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ZSÁK JUDIT 

Az irodalom visszavág 
– A poétikai feminizmus gyökerei a művészetfilozófiában – 

A feminista nézőpont irodalomtudományi interpretációs technikaként való alkalma-
zása körülbelül százötven évvel fiatalabb jelenség, mint maga a feminista mozga-
lom, amely a 19. század elejétől erősödött meg Nyugat-Európában. Amikor tehát a 
klasszikus feminizmus-fogalmat használjuk, egy olyan szellemi hagyományra uta-
lunk, amelyet a nemzetállamok virágzásának korától kezdve a nők társadalmi és 
politikai életben tapasztalható hátrányos megkülönböztetésén változtatni akaró, a 
nők számára bizonyos jogok kiharcolását célul kitűző gondolkodásmód fémjelez.1 
Ez a történelmi feminizmus természetesen – mint az „izmusok” általában – nemcsak 
támogatókra talált, de kitermelte az ellentáborát is mindazokból a férfiakból és nők-
ből, akikben gyanút kelt már a feminizmus és a feminista szavak puszta említése is. 
A nőkérdésekkel kapcsolatos gondolkodásban társadalmi és tudományos szinten 
egyaránt beállt zavart jól tükrözi az a nézet, miszerint a feminizmus nem egyéb, mint 
előnytelen külsejű kékharisnyák kompenzációja.  

Tekintettel a fent említett negatív beállítódásra, szükségszerűnek tűnik a femi-
nizmus tágabban értelmezett fogalmának bevezetése. Ilyen értelemben beszélhetünk 
a poétikai feminizmusról, ami nem más, mint a női perspektíva megjelenése a művé-
szi kifejezésben, legyen szó akár az irodalomról, akár a képzőművészetről általában. 
Kérdésfelvetéseink persze ekkor sem lehetnek tisztán esztétikai természetűek, hiszen 
a nők társadalmi megítélése mindig is erőteljesen determinálta művészi önkifejezési 
lehetőségeiket. Mégis sokat nyerünk azzal, ha a feminizmust a hagyományos szocio-
lógiai és politikai tartalmakon túl a művészetfilozófia területén is értelmezni próbál-
juk, hiszen így rendkívül érdekes felfedezéseket tehetünk a nemi különbözőségre 
épülő esztétikai problémakörök vizsgálatával. Ilyen módon máris megsokszorozód-
nak a műalkotások interpretációs lehetőségei, hiszen a női perspektíva művészi 
kifejezésben való megjelenítése, illetve a nőiség lelki és beszédmódbeli vizsgálatá-
nak kísérlete az antikvitástól a posztmodernitásig minden korban visszanyomozható, 
s természetesen nemcsak a nők műalkotásaiban. A 20. század második felének nyu-
gati típusú egyetemein elterjedő női tanulmányok (gender studies, women’s studies) 
újszerű megközelítései és eredményei arra bíztatnak, hogy Magyarországon is kö-
vessük a példát, s a nők társadalmi szerepének kutatásán túl a művészeti életben 
betöltött szerepüknek is szenteljünk figyelmet. Az alábbiakban tehát arra teszünk 

                                                        
1 E tekintetben az egyik legautentikusabb álláspontként említendő Julia Kristeváé, aki a feminista moz-

galom történetében három fázist különít el, s az 1990-es évek feminizmusáról már mint a feminista 
célkitűzéseket revideáló és újrastruktúráló posztfeminizmusról beszél. Ld. erről bővebben Fletcher, 
J.–Benjamin, A.: Abjection, Melancholia and Love. The Work of Julia Kristeva. London, New York, 
Routledge, 1990. 63–79. o. 
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kísérletet, hogy felkutassuk a női perspektíva játékba helyeződésének kezdeteit, a 
poétikai feminizmus művészetfilozófiai gyökereit. 

