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Wprowadzenie

Użycie po raz pierwszy pojęcia „gender” – w odróżnieniu od ang. sex, czyli płci 
biologicznej – centralnego dla niniejszej pracy, odnoszącego się do społeczno- 
-kulturowych aspektów bycia mężczyzną lub kobietą, przypisuje się Ann Oakley, 
która poświęca owej dystynkcji: płeć biologiczna/ płeć społeczna, pracę „Sex, 
Gender and Society”1. Skupia się w niej m.in. na sposobach społecznego proce-
su konstrukcji płci oraz normach określających to, co definiujemy jako męskość 
i kobiecość. Stąd, za Oakley, przyjmuje się, że „płeć (ang. gender) jest konstruktem 
społecznym”2, jednocześnie „płeć jest nie tylko własnością jednostek – jest ona 
także fenomenem społecznym [...] stanowi zbiór socjologicznych powiązań”3. Ta-
kie ujęcie problemu sprawia, że pomimo wielu podobieństw poszczególne społe-
czeństwa, ich historia, która poniekąd kształtuje także relacje między mężczyzna-
mi i kobietami, ich powinnościami i tym, co definiowane jest jako publiczne a co 
jako prywatne, ma wpływ na to, jak ujmujemy miejsce i role kobiet i mężczyzn 
w danym społeczeństwie, bo „płeć staje się kategorią znaczącą jedynie wtedy, 
gdy badamy stosunki pomiędzy”4 mężczyznami i kobietami. W „Społeczeństwie 
ryzyka” Ulrich Beck „ujmuje płeć, jako wszechobecną”5, gdyż tak ważne w pro-
cesie socjalizacji także społeczne „instytucje, które tworzą nasze społeczeństwo 
(małżeństwa, rodziny, szkoły, miejsca pracy, organizacje polityczne) są upłcio- 
 

1  A. Oakley, Sex, gender and Society, Temple-Smith, London 1972.
2  H. Bradley, Płeć, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 17. Warto podkreślić, że w języku 

polskim funkcjonuje także inna dystynkcja, nawiązująca do ang. rozróżnienia: sex tłumaczone-
go jako „płeć” i gender tłumaczonego jako „rodzaj”. W pracy tej, być może ze względu pewną 
sztuczność słowa „rodzaj” oraz jego konotacje gramatyczne, występuje bądź słowo gender – co 
wydaje się o tyle uzasadnione, że w języku polskim funkcjonuje coraz więcej zapożyczeń an-
glojęzycznych – bądź przekład w postaci „płci społecznej i kulturowej” (jak czynione jest w prze-
kładzie Bradley). W obszarze tym nie ma jednak zgody i słowo „rodzaj” używane jest w wielu 
cennych opracowaniach, np. w A. Gajewska, Hasło: feminizm, Wydawnictwo Poznańskie, Po-
znań 2008. 

3  H. Bradley, Płeć, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 15.
4  Tamże.
5  U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2004 (za Bradley, s. 17).



10 Wprowadzenie

wione (ang. gendered) i są miejscami, w których zachodzi upłciowianie jednostek 
i stosunków między nimi”6. Socjalizacja bowiem rozumiana jest jako „trwający 
całe życie proces kształtowania ludzkich zachowań przez interakcje społeczne”7, 
który „wpaja dzieciom (od samego urodzenia) wartości nacechowane płciowo”8 
za sprawą instytucji społecznych, czyli „grup lub kontekstów społecznych, w któ-
rych zachodzą ważne procesy socjalizacji”9. W poczet najważniejszych instytucji 
socjalizacji zaliczyć można – poza rodziną10, grupą rówieśniczą, szkołą11 – także 
socjalizację poprzez media12. Ów wieloraki socjalizacyjny trening do statusów 
i pełnienia ról społecznych, wzmacniany w procesie edukacji13 z czasem zaczy-
na być uwewnętrzniony zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, zaś efekty 

6  H. Bradley, Płeć, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 16–17.
7  Zob. A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004, s. 51. Najważniejszą dla socjologów, 

jak się wydaje, pozostaje kwestia „dotycząca procesów i mechanizmów powodujących, że 
członkowie społeczeństwa w swej masie akceptują istniejące wartości i normy oraz oczekiwa-
ne zachowania”. Zob. R. Borowicz, Socjalizacja, [w:] Encyklopedia Socjologii, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2002, s. 43. 

8  Za J. Mitchell, Women: the Longest Revolution, 1966, [w:] M. Humm, Słownik feminizmu, 
Wydawnictwo Semper, Warszawa 1993, s. 220.

9  A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004, s. 51.
10  Kwestie związane z socjalizacją dzieci w rodzinie, ujętą pod kątem płci kulturowej, ale i – 

coraz ważniejszego we współczesnym społeczeństwie – treningu do konsumpcji, poruszone są 
w N. Krzyżanowska, Gry reklamy: rola dziecka w postmodernistycznej wizji konsumpcji masowej, 
[w:] M. Nyczaj-Drąg, M. Gałażewski (red.), Współprzestrzenie edukacji. Szkoła – Rodzina – Społe-
czeństwo – Kultura, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005. O kwestiach konsumpcji jako zja-
wisku społecznym także w kontekście socjalizacji i rodziny zob. T. Szlendak, Bobo po polsku, [w:] 
T. Szlendak, K. Pietrowicz, Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004. Zob. także najszersze opracowanie D. Pankow-
ska, Wychowanie a role płciowe, GWP, Gdańsk 2005 – jest to publikacja oparta na autorskiej 
propozycji programu edukacyjnego. 

11  Szerzej o problemie socjalizacji szkolnej w kontekście ról płciowych zob. L. Litosseliti, The 
Development of Gender and Language Studies in the Classroom, [w:] L. Litosseliti (red.), Gender & 
Language, Hodder Arnold, London 2006 lub w N. Krzyżanowska, Czego Jaś-ia się nie nauczy, tego 
Jan-ina nie będzie umiał-a, czyli o przyczynach (nie)obecności kobiet w sferze publicznej, „Kultura 
i Edukacja” 2008, nr 4. 

12  A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004, s. 51, ale też zob. D. Kevin, Europe in the 
Media: A Comparison of Reporting, Representation, and Rhetoric in a National Media in Europe, 
Lawrence Earlbaum Associates, London 2003.

13  Analiza statusów i ról płciowych, zamieszczanych na kartach podręczników szkolnych 
oraz zawartych w przekazach medialnych oraz ich możliwy wpływ na proces socjalizacji zob. 
R. Siemińska (red.), Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach 
szkolnych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1997, N. Krzyżanowska, Czego Jaś-ia się nie nauczy, 
tego Jan-ina nie będzie umiała, czyli o przyczynach (nie)obecności kobiet w sferze publicznej, „Kul-
tura i Edukacja” 2008, nr 4. 
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tego widać w obszarach, o których mówi się najczęściej jako o obszarach nierów-
ności między płciami. Do najważniejszych należy zaliczyć sferę władzy, polityki, 
ale także nierówności ekonomiczne między kobietami i mężczyznami czy nie-
równości w przestrzeni tego, co zwiemy władzą symboliczną. 

Paradygmatem socjologicznym, w którym plasuje się poniższa praca, jak się 
wydaje, jest to, co P. Sztompka nazywa socjologią trzecią, czyli socjologią co-
dzienności. Jeśli przyjmiemy więc, że „socjologia dąży do tego, aby przekroczyć 
poziom oczywistości, wnikania głębiej w potocznie doświadczane zdarzenia, 
analizowania ich, budowy klasyfikacji, rozszyfrowania jakiejś prawidłowości, da-
jącej podstawy do teoretycznych uogólnień [to] socjologia życia codziennego 
stosuje »hermeneutykę podejrzeń«14 czyli zadaje pytania o rzeczy pozornie oczy-
wiste”15 – stąd zainteresowania socjologii codzienności koncentrują się na „wy-
dobywaniu na światło dzienne tych wszystkich fragmentów, tych sytuacji małej 
skali, tych banałów, które utrwalając się tworzą [nie tylko – przyp. N.K.] esencje 
egzystencji”16, ale też składają się na to, jak ujmujemy role i miejsce kobiet i męż-
czyzn w społeczeństwie.

Ów paradygmat socjologii codzienności sprawia, że traktuję relacje medial-
ne, poświęcone tzw. seksaferze w Samoobronie RP – których analiza została za-
mieszczona na końcu niniejszej pracy – nie tylko jako instrumentalne studium 
przypadku17, ale także jako swego rodzaju spektakl kulturowy, który definiowany 
bywa jako „proces społeczny, poprzez który jednostki, działające indywidualnie 
lub zbiorowo, prezentują innym znaczenie sytuacji społecznej, w której działa-
ją”18. Respektując zaś założenie „hermeneutyki podejrzeń”, staram się odtworzyć, 
jak konstruowany był medialny dyskurs, dotyczący seksafery w trzech gazetach 
codziennych („Gazeta Wyborcza”, „Trybuna”, „Nasz Dziennik”) i – za sprawą analizy 

14  T. Bennett, D. Watson (red.), Understanding Everyday Life, Blackwell, Oxford 2002, s. 352. 
za P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Bo-
rawska (red.), Socjologia życia codziennego, Znak, Kraków, s. 30.

15  Tamże.
16  M. Maffesoli (red.), The Sociology of Everyday Life, Sage, London 1989, s. 3. za P. Sztompka, 

Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, s. 30.
17  Odwołując się do koncepcji instrumentalnego studium przypadku, za K. Koneckim, uj-

muję seksaferę jako przypadek, który jest „przebadany i opisywany, umożliwiający wgląd w ja-
kiś ważny problem lub teorię. Sam przypadek odgrywa tutaj rolę [...] pomocniczą, ułatwiając 
zrozumienie czegoś nadrzędnego i wychodzącego poza dany konkretny przypadek”. K. Konec-
ki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000, s. 127.

18  Sztompka wskazuje, że w nawiązaniu do teorii dramaturgicznej Ervinga Goffmana 
(Człowiek w teatrze życia codziennego) Alexander i in. wypracowują pojęcie spektaklu kulturo-
wego. J. Alexander, B. Gisen, J. Mast, Social Performance, Cambridge University Press, Cambridge 
2006, s. 32.



12 Wprowadzenie

dociec – co chcieli „osiągnąć”, „obronić”, „przysłonić”, „uwypuklić”, „usprawiedli-
wić” ci, którzy brali udział w konstruowaniu owego dyskursu na łamach gazet. 

Feminizm, jako termin, choć funkcjonował już wcześniej, pojawił się po raz 
pierwszy w Shorter Oxford English Dictionary dopiero w 1933 r. i tłumaczony był 
jako „obrona praw kobiet”. „Współcześnie termin ten jest stosowany na określe-
nie różnych ideologii, ruchów i działań społecznych, koncepcji teoretycznych, 
których przedmiotem jest sytuacja i pozycja kobiet w społeczeństwie”19. Spośród 
wielości możliwych definicji A. Titkow proponuje pewne „minimum definicyjne 
[...] obejmujące trzy komponenty. Pierwszy to przekonanie, że pozycja kobiet 
i mężczyzn w społeczeństwie jest wynikiem działań społecznych, a nie biologicz-
nych czynników. Drugim jest przekonanie, że aktualna sytuacja i status kobiet 
w społeczeństwie są dla nich niesprawiedliwe. Trzecim zaś uznanie konieczno-
ści podejmowania działań, zmierzających do zmiany sytuacji i statusu kobiet”20. 
Uznając owo minimum definicyjne, należy dodać, że można postrzegać feminizm 
jako ruch społeczny lub ideologię – w oderwaniu od pejoratywnego znaczenia, 
które nadał temu terminowi Marks – która w świetle oświeceniowego źródłosło-
wu oznaczać może „naukę o ideach”21. Można także traktować feminizm jako per-
spektywę badawczą lub pewną wrażliwość na sprawy związane z nierównością 
płci, która pomaga wzbogacić ujmowanie problemów z zakresu wielu dyscyplin, 
zwłaszcza na gruncie nauk społecznych. Stąd w niniejszej pracy, w której analiza 
wybranych idei i aspektów, związanych z feministycznym ruchem społecznym, 
zagadnieniami sfery publicznej i analizą dyskursów medialnych, choć lokowana 
w obszarze socjologii, pisana jest z uwzględnieniem perspektywy feministycznej. 
Jednocześnie wiedząc, że istnieje w Polsce niewiele opracowań poświęconych 
myśli feministycznej, prezentujących ją w pewnym chronologicznym porządku, 
zamiarem moim było zrekonstruowanie najważniejszych wątków oraz próba uję-
cia rozwoju zachodniego, jak i polskiego ruchu emancypacyjnego kobiet w per-
spektywie najważniejszych dla feminizmu publikacji i wydarzeń, które pomogły 
kobietom zyskać (wciąż mniejszy niż mężczyzn, ale systematycznie zwiększający 
się) wpływ na to, „co” i „jak” dzieje się w sferze publicznej. 

Z perspektywy feministycznej ujmuję więc zagadnienia związane z obecno-
ścią kobiet w sferze publicznej, definiowaną jako – wywalczoną przez kobiety 
pod koniec XIX i na początku XX w., a więc „nieoczywistą” historycznie – publicz-
ną widzialność i słyszalność postulatów oraz ich zdolności do zlegitymizowanego 

19  A. Titkow, Feminizm, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, 
s. 213. 

20  Tamże.
21  Z. Bauman, Ideologia, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 

1998, s. 288–289.
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włączania się w dyskursy (polityczne, naukowe, artystyczne) tworzące sferę pu-
bliczną. Jest to ważne dlatego, że dyskursy publiczne, tak jak starożytna agora, są 
nie tylko przestrzenią autoprezentacji, spierania się, walki o uwagę publiczności 
i o to, co w koncepcji H. Arendt nazywa się „walką o nieśmiertelność” – ale są tak-
że współczesną areną, na której negocjowane są koncepcje dobra wspólnego, na 
której mocy zapadają decyzje nie tylko „co”, ale i „jak” należy realizować22. To zaś, 
jak konceptualizujemy dobro wspólne, łączy się „w najbardziej znanych kontek-
stach teoretycznych [...] z normatywnymi koncepcjami demokracji i polityki”23. 

Moimi działaniami w czasie pisania tej pracy kierowała próba odnalezienia 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego (jak do tego doszło oraz na podstawie jakich 
milcząco zakładanych założeń) kobiety w Polsce po 1989 r. zdają się być wyklu-
czane ze sfery (szerzej) demokratycznej, jak i (węziej) politycznej dyskusji, doty-
czącej dobra wspólnego (procesu negocjowania „co” i „jak” zrealizować), zajmu-
jąc w tym, co nazywane jest sferą publiczną, marginalną pozycję. 

