyboru problemów społecznych, 
którymi zajmuje się Femen, przyniósł rozwój ruchu na Zachodzie (przede 
wszystkim we Francji) i zaangażowanie się jego członkiń (pod przewodnic-
twem Inny Szewczenko) w konfl ikty, które rozpalają zachodnie media, takie 
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jak np. kwestia związków jednopłciowych czy napływu imigrantów z krajów 
muzułmańskich. Femen jest ideologicznie przeciwny jakiejkolwiek formie 
zinstytucjonalizowanej religii, widząc ją jako ostoję patriarchatu; w swoich 
akcjach atakuje zarówno Kościół prawosławny, katolicki, jak i islam – pierwszą 
głośną akcją tego typu był Topless Jihad („Dżihad topless”), rozpoczęty spale-
niem fl agi salafi ckiej przed Wielkim Meczetem w Paryżu. Po tym wydarzeniu 
i fali krytyki, która przetoczyła się przez media, Femen zaczął zamieszczać na 
swojej stronie na Facebooku komentarze wyjaśniające ich pogląd na religię, 
wiele z nich było poświęconych opresji, jakie niesie ze sobą noszenie chust 
przez religijne muzułmanki. Reakcją była natychmiastowa niemal krytyka 
i utworzenie strony Muslim Women Against Femen37 („Muzułmanki przeciwko 
Femenowi”), na której pojawiały się wpisy oskarżające Femen o nierozumienie 
islamu, a także stosowanie przemocy symbolicznej i opresyjnej ideologii neo-
kolonializmu, który poucza muzułmanki, co mają myśleć i robić, a co w rezul-
tacie odbiera im sprawczość (tym samym Femenki, sprzeciwiając się zachod-
niej stereotypizacji wobec siebie, nie uniknęły pułapki stosowania podobnych 
metod wobec własnych „Innych”). Biorąc pod uwagę wciąż wysokie napięcia 
społeczne na linii kultury zachodniej i islamu, taka reakcja muzułmańskich 
kobiet jest w pełni zrozumiała, jeśli wziąć pod uwagę lata mierzenia się z za-
chodnimi stereotypami dotyczącymi praktyk zasłaniania i powiązanym z tym 
przeświadczeniem o „zasłonie w ich umysłach”38. Obie strony walczyły ze 
sobą, lecz nie dyskutowały; o ile podejście ludzi z uprzywilejowanych krajów 
Zachodu i ich wyobrażenia na temat życia kobiet w krajach muzułmańskich 
można określić mianem orientalizmu39, to krytykę nakierowaną w tym przy-
padku na Femenki należałoby określić raczej mianem okcydentalizmu, czyli 
stereotypowego postrzegania kobiet z Zachodu. Ponownie jednak ten retorycz-
ny zabieg dzieli świat na Wschód (reprezentowany przez kraje inaczej zwane 
Globalnym Południem, tj. kraje Afryki, Azji i Ameryki Płd.) i Zachód (kraje 
Europy Zachodniej i anglosaskie), lekceważąc doświadczenia kobiet Europy 
Wschodniej, krajów byłego ZSRR czy Azji Centralnej (czyli ponownie tzw. 
Drugiego Świata). Femenki broniły swojego stanowiska, utrzymując, że nie 
walczą z ludźmi, lecz z opresyjnymi systemami, które sankcjonuje religia – 
każda z religii, o czym mówi ich manifest: „Bibila, Tora, Koran są instrukcjami 

37 www.facebook.com/MuslimWomenAgainstFemen (data dostępu: 10.06.2014 r.).
38 Więcej: H. Hoodfar, Zasłona w ich umysłach i na naszych głowach. Muzułmanki i prak-

tyki zasłaniania, [w:] Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 1: Organizacja społeczna, 
red. R. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa 2007.

39 E. Said, op. cit.
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opresji i są takimi samymi świętymi bredniami. FEMEN nie jest ruchem isla-
mofobicznym, chrzejścijanofobicznym czy judofobicznym. FEMEN nie boi 
się żadnego z tych mitów i oto dlaczego z nimi walczymy!”40. Można przy 
tym zauważyć, że strategia działania Femenu w niewielkim tylko stopniu jest 
dopasowywana do lokalnych warunków, a aktywistki koncentrują się niemal 
wyłącznie na dość jednostronnie rozumianych kwestiach obyczajowych (w tak 
historycznie i kulturowo różnych krajach jak Francja, Turcja, Izrael czy Bra-
zylia), z zasady projektując raczej wyznawane przez siebie wartości na resztę 
świata, niż czerpiąc z doświadczeń lokalnych (jak w przypadku oburzonych 
muzułmanek).

Jednak wydaje się, że mimo to Femenki coraz bardziej widzą swoją przy-
szłość na Zachodzie i nie zamierzają wracać (w sensie fi zycznym i symbolicz-
nym) do rodzinnej Ukrainy. Znaczące jest, że nawet po ostatnich wydarzeniach 
w Kijowie (grudzień 2013–marzec 2014) ukraińskie aktywistki rezydujące 
w Paryżu nie poparły jednoznacznie dokonań ulicznej rewolucji, ograniczając 
się jedynie do wrzucenia do Internetu dosłownie paru zdjęć z hasłami kryty-
kującymi obalonego prezydenta Janukowycza oraz wyrażającymi poparcie 
dla walczących i poległych na Majdanie. Nie powzięły też z tej okazji żadnej 
większej akcji ani nie odwiedziły Kijowa, ani w ogóle Ukrainy. Wydaje się, że 
ukraińskie aktywistki na dobre zadomowiły się już na Zachodzie, skąd mają 
misję eksportować swoją rewolucję dalej w świat – co jednak nie oznacza, że 
porzuciły swój ukraiński image: wciąż w czasie akcji noszą wianki i w dalszym 
ciągu głoszą się radykalnymi, ukraińskimi sekstremistkami.

Summary

Femen, the warriors of “sextremism”: 
Local and global dimension of women’s protest movement from Ukraine

In this article, I closely examine an activity of the Ukrainian protest group Fe-
men, consociating women’s activists, using in its fi ght a form of naked protest 
and radical slogans. I also analyse the history of the movement, including the 
context of its inception, development and recent activity, as well as its action 
in Ukraine and more recently in France. I explore how expanding its actions 
beyond France changed the mode of their activism. Moreover, I scrutinise the 

40 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=230784563741868&set=pb.2107808090-
75577.-2207520000.1377901843.&type=3&theater (data dostępu: 10.06.2014 r.).
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use of idiomatic references to a Ukrainian identity that is present in Femen’s 
activity, as well as its subsequent renegotiations of the term “feminism” and 
derivatives made for the purpose of self-defi ning of the movement.

Femen, czyli bojowniczki „sekstremizmu”