A nők művészetben betöltött szerepének problematikája mindig is a művészet- 
és irodalomelméleti diskurzus tárgya volt, és a polémiák középpontjában állt. Elég 
arra gondolnunk, milyen komoly (és olykor botrányos) hatást váltottak ki még a 
modernitás idején is olyan szerzők művei, mint Mme de La Fayette, Louise Labé, 
George Sand, Virginia Woolf, Emily Dickinson, vagy a Brontë-nővérek. A kritika-
írás történetében hosszú ideig kizárólag férfiak által írt interpretációk határozták 
meg és formálták a felsorolt írónők műveinek irodalomtörténeti pozícióját és súlyát, 
vagy leginkább súlytalanságát a korabeli művészeti életben. 

Ez a típusú értelmezési tradíció meglehetősen érzékenyen érintette a feminista 
mozgalmak aktivistáit és elméletíróit. Nem véletlen, hogy a feminista irodalomtu-
domány képviselői máig feladatuknak érzik a női irodalom rehabilitációját és a vi-
lágirodalom újrakanonizálását, mégpedig az írónők műveinek újraolvasásával és a 
női figurák (pl. Antigoné) újraértelmezésének módszerével. Itt lehet megemlíteni 
néhány élvonalbeli, nehézfegyverzetű feminista gondolkodó, Julia Kristeva, Heléne 
Cixous, Luc Irigaray, Elaine Showalter és Christa Bürger tanulmányait, amelyek 
megteremtették a női írásmód és a női olvasat elemzésének modern irodalomelméleti 
alapjait.2 Az angolszász országokon és Franciaországon kívül Olaszországban ta-
pasztalhatjuk egy hasonló típusú esztétizáló hajlamú poétikai feminizmusnak a meg-
határozó jelenlétét, nevezetesen az 1990-es évek időszakában, amikor az Ariadné 
fonala és a Diotima elnevezésű irodalmi-művészetfilozófiai műhelyek alakultak, 
némiképpen válaszként a női költészet körül kibontakozó élénk vitákra.3 A probléma 
lényegének megértéséhez azt kell látnunk, hogy a hagyományosan férfi privilégium-
ként kezelt művészi és irodalmi beszéd számos kérdést vet fel az irodalmi értelem-
ben vett nőiséggel kapcsolatban. Eszerint a nőiség fogalma a nemi szerepek hierar-
chikus rendjének szociálpszichológiai játékából fakad, s az író nők hangsúlyosan 
nőírói szerepben, műveik pedig a nemi különbözőség írásaiként kerülnek értelme-
zésre. Nyilvánvaló, hogy ez társadalmi előítéletek következménye is, ami a női 
szerzők műveinek szükségszerű alulértékelését és a kánon perifériájára való szám-
űzését vonja maga után. Az e művek sorsát felkaroló feminista irodalomtudomány 
hamar megfogalmazta válaszát, az előítélet előítéletét, amellyel visszavág.  

Nem kell azonban feminista mozgalmárnak lennünk ahhoz, hogy érdekesnek 
tartsuk és nyomon kövessük ezen irányzat női költészettel kapcsolatos ontológiai 
elvű kérdésfeltevéseit. Mi a különbség egy férfi és egy nő műalkotásai között? Ha 
létezik lényegi különbség, hogyan lehetne azt megragadni, definiálni? Igaz-e, hogy a 
nemi különbözőség a narrációban, az írásmódban, a szövegben tükröződő lelki álla-
potban, a hangvételben és a jellemző témákban is megmutatkozik? Melyek az ún. 
irodalmi nőiség, a női elv nyelvi jelei? Sokan sokféle választ adnak ezekre a kérdé-
sekre, amelyek mindegyike újabb kérdéseket és értelmezési irányokat vet fel. Anél-
kül, hogy belekezdenék a példák hosszas sorolásába, rámutatnék néhány jellegzetes 
álláspontra, amely megfogalmazódott a művészetelméleti diskurzusban. 