Dlatego Część I niniejszej pracy, zatytułowaną „Koncepcje sfery publicznej i py-
tanie o publiczną obecność kobiet”, poświęcam analizie trzech najważniejszych 
koncepcji sfery publicznej: Arystotelesa, Hannah Arendt i Jürgena Habermasa. 
Jednocześnie, rekonstruując sposoby konceptualizacji sfery publicznej, próbuję 
wyjaśnić, dlaczego kwestia uczestnictwa kobiet w sferze publicznej nie jest cen-
tralną dla żadnej z nich. Ważne jest także to, że żadna z owych trzech koncepcji 
nie przeszła bez echa na gruncie myśli feministycznej, stąd staram się pokazać, 
jak feministyczne teoretyczki, odnosząc się krytycznie do wspomnianych teorii, 
próbują wypracować takie ujęcie zagadnień związanych ze sferą publiczną, które 
zwiększyłoby i umocniło fakt uczestnictwa kobiet w sferze publicznej. Dialogicz-
ne ujęcie koncepcji: Arystotelesa – wzbogacone komentarzem I. van Staveren, 
H. Arendt – opatrzone interpretacją S. Benhabib oraz J. Habermasa, z którym 
dialog prowadzi N. Fraser, wiodą do zagadnienia, będącego personifikacją zlegi-
tymizowanej obecności kobiet w sferze publicznej – do postaci „obywatela/oby-
watelki”. Kwestie tradycyjnie formułowanego obywatelstwa, którego kobiety na 
mocy tradycji nie były beneficjentkami, próbuję zestawić z teorią obywatelskości 
wypracowaną na gruncie współczesnej myśli feministycznej, zastanawiając się, 
jak możliwe jest obywatelstwo kobiet oraz jak otworzyć drogę do realizacji tego, co 
– jak podkreślał Arystoteles – stanowiło o sednie pojęcia „obywatel”. Arystoteles 
dowodził bowiem, że „pojęcia obywatel w istotnej jego treści nic bezwzględnie 

22  A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, PWN, Warszawa 1996, s. 285.
23  M. Czyżewski, Demokracja i różnica – wersja polska, [w:] J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedba-

lec, M. Zielińska (red.), Co nas łączy co nas dzieli, Wydawnictwo PTS oraz Oficyna Wydawnicza 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 83.
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trafniej nie określa niż prawo udziału w sądach i rządzie”24, dodając, że „obywa-
telami są ci, którzy (mając dostęp do tych funkcji) uczestniczą w rządzeniu pań-
stwem”25. To zaś – pamiętając o niewielkim udziale kobiet w sprawowaniu wła-
dzy, mniejszej liczbie kobiet zajmujących eksponowane stanowiska w biznesie, 
dłuższej drodze kobiet do awansu zawodowego czy mniejszym wpływie na to, 
co dzieje się w sferze publicznej – zdaje się uprawomocniać pytanie o obywatel-
stwo kobiet.

Powyższa Część, mająca charakter teoretyczny, zostaje wzbogacona przez 
dwie Części (II i III), które są zarysem trudnej walki kobiet – opatrzoną szkicem 
historycznym formułowanych przez nie myśli i postulatów – o możliwość zle-
gitymizowanej obecności w sferze publicznej. Umowną periodyzację zachod-
niego feminizmu ujmuje się nie tylko w nawiązaniu do tytułu znanej powieści 
V. Wolf Fale – ale też w oparciu o pewną specyfikę działań kobiet (w pewnych 
okresach bardziej, w pewnych zaś mniej zintensyfikowanych) – jako Trzy Fale 
feminizmu, znaczone różnymi celami, które były osiągane różnymi drogami. 
W Części II, zatytułowanej Trzy Fale feminizmu zachodniego – zarys myśli społecz-
nej i poszukiwania równouprawnienia, na którą składają się trzy rozdziały poświę-
cone kolejnym etapom rozwoju zachodniego feminizmu, koncentruję się nie 
tylko na relacjonowaniu historii poczynań kobiet w walce o publiczną obecność 
(widzialność i słyszalność swych postulatów), ale także na związkach myśli femi-
nistycznej z innymi, ważnymi dla konceptualizacji tego, czym ma być feminizm, 
prądami myślowymi. Stąd tak ważna dla Pierwszej Fali feminizmu jest analiza 
myśli socjalistycznej (owenizm, marksizm), dla myśli Drugiej Fali analiza wpływu 
marksizmu i psychoanalizy zaś dla Trzeciej Fali analiza tego, co nazywamy post-
modernizmem. Często dialogiczne związki między feminizmem a powyższymi 
prądami myślowymi są znaczące, gdyż były często inspiracją rozważań teore-
tycznych feministek oraz wpływały na formę podejmowanych działań. Wykazu-
jąc największe podobieństwo pomiędzy Pierwszą Falą w polskiej i w zachodniej 
myśli feministycznej, wskazuję Drugą i Trzecią Falę zachodniego feminizmu jako 
nie tylko inspirację, ale i ciekawy kontrapost dla współczesnego, polskiego ru-
chu feministycznego. 

Część III niniejszej pracy, zatytułowana „Dzieje publicznej widoczności kobiet 
w Polsce – próba rysu historycznego”, składa się z czterech rozdziałów a perio-
dyzacja (czas od zaborów do 1918, 1918–1939, okres PRL i po 1989 r.), w ramach 
której staram się wskazać poczynania kobiet, wyznaczona jest i – w przypadku 
polskiego ruchu kobiet – podporządkowana historii walki o niepodległość. Obok 
rysu historycznego, który ważny jest ze względu na zbiorową pamięć, mającą 

24  Arystoteles, Polityka, PWN, Warszawa 2001, s. 77.
25  Tamże.
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wpływ na zbiorową tożsamość oraz swego rodzaju konstrukty tworzone przez 
tych, którzy mają władzę wskazywania ważnych/nieważnych kwestii polskiej hi-
storii, pokazuję, jak kobiety włączały się w różne historyczne poczynania (walka 
o niepodległość, budowa II Rzeczpospolitej, udział w walce zbrojnej i odbudowa 
kraju po drugiej wojnie światowej, walka z władzami PRL w podziemiu Solidarno-
ści), a następnie jak łatwo o ich udziale zapominano. Odwołując się do idei M. Fo-
ucaulta „archeologii wiedzy”, poszukuję w zapominanych/marginalizowanych 
dyskursach kobiet. Podejście takie wypływa z przekonania feministek o ważności 
– nie tylko foucaultowskiego – marginesu, ale także o wadze „odnajdywania śla-
dów po nieuwzględnianych dotąd kobiecych postaciach, które odegrały w życiu 
społecznym ważną rolę [...] [jednocześnie zaś – przyp. N.K.] historia opowiedziana 
z perspektywy feministycznej również ma własne cele, dotyczące współczesno-
ści i przyszłości, zdają się one być wyraźnie określone, jako walka o niwelację róż-
nic, wynikających z przynależności do danej płci”26. Wiele uwagi poświęcam roli 
i miejscu kobiet w procesie tworzenia podziemia solidarnościowego oraz w okre-
sie po 1989 r. – wraz z uwzględnieniem procesu negocjacji przedakcesyjnych, 
a następnie polskiej obecności w Unii Europejskiej – po to, by odnaleźć przyczy-
ny ich niewielkiej obecności w polskiej sferze publicznej po 1989 r. Jednocześnie, 
pokazując, jak niewiele zmieniła w sytuacji kobiet w polskiej sferze publicznej ak-
cesja Polski do Unii Europejskiej, zamieszczam jako empiryczną ilustrację (zwaną 
często przez historyków społecznych „ekskursem”) krótkie omówienie wyników 
badań kampanii medialnej do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. i niewielkiej 
obecności – zarówno medialnej podczas kampanii wyborczej, jak i później w po-
czcie eurodeputowanych – polskich kobiet.

Możliwe przyczyny niewielkiej obecności kobiet w polskiej, demokratycznej 
sferze publicznej po 1989 r. wskazuję nie tylko w Rozdz. 7. „Pytanie o miejsce i rolę 
kobiet w polskiej sferze publicznej po 1989 r.”, ale także – pamiętając o ważności 
kategorii dyskursu dla konceptualizacji sfery publicznej – chciałabym wskazać je 
na przykładzie dyskursu o seksaferze w Samoobronie RP. 

Nawiązując do stanowiska Ruth Wodak, która powiada, że „dyskurs to jest 
tekst w kontekście”27, przyjmuję, że „tekstem” są nie tylko wyrażenia językowe, ale 
także do analizowanego „tekstu” zaliczyć można publikowane na łamach analizo-
wanych dzienników zdjęcia, będące ważnym składnikiem dyskursu o seksaferze 
w Samoobronie RP. Dodatkowo chciałam zwrócić uwagę na ważność „kontekstu”, 
w którym analizowany „tekst” występuje, gdyż w ujęciu Wodak definiowany jest 

26  A. Gajewska, Hasło: feminizm, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 38–39.
27  R. Wodak, Introduction: Discourse Studies – Important Concepts and Terms, [w:] R. Wodak, 

M. Krzyżanowski (red.), Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke 2008, s. 3.
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on znacznie szerzej niż z reguły czynią to lingwiści – i jest on kontekstem społecz-
nym28. Szerokim kontekstem badań medialnego dyskursu o seksaferze w Samo-
obronie RP jest rys zawarty w Części III pracy, zaś węziej pojęty kontekst zawarty 
został w kalendarium seksafery (zob. Część IV Rodz. 9.). W uwypukleniu różnic 
między „językiem” a „dyskursem” podążam tropem m.in. interpretacji M. Bachti-
na oraz sięgam do jego koncepcji „szerokiej interpretacji kontekstu jako systemu 
procesów społecznych”29. Założenie takie decyduje o tym, że można przyjąć iż 
„dyskurs [...] nie istnieje poza określonym czasem, poza konkretną, codzienną 
rzeczywistością”30 społeczną – co jeszcze raz wpisuje prowadzone przeze mnie 
badania w paradygmat socjologii codzienności. 

Pracy nad Częścią IV niniejszego opracowania przyświecało przekonanie, że 
można szukać milcząco dokonywanych założeń, dotyczących miejsca i roli kobiet 
w polskim społeczeństwie oraz poszukiwać przeszkód utrudniających im zwięk-
szenie udziału w procesach konstytuujących polską sferę publiczną po 1989 r. 
także na podstawie badania dyskursu o seksaferze w Samoobronie RP, tworzone-
go na łamach trzech dzienników – postrzeganej jako liberalnej „Gazety Wybor-
czej”, prawicowego „Naszego Dziennika” i (choćby na mocy tradycji adresowanej 
do elektoratu lewicy) „Trybuny” – przy założeniu, że (także polską) sferę publiczną 
konstytuuje wielość dyskursów, m.in. politycznych, zaś dyskursy i społeczeństwo 
wzajemnie na siebie wpływają, gdyż dyskurs reprodukuje społeczeństwo i kul-
turę, będąc jednocześnie przez nie reprodukowanym31. Owo zakładane przez 
N. Fairclougha i R. Wodak współoddziaływanie na siebie dyskursów oraz kultury 
i społeczeństwa stanowi nową przestrzeń badawczą, której eksploracją oraz udo-
skonalaniem metodologii owych eksploracji zajmuje się Krytyczna Analiza Dys-
kursu32 (skrót CDA Critical Discourse Analysis). W Rozdz. 8., zatytułowanym „Dys-

28  Już Wilhelm von Humboldt – łącząc językowe zjawiska ze społecznym kontekstem 
– uważał, że „język jest emanacją ducha narodu”. Zob. A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja, 
s. 244.

29  A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja, s. 216.
30  C. Trutkowski, Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu, „Kul-

tura i Społeczeństwo” 2004, nr 1 (48), s. 45. To uwarunkowanie czasowe (współczesność dys-
kursu dla osób w nim uczestniczących/tworzących) powinna być jeszcze dopełniona przez 
określenia natury społeczno-politycznej, np.: dyskursy populistyczne w Europie, polski dyskurs 
feministyczny, dyskurs neoliberalny etc. 

31  Zob. N. Fairclough, R. Wodak, Critical Discourse Analysis, [w:] T. van Dijk (red.), Discourse as 
a Social Interaction, Sage, London, 1997 oraz R. Wodak, The Discourse – Historical Approach, [w:] 
R. Wodak, M. Meyer (red.), Methods of Critical Discourse Analysis, Sage, London 2001.

32  Od niedawna, za sprawą polskiego przekładu, funkcjonują także prace, w których dzie-
dzina ta oznaczona skrótem KAD (zob. A. Duszak, N. Fairclough, Krytyczna analiza dyskursu. In-
terdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków 2008). Wydaje się jed-
nak, że jest wprowadzenie owego skrótu może powodować pewne zamieszanie, a w związku 
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kurs jako kategoria w wymiarze filozoficznym, lingwistycznym i socjologicznym”, 
poza omawianiem kategorii, takich jak „dyskurs” czy „krytyczność” zawarty został 
także szkic, dotyczący historii Krytycznej Analizy Dyskursu oraz charakterystyka 
szkoły wiedeńskiej i wypracowanego przez nią podejścia dyskursywno-histo-
rycznego, w którym poczesne miejsce zajmuje problematyka związana z gender.

Rozdz. 9., zatytułowany „Kobiety w sferze publicznej na przykładzie badań 
dyskursu prasowego poświęconego tzw. seksaferze w Samoobronie RP”, po-
święcony został w całości krytycznej analizie medialnego dyskursu o seksafe-
rze w Samoobronie RP, konstruowanego na łamach trzech dzienników: „Gazety 
Wyborczej”, „Naszego Dziennika” i „Trybuny”. Sporo miejsca w analizie zajmuje 
analiza tematów (topics analysis), która stanowi podstawę do analizy zawartości 
dyskursów i tworzy obszary tematyczne, różniące się wyraźnie w zależności od 
badanej gazety. Następnie przechodzę do analizy strategii dyskursywnych, które 
jako element niejako głębszej analizy prowadzą mnie do wyznaczenia swoistych 
makrostrategii dyskursywnych: wiktymizacji (na łamach „Gazety Wyborczej”), try-
wializacji („Trybuna”) i zaprzeczenia („Nasz Dziennik”), które stanowią ramy nie 
tylko dla prezentowania (czyli relacjonowania, ale także komentowania) wyda-
rzeń związanych z tzw. seksaferą w Samoobronie RP, lecz – co ważniejsze – są to 
ramy, w których dyskursy te zawierają przekonania, odnoszące się do konceptu-
alizacji roli i miejsca kobiet w polskiej sferze publicznej. 

Na ważność podejmowania analiz przekazów medialnych, podkreślanych nie 
tylko na gruncie teorii sfery publicznej J. Habermasa i podkreślanej przez niego 
roli komunikacji w jej tworzeniu, można wskazać także na podstawie wspomnia-
nej wcześniej funkcji socjalizacyjnej mediów, bo wszak role „konsumentów i oby-
wateli odsyłają do wcześniejszych procesów kształcenia i wychowania, w toku 
których uformowały się preferencje, orientacje na wartości, postawy itd.”33. Zga-
dzając się więc z twierdzeniem, że „media mogą, poprzez prezentację i próbę 
analizy, wpływać na sposób postrzegania świata, informując – stawać się ele-
mentem edukacji, mogą w końcu przełamywać bądź umacniać granice między 
ludźmi”34, zastanawiam się w końcowej części niniejszej pracy nad możliwymi 
następstwami tego, czy takie a nie inne sposoby ujmowania problemów kobiet, 
a także ich roli i miejsca w społeczeństwie na łamach analizowanych dzienników 
mogły wpłynąć na sytuację kobiet w polskiej sferze publicznej i czy – mówiąc po 

z tym, że jest to wciąż w Polsce nowa dziedzina – tworzyć bariery w myśleniu i łączeniu funkcjo-
nującego od lat w nauce skrótu CDA i dopiero wprowadzanego do polskiej nauki skrótu KAD. 
W niniejszej pracy pozostaję więc – m.in. za sprawą anglojęzycznych źródeł, na których głównie 
oparłam opracowania zawarte w niniejszej pracy – przy skrócie CDA. 

33  J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, PWN, Warszawa 2002, s. 580.
34  D. Kevin, Europe in the Media: A Comparison of Reporting, Representation, and Rhetoric in 

a National Media in Europe, Lawrence Earlbaum Associates, London 2003, s. 35.
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prostu – seksafera miała w sobie podobny potencjał zmian społecznych, jak ame-
rykańska gender quake (bohaterami której stała się Anita Hill i Clarence Thomas, 
1991), która stała się zarzewiem kolejnej fali feminizmu. 
Na zakończenie wstępu – wiedząc, że obszary związane z problematyką sfery 
publicznej i tego, czym jest i jak bywa konstruowane gender, są nie tylko niezwy-
kle ważne, ale i dość skomplikowane, znając jednocześnie własne ograniczenia 
– chciałabym przytoczyć słowa Klementyny z Tańskich Hofmanowej, które były 
dla mnie nie tylko zachętą, ale też są ewentualnym usprawiedliwieniem. Powia-
da ona, że „w długiej drodze niepodobna nie potknąć się, nie pośliznąć. Kto nie 
stąpa, nie zmorduje nogi, ale też nie znajdzie”35. 

35  K. Hofmanowa z Tańskich, Dzieła, t. 3, red. N. Żmichowska, Nakładem Spółki Wydawni-
czej Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orglebrandt, Sennewaldt i Edward Wende, 
Warszawa 1876, s. 290. 



Część I
Koncepcje sfery publicznej i pytanie 
o publiczną obecność kobiet 

Przeglądając literaturę poświęconą koncepcjom rzeczywistości społecznej, moż-
na zauważyć, że jednymi z najczęściej przywoływanych pojęć i jednocześnie – 
co jest niezwykle interesujące – najrzadziej definiowanymi są: „sfera publiczna” 
i „sfera prywatna”. Wydaje się, że są one często używane w sposób intuicyjny bądź 
bazujący na poczuciu „oczywistości” owych pojęć czy przekonaniu, że aksjomaty 
nie wymagają definiowania. Można więc odnieść wrażenie powszechnej zgody 
co do sposobu ich rozumienia i definiowania – jednakże owa powszechna zgoda 
zdaje się być ułudą, gdy śledzimy historię refleksji poświęconej definicjom, opi-
sowi funkcji i zakresów obu sfer. 

Jednocześnie należy zasygnalizować pewną odrębność terminów, stoso-
wanych często wymiennie: „sfera publiczna” i „życie publiczne”1 oraz „sfera pry-
watna” i „życie prywatne”. Owo rozróżnienie, słabo akcentowane w sferze życia 
i języka codziennego, zdaje się odnosić do rozróżnienia w obrębie samej próby 
konceptualizacji rzeczywistości społecznej. Wydaje się więc, że wyraz szczegól-
nej uwagi poświęconej „dynamice” i „aktywności” ludzi (jako jednostek lub grup) 
w sferze publicznej czy prywatnej odnajdziemy w pojęciu „życie publiczne/pry-

1  Poszukiwania definicji życia publicznego nierzadko są trudne nawet w pracach poświę-
conych temu tematowi. Dobrym przykładem jest Socjologia życia publicznego, której autor – 
E. Wnuk-Lipiński – w sposób dogłębny śledzi jego przejawy, przemiany czy aktorów, unikając 
jednak zdefiniowania, czym owo życie publiczne jest. Praca ta pomija rozróżnienie sfera pu-
bliczna/ życie publiczne, a jej autor ani razu nie odnosi się bezpośrednio (tj. poprzez dzieła, któ-
rych spis ujął w bibliografii) do najbardziej znanych teoretyków tej problematyki (np. do prac 
J. Habermasa). Wnuk-Lipiński cytuje natomiast komentarze do idei Habermasa (takich autorów, 
jak D. Pietrzyk-Reeves, zawartych w Ideach społeczeństwa obywatelskiego: współczesna debata 
i jej źródła, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004), zaś myśl H. Arendt jest 
obecna akcydentalnie, najczęściej w odniesieniu do jej stanowiska, dotyczącego źródeł akcep-
tacji nazizmu w społeczeństwie niemieckim. Może to świadczyć, że autor Socjologii życia pu-
blicznego przedkłada opis przemian społecznych nad – cokolwiek pomijanymi – rozważaniami, 
które pomogłyby usystematyzować teoretycznie podejścia do tematyki życia publicznego. 
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watne” wraz z całym tłem historycznym. Ujęcie ponadindywidualistyczne, bar-
dziej statyczne, analizujące proces tworzenia się sfer: publicznej i prywatnej, któ-
rych przestrzenie warunkują konwencje działania jednostek i grup, wydaje się 
zaś charakteryzować intencje używania pojęcia „sfera publiczna/prywatna” 2.

Ważnym aspektem, mającym wpływ na sposób myślenia o sferze prywatnej 
i sferze publicznej, jest analiza wartości kierujących działaniem ludzkim i podział 
dóbr, których realizacja i osiąganie staje się celem ludzkich poczynań. Podział ten 
koncentrowałby się na typologii dóbr w kontekście tego, co nazywamy dobrem 
„publicznym” i „prywatnym”. Tak więc działania mające na celu osiągniecie czy 
realizację „dobra publicznego”, czyli takiego, które przynosi szeroko rozumianą 
„korzyść” wspólnocie, należałyby do obszaru sfery publicznej, zaś działania moty-
wowane chęcią realizacji „dóbr prywatnych”, czyli takich, które przynoszą korzyść 
osobistą jednostce podejmującej/kierującej owymi działaniami, należałoby zali-
czyć do sfery prywatnej. 

Fakt, że podział ten bywa niejednoznaczny ukazuje przykład działalności go-
spodarczej prywatnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. Do 
grupy działań z zakresu sfery prywatnej zaliczylibyśmy główny cel gospodaro-
wania, czyli wytworzenie zysku, lecz płacenie podatków, tworzenie miejsc pracy, 
przyczynianie się do rozwoju infrastruktury (droga dojazdowa, pracowniczy klub 
sportowy) czy wspieranie społeczności lokalnej etc. – sprawiają, że efekty dzia-
łalności firmy prywatnej mają także wpływ na realizację dóbr publicznych i sferę 
publiczną, gdyż dzięki nim mogą być realizowane inne cele niż tylko naczelny cel 
każdego uczestnika rynku, tj. wytworzenie zysku.

Jak zwraca uwagę Magdalena Środa, „podział na to, co prywatne i co publicz-
ne, istniał co najmniej od czasów starożytnych. Był tam jednak faktem nie war-
tością. Prywatność przynajmniej do XVIII wieku nie stanowiła – według różnych 
źródeł – żadnej wartości ani też potrzeby”3. Stąd współczesne przywiązywanie 
tak dużej wagi do znaczenia, granic i ochrony tego, co dzieje się w sferze prywat-

2  Jak pisze J. Turowski: „wielu autorów pod terminem »publiczny« ujmuje nie tylko dobro 
wspólne wszystkich, ale same działanie do nich prowadzące i partycypację ludności w tych 
działaniach. Tak więc piszą oni o »sferze publicznej«, o »sferze życia publicznego«. Opisują funk-
cjonowanie szerszych grup społecznych, państwa, społeczeństwa globalnego i partycypację 
ludności w ich funkcjonowaniu”. Jako przykład takiej praktyki Turowski przytacza pisma J. Ha-
bermasa piszącego właśnie o „życiu publicznym” czy R. Sennetta, dla którego public oznacza 
właściwie „życie polityczne w danym społeczeństwie, tzn. pozarodzinne struktury społeczne 
i ich funkcjonowanie” (zob. R. Sennett, The Fall of Public Man, Faber and Faber, London 1986). 
Zob. J. Turowski, Dychotomia „prywatność” i „publiczność” jako teoretyczna rama analizy rzeczy-
wistości społecznej, [w:] L. Dyczewski (red.), Prywatność i życie publiczne w nowoczesnym społe-
czeństwie USA i Polski, KUL, Lublin 1992, s. 13.

3  M. Środa, Indywidualizm i jego krytycy, Aletheia, Warszawa 2003, s. 268.
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nej, dowodzi pewnego przewartościowania, które zaszło w społecznym odbiorze 
„ważności” sfery prywatnej i publicznej. Świadomość owego przewartościowania 
wpływa także na ważność podejmowania kwestii związanych z tym, co publiczne 
i prywatne, po to, by zrozumieć jego przyczyny i ewentualne skutki. Zwłaszcza 
w Polsce, jak i w innych krajach Europy postkomunistycznej4, kwestią niezwykle 
ważną wydaje się namysł nad funkcjami i kształtem zarówno sfery publicznej, jak 
i prywatnej, zwłaszcza w kontekście oddziaływań socjalizmu5, który – poprzez 
swoje totalitarne praktyki – kontrolując sferę publiczną (cenzura w mediach, brak 
wolności zgromadzeń i wypowiedzi), pragnął zawładnąć także sferą prywatną 

4  Stopień skomplikowania problematyki związanej z krajami, które podlegają transforma-
cji systemowej zapoczątkowanej w 1989 r., może sygnalizować choćby fakt, że nawet właściwe 
nazwanie tej części Europy okazuje się problematyczne. Nie chodzi wszak o aspekty geogra-
ficzne, lecz historyczno-społeczne. Co ciekawe: nie mamy problemu z definiowaniem Europy 
Zachodniej czy Zachodu, lecz mamy problem z nazwaniem tej „innej” Europy dopiero wpusz-
czanej do UE, „opozycyjnej” względem normalnej, starej, kulturowej kolebki cywilizacji, demo-
kracji. Zdarza się, że często gubimy się w pojęciach tworzonych, niekiedy sztucznie – ma to, jak 
się wydaje, miejsce w przypadku określeń „Europa Środkowa i Wschodnia” lub „Europa Wschod-
nia”. Niekiedy propagowana idea nazywania tego regionu Europą Środkową też – głównie za 
sprawą historii tego konceptu – nie jest przyjmowana bez zastrzeżeń. Przypomnijmy, że nazwa 
ta była powiązana z wizją Habsburgów, która w 1916 r. została przejęta przez Niemców podej-
mujących działania mające na celu wcielenie w życie „rozwijanej przez niektórych ekonomistów 
i politologów niemieckich koncepcji Mitteleuropy, to znaczy kreowania grupy państw powiąza-
nych z Rzeszą w ramach jednolitego bloku polityczno-gospodarczego” (za A. Czubiński, Europa 
XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 45). Pomijając trudności z nazewnictwem, 
można jednak przyjąć, że to, co łączy kraje zaliczane do Europy Środkowej i Wschodniej, nie 
jest związane tym, że należą one do jednej grupy narodów np. słowiańskich (nic wtedy nie 
łączyłoby Polaków i Węgrów czy Bułgarów), lecz jest to swego rodzaju wspólnota „tego same-
go punktu, ukształtowanego przez podobną przeszłość polityczną i doświadczenie społeczne, 
wpływające na ogląd wydarzeń na tzw. Zachodzie i postsocjalistycznych wschodnioeuropej-
skich demokracji”. Zob. V. Jalušič, Between the Social and the Political, „The European Journal of 
Women’s Studies” 2002, No. 9 (2), s. 118. 

5  Zastanawiając się nad tym, jaki jest obraz okresu socjalizmu w pamięci zbiorowej i indy-
widualnej Polaków, warto przypomnieć artykuł Marka Ziółkowskiego, w którym powiada on, że 
w przeciwieństwie do Niemców, którzy musieli zmierzyć się z kolektywną winą, jako spadkiem 
po zbrodniczym nazizmie, „Polacy mogli szukać kolektywnego rozgrzeszenia w fakcie, że ko-
munistyczny system [...] był narzucony Polakom z zewnątrz, sprowadzony do Polski przez ba-
gnety Armii Czerwonej. Komunizm więc nigdy nie był połączony z poczuciem wspólnej, naro-
dowej winy. Polacy raczej definiowali się jako jego ofiary niż ci, którzy czerpali z niego korzyści”. 
Jednocześnie ciekawe jest to, że na poziomie indywidualnym „ludzie dążą do zapomnienia ich 
udziału w starym systemie i fakcie, że zdecydowana większość nie oponowała i jeśli nie w pełni 
współpracowała to przynajmniej akceptowała ów system”. Zob. M. Ziółkowski, Remembering 
and Forgetting after Communism. Are the Skeletons Taken out from the Polish National Memory 
Closet?”, [w:] Z. Drozdowicz (red.), Transformations, Adaptations and Integrations in Europe. Glo-
bal and Local Problems, Humaniora, Poznań 2001, s. 96. 
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obywateli: nic już nie było prywatne, poczynając od korespondencji6, poprzez 
sposoby spędzania czasu wolnego aż po ingerencję w życie rodzinne czy bar-
dzo ograniczaną wolność gospodarowania. Sprawiło to, że pojęcie „prywatności” 
i „sfery prywatnej” stawało się podejrzane w obszarze systemu komunistyczne-
go, a jednocześnie coraz bardziej wytęsknione przez obywateli w rzeczywisto-
ści, w której wszystko wydawało się znaczące dla państwa. Kontrolowana sfera 
publiczna, przesiąknięta jedynie słuszną ideologią, uniemożliwiając dialog7 i ja-
kąkolwiek różnicę poglądów – czyli to, co dziś ujmujemy jako sedno pojęcia de-
mokratycznej sfery publicznej – była jedynie surogatem, tombakiem. Obywatele 
PRL, wyczuwając to, byli uwięzieni w sprzeczności: między zmniejszającym się 
obszarem prywatności, która także dawała schronienie działaniom politycznym 
(działalność związana z niepodległościową opozycją, zwłaszcza lat 80.) a narzu-
caną mistyfikacją sfery publicznej – po 1989 r. zwrócili się nieomal całkowicie ku 
odbudowie i kultywowaniu sfery prywatnej, unikając angażowania się w to, co 
działo się w sferze publicznej. 

Po 1989 r. uległa więc przeformułowaniu nie tylko sfera publiczna, ale także 
sfera prywatna, a – jak pisze Vlasta Jalušič – w okresie transformacji „ideologiczne 
założenia neoliberalnej rekonstrukcji postsocjalistycznej dotyczącej kwestii po-
sttotalitarnej reorganizacji sfery publicznej i prywatnej, wydawała się łatwą kwe-
stią [polegającą jedynie na – przyp. N.K.] odbudowaniu zwyczajowego modelu 
rodziny jako »podstawowej jednostki społecznej«, która winna wspierać państwo 
i gospodarkę”8. Tak więc można powiedzieć, że rekonstruowana z pietyzmem sfe-
ra prywatna, obejmująca rodzinę, zaczęła wyznaczać granice – rozbudowanej 
w poprzednim systemie politycznym – sfery publicznej. Ową postkomunistyczną 
sferę publiczną można ujmować jako porządek polityczno-instytucjonalny, który 

6  Opis tragikomiczny sytuacji, w której bardzo ważną rolę odgrywa treść prywatnej kore-
spondencji, wykorzystywanej przez organa władzy, odnaleźć możemy w powieści M. Kundery, 
Żart, PIW, Warszawa 2003.