                                                        
2 Az említett szerzők tanulmányaiból reprezentatív válogatás olvasható a «Helikon» 1994/4, Feminista 

nézőpont az irodalomtudományban c. tematikus számában. 
3 Lásd erről bővebben a PTE Olasz Tanszékének szervezésében, 2000-ben tartott Come interpretare il 

Novecento (Hogyan értelmezzük a XX. századot) c. konferencia vonatkozó tanulmányát: Hanna 
Serkowska: Il soggetto nomade di Rosi Braidotti contro l'unicita incarnatà di Adriana Cavarero. Il 
pensiero femminile negli anni '90. 
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A kortárs feminista irodalomtudomány egyértelműen azt vallja, hogy a művészi 
kifejezésmódban éppúgy érvényesülnie kell egyfajta női identitásnak, mint a hétköz-
napi életben. Ebben azonban az a problematikus, hogy a nők identitástudatának 
alakulása nagyban függött mindig is a történeti kontextustól, korról korra máshogy 
fogalmazódott meg a nőiség jelentősége, ami azután az adott korok egyes női indivi-
duumaiban tovább variálódott. Ilyen értelemben a női identitás ezer válfajával talál-
juk magunkat szemben, amelyekből nagyon nehéz, ha nem egyenesen lehetetlen 
archetipikus jegyeket elkülöníteni, amelyeket minden nő művészi nyelvében és 
világában felfedezhetünk. 

Egy másik jellemző álláspontot képvisel George Simmel, aki tagadja az önálló 
női elv létét (de nem létjogosultságát) a társadalomban, mivel meggyőződése, hogy 
azt maradéktalanul magába olvasztja az uralkodó férfi elv. Azt azonban nem vitatja, 
hogy létezik egyfajta „női árnyalat” a művészi beszédmódban, egy olyan sajátos 
jelentésuniverzum és eredetiség, amire csak a nő képes, amely azonban folyamato-
san konfrontálódni kényszerül a férfiak által eszményített, követendő művészi sza-
bályokkal, formákkal.4 E női árnyalatnak a mibenléte bizonyára sok fejtörést okozott 
már a világirodalom számos férfi szerzőjének, aki női álruhába bújva fiktív női szö-
vegeket próbált írni. 

Érdekes lehet számunkra Mary Ann Stodart felvetése is, aki a költészetet magát 
mint nőnemű szubsztanciát definiálja pusztán azért, mert a lírai érzelmességet női 
attribútumnak tartja.5 Egy sztereotípia működését látjuk itt, miszerint az érzelmek 
megélése, felvállalása és kifejezése női dolog. Erre természetesen számos műalkotás 
rácáfol. Méltóképpen zárhatja az idézett példák sorát Esterházy Péter azon hitvallá-
sa, hogy a valódi esztétikai értékkel bíró művészet fokmérője a tehetség kell legyen, 
semmi más. Eszerint nincsenek nőírók, csak írók. 

Már a fentiekből is jól látható, hogy a női művészi perspektívával kapcsolatos 
kérdéseket nem könnyű megválaszolni, de bizonyosan nem járunk messze az igaz-
ságtól, ha az identitás, pontosabban a történeti, politikai és szociokulturális kontex-
tusba helyezett individuum felől közelítünk. Erre az individuumra olyan sztereotípi-
ák nehezednek, amelyeknek hatása a művészetben is érzékelhető. Nevezetesen arról 
a különbségről van szó, amelyet az ideális Nő, illetve a par excellence Művész alak-
ja között áthidalhatatlan űrként tételeznek. A nemi különbözőség ilyen jellegű értel-
mezésének demisztifikációjával lehet rávilágítani egy lényeges oppozícióra, amely-
nek egyik oldalán a nő mint a műalkotásban megformált képzet szemiotikai tárgya 
áll, a másik oldalán pedig a nőt mint műalkotásokat létrehozó, alkotó individuumot 
találjuk. Az e két pólus közti különbözőség nemcsak funkcionális, amennyiben 
olyan kérdésekre világít rá, amelyek a világ, az alkotó, a műalkotás és a befogadó 
kölcsönhatásrendszerének alapvető működési elvét és lényegi esztétikai viszonyait 
érintik. Amikor tehát feltesszük a kérdést, hogy létezik-e sajátosan nőies költői 
nyelvhasználat és lírai beszédmód, akkor számolnunk kell a műalkotásban tükröző-
dő, a világ összefüggéseit feltáró, a Létről szóló Igazságok, illetve az azok megraga-
dására szolgáló fogalmak feminin természetével, amelynek mibenlétét azonban 
nagyon nehéz tetten érni, leleplezni. Heidegger szavaival élve ez, a világlás és elrej-