7  Dialog w rozumieniu „dia- logos” dzielenie się mądrością, wiedzą jest wymianą poglą-
dów, a wszak nie można mówić o wymianie poglądów, jeśli wszyscy niejako są lub powinni 
być jednomyślni, zobowiązani do wyznawania jedynie słusznych poglądów oficjalnej ideologii. 
O znaczeniu dialogu pisze M.J. Siemek: „człowiek nie może się ustanowić jako podmiot, jeżeli 
się już uprzednio jako taki nie znajdzie. To zaś jest możliwe tylko pośród innych ludzi [...]. W przy-
padku Sokratesa również to widać bardzo wyraźnie: cała jego filozoficzna działalność rozgrywa 
się w kręgu bezpośredniej rozmowy, a więc jej żywiołem jest dialogiczna komunikacja z innymi 
[...] był on bowiem rzecznikiem i wręcz uosobieniem tej pierwotnej jedności, jaka łączy racjonal-
nie myślący logos z komunikacyjną praxis, rozumną mowę z dialogiczną roz-mową, rozumienie 
z porozumiewaniem się – jedność, w której filozofia i pośrednia czyli polityczna forma uspołecz-
nienia mają swój wspólny rodowód”. Zob. M.J. Siemek, Logos jako dialogos. Greckie źródła inter-
subiektywnej racjonalności, „Principia” 2001, XXVII–XXVIII, http://www.psf.org.pl/publications.

8  V. Jalušič, Between the Social and the Political, s. 105.
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w początkowym okresie przemian ustrojowych wydawało się, że wystarczy „po 
prostu” zdemokratyzować, wprowadzając pluralizm poglądów, by uzyskać sferę 
publiczną w sensie zachodnim, która kojarzona byłaby z przestrzenią, w której 
mogą realizować się cnoty obywatelskie. 

Jednak, co zauważa Jalušič, problemy pojawiły się zarówno w kontekście od-
budowy sfery prywatnej – na którą wpływ miały także tradycyjnie patriarchalne 
czy religijne obrazy miejsca i roli kobiet w społeczeństwie9 – ale też pojawiły się 
one w procesie redefinicji sfery publicznej, w naturze której leży współpraca ludzi 
i zaangażowanie w realizacje dobra wspólnego10. Wydaje się, że idea tego typu 
działania jawi się jako mało atrakcyjna w odczuciu obywateli krajów postsocja-
listycznych, gdyż nie chcą się oni angażować ani w politykę – postrzeganą jako 
zajęcie „brudne” lub „niegodne” – ani w to, co nazwalibyśmy procedurami związa-
nymi z normalnym funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, co może 
być zapewne ujmowane jako rodzaj dziedzictwa po okresie socjalizmu11. Widocz-

9  Przykładem źródeł takiego myślenia może być obraz tradycyjnie fundowany na poglą-
dach św. Pawła, który powiada, że kobieta powinna milczeć w Kościele („Nie pozwalam zaś 
niewieście nauczać, ani panować nad mężem, ale zachować się w milczeniu”, Tm 2, 11–15). Prze-
ciwstawiane są pismom św. Pawła inne cytaty z Biblii. Zob. E. Adamiak, Milcząca obecność. O roli 
kobiety w Kościele, Biblioteka Więzi, Warszawa 1999, s. 20.

10  Jak powiada A. MacIntyre, jest tu ukryty problem podwójnego porozumienia: należy się 
porozumieć nie tylko w kwestii, co jest dobre dla wspólnoty, ale też jak owo dobro zrealizować. 
Powiada on, że wspólnota, „której celem jest osiąganie ludzkiego dobra, zakłada oczywiście 
szeroki, panujący w tej wspólnocie zakres zgody co do dobra i cnót, zgoda ta zaś umożliwia ro-
dzaj więzi pomiędzy obywatelami”. Zob. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, PWN, Warszawa 1996, 
s. 285 oraz dopełnienie na s. 260.

11  W wielu publikacjach można spotkać analizę przyczyn transformacyjnego dystansu oby-
wateli do państwa i prawa, które jest przez nie stanowione. Wydaje się, że podobne przyczyny 
leżą u podstaw: a) podejrzliwości i braku zaufania, które oddaje dobrze pytanie, jakie korzyści 
zapewni sobie ten, kto deklaruje chęć udziału bądź angażuje się w działania w sferze publicznej 
czy w życiu politycznym oraz b) akceptacji procederu „obchodzenia” przepisów prawa – oba 
zjawiska wypływają ze szczególnie mocno zakorzenionego w tradycji polskiej przekonania, że 
„państwo” i „prawo” jest nam narzucane przez „nie-nasze” siły. Owa obcość państwa Polakom 
uwarunkowana jest, jak się wydaje, historią obcych dyktatów: najpierw trzech zaborców, a na-
stępnie powojennym dyktatem Związku Radzieckiego. Na owe historycznie uwarunkowane 
i znaczone nieufnością postawy Polaków może się także nałożyć zespół zjawisk zwanych ano-
mią. T. Parsons powiada, że „anomię można określić jako stan polegający na tym, że znaczna 
liczba jednostek odczuwa znaczny brak zintegrowania z trwałymi wzorami instytucjonalnymi, 
niezbędnego dla jej własnej równowagi i sprawnego funkcjonowania systemu społecznego. 
Zjawisko to, jak się wydaje, zawiera dwa ważne aspekty. Po pierwsze wydaje się, że istnieje głę-
boko zakorzeniona potrzeba względnej stabilności oczekiwań [...] [a jednocześnie – przyp. N.K.] 
oczekiwania nie mogą być stabilne, jeśli normy, które winny je określać, są tak niewyraźne, że 
nie mogą stanowić prawdziwej wskazówki [...]. Po drugie [anomia] polega na [niezaspokojo-
nej] potrzebie wystarczająco konkretnego i stałego systemu symboli, wokół którego mogą się 
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ny staje się także brak zaufania12 i niechęć do angażowania się w działania, mają-
ce miejsce na arenie publicznej, postrzeganych jako „strata czasu i energii, która 
w dodatku nie może wpłynąć na rozwiązanie problemów jednostki”13.

Przyglądając się koncepcjom odnoszącym się do pojęcia sfery publicznej, war-
to zauważyć, że „wszystkie one zakładają jako punkt odniesienia pewien norma-
tywny wzorzec, którego najszlachetniejsze rozwinięcie lokowane jest co prawda 
w różnych momentach historii Europy, zawsze jednak w przeszłości. Sfera pu-
bliczna staje się tym samym elementem swoistego mitu złotego wieku”14. Innym 
elementem teorii dotyczących koncepcji sfery publicznej jest „pewien wyraźny 
naddatek wartościujący: jej istnienie jest implicite postrzegane jako coś dobrego 
i pożądanego”15. Dlatego naturalną konsekwencją jest obecność elementów nor-
matywnych w analizowanych poniżej koncepcjach. 

Można powiedzieć, że zajmując się rekonstrukcją teorii współczesnych, doty-
czących sfery publicznej, należałoby się skupić na XX-wiecznych, najżywiej dys-
kutowanych i komentowanych, teoriach dotyczących sfery publicznej, tj. Hannah 
Arendt i Jürgena Habermasa. Wydaje się jednak, że tym, co może uporządkować 
wywód dotyczący sfery publicznej i prywatnej, jest rozpoczęcie rozważań od 
koncepcji sformułowanej przez Arystotelesa. Rozróżnienie i opis sfery prywatnej 
i publicznej poczynione przez Arystotelesa są bowiem istotne nie tylko dlate-
go, że pobrzmiewają współcześnie w myśleniu potocznym, ale też z racji tego, 
że do owej pierwszej, arystotelesowskiej konceptualizacji odwołują się zarówno 
Arendt, jak i Habermas. Nie jest to oczywiście wyczerpująca lista współczesnych 
koncepcji czy wizji dotyczących tego, czym jest sfera publiczna16, lecz – dla my-
ślenia o kobietach w (polskiej) sferze publicznej – jak się wydaje, są to koncepty 
najważniejsze. 

krystalizować uczucia jednostki”. Zob. T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 
1972, s. 156–157. Jednocześnie twierdzi on, że „wzrost anomii może być konsekwencją każdej 
niemal zmiany sytuacji społecznej, która podważa ustalone uprzednio definicje sytuacji, utrwa-
lone formy życia czy symbole”. Tamże, s. 158. Transformacja więc – jako ciąg zmian politycznych, 
społecznych, ekonomicznych i administracyjnych – może być postrzegana jako jedno ze źródeł 
dystansowania się czy wręcz anomii charakteryzujących relacje społeczne w Polsce, co jest ob-
serwowane także w relacji do tego, co ma miejsce w sferze publicznej. 

12  O roli zaufania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i prawidłowo funkcjonu-
jącej sfery publicznej zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007 
lub F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997. 

13  V. Jalušič, Between the Social and the Political, s. 106.
14  M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznej, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 2004, s. 258.
15  Tamże, s. 259.
16  Pomijanymi koncepcjami jest nie tylko koncepcja Bruce’a Ackermana, ale też koncepcja 

Chantal Mouffe i Ernesto Laclaua.
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Przykładem zamierzonego pominięcia w niniejszym szkicu jest np. koncepcja 
liberalnej sfery publicznej, co związane jest z oceną kondycji czy ducha przeni-
kającego polską sferę publiczną w kontekście najważniejszym dla tego opraco-
wania: dialogu zwolenników postulatów feministycznych i ich oponentów. Kon-
cepcja liberalnej sfery publicznej zakłada bowiem – jak pisze Seyla Benhabib, 
rekonstruując myśl Bruce’a Ackermana17 – tzw. ścieżkę „konwersacyjnej powścią-
gliwości”, czyli procedurę, która w sytuacji spotykania oponentów zakłada, że „nie 
powinni oni poszukiwać wspólnej wartości [...] ani przekładać swego problemu 
na jakiś rzekomo neutralny język [...] [lecz] powinni w ogóle nic nie mówić na te 
[dzielące ich] tematy i wykluczyć dzielące ich ideały moralne z tematów rozmo-
wy w państwie liberalnym”18. Benhabib zwraca uwagę, że „model publicznego 
dialogu opartego na konwersacyjnej powściągliwości nie jest jednak neutralny, 
gdyż zakłada określoną moralną i polityczną epistemologię; ta zaś z kolei uspra-
wiedliwia przyjęty implicite podział pomiędzy sferą publiczną i prywatną, który 
prowadzi do wyciszenia problemów wykluczonych grup”19. Stąd w próbie ujęcia 
sfery publicznej w perspektywie liberalnej w odniesieniu do myśli feministycznej 
w Polsce po 1989 r. widzę dwie aporie: a) kwestionowanie na gruncie myśli femi-
nistycznej rozdziału sfery publicznej i prywatnej (private is political)20 oraz b) fakt, 
że w Polsce wydaje się, iż nadal obowiązują słowa Wittgensteina, który powia-
da, że „tam, gdzie spotykają się dwie zasady, które są nie do pogodzenia, jeden 
drugiego uważa za głupca i heretyka”21. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że 
wcielenie w życie podejścia zakładanego przez Ackermana, w kontekście myśli 
feministycznej, zaowocowałoby zupełnym wyciszeniem i tak w Polsce ledwie 
obecnych emancypacyjnych postulatów, istotnych dla polskich feministek. Mó-
wię to, używając czasu przeszłego, gdyż wydaje się, że próbą wcielenia w życie 
elementów związanych z koncepcją liberalnej sfery publicznej był (pierwszy 
w roku 2009 i drugi w 2010 i kolejny w 2011) „Kongres Kobiet Polskich”22, w któ-
rym podkreślano niektóre polityczne postulaty kobiet (parytet)23, pomijając naj-

17  Zob. B. Ackerman, Social Justice and Liberal State, New Haven 1980 lub tegoż, Why dialo-
gue?, „Journal of Philosophy” 1989, nr 86. 

18  Za S. Benhabib, Trzy modele przestrzeni publicznej, s. 79.
19  Tamże, s. 80.
20  A. Phillips, Przestrzeń publiczna, życie prywatne, [w:] R. Siemińska (red.), Aktorzy życia pu-

blicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, Scholar, Warszawa 2003, s. 27.
21  L. Wittgenstein, O pewności, 611, http://sady.umcs.lublin.pl/wittgenstein.op.htm. 
22  Zob. N. Krzyżanowska, Kongres Kobiet Polskich jako przyczynek do debaty o miejscu i roli 

kobiet w sferze publicznej, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 3 oraz N. Krzyżanowska, Za rok o tej samej 
porze czyli kilka uwag o II Kongresie Kobiet, „Kultura i Edukacja” 2010, nr 4.

23  Zob. N. Krzyżanowska, Wokół koncepcji demokracji? Parytet płci w świetle polskiego dys-
kursu prasowego, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 1. 
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bardziej w Polsce newralgiczne tematy aborcji (ze względu na „satysfakcjonu-
jący wszystkich kompromis”) czy praw jednopłciowych związków partnerskich. 
Jednak nawet tak wielka „konwersacyjna powściągliwość”, za którą organizatorki 
zjazdu były krytykowane przez bardziej radykalne środowiska feministyczne i te 
spod znaku LGBT, nie zapewniła powszechnej przychylności postulatom Kon-
gresu. Pytaniem otwartym jest także to, czy nowa taktyka środowisk kobiecych 
okaże się skuteczna, bo wydaje się, że dość łatwo miejsce „dyskusji wokół abor-
cji” zajmuje w kontekście „praw kobiet” obecnie debata dotycząca zapłodnienia 
metodą in vitro24. Jedynie naszkicowana powyżej wielowątkowość działań eman-
cypacyjnych, podejmowanych przez kobiety w Polsce, nakłada się na ogromne 
skomplikowanie problemów, powiązanych z konceptualizacją sfery publicznej, 
współcześnie zapośredniczającej także zagadnienia związane z komunikacją czy 
(nowymi) mediami. 

24  Dyskusja wokół zapłodnienia in vitro uaktywnia tak samo skutecznie obrońców życia, 
jak temat aborcji, do którego jest porównywana, jak się wydaje ze zbyt dużą łatwością. Wszak – 
najprościej rzecz ujmując – choćby efekt obu procedur jest skrajnie różny: w sztucznym zapłod-
nieniu chodzi przecież o życie. Stanowisko takie oczywiście nie neguje potrzeby uregulowań 
prawnych, co do których nie ma właśnie zgody. Proponowane rozwiązania sytuują się w spek-
trum wyznaczonym: „całkowitym zakazem in vitro w Polsce” (środowisko reprezentowane m.in. 
przez M. Jurka), poprzez propozycję refundacji procedury in vitro dla heteroseksualnych związ-
ków małżeńskich (propozycja Platformy Obywatelskiej), do nieśmiało proponowanych przez 
środowiska feministyczne „refundacji dla wszystkich”. Dyskusja dotycząca zjawiska zapłodnie-
nia in vitro jest jak najbardziej polityczna ze swej natury – nie tylko dlatego, że rozwiązania pro-
ponowane są przez polityków, a spory toczą się ustami przedstawicieli partii w miejsce pytania, 
skierowanego bezpośrednio do społeczeństwa w formie referendum – w świetle koncepcji 
H. Arendt, która powiada, że przychodzenie na świat jest aktem twórczym i politycznym oraz 
jedynym, który przekracza podział publiczne/prywatne. Zob. H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 13. 



Rozdział 1 

Trzy koncepcje sfery publicznej: 
Arystoteles, H. Arendt i J. Habermas

1.1. Arystoteles – koncepcja polis jako przestrzeni realizacji 
cnót

Arystoteles niejako zrelacjonował i usystematyzował przekonania starożytnych 
Greków dotyczące tego, czym jest „sfera publiczna” i „sfera prywatna”, jednocze-
śnie przyporządkowując role społeczne kobiet i mężczyzn do poszczególnych 
sfer jako tych, w których mogą się oni, ze względu na cechy płci, w sposób naj-
pełniejszy realizować. Jego wizja sfery publicznej i prywatnej wypływa z obser-
wacji rzeczywistości społecznej starożytnej demokracji ateńskiej, jednocześnie 
zapewne stanowi rodzaj jej racjonalizacji. Wcześniejsze intuicje, odnoszące się 
do sfery publicznej, można odnaleźć w dziełach Platona, zwłaszcza w Państwie, 
które poświęcone jest rozważaniom, jak idealne państwo powinno być urzą-
dzone. Jednak platońska wizja była efektem odmiennego od arystotelejskiego 
podejścia autora do zagadnienia: Platon raczej nie obserwował społecznych po-
rządków, lecz poszukiwał „idei” państwa. Arystoteles zaś poprzedza swoją teorię 
obserwacjami i próbą klasyfikacji znanych sobie systemów sprawowania rządów. 
Arystoteles, znając podejście swego nauczyciela Platona, odwołuje się krytycznie 
do pewnych koncepcji zawartych w Państwie, czego przykładem może być kry-
tyka platońskiej koncepcji, dotyczącej wspólnoty kobiet i wychowywania dzieci 
nie przez rodziców, w rodzinie tylko przez wspólnotę. Arystoteles, podchodząc 
sceptycznie do tego pomysłu, zauważa w Polityce, że wszak „to, co jest wspólną 
własnością bardzo wielu, jest najmniej otoczone staraniem”1. 

1  Arystoteles, Polityka, PWN, Warszawa 2001, s. 46. Platon oparł swą wizję państwa ideal-
nego na równości kobiet i mężczyzn, ich edukacji i selekcji najlepszych, którym (według zdol-
ności) będą powierzane zadania. Państwem zaś będzie rządził filozof, jako najlepiej do tego 
przygotowany. Ważną częścią planu jest wspólnota kobiet i dzieci (Państwo, ks. V, rozdz. 7), 
która miałaby uchronić dzieci przed psuciem/rozpuszczaniem przez rodziców, zapewniając 
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Pomimo różnic tym, co niewątpliwie łączy koncepcje Platona i – ucznia, a po-
tem wykładowcę Akademii Platońskiej – Arystotelesa jest swego rodzaju anty-
indywidualizm, uznający pierwszeństwo dobra polis przed dobrem jednostki. 
Jednocześnie jednak w koncepcji Arystotelesa dobro polis warunkuje dobro oby-
watela, gdyż „z natury swojej państwo jest pierwej aniżeli rodzina i każdy z nas, 
całość bowiem musi być pierwej od części”2. Logika wywodu zakłada więc, że 
w dobrze rządzonym polis będą dobre warunki dla życia rodziny, co warunkuje 
po części szczęście jednostki. Arystoteles swoje poglądy na temat natury pań-
stwa i najbardziej sprawiedliwych rządów najszerzej wyłożył w Polityce. Uważa 
się, że były to poglądy właściwe starożytnym Grekom, których dopełnieniem 
jest traktat Ekonomika, którego autorstwo przez wiele lat błędnie przypisywano 
Arystotelesowi, m.in. ze względu na zbieżność poglądów. Dziś wiemy, że było 
przynajmniej dwóch autorów Ekonomiki, zaś jej Pierwsza Księga jest prawdopo-
dobnie autorstwa ucznia Arystotelesa.

Polityka jest dziełem poświęconym sprawom publicznym i najlepszemu urzą-
dzeniu tego, co nazwać można sferą publiczną polis. Ekonomika zaś poświęcona 
jest dobremu zarządzaniu gospodarstwem domowym oraz temu, jakie stosunki 
powinny w nim panować. Oba więc dzieła można uważać za (dopełniające się 
wzajemnie) relacje poglądów starożytnych Greków na genezę i naturę sfer: pu-
blicznej i prywatnej.

Arystoteles powiada, że „domem, czyli rodziną, jest zatem z natury istnieją-
ca wspólnota, utrzymująca się trwale dla codziennego współżycia, członków jej 
Charondas zowie »towarzyszami stołu«; zaś Epimenides z Krety »towarzyszami 
ogniska«”3. „Wspólnota [zaś] większej ilości rodzin dla zaspokojenia potrzeb wy-
chodzących poza dzień bieżący stanowi gminę wiejską”4, a „pełna [...] wspólnota 
stworzona z większej ilości gmin wiejskich, która niejako osiągnęła kres wszech-
stronnej samowystarczalności, jest państwem; powstaje ono dla umożliwienia 
życia, a istnieje aby życie było dobre”5. Arystoteles, twierdząc więc, że „człowiek 
to istota stworzona do życia w państwie”6, czyli zoon politikon – co często jest też 
przekładane nie tylko jako „zwierzę polityczne”, ale także jako „istota społeczna” 

wiele wzorów do naśladowania i wielu wychowawców oraz miałaby doprowadzić do rodzenia 
się dzieci doskonalszych (ze związków najlepszych mężczyzn i kobiet). Krytykę utopijnych po-
glądów platońskich można znaleźć w K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, PWN, 
Warszawa 2006. 

2  Arystoteles, Polityka, s. 27.
3  Tamże, s. 26.
4  Tamże.
5  Tamże, s. 27.
6  Tamże.
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– kładzie nacisk na to, że człowiek potrzebuje innych, by dać wyraz swemu czło-
wieczeństwu czy w pełni je zrealizować. Nie oznacza to, że uważa on, iż rodzina 
czy wspólnota lokalna są dla człowieka nieważne, lecz w koncepcji Arystotelesa 
to polis jest tym, co – obejmując zarówno rodzinę, jak i wspólnotę lokalną – stwa-
rza najlepsze możliwości dla pełnej realizacji cnót człowieka. Szukając komen-
tarzy i rozwinięcia uwag Arystotelesa na temat polis, oprócz omawianej poniżej 
koncepcji Hannah Arendt można sięgać również do tego, co współcześnie mówi 
o idei polis Alasdair MacIntyre w Dziedzictwie cnoty, zwłaszcza we fragmentach 
poświęconych cnotom obywatela, które tylko poprzez polis mogą się uobec-
niać. 

Należy zaznaczyć, że tym, co pomija milczeniem zarówno Arendt, jak i Mac- 
Intyre, jest kwestia nieobecności kobiet w starożytnej sferze publicznej. Bie-
rze się to zapewne z tego, że „pojęcie cnoty pozostaje pojęciem politycznym”7, 
a – zarówno w koncepcji Platona, jak i Arystotelesa – nie można oddzielić pojęcia 
cnotliwego człowieka od koncepcji cnotliwego obywatela. Stąd logiczną konse-
kwencją tego, że kobiety nie antycypowały cnót8, było to, że nie postrzegano ich 
jako obywatelki, nie uczestnicząc zaś w polityce – były nieobecne w sferze pu-
blicznej. 

Wydaje się, że warto prześledzić poglądy Arystotelesa na różnicę płci, któ-
ra jest faktorem decydującym o możliwości (bądź jej braku) udziału w tym, co 
publiczne. Arystoteles zwraca bowiem uwagę, odwołując się do myśli Sofoklesa 
(Ajas), na fakt, że „jeśli poeta sławi pewną cnotę jako właściwą kobiecie, mówiąc 
»jej milczenie stanowi ozdobę kobiety«, to należy przyjąć, że milczenie przestaje 
nią być u mężczyzny”9. To, co implikuje powyższy fragment, to brak społecznie 
akceptowanego głosu kobiet w sferze publicznej, który w konsekwencji prowa-
dził do publicznego/społecznego nieistnienia nie tylko stanowiska kobiet, ale 
też, wykluczając je z obszaru sfery publicznej, powodował ich społeczną margi-
nalizację. Wykluczenie ze sfery publicznej miało daleko idące konsekwencje dla 
położenia kobiet oraz dla artykulacji ich postulatów dlatego, że sfera publiczna 
starożytnego polis służyła do ustalania za sprawą mowy „tego, co pożyteczne czy 
szkodliwe, jak również tego, co sprawiedliwe czy też niesprawiedliwe”10. Milczące 
kobiety nie brały więc udziału w dialogu (dia-logosie) publicznym, co uniemożli-

7  A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, PWN, Warszawa 1996, s. 260.
8  Tamże, s. 251. Starożytna koncepcja cnót nie obejmowała tego, co potem łączyło się 

z pozytywną oceną kulturowo wzmacnianych – zwłaszcza u kobiet – cech, o których MacIntyre 
powiada, że „na żadnej z greckich list cnót nie mogłaby się pojawić pokora, oszczędność, su-
mienność” (podkreślenie autora Dziedzictwa cnoty).

9  Arystoteles, Polityka, s. 43.
10  Tamże, s. 26. Zob. także J.M. Siemek, Logos jako dialogos.
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wiało im realizowanie własnych planów i pragnień, ale też uniemożliwiało naby-
wanie społecznej tożsamości. 

Ważną cechą arystotelesowskiej wizji polis jest założenie dotyczące jej natu-
ralnej różnorodności i funkcjonującej w sferze publicznej wielości poglądów, któ-
ra warunkuje dialog. Należy podkreślić, że Arystoteles jest tym, który polemizuje 
z platońską ideą państwa, której celem było „dążenie do jedności w państwie jak 
najbardziej zupełnej”11. Powiada bowiem Arystoteles, że „państwo postępujące 
i rozwijające się ku coraz ściślejszej jedności, przestanie w ogóle być państwem. 
Państwo bowiem z natury jest pewną wielością”12 (podkreślenie N.K.). Jednakże 
ów artykułowany przez Arystotelesa postulat wielości nie obejmował tego, co 
mogą myśleć ci, którzy nie byli obywatelami polis: metojkowie (wolni, którzy nie 
byli potomkami obywateli, lecz mieli prawo pobytu i pracy na terenie polis), ko-
biety czy niewolnicy. Wyłączenie kobiet ze sfery publicznej było również popar-
te przeświadczeniem Arystotelesa, że „mężczyzna bowiem z natury jest więcej 
uzdolniony do władania aniżeli kobieta, o ile wbrew naturze [kursywa N.K.] nie 
zajdzie wyjątek w tym względzie”13.

W pseudoarystotelesowskiej Ekonomice odnaleźć można kolejne rozróżnie-
nie, które na mocy natury ma swe odbicie w porządku życia społecznego: „natura 
bowiem jedno z nich stworzyła silniejszym, a drugie zaś słabszym, aby ze wzglę-
du na swą lękliwość było ostrożniejsze a tamto odpowiedniejsze do obrony, ze 
względu na swoją dzielność [...] jedno potrafi prowadzić tryb życia siedzący, nie 
posiadając dość siły do wysiłków na zewnątrz, poza domem, drugie zaś mniej się 
nadaje do zajęć spokojnych i zdrowiej czuje się w ruchu”14. W Ekonomice wyraźniej 
jeszcze niż w Polityce kobieta staje się przyporządkowana do sfery prywatnej, zaś 
mężczyzna związany ze sferą publiczną – jednocześnie w opis obu sfer wkompo-
nowane jest ich wartościowanie. Autor, podkreślając wagę sfery publicznej, po-
wiada: „niech się [kobieta – przyp. N.K.] nie dopytuje o sprawy publiczne ani nie 
próbuje decydować o sprawach małżeństwa lecz gdy czas będzie tego wymagał, 
by własnych synów ożenić lub córki wydać za mąż czy przyjąć niechże wówczas 
będzie we wszystkim posłuszna mężowi [...] [bo – przyp. N.K.] nie przynosi to 
w tym stopniu ujmy mężowi wydawać jakieś decyzje w sprawach domowych, 
co kobiecie wnikać w sprawy, które się rozgrywają poza domem”15. Kobieta więc 
ma zajmować się i kierować codzienną, rutynową działalnością domu, tak by  
 

11  Arystoteles, Polityka, s. 44.
12  Tamże.
13  Tamże, s. 41.
14  Pseudo-Arystoteles, Ekonomika, PWN, Warszawa 2001, s. 234.
15  Tamże, s. 257.
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umożliwić mężowi (oraz dorosłym synom, zanim sami się  nie ożenią) swobodną 
aktywność w sferze publicznej, wolną od trosk dotyczących powszednich spraw 
bytowych. Kwestie zaś małżeństw są na tyle ważne (także z politycznego czy eko-
nomicznego punktu widzenia), że przekraczają kompetencje żony, a „odświętne” 
zajmowanie się najważniejszymi sprawami domu nie przynosi ujmy, być może 
dlatego, że efekty decyzji zdawałoby się „prywatnych”, mogą pomóc lub zaszko-
dzić w działalności publicznej obywatela polis.

Rozważania zarówno Arystotelesa, jak i Pseudo–Arystotelesa, są istotne nie 
tylko ze względu na to, że jako pierwsi poświęcili tyle uwagi zagadnieniu po-
rządku sfery publicznej i prywatnej, lecz głównie ze względu na fakt, że poglądy 
zawarte w „Polityce” i „Ekonomice” stanowią niejako punkt wyjścia dla współcze-
snych prób definiowania obu sfer – i to niezależnie czy w sposób polemiczny, 
czy w sposób nawiązujący do koncepcji Arystotelesa. Jednocześnie wzory my-
ślenia o społecznie akceptowanych sposobach uczestnictwa kobiet i mężczyzn 
w sferach prywatnej i publicznej formują się w nawiązaniu do kryterium „natury” 
i tego, do czego predestynuje kobiety i mężczyzn płeć jako element natury, co – 
także poprzez wpływ myśli Arystotelesa – upowszechniło się w obszarze społecz-
nej nauki Kościoła katolickiego16. Współcześnie więc ci, którzy myślą o zmianie 
ról kobiet w sferze publicznej, zwiększeniu ich wpływu na to, „co” i „jak” dzieje się 
w społeczeństwie, a zwłaszcza w sferze publicznej oraz zwiększeniu ich repre-
zentacji w przestrzeniach związanych z władzą i podejmowaniem decyzji – zwa-
nego często empowerment kobiet – muszą zmierzyć się z ową „naturalną” drogą  

16  Dobrym przykładem obecności wizji płci w silnym powiązaniu z „biologią” i „naturą” mo-
żemy odnaleźć w Liście do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobie-
ty w Kościele i świecie wysłanym przez Kongregację ds. Nauki Wiary, opublikowanym 31 maja 
2004 r. przez „L’Osservatore Romano”. Czytamy w nim, że „by uniknąć jakiejkolwiek dominacji 
jednej czy drugiej płci, próbuje się zacierać różnice między nimi, traktując je jako zwykły efekt 
uwarunkowań historyczno-kulturowych. Przy takim zrównaniu do minimum redukowane jest 
znaczenie różnicy cielesnej, zwanej płcią [sex – przyp. N.K.], główny akcent kładzie się nato-
miast na wymiar czysto kulturowy, zwany rodzajem [gender – przyp. N.K.], który uznaje się za 
nadrzędny. Zacieranie różnic czy dwoistości płci prowadzi do poważnych konsekwencji na róż-
nych poziomach”. Według autorów listu akcentowanie społeczno-kulturowej płci prowadzi do 
zachwiania rodziny jako efektu miłości i współdziałania osób przeciwnej płci i ich naturalnych 
ról matki i ojca. Jednocześnie czytamy w owym dokumencie, że „tendencja ta wyrasta w spo-
sób bezpośredni ze zjawiska feminizmu, ale jej głębszej motywacji należy szukać w dążeniu 
osoby ludzkiej do uwolnienia się od swoich uwarunkowań biologicznych”, co jest piętnowa-
ne. Kobieta, choć nie odmawia się jej oczywiście ważności w sferze pozadomowej, jest jed-
nak głównie ukazywana w dokumencie podpisanym przez kardynała J. Ratzingera, obecnego 
papieża Benedykta XVI, jako matka oraz osoba szczególnie predestynowana do animowania 
i podtrzymywania relacji rodzinnych w sferze domowej, z racji swej gotowości poświęcania się 
i służby bliźniemu. Zob. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/ko-
bieta_31052004.html.
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rozróżnienia płci (rozumianą jako płeć biologiczna sex a nie społeczna gender), 
która promieniuje na społecznie warunkowany obraz miejsca i roli kobiet w spo-
łeczeństwie. 