                                                        
4 George Simmel: Női kultúra In.: A kacérság lélektana. Budapest, Atlantisz, 1990. 25–42. o. 
5 Mary Ann Stodart: Female Writers: Thoughts on Their Proper Sphere and on Their Powers of 

Usefulness. London, 1842. 87–91. o. 
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tés aktusa teszi érdekes nyelv- és művészetfilozófiai kérdéssé az irodalmi beszéd-
mód vizsgálatát, általa valósul meg az alkotás és befogadás ezerarcú játéka.6 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a művészi értelemben vett nőiség gondolatának 
felvetése és a női perspektíva vizsgálata egyáltalán nem a modernitás korabeli poéti-
kai filozófia találmánya. A poétikai feminizmus gyökerei egészen az antikvitás iro-
dalmáig nyúlnak vissza. Az első széles körben jegyzett költőnő kétségtelenül a gö-
rög Szappho (i.e. 628–568) volt. A görög és római irodalmi hagyomány persze más 
költőnők nevét is fenntartotta, például Corinnáét és Camilláét, mégis Szappho volt 
az egyetlen, aki nő létére a klasszikus antik költészet legnagyobbjai közé tudott 
emelkedni. Az ókori Görögország társadalmi rendje nem kínált különösebb karriert a 
művelt nők számára. Legismertebb tagjaik – mint például Aszpaszia, Periklész fele-
sége – többnyire hetérák voltak, azaz művelt, prostituált rabnők. Szapphónak nem 
kellett beállnia ebbe a sorba, hiszen ő Leszbosz szigetén élt és alkotott, ahol megma-
radt az ősmediterrán világ matriarchátusának sok vonása, többek között az a női elv, 
amelynek értelmében egészen a 18. századig a leánygyermeknek biztosították az 
örökséget a helyi joggyakorlatban. Az a tény, hogy a leszboszi aiol nők szabadabbak 
voltak az athéniaknál, lehetővé tette Szappho számára, hogy művelt nőként tanítson, 
s tanítványai segítségére írt verseivel az aiol dalköltészet elismert mesterévé váljon, 
s aki nemcsak azért jelentős, mert számos folklorisztikus műfajt (munkadalt, me-
nyegzői éneket) emelt be a korabeli irodalomba, hanem azért is, mert szerelmes 
versei meghozták a nőiességet, a női hangot a költészetbe. Szappho példája a maga 
nemében egyedülálló, hiszen alakjával a női lét szerzett egyenjogúságot a dicső 
görög hősi léttel. 

A Szapphót követő görög szerzők között Euripidész (i.e. 480–406) volt az, akit a 
női lélekről írt tragédiák legnagyobb mestereként emlegettek. Nőalakjainak (pl. 
Médea, Iphigénia, Électra, Alkésztisz) eszmei, nyelvi és lélektani megformáltsága az 
imitatio poetica mintája lett az elkövetkezendő írónemzedékek számára. E hagyo-
mányhoz kapcsolódott a római korban Ovidius (i.e. 43–i.u. 17), akit Euripidészhez 
hasonlóan foglalkoztatni kezdett a női lélek rejtelmeinek beszédmódban és nyelv-
használatban való kifejezésének lehetősége. A Hősnők leveleinek (Heroides, i.u. 8–
17) megírásával nem kevesebbre vállalkozott Ovidius, mint arra, hogy költői lele-
ményességét, fantáziáját és kísérletező kedvét latba vetve megírja és gyűjteménybe 
szedje a görög-római mitológia hősnőinek (pl. Ariadné, Médea, Phaedra, Dido, 
Penelopé) szerelmi bánatról szóló vallomásait fiktív, ám tökéletesen valósághű leve-
lek formájában. Ebben a szerepjátékban az ovidiusi pszichológiai-nyelvi analízis 
tárgya az, hogy miként íródnának meg női szemszögből nézve a boldogtalan szere-
lem levelei, hogyan gondolkodik és érez a másik nem, s mindez hogyan ragadható 
meg nyelvi-poétikai eszközökkel. Csak utalnék rá, hogy ez a lélektanra építő ten-
dencia nagyon fontos lesz a későbbi korok irodalmi feminizmusában is, kiváltképpen 
akkor, amikor létrejön a modern freudi pszichoanalitikus elmélet. 