1.2. Agonistyczna i asocjacyjna koncepcja sfery publicznej 
Hannah Arendt

Hannah Arendt w swoich analizach zakłada, że Grecy „niejako z założenia byli po-
litykami”17. Ktoś, kto nie brał udziału w życiu politycznym, nie był jedynie bierny, 
lecz postrzegany był jako bezużyteczny. Autorka Kondycji ludzkiej analizuje różne 
typy aktywności ludzkiej, składającej się na vita activa: pracę (labour), wytwarzanie 
(work) i działanie (action). „Pracą” określa Arendt wszystko to, co łączy się ze „wzro-
stem, metabolizmem i ostatecznym rozpadem [które – przyp. N.K.] wyznaczane są 
przez życiowe konieczności”18. „Wytwarzanie” ujmowała ona jako to, co obejmuje 
czynności zmierzające do wytworzenia tego, co nienaturalne, co „daje sztuczny 
świat rzeczy, wyraźnie odmienny od całego otoczenia przyrodniczego”19. „Działa-
nie” jest przez Arendt widziane jako czynność „zachodząca bezpośrednio między 
ludźmi bez pośrednictwa rzeczy czy materii, i odpowiada mu ten aspekt kondycji 
ludzkiej, który związany jest z wielością (plurality)”20. Pomimo  tego, że wszystkie 
trzy aspekty są jakoś związane z polityką, to działanie warunkujące „ową wielość 
[...] jest warunkiem wszelkiego życia politycznego”21. „Kondycja ludzka” jest dzie-
łem poświęconym najpełniejszej formie życia człowieka – temu, co Arendt nazy-
wa „vita activa”, czyli „życiem poświęconym sprawom publiczno-politycznym”22. 

Termin „vita activa” od czasów św. Augustyna „zatracił swe polityczne znacze-
nie i zaczął oznaczać aktywne zajmowanie się rzeczami tego świata”23, co – wziąw-
szy pod uwagę dalszy rozwój myśli chrześcijańskiej i średniowiecznego dowarto-
ściowania/oczekiwania życia wiecznego – sprawiło, że pojęcie owo straciło wiele 
ze swych pozytywnych konotacji i zaczęło być asocjowane (z punktu widzenia 
chrześcijańskiej afirmacji życia kontemplacyjnego) z niepokojem (asholia). Pe-
wien status niezbędności został nadany kategorii „vita activa” przez św. Tomasza 

17  P. Nowak, Wolność albo życie, [w:] H. Arendt, Kondycja ludzka, Aletheia, Warszawa 2000, 
s. 356.

18  H. Arendt, Kondycja ludzka, Aletheia, Warszawa 2000, s. 11.
19  Tamże.
20  Tamże.
21  Tamże, s. 12.
22  Tamże, s. 16.
23  Tamże, s. 18.
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z Akwinu, który „całkiem wyraźnie mówił o związku »vita activa« z potrzebami 
i wymaganiami ludzkiego ciała wspólnym ludziom i zwierzętom”24 – lecz jest to 
skrajnie inne rozumienie terminu niż to, jakie nadali mu Grecy, dla których waż-
ną rolę w definiowaniu pojęcia „vita activa” odgrywał aspekt wolności25. Autorka 
pisze, że „vita activa”, życie ludzkie jako zaangażowane w robienie czegoś, jest 
zawsze zakorzenione w świecie ludzi i wykonanych przez człowieka rzeczy; świa-
ta tego człowiek nigdy nie opuszcza i nigdy poza niego całkowicie nie wykra-
cza [...] zaś wszystkie ludzkie czynności są uwarunkowane faktem, że ludzie żyją 
razem”26. Polis nie było jedynie wyrazem konieczności zaprowadzenia ładu we 
wspólnocie ludzkiej, lecz było ono „szczególną i swobodnie obraną formą poli-
tycznej organizacji”27. Spośród całokształtu ludzkich czynności starożytni uważali 
jedynie „dwie czynności za polityczne i konstytuujące to, co Arystoteles zwał bios 
politikos a mianowicie działanie (praxis) oraz mowę (lex)”28. Grecy cenili je wyżej 
niż inne czynności, które widziane były jako jedynie „konieczne” czy „użyteczne”. 

Hannah Arendt, rekonstruując sposób pojmowania polis przez Greków, roz-
różniając za Arystotelesem sferę prywatną, domostwo (oikos) i sferę publiczną 
(polis), powiada, że „być istotą polityczną, żyć w polis, znaczyło, że o wszystkim 
decydowały słowa i perswazja, a nie siła i przemoc. [...] przemoc i rozkazywanie 
w miejsce perswazji to przed-polityczne sposoby postępowania, charaktery-
styczne dla życia poza polis, dla domu i życia rodzinnego, gdzie będący głową 
gospodarstwa sprawował niekwestionowaną władzę”29. Ci, którzy nie byli obywa-
telami – tu Arendt wymieniając barbarzyńców, niewolników, ale także kupców 
czy rzemieślników, czyli tych, którzy musieli oddawać się pracy w celu zaspoko-
jenia potrzeb życiowych30, zapomina o kobietach, które należały do wszystkich 

24  Tamże, s. 20.
25  Arendt nie zgadza się także z chrześcijańską hierarchią, jaka towarzyszy pojęciom: vita 

activa i vita contemplativa oraz ujmowaniu życia kontemplacyjnego jako czegoś lepszego, bo 
duchowego w opozycji do czegoś, co jest przyziemne/materialne.

26  H. Arendt, Kondycja ludzka, Aletheia, Warszawa 2000, s. 27.
27  Tamże, s. 18.
28  Tamże, s. 30.
29  Tamże, s. 32. Można powiedzieć, że polis wyparło wcześniejsze formy władzy oparte na 

powiązaniach rodzinnych (klanowych), czyli na więzach krwi.
30  Arendt, rekonstruując myślenie starożytnych Greków, powiada, że „wszystko, co było 

»ekonomiczne« co odnosiło się do życia jednostki i przetrwania gatunku, było z definicji nie-
polityczną sprawą gospodarstwa domowego”, zaś dziedzina polis była sferą wolności, gdzie 
konieczność podtrzymywania życia czy zaspokajania potrzeb nie miała miejsca. „Jeśli istniało 
między tymi sferami [publiczną i prywatną – przyp. N.K.] jakieś powiązanie, rozumiało się samo 
przez się, że panowanie nad koniecznościami życia w gospodarstwie domowym jest warun-
kiem wolności polis”. Zob. Kondycja ludzka, s. 35–36. 
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wymienionych grup – nie „byli pozbawieni oczywiście samej zdolności mowy, 
lecz sposobu życia, w którym mowa i tylko mowa tworzyła sens, zaś naczelną 
troską wszystkich obywateli była możliwość rozmowy”31. Kolejną różnicą, którą 
odnotowuje Arendt, pomiędzy sferą prywatną a sferą publiczną był fakt, że „polis 
[...] znało jedynie »równych«, podczas gdy gospodarstwo domowe było ośrod-
kiem najostrzejszej nierówności [...] w obrębie domu nie istniała więc wolność, 
bowiem człowiek będący głową gospodarstwa był uważany za wolnego tylko 
o tyle, o ile władny był je opuścić i wkroczyć w dziedzinę polityczną, gdzie wszy-
scy byli równi”32. 

Takie cechy sfery publicznej, jak „wielość” (poglądów, postaw) i „równość” 
(czyli równy udział obywateli w sprawowaniu władzy) sprawiały, że w efekcie 
dziedzina publiczna polis „przeniknięta była duchem ostrego współzawodnic-
twa, gdzie każdy musiał nieustannie wyróżniać się, aby przez wyjątkowe czyny 
lub osiągnięcia pokazać, że jest się ze wszystkich najlepszym”33. Jest także głów-
ną troską bohaterów Homera, zwanego „wychowawcą Hellady”, by „być zawsze 
najlepszym i wznosić się ponad innych” (Iliada, VI, 208), co prowadziło do tego, że 
„dziedzina publiczna zastrzeżona była dla indywidualności; była jedynym miej-
scem, gdzie ludzie mogli pokazać, kim naprawdę są”34. „Agonizm grecki, czy była 
nim walka na pięści czy konkurs retorów, przejawiał się wyłącznie w miejscach 
publicznych, wymagał bowiem wielu spojrzeń. Był zespołem czynności »per-
formatywnych«, adresowanych do widza – kogoś, kto widzi, chce patrzeć i daje 
temu wyraz”35. Arendt powiada, że „ludzka wielość jest paradoksalną wielością 
istot niepowtarzalnych”, a „mowa i działanie ujawniają ową unikalną odmien-
ność. Przez nie ludzie wyróżniają się a nie tylko są różni; są to sposoby pojawiania 
się sobie istot ludzkich nie jako fizycznych przedmiotów, ale jako ludzi”36. Celem 
owych publicznych zmagań było „publiczne uznanie [które – przyp. N.K.] także 
może być czymś, z czego się korzysta i co się konsumuje, a status, jak powiedzie-
libyśmy dzisiaj, zaspokaja pewną potrzebę, jak pożywienie zaspokaja inną”37. Pu-
bliczne uznanie zaś może zaowocować wieczną chwałą, czyli nieśmiertelnością: 
w postaci uwiecznienia w pieśniach bohaterskich, zapewniających miejsce w pa- 
 

31  Tamże, s. 33.
32  Tamże, s. 38.
33  Tamże, s. 47.
34  Tamże, s. 47–48.
35  P. Nowak, Wolność albo życie, [w:] H. Arendt, Kondycja ludzka, Aletheia, Warszawa 2000, 

s. 356.
36  H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 194.
37  Tamże, s. 63.
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mięci potomnych – o co właśnie konkurowali uczestniczący w sferze publicznej 
mężczyźni, stając się antagonistami.

Można powiedzieć, że życie kobiet (jak i wszystkich nie-obywateli wykluczo-
nych z udziału w sferze publicznej) przyporządkowanych niejako do sfery pry-
watnej było w dużej mierze pozbawione znaczenia: milczące – niemające ani 
publiczności, ani areny, na której mogłyby wygłosić słowa politycznie istotne, 
nieposiadające dóbr materialnych38, które umożliwiłyby im bycie częścią bios 
politikos oraz niewidoczne publicznie, czyli bez żadnych szans na nieśmiertel-
ność – były odcięte od tego, co Arystoteles nazywał „życiem dobrym”. Należy też 
pamiętać, że sfera prywatna – domena kobiet – odznaczała się „deprawacyjnym 
charakterem [...] oznaczała ona dosłownie stan pozbawienia czegoś, a nawet po-
zbawienie człowieka jego najwyższych i najbardziej ludzkich zdolności. Człowiek, 
który wiódł wyłącznie życie prywatne [...] nie był w pełni człowiekiem”39. 

Kwestia nieobecności kobiet w „Kondycji ludzkiej” zastanawia także Seylę 
Benhabib, która uchwyciła „uporczywe odrzucenie przez Arendt »kwestii ko-
biecej« oraz jej niezdolność do powiązania ze sobą politycznego wykluczenia 
kobiet i tej agonistycznej, zdominowanej przez męski punkt widzenia koncep-
cji przestrzeni publicznej. Prawie zupełna nieobecność kobiet jako zbiorowego 
podmiotu polityki w teorii Arendt (obecne są takie jednostki jak Róża Luksem-
burg) jest trudnym zagadnieniem; pierwszym krokiem ku jego przemyśleniu jest 
zakwestionowanie podziału prywatne/publiczne, który odpowiada tradycyjnej 
separacji sfer między płciami (mężczyźni = życie publiczne, kobiety = sfera pry-
watna)”40. Zaznaczyć bowiem należy, że Arendt w jednym punkcie swej koncepcji 
przekracza podział na sferę publiczną i prywatną (oraz zwyczajowe przyporząd-
kowanie do nich mężczyzn i kobiet) – a czyni to, mówiąc o „przychodzeniu na 
świat”. Jest to niezwykle ważny element „działania, angażującego się w ustana-
wianie i ochronę ciał politycznych, stwarzającego warunki dla pamięci czyli dla 
historii”41. Tylko pojawianie się nowych pokoleń zapewni wszak nieśmiertelność 
wybitnym przedstawicielom polis. Powiada ona, że „działanie ma [...] najbliższy 
związek z tym aspektem kondycji ludzkiej, jakim jest przychodzenie na świat;  
 

38  Ważne jest, by pamiętać, że Grecy nie traktowali „posiadania” jako celu dobrego życia, 
lecz jako środek mający wpływ na jego osiągnięcie. Na znaczenie własności, w rozumieniu 
starożytnym, zwraca uwagę Arendt (odróżniając je od bogactwa), która powiada, że „pierwot-
nie własność znaczyła ni mniej, ni więcej jak tylko to, że jest się umiejscowionym w określo-
nej części świata, a więc należy się do określonego ciała politycznego”. Rozwinięcie tej kwestii 
w H. Arendt, Kondycja ludzka, Aletheia, Warszawa 2000, s. 68. 

39  Tamże, s. 44.
40  S. Benhabib, Trzy modele przestrzeni publicznej, „Krytyka Polityczna” 2003, nr 3, s. 88. 
41  H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 13.
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nowy początek zawierający się w fakcie narodzin może dać się odczuć w świecie  
tylko dlatego, że przybysz posiada zdolność zapoczątkowania czegoś nowego, 
czyli działania”42. 

Myślę, że można zrozumieć to w ten sposób, że dla komentatorek feministycz-
nych role jedynie matek, tych, którzy będą działać w sferze publicznej, nie były 
zadowalające i aspekt ten odstręczał od arendtiańskiej wizji „idealnej” sfery pu-
blicznej, dlatego nietrudno zrozumieć, że koncepcji tej nie darzyły początkowo 
specjalnym sentymentem. Jedną z pierwszych badaczek, która „odzyskała” dla 
feminizmu koncepcję Arendt, jest S. Benhabib43. Uwypukliła ona wagę asocjacyj-
nej, czyli pojawiającej się sfery publicznej, która ujawnia się choćby przy pojawia-
niu się dzieci na świecie, stanowiąc furtkę, przez którą jest możliwe wniknięcie 
kobiet w obręb sfery publicznej. W rozważaniach zaś poświęconych przemianom 
w Europie Środkowej i Wschodniej wiele dla recepcji myśli Arendt zrobiła Vlasta 
Jalušič44. 