A középkor kultúrája új színnel gazdagította az antikvitás női perspektíva-
szemléletét, ami részint a női trubadúrok, részint pedig a női misztikus írónők tevé-
kenységének köszönhető. Fontos tudnunk, hogy az egész középkori Európa irodal-
mát meghatározó francia trubadúrköltészet nemcsak az úri hölgyekért epedő lovagok 
művészete volt. A 12. század elején kezdett alkotni az első francia költőnő, Marie de 
France, aki később Angliában II. Henrik udvarában élt és szerzett hírnevet a kelta 

                                                        
6 Heidegger, M.: A műalkotás eredete. Budapest, Európa, 1988. 
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legendák alapján, a középkori lovagregények mintájára írt rövid verses elbeszélései-
vel. Szintén ekkor élt Beatritz de Dia, a neves provanszál trubadúrnő, aki a lovagok-
hoz hasonlóan a viszonzatlan szerelemről verselt. 

A középkori ember érzelmeinek leírásában a trubadúrköltészet szerelemfelfogá-
sának gondolatvilágától gyökeresen eltért a katolikus misztikus írónők műveinek 
mondanivalója, akik apácaként a nyugati keresztény misztikus hagyomány legfonto-
sabb témáit (a misztikus egyesülést és halált, a lélek sötét éjszakáját, a megistenü-
lést, a vallásos extázist) dolgozták fel egy spirituális költészetben. Noha már a kora 
középkorban, a VII. században is tudunk egy poitiers-i kolostor Baudonivia nevű 
apácájáról, aki a szent életű Radegunda királyné legendáját írja, igazán az ezredik év 
lesz az, ami komoly áttörést hoz az egyházi női irodalom terén. Az ekkor fellépő női 
misztikusok nem annyira kifinomult irodalmi stílusuk miatt váltak jelentős íróvá, 
hanem sokkal inkább azért, mert megrendítő hitelességgel tudták leírni az általuk 
átélt spirituális élményt. Természetesen ahhoz, hogy Schönaui Erzsébet, Bingeni 
Szt. Hildegard, Magdeburgi Mechtild és Helftai Szt. Gertrúd egészen a 14. századig 
képviselhessék az egyházi női irodalmat, szükség volt a nőkkel kapcsolatos szemlé-
letváltásra a rendeken belül. A régi Benedek-rendi szerzetesség még elrejtette a nőt 
saját spiritualitása mélyén, főként azért, mert akkoriban nem hitték, hogy a nők 
intellektusa alkalmas az isteni bölcsesség megértésére. A reformrendek megújított 
szerzetesi életformájában azonban már a nők is teret kaphattak a megnyilatkozásra.7 
Ez a lehetőség mégsem jelentett teljes szellemi szabadságot, hiszen az apácákat 
gyóntató lelkivezetők komoly befolyást gyakoroltak az oltalmukra bízott nőkre. 
Tudjuk például, hogy a karmelita Pazzi Szt. Mária Magdolna jezsuiták, az Ágoston-
rendi Szt. Klára ferencesek, a domonkos Rosa Brenti pedig kapucinusok befolyása 
alatt állt. A misztikus írónők csak a 14. századra jutnak el a szellemi szabadság 
olyan magas fokára, mint Sienai Szt. Katalin domonkos nővér, aki európai és itáliai 
missziója során világbékét hirdető tanaival olyan politikai sikereket is el tudott érni, 
mint a Róma és Firenze közti béke 1378-ban. Noha Katalin tevékenysége a miszti-
kusok munkásságának egyik csúcsát jelenti, fontos megjegyezni, hogy misztikus 
írónők egészen a 20. századig akadnak. 1961-ig élt Maria Valtorta, akinek vallásos 
körökben igen népszerű, hatalmas életművét teljes egészében kiadták. 

Sienai Szt. Katalin említése után magától értetődőnek tűnik, hogy az itáliai kora 
reneszánszban folytassuk a keresést a nőkkel kapcsolatos gondolkodás újabb iránya-
inak felfedezéséért. Dante Alighieri (1235–1321) A nép nyelvén való ékesszólásról 
(De vulgari eloquentia, 1303–1305) című traktátusában követhetjük nyomon azt az 
antikvitásban és középkorban egyaránt népszerű felfogást, miszerint a gondolkodás 
képessége és az emberiség reprezentálása egyedül a férfi kiváltsága, akit Isten után 
az univerzum második teremtőjének tartanak. Hasonló gondolat már Arisztotelésznél 
is felfedezhető: a férfi mint az egyetlen gondolkodó lény. A későbbi filozófiában 
Descartes lesz az, aki így vélekedik. Maga Dante is ebbe a hagyományba illeszke-
dik, amikor a mai olvasó számára rendkívül szórakoztató értekezésében a követke-
zőképpen ír: 

A Genezis szövege szerint, ahol a Szentírás a világ teremtéséről szól, azt talál-
juk, hogy a nő beszélt legelsőként, a nagyravágyó Éva, aki így válaszolt az őt meg-
kísértő Sátánnak: «Naponta megízleljük a Paradicsom fáinak gyümölcsét, de Isten 
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megtiltotta, hogy együnk a Paradicsom közepén álló fáról, mert különben megha-
lunk.» Noha az Írásban azt találjuk, hogy a nő beszélt elsőként, mindazonáltal mégis 
ésszerűbb azt gondolnunk, hogy a férfi volt az, aki először beszélt: józan ésszel 
senki sem feltételezheti, hogy az emberiség e nagyszerű cselekedetét nem egy férfiú, 
hanem egy asszony vitte volna véghez. Ésszerűen hisszük tehát, hogy Ádámnak adta 
meg a beszéd készségét az Úr, aki őt e világra első emberként teremtette.8 

Ha valóban felütjük a Genezis szóban forgó passzusát, akkor mindjárt felvetőd-
het bennünk a kérdés: vajon miért hagyja figyelmen kívül Dante, hogy a Genezis 
szövege szerint legelsőként az Úr beszélt, amikor az Igével megteremtette a világot, 
majd Ádám nevet adott az állatoknak és hangosan örvendezett Éva érkezésén. Úgy 
kell tehát értenünk Dantét, hogy Isten és Ádám még nem az emberek által később 
használatos nyelven szólt, vagy pedig – Pier Mengaldo értelmezését követve – csak 
gondolataink másokkal való direkt közlését, vagyis a dialógust tekintjük igazi be-
szédnek.9 

Visszatérve a fenti idézet dantei gondolatmenetére, immáron mindenki számára 
világos kell legyen, hogy az „első beszélő”, az emberi nyelv kialakítója Ádám volt, 
vagyis a férfi, nem pedig a nő. A Dante korában közkeletű felfogás szerint a férfinak 
van joga ahhoz is, hogy kreatívan használja és a költői leleményesség segítségével 
felvirágoztassa a nyelvet. Ebben az értelemben a nő sosem lesz abban a helyzetben, 
hogy elismert író váljék belőle.  