W swojej pracy autorka Kondycji ludzkiej śledzi także powstanie tego, co na-
zywa „sferą społeczną” (jak i samej idei społeczeństwa), której przeciwieństwem 
byłoby współczesne rozumienie sfery prywatnej i jej dzisiejszej funkcji ochrony 
intymności człowieka. 

Sfera społeczna – według Arendt – jest czymś, co wypiera to, co starożytni 
rozumieli pod pojęciem sfery publicznej, które zgodnie z ideą Marody i Gizy-Po-
leszczuk przeradza się w element resentymentu za złotym wiekiem. Pojawienie 
się „sfery społecznej” i społeczeństwa, jako konceptu wprowadzonego przez św. 
Tomasza, wynikło z – błędnego zdaniem Arendt – zrozumienia intencji Arystote-
lesa i wprowadzonej przez niego definicji człowieka45 jako „istoty politycznej to 
znaczy społecznej”. Według Arendt bowiem dziedzina społeczna „na wszystkich 
swych poziomach wyklucza możliwość działania [...] zamiast tego, społeczeń-
stwo oczekuje od każdego ze swoich członków określonego rodzaju zachowa-
nia, narzucając niezliczone i zróżnicowane reguły, zmierzające do »normalizacji« 
członków, do zmuszenia ich do zachowań a wykluczenia spontanicznych działań 
lub wybitnych osiągnięć”46. Ta mało krzepiąca wizja ma zapewne związek z ro-
dzeniem się na jej oczach – „Kondycja ludzka” powstała wszak w latach 50. XX w. 

42  Tamże.
43  S. Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, Rowman & Littlefield, Lanham 

2003.
44  V. Jalušič, Between the Social and the Political. Feminism, Citizenship and the Possibilities 

of an Arendtian Perspective in Eastern Europe, „The European Journal of Women Studies” 2002, 
Vol. 9 (2), s. 103–122.

45  Historia owego nieporozumienia zob. Kondycja ludzka, s. 28.
46  Tamże, s. 47.
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– społeczeństwa masowego, które zdaje się ją przerażać i które krytykuje z racji 
tego, że społeczeństwo masowe oraz kultura, która tworzy m.in. za sprawą stan-
daryzacji i homogenizacji47 uniemożliwia niejako istnienie sfery publicznej, gdyż 
niemożliwa staje się publiczna rywalizacja indywidualistów/performerów. 

Był to także jeden z powodów odczytywania koncepcji Arendt jako antymo-
dernistycznej. Benhabib zauważa, że „wyłonieniem się sfery społecznej nazywa 
Arendt instytucjonalne zróżnicowanie nowoczesnych społeczeństw na, z jednej 
strony, obszar wąsko rozumianej polityki, z drugiej zaś, rynek i rodzinę. W rezul-
tacie tych przekształceń procesy ekonomiczne, wcześniej ograniczone do »cie-
nistego wnętrza gospodarstwa domowego« [wspominany wcześniej oikos, czy-
li dom, oznaczał również cień – przyp. N.K.], emancypują się i stają się sprawą 
publiczną [...] Arendt postrzega to jako wchłonięcie sfery publicznej przez sferę 
społeczną i przekształcenie publicznej przestrzeni polityki w pseudoprzestrzeń 
interakcji, w której jednostki już nie »działają« lecz tylko, »zachowują się« jak 
ekonomiczni wytwórcy, konsumenci i mieszkańcy miast”48. Dopełniając tę wi-
zję M. Środa powiada, że „sfera społeczna to dla Arendt nie tyle sfera stowarzy-
szeń, potencjalny fundament nowożytnego społeczeństwa obywatelskiego, ile 
gospodarka, działalność ekonomiczna, administrowanie dobrami, wolny rynek, 
a więc wszystkie te elementy życia i aktywności, które skażone są grzechem »ple-
oneksji« opisywanym przez Arystotelesa”49. Nie pozostaje więc Arendt nic innego 
niż krytyka wyodrębniającej się na jej oczach sfery społecznej, która powstaje 
„ze światów prywatności i polityczności, wyłonienia się państwa, które nigdy nie 
potrafiło do końca wchłonąć społeczeństwa, a bardzo często mu się sprzeciwiało, 
wzmocnienie sfery prywatnej, wreszcie powstanie społeczeństwa obywatelskie-
go, które poniekąd zastąpiło obszar tego, co publiczne w greckim rozumieniu, 
chociaż bez greckiego zestawu homogenicznych wartości, a wykształcenie się 
odrębnej od władzy opinii publicznej rozbiło organiczną jedność wspólnoty po-
litycznej. Rozbicie to dokonało się na przestrzeni wieków, ale cios ostateczny za-
dała ideologia indywidualistyczna w wieku XVIII. Właśnie wtedy powstała nowo-
czesna sfera publiczna”50. W wizji Arendt może niepokoić widoczny resentyment  

47  Zob. A. Kłoskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 1983, s. 320. 
48  S. Benhabib, Trzy modele przestrzeni publicznej, „Krytyka Polityczna” 2003, nr 3, s. 75.
49  M. Środa, Indywidualizm i jego krytycy, Aletheia, Warszawa 2003, s. 271. Ów grzech ple-

oneksji Środa przekłada jako „grzech rozbuchanego konsumeryzmu”, jednak jest to wyrażenie 
bardzo wieloznaczne i odnosi się także do prawa silniejszego i jego nieuzasadnionych roszczeń 
względem słabszych. Jak pisze Waldemar Pycka, „Arystoteles terminem pleoneksji określił cha-
rakterystyczne dążenie do nadmiernego wzmacniania własnej pozycji kosztem słabszych”, ma-
jące miejsce nie tylko w zglobalizowanej gospodarce, ale także w polityce. Zob. W. Pycka, Etyka 
silniejszego, 2004, pobrane z http://metafilozofia.cba.pl/publikacje/40 (pobrane IV 2009).

50  M. Środa, Indywidualizm i jego krytycy, s. 272.
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i nostalgia za wyidealizowanym obrazem greckiej demokracji, którą wszak cha-
rakteryzowała elitarność: połączona nie z przymiotami ducha i starożytnie poj-
mowaną „dzielnością”, lecz niejako przynależnej z urodzenia mężczyznom zro-
dzonym z rodziców będących Grekami. Z owej wyidealizowanej starożytnej sfery 
publicznej były „wykluczone wielkie grupy istot ludzkich – takich jak kobiety, nie-
wolnicy, dzieci, robotnicy, metojkowie oraz wszyscy nie-Grecy”51.

Dlatego uprawnione jest pytanie, które stawia Benhabib, „czy projekt »odro-
dzenia przestrzeni publicznej« w warunkach nowoczesności jest z konieczności 
elitarny i antydemokratyczny, nie do pogodzenia z żądaniem uniwersalnej eman-
cypacji politycznej i rozszerzenia praw obywatelskich, które tej nowoczesności 
towarzyszą od czasu rewolucji amerykańskiej i francuskiej?”52. Szukając odpo-
wiedzi w pismach Arendt, Benhabib zwraca uwagę, że restytucja sfery publicz-
nej jest ważna także ze względu na to, że zanikająca sfera publiczna może zni-
welować sferę prywatną. Wnikliwa lektura pism Arendt pozwala wykazać także, 
że starożytna sfera publiczna ma w zasadzie dwie wersje: agonistyczną – skon-
wencjonalizowaną przestrzeń, w której zwyczajowo konkurują obywatele-męż-
czyźni, i asocjacyjną, która „sugeruje, że przestrzeń publiczna wyłania się zawsze 
i wszędzie tam, gdzie jak pisze Arendt, »ludzie [mężczyźni] ze sobą wspólnie dzia-
łają«. Przestrzeń publiczna jest tutaj tym obszarem, »w którym wolność może się 
pojawić«”53. Taką przestrzenią nie musi być koniecznie np. rynek miejski (agora), 
lecz takie miejsca/przestrzenie, w których wolność jest realizowana lub aktualnie 
się „dzieje”. Przykładem mogą być ulice miast podczas demonstracji, mieszkanie 
prywatne, w którym odbywa się spotkanie konspiratorów lub jeszcze ciekawszy 
przykład: niezurbanizowana przestrzeń Doliny Rospudy podczas protestu ekolo-
gów (początek 2007 r.), a także (ulotne wszak) dyskusyjne fora internetowe. 

Choć owa asocjacyjna koncepcja sfery publicznej, promowana przez Benha-
bib, jest dosyć niejasnym i efemerycznym konceptem, jednak – jak się wydaje 
– wartym przemyślenia, choćby dlatego, by podjąć próbę dostosowania natury 
sfery publicznej do współczesności, która jawi się często kulturoznawcom wła-
śnie jako efemeryczna, płynna, nieustannie transformująca się i niejednorodna54. 
Uratowanie konceptu sfery publicznej bowiem „umożliwi jednostce nie tylko 
»bycie sobą« ale również bycie wolnym”55. A to jest ważne zarówno dla kobiet, jak 
i mężczyzn. Warto też przypomnieć sposób definiowania przez Arendt polityki, 
powiada bowiem ona, że „polityka za swą podstawę ma fakt ludzkiej wielości [...] 

51  S. Benhabib, Trzy modele przestrzeni publicznej, „Krytyka Polityczna” 2003, nr 3, s. 75–76.
52  Tamże, s. 76.
53  Tamże, s. 77. (wtrącenie w nawiasie kwadratowym za Benhabib).
54  Zob. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006. 
55  M. Środa, Indywidualizm i jego krytycy, s. 270.
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Polityka jest domeną współistnienia i stowarzyszania się różnych ludzi. Ludzie or-
ganizują się politycznie według pewnych podstawowych elementów wspólnych, 
odnajdywanych w chaosie różnic lub z niego wyabstrahowanych”56. Można więc 
przypuszczać, że zróżnicowanie płciowe – jako cecha tożsamości – wpływa też 
na różne wizje dobra wspólnego, tego, co jest ważne dla wspólnoty oraz różnych 
sposobów realizacji dobra wspólnego i może być tym wymiarem zróżnicowania 
obywateli współczesnych państw, które choć niespecjalnie interesujące z punk-
tu widzenia myśli Arendt, może stać się podstawą do stowarzyszania się (Partia 
Kobiet, Porozumienie Kobiet 8 Marca). Stąd też jak największy udział kobiet (i in-
nych kategorii obywateli nie-do-reprezentowanych) w sferze publicznej, która 
dla Arendt ma charakter polityczny, zapewniając ową pożądaną różnorodność, 
może stać się drogą ratowania konceptu sfery publicznej. 

1.3. Dyskursywna sfera publiczna Jürgena Habermasa

Jednym z najważniejszych głosów w debacie poświęconej temu, czym jest sfera 
publiczna i jakie są jej funkcje, był ten zawarty w Structural Transformation of the 
Public Sphere. An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society Jürgena Habermasa. 
Pomimo tego, że po niemiecku wydane ono zostało już w roku 1962, jako jego 
praca habilitacyjna, to z nieznanych przyczyn dzieło to czekało na angielskie 
tłumaczenie do 1989 r., funkcjonując w wielu dyskusjach, w których podstawą 
były jedynie fragmenty przekładu, zaś polskie tłumaczenie ukazało się dopiero 
w 2007 r. W niniejszym opracowaniu korzystam zarówno z wydania angielskiego, 
jak i polskiego – wraz z bardzo interesującymi wstępami, załączonymi do obu 
wydań i (w wydaniu polskim) przedmową samego Habermasa, bogatszego o ko-
mentarze i dyskusje, dotyczące jego koncepcji, do których może się ustosunko-
wać (bądź je podsumowywać) z perspektywy lat, podczas których jego koncep-
cja pozostaje jedną z najżywiej omawianych. 

Dzieło w polskim przekładzie zatytułowane Strukturalne przeobrażenia sfery 
publicznej łączy wiedzę i metody z zakresu socjologii i ekonomii, prawa i nauk po-
litycznych57 po to, by ustalić warunki występowania, struktury, funkcje i napięcia 
wewnętrzne występujące w owej centralnej dla współczesnego społeczeństwa 
dziedzinie, jaką jest sfera publiczna. Sfera publiczna bowiem w koncepcji Haber-
masa to „sfera pomiędzy społeczeństwem obywatelskim i państwem, w której 
krytyczna dyskusja publiczna (critical public discussion) dotycząca kwestii, które 

56  H. Arendt, Polityka jako obietnica, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005, s. 124.
57  T. McCarthy, Introduction, [w:] J. Habermas, Structural Transformation of the Public Sphere. 

An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Polity Press, Cambridge 1999, s. XI. 
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są powszechnie uznane za ważne (general interest) jest zagwarantowana”58. Ha-
bermas rozpatruje historyczne uwarunkowania pojawienia się liberalnej sfery 
publicznej, na który to proces duży wpływ wywarło tworzenie się i rozwój gospo-
darki rynkowej (market economy)59. Warto zauważyć, że „praktyka” uczestników li-
beralnej sfery publicznej, która niejako uniemożliwiała niektórym uczestniczenie 
w sferze publicznej, a ideałami coraz bardziej uświadamianych „podstawowych 
praw człowieka” i rozwojem kapitalizmu sprawiła, że „publiczność (public body) 
rozszerzyła się poza mieszczaństwo (bourgeoisie), obejmując grupy, które były 
dotąd systematycznie ciemiężone (disadvantaged) przez działanie wolnego ryn-
ku i dlatego oczekiwały od państwa regulacji (state regulation) i rekompensaty”60. 
Stąd, na skutek coraz bardziej nierozrywalnego związku pomiędzy państwem 
i społeczeństwem, według Habermasa koniec wieku XIX i wiek XX oznacza ko-
niec liberalnej sfery publicznej. 

Normatywny wzorzec sfery publicznej czy – jak powiada Habermas – „typ 
idealny mieszczańsko-obywatelskiej sfery publicznej”61 nie jest lokowany przez 
niego w starożytnej Grecji – jak ma to miejsce w koncepcji Arendt czy Arystote-
lesa – lecz w XIX-wiecznej Europie Zachodniej (przykłady czerpie głównie z An-
glii, Francji i Niemiec). Jak zauważa McCarthy, podstawą krytyki, którą Habermas 
wysuwa pod adresem współczesnej sfery publicznej demokratycznego państwa 
opiekuńczego, jest to, że sfera publiczna staje się polem współzawodnictwa skon-
fliktowanych interesów, w którym organizacje reprezentujące swoich wyborców 
negocjują i wypracowują kompromis zarówno między sobą, jak i z przedstawi-
cielami rządu, niejako wykluczając publiczność z tego procesu. Opinia publiczna 
jest brana pod uwagę, lecz nie jako wolna dyskusja publiczna62, lecz ujmowana 
jest w postaci na przykład tego, co nazywamy badaniami opinii publicznej. 

Dlatego pytanie Habermasa, czy współcześnie jest możliwa (efektywna) od-
budowa sfery publicznej pomimo tego, że zmieniły się uwarunkowania kultu- 
rowe, polityczne i socjoekonomiczne, jest tak naprawdę pytaniem: „czy” i „jak” 
możliwa jest demokracja63. 