A modernitásban ezt az esztétikai hagyományt képviseli és teljesíti ki az a jelen-
ség, amelyet a posztmodern filozófus, Jacques Derrida óriási nyelvfilozófiai jelentő-
ségű művében, a Grammatológiában (De la Grammatologie, 1991) fallogo-
centrizmus névvel illet. Ez a részint esztétikai, részint pszichológiai alapon elgondolt 
fogalom a patriarchális társadalmakban a filozófiai gondolkodás történetét jellemző 
férfiuralmat jelöli, tehát a logosz, vagyis a szó hatalmára, a nyelv kreatív, hétközna-
pitól eltérő használatára, a világról való gondolkodás és beszéd jogának férfi kivált-
ságára utal. A társadalmi és irodalmi fallogocentrizmus problémakörével olyan más, 
nagy formátumú modern és posztmodern gondolkodók is foglalkoztak írásaikban, 
mint Heidegger, Lacan, Foucault, Deleuze, vagy Freud, illetve Freud nyomán Julia 
Kristeva és köre.  

Ha ezek után kicsit visszakanyarodunk a Dantét követő, érett olasz reneszánsz 
idejére, akkor körvonalazni tudjuk annak a kultúrtörténeti változásnak az első jeleit, 
amely éppen az imént említett fallogocentrizmust próbálja megingatni. Az emberről 
való gondolkodásban és a művészetfilozófiában a középkorhoz képest komoly forra-
dalmat hozó reneszánsz idején megváltozott a nők társadalmi helyzete, s noha a női 
individuum nem szabadult még fel a férfi dominancia alól, a korábbinál mégis jóval 
autonómabb lett. Ebben az értelemben volt is saját szellemi reneszánsza a nőknek, 
meg nem is. Volt, amennyiben elkezdték őket elismerni mint alkotó individuumokat, 
például költőnőként, s nem volt, amennyiben a művészeti életben érvényesülni tudó 
nők továbbra is a férfiak által diktált tendenciákat, ars poeticát követték.10 Érdekes 
azonban megfigyelni, hogy amint kisebbek lettek a társadalmi akadályok a nők ér-
vényesülése előtt, szép számban kezdenek megjelenni a női művészek. Ebben az 
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időben születik az Isabella d'Estéhez hasonló művelt nemes hölgyek (donna di 
palazzo) ideáltípusa, akik érdeklődnek a művészetek iránt, emellett pedig 
jólneveltek, bájosak és légiesek, telve alkotókedvvel.11  

Jardine beszámol arról, hogy létezett az olasz nőknek egy kis csoportja, amely-
nek tagjai érdeklődtek a humanizmus eszméi iránt. E tanult hölgyek, Isotta 
Nogarola, Laura Cereta, Cassandra Fedele és Alessandra della Scala már a maguk 
korában is figyelmet keltettek, de karrierjükre jellemző, hogy tanulmányaik és tu-
dományos szerepvállalásuk a házasságkötéssel vagy a kolostorba vonulással hamar 
véget értek.12 

Sokszor éppen a kor ismert művészeinek leányai voltak azok, akik festeni, írni 
kezdtek. Ismeretes például, hogy az olasz Tintoretto és Uccello lányai tudtak rajzol-
ni és portrékat festettek. Az apácák között pedig sok ügyes kezű miniatúrafestőt 
tartottak számon, mint például a később szentként ismert Caterina da Bolognát. 
Giorgio Vasari művészéletrajzaiból tudunk egy bolognai szobrásznőről, Properzia 
de' Rossiról is, akit Vasari tehetségében az ókori Szapphóval rokonít. 

A társadalom nyitottabbá válása az irodalmi életben is meghozta a változást. 
Több költő- és írónőt jegyez az irodalomtörténet ebből az időből, főként a 16. század 
végéről. Ahogy már korábban utaltam rá, ezek az írónők nem rendelkeztek tökéletes 
alkotói szabadsággal, hanem a férfi művészek Petrarcát követő stílusát és témáit 
másolták. A petrarkizmus a Pietro Bembo által vezetett költőnemzedék jóvoltából a 
16. század közepére az érett reneszánsz Cinquecento meghatározó poétikai irányza-
tává nőtt, s ezt a normát követték a női alkotók is. A petrarcai boldogtalan szerelem 
költészetének tematikáját és a petrarcai szonett-versformát tovább örökítő lírai ha-
gyományba számos, ma már alig ismert költő között a reneszánsz egyik zsenije, 
Michelangelo Buonarroti is beletartozott, aki egy egész kötetre való szonettet írt. 
Michelangelo is a Petrarca verseiben uralkodó plátói szerelem és szépség filozófiáját 
vallotta, aminek legszebb kifejeződése a korszak egyik legtehetségesebb költőnőjé-
hez, Vittoria Colonnához írott szonettjei, illetve a vele folytatott levelezése. Ezekből 
könnyen kiolvasható az, amiről Ascanio Condivi, Michelangelo tanítványa is meg-
emlékezik, hogy a festő csodálta a rendkívül művelt Colonna kisasszony elméjét és 
kivételes szeretettel fordult felé. Az anekdota szerint az imádott hölgy korai halála 
fölött érzett fájdalmában Michelangelo hosszú időre elvesztette józan ítélőképesség-
ét és mély melankóliába zuhant.13 

Hasonló plátói eszme válik vezérfonalává az ekkor születő női szerelmi költé-
szetnek is, amelynek kezdeményeit az olasz Trecentóban, Compiuta Donzella lírája 
képviselte. A korabeli Itália különböző tartományaiban költői csoportokat alkotó hat 
költönő (Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, Veronica Gambara, Veronica Franco, 
Laura Terracina és Laura Battiferri) verseivel nemcsak a reneszánsz művészet palet-
táján jelent meg új szín, hanem fontos fordulópont érkezett el az irodalmi feminiz-
mus történetében is: elnyeri jogait a női művészi beszédmód.  

Visszautalnék itt a korábban felállított alkotó nő/ábrázolt nő oppozícióra. Nem 
nehéz észrevenni, milyen messze állnak ezek a reneszánsz nőalakok azoktól a pasz-
szív képzetektől, amelyeket Dante, Boccaccio és Petrarca műveiben Beatrice, 
Fiammetta és Laura figurái testesítettek meg. Természetesen a felsorolt reneszánsz 
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költőnők által képviselt női individuum még erősen meghatározott társadalmi státu-
szában. Hiszen ezen költőnők amellett, hogy tehetségesek voltak a művészetekben, 
Petrarca modorában szonetteket írtak a szerelemről, kedves városaikról és a vallás-
ról, komoly szerepet is játszottak Velence és más jelentős városok művészeti életé-
ben. Végül azonban mégis mindegyikükről elmondható, hogy a férfiak határozták 
meg sorsukat, amennyiben művészetük témáit is erősen befolyásolta a kor nőképé-
hez illeszkedő női mivoltuk: gazdag urak szeretői, kurtizánok, vagy férjezett asszo-
nyok voltak. Társadalmi szerepük felülkerekedett művészi jelentőségükön és ön-
megvalósítási lehetőségeiken. Mintha csak a görög hetérák sorsának modernebb 
változatát látnánk kirajzolódni.  

A reneszánsszal tulajdonképpen le is zárhatjuk a női perspektíva karriertörténe-
tének kezdeteit. A reneszánsz művészet egyéniségközpontú művészetfilozófiája a 
női alkotók és a női perspektíva számára is meghozta az érvényesülés új, szabadabb 
formáit. Ekkor született meg az irodalmi nőiség korábbi ideájából egy valós női 
nyelv és beszédmód, amely aztán elindulhatott több százados, többé-kevésbé sikeres 
hódító útjára az irodalomban és a képzőművészetben egyaránt. A poétikai feminiz-
mus történetében egyértelműen az antikvitástól a reneszánszig születtek meg azok az 
esztétikai alapok, eszmei gyökerek, amelyekre ráépülhetett a modernitás és a poszt-
modernitás kultúrájának poétikai feminizmusa, s amelyekhez képest a női alkotók, 
feminista elméletírók és mozgalmárok meghatározták önmagukat. Ezekre az alapok-
ra épül egészen napjainkig a női kultúra esztétikai hagyománya, amely azonban 
önmagában sosem értelmezhető, hiszen mindig az egészhez, a teljes kultúrtörténeti 
kontextushoz való viszonyában mutatja föl érdemeit, értékeit. 
 

 