58  Tamże.
59  Tamże. Habermas zwraca uwagę, że na proces wytworzenia się liberalnej sfery publicz-Habermas zwraca uwagę, że na proces wytworzenia się liberalnej sfery publicz-

nej miały także wpływ takie zjawiska, jak upowszechnienie się umiejętności czytania/pisania, 
rozwój prasy i dziennikarstwa oraz powstanie kawiarni czy tzw. salonów, w których wymiana 
poglądów między ludźmi była możliwa. Jednocześnie należy zauważyć, że była to sfera dość 
elitarna, w której nie każdy miał szansę zabrać głos. 

60  Tamże.
61  J. Habermas, Przedmowa, [w:] Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warsza-

wa 2008, s. 3. 
62  Tamże.
63  Tamże.
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Tak ujmowana koncepcja sfery publicznej pozwala także stawiać pytania do-
tyczące zapewnienia udziału w działaniach w obrębie sfery publicznej grupom 
„nie-do-reprezentowanym” (underrepresented): kobietom, mniejszościom etnicz-
nym, religijnym i seksualnym. Wszak – jak zauważa S. Benhabib, porównując 
koncepcje Arendt i Habermasa – „przewaga modelu Habermasa nad koncepcja-
mi H. Arendt i liberałów polega na tym, że kwestie demokratycznego uprawo-
mocnienia w rozwiniętych społeczeństwach kapitalistycznych mają dla niego 
centralne znaczenie”64. Dlatego, szukając jądra tego, co można nazwać duchem 
demokracji – i co może stanowić źródło uprawomocnień – można powiedzieć, że 
„demokracja jest modusem historycznej świadomości: jej otwarcia na dyskurs, 
mnogość perspektyw (ang. multiperspectivity) pluralizm oraz uznania dla odbior-
ców i ich celów”65. 

Tak jak autorzy wcześniej omawianych koncepcji, Habermas uważa komuni-
kację za warunek powstania sfery publicznej. Komunikacja, z uwzględnieniem 
roli mediów (w przypadku typu idealnego mieszczańsko-obywatelskiej sfery pu-
blicznej znaczną rolę odegrały gazety), sprawia, że do organów sfery publicznej 
zalicza się organy państwa (ze względu na ich publiczną działalność oraz potrze-
bę legitymizacji, czyli uprawomocnienia działań – przyp. N.K.), ale także środki 
masowego przekazu, które (jak np. prasa) służą komunikacji i tworzą współcze-
sne agory wewnątrz publiczności66. W teorii Habermasa niezwykle ważną rolę 
pełni „publiczność”, na którą składają się komunikujący się ze sobą ludzie prywat-
ni67, co sprawia, że sfera prywatna ma pewien wpływ na to, co dzieje się w sferze 
publicznej, bo publiczne rozprawianie (czyli rozumne dyskutowanie68) „jest specy-
ficzną pochodną takich doświadczeń prywatnych, które wywodzą się z publicz-
nie ukierunkowanej podmiotowości intymnej sfery małej rodziny”69. 

„Publiczność” jako pojęcie odnosi się do aktywnego udziału ludzi prywatnych 
w działaniach podejmowanych w obrębie sfery publicznej, ustalania tego, co jest 
ważne/godne realizacji i tego, jak to zrealizować oraz dyskusji dotyczącej istot-
nych kwestii społecznych. Rolą „publiczności” jest również kontrola i krytyczna 
ocena tego, jak władza jest sprawowana, bo sfera publiczna w ujęciu Haberma-

64  Tamże, s. 75.
65  Za J. Reusen, C. Euglen, Transition to Democracy as a Matter of Historical Culture, (manu-

skrypt), [w:] M. Ziółkowski, Remembering and Forgetting After Communism. Are the Skeletons Ta-
ken out from the Polish National Memory Closet?, [w:] Z. Drozdowicz (red.), Transformations, Ada-
ptations and Integrations in Europe. Global and Local Problems, Humaniora, Poznań 2001, s. 81.

66  J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa 2007, s. 57.
67  Tamże, s. 97.
68  Tamże, s. 93.
69  Tamże.
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sa przejmuje funkcje pierwotnie wypracowane na gruncie krytyki literackiej70, 
tzn. zarówno tekst literacki, jak i wydarzenia w sferze publicznej (relacjonowane 
w mediach, np. w prasie), poddawane są krytycznemu osądowi, zawierającemu 
się w dyskursach konstytuujących sferę publiczną. 

Takie ujęcie zbiega się ze sposobem, w jaki Ruth Wodak definiuje dyskurs, 
ujmując go jako „tekst w społecznym kontekście”, przy czym należy zaznaczyć, 
że tekstem może być każde „działanie językowe, pisemne, wizualne bądź ustne, 
werbalne lub niewerbalne podejmowane przez aktorów społecznych w danym 
kontekście, determinowanym przez reguły, normy i konwencje społeczne”71. 
Oczywiście, powiada Haberma:  „dyskursy nie sprawują rządów [lecz – przyp. N.K.] 
wytwarzają one władzę komunikacyjną, która nie może wyręczać władzy admi-
nistracyjnej, może tylko na nią wpływać. Wpływ ten [...] [skupia się na – przyp. 
N.K.] nadawaniu i pozbawianiu prawomocności”72. Dyskursywność sfery publicz-
nej jest cechą charakterystyczną koncepcji Habermasa, gdyż jak sam zauważa 
– podkreślając znaczenie komunikacji – „świat życia uspołeczniony jest komuni-
kacyjnie”73, stąd „normatywna zawartość pojęcia demokracji [...], która odnosi się 
do dyskursywnie uformowanych procesów kształtowania wartości i norm w ko-
munikacji publicznej [...] sięga poza formalnie ustanowione procesy komunikacji 
i podejmowania decyzji”74. Dlatego w systemie demokratycznym „podejmowanie 
odpowiedzialnych decyzji może sprostać zadaniu kooperacyjnego poszukiwania 
prawdy tylko o tyle, o ile jest otwarte na wartości, tematy, pomysły i argumenty 
polityczne swobodnie krążące w całym obszarze komunikacji politycznej”75. Tak 
więc dyskurs polityczny w ujęciu Habermasa to „dyskursywny proces kształto-
wania opinii i woli publiczności jako zbiorowości obywateli”76, co jest analogicz-
nym ujęciem do tego, które M. Czyżewski formułuje jako „całokształt przekazów 
znajdujących się w społecznym obiegu”77. Stąd możliwe jest stawianie pytań 
o publiczną obecność perspektyw: kobiet, ale też mniejszości etnicznych, sek-

70  Tamże, s. 98.
71  R. Wodak, Introduction: Discourse Studies – Important Concepts and Terms, [w:] R. Wodak, 

M. Krzyżanowski (red.), Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences, Palgrave, Basing-
stoke 2008, s. 3.

72  J. Habermas, Przedmowa, [w:] Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warsza-
wa 2008, s. 43.

73  Tenże, Teoria działania komunikacyjnego, PWN, Warszawa 2002, s. 582.
74  Tenże, Przedmowa, [w:] Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, s. 41.
75  Tamże, s. 41.
76  Tamże, s. 35.
77  M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicz-

nego, Aureus, Kraków 1997, s. 10.
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sualnych, religijnych – tak, by stały się one elementem wzbogacającym dyskursy 
publiczne, tworzące dyskursywną sferę publiczną. 

Zastanawiając się nad znaczeniem pojęcia „publiczny”, Habermas powiada, 
że można je rozumieć, jako „otwarty dla wszystkich”78 lub „służący promowaniu 
publicznego lub wspólnego dobra dla swych prawowitych członków”79 lub taki, 
który „zawiera element publicznie rozpoznawalny”80. Dla Habermasa „sfera pu-
bliczna jawi się jako specyficzna dziedzina – dziedzina publiczna przeciwstawna 
prywatnej”81, zwraca wszakże uwagę, że postrzeganie tego, co jest zaliczane do 
dziedziny prywatnej i tego, co zaliczyć można do dziedziny publicznej, zmienia 
się (dobrym przykładem jest religia: kiedyś – jak w przypadku średniowiecznego 
Kościoła – sferą jej oddziaływania była sfera publiczna, dziś na podstawie kon-
cepcji „rozdzielności Kościoła i państwa” raczej funkcjonuje w sferze prywatnej).

Analizując charakter i przemiany zachodzące w definiowaniu sfery publicznej 
i prywatnej, Habermas sięga do myśli Arystotelesa, w którego koncepcji sfera pu-
bliczna polis była udziałem jedynie wolnych obywateli i pozostawała ściśle oddzie-
lona od sfery domu oikos, zaś „życie publiczne, bios politikos, toczyło się na rynku 
(agora) [...] a sfera publiczna była tworzona w dyskusji (lexis) [...] jak i we wspólnym 
działaniu (praxis)”82. Przypomnijmy, że w tej koncepcji kobiety i wszyscy nie-oby-
watele byli z owych czynności wykluczeni, Habermas zaś – rekonstruujący sta-
nowisko Arystotelesa i Arendt, w omawianym dziele – pierwotnie nie poświęcił 
specjalnej uwagi kwestii legitymizacji udziału tradycyjnie „wykluczanych” grup 
w sferze publicznej. Dlatego, pomimo doniosłości Strukturalnych przeobrażeń sfery 
publicznej, podejmowana była krytyka niektórych kwestii, związanych ze stanowi-
skiem Habermasa. Jedna z najbardziej interesujących debat toczyła się za sprawą 
krytycznej analizy koncepcji Habermasa i została podjęta przez Nancy Fraser83, 
która wskazywała, że nie zwraca on uwagi na kwestie związane z kulturową płcią 
członków publiczności i pomija ten wymiar tożsamości, który często decyduje 
wszak o możliwości i sposobie udziału w sferze publicznej. Wskazała także, że wią-
zanie kobiet ze sferą prywatną (i reprodukcją materialną społeczeństwa) wyklucza 
je czy ogranicza w tym, co Fraser nazywa reprodukcją symboliczną społeczeństwa 

78  J. Habermas, Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of 
Bourgeois Society, Polity Press, Cambridge 1999, s. 1.

79  Tamże, s. 2.
80  Tamże.
81  Tamże.
82  Tamże, s. 3.
83  N. Fraser, What is Critical about Critical Theory? The Case of Habermas and Gender, 

[w:] S. Benhabib, D. Cornell (red.), Feminism as Critique, University of Minnesota Press, Minne-
apolis 1987.
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– i dlatego to, co wiązane z kobiecością, nie będzie nigdy kształtować standardów 
obowiązujących w sferze publicznej, a kobiety pozostaną w niej „Inne”. Habermas 
dostrzega zasadność wysuwanych przez Fraser krytycznych uwag i w Przedmowie 
do wydania polskiego przyznaje, że tradycyjne „wykluczenie kobiet miało moc 
strukturotwórczą”84, lecz zauważa także, że „mieszczańsko-obywatelska sfera pu-
bliczna artykułuje się w dyskursach, w które mogło się włączyć [...] owo wykluczo-
ne przez nią Inne, czyli ruch feministyczny, by w efekcie te dyskursy – oraz same 
struktury sfery publicznej – przekształcić od wewnątrz”85. 

Kobieta i przestrzeń prywatna, do której była tradycyjnie przyporządkowa-
na, czyli zacisze domu, ujmowana była jako zarządzana autorytarnie: najczęściej 
przez pana domu. Stąd w owym tradycyjnym ujęciu w sferze prywatnej nie ma 
miejsca na krytyczną dyskusję czy negocjowanie znaczeń, które są elementami 
sfery publicznej, do której kobiety nie mają wstępu (bądź mają go w sposób ogra-
niczony). To, co znajduje się poza sferą publiczną jest ukryte przez wstydliwy oikos 
– cień. Ów cień skrywa dom, który w ujęciu starożytnych nie jest demokratyczny, 
nie ma w nim miejsca na dialog (logos realizuje się wszak w przestrzeni dialo-
gu sfery publicznej) i – jak pisze Arendt – przemoc jest w nim w pewien sposób 
legitymizowana86. Z tym zgadza się Habermas, wywodząc patriarchalizm sfery 
publicznej z ekstrapolacji stosunków tradycyjnie panujących w małej rodzinie87 
i przeniesienia stosunków „ojciec–syn” i „mąż–żona” na stosunki w sferze publicz-
nej, co powoduje niejako, że społeczne odczucie takiej sytuacji odbierane bywa 
w kategoriach jej „naturalności”. W tym świetle feministyczne hasło Drugiej Fali 
feminizmu: „private is political” nabiera nowego znaczenia, wykraczającego poza 
wąskie ujęcie, w którym feministkom chodziłoby jedynie o nagłośnienie proble-
mów kobiet związanych z płciowością, obowiązkami rodzinnymi i domem. Jak 
myślę, hasło to można ujmować także jako swego rodzaju próbę uobecniania 
w sferze prywatnej krytycznej dyskusji, prowadzącej do wynegocjowania nowe-
go kontraktu płci88. Nowy kontrakt płci zaś – zgodnie z logiką tego, co pisze Ha-
bermas – zaowocować mógłby ekstrapolacją owych wynegocjowanych zmian 
w obszarze sfery prywatnej także na sferę publiczną.

84  J. Habermas, Przedmowa, [w:] Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, s. 12.
85  Tamże, s. 13.
86  Arendt pisze o tym tak: „dla Greków zmuszanie poprzez przemoc, rozkazywanie w miej-

sce perswazji, to przed – polityczne sposoby postępowania charakterystyczne dla życia poza 
polis, dla domu i życia rodzinnego, gdzie będący głową gospodarstwa sprawował niekwestiono-
waną, despotyczną władzę”. Zob. H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 32.

87  J. Habermas, Przedmowa, [w:] Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, s. 10.
88  Zob. M. Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, ISP, War-

szawa 2002. 



Rozdział 2 

Kobiety a tradycyjne i nowe idee obywatelskości

W Polityce Arystoteles powiada, że „państwo jest pewną wielością obywateli”1. 
Obywatel zaś „nie staje się obywatelem przez to, że gdzieś zamieszkał [ani oby-
watelami nie są ci,] [...] którzy biorą udział w wymiarze sprawiedliwości w ten 
sposób, że stają przed sądem czy biorą udział w wymiarze sprawiedliwości czy to 
jako pozwani czy jako pozywający, gdyż to przysługuje także obcym na podsta-
wie zawartych układów”2. Zastanawiając się nad istotą pojęcia „obywatel”, Arysto-
teles powiada: „pojęcia obywatel w istotnej jego treści nic bezwzględnie trafniej 
nie określa niż prawo udziału w sądach i rządzie”3, a następnie doprecyzowuje: 
„obywatelami są ci, którzy (mając dostęp do tych funkcji) uczestniczą w rządze-
niu państwem”4. Stąd kwestie często poruszane przez feministyczne badaczki5, 
dotyczące tego czy kobiety są (wychowywane/ dopuszczane/ postrzegane) oby-
watelkami. 

Uznaje się, że „obywatelskość jest pewną szczególną postawą jednostek wo-
bec całej zbiorowości, jak i poszczególnych jej członków, a także przeświadcze-
niem o ważności pewnych wartości czy inaczej »cnót obywatelskich« (takich jak 
braterstwo, solidarność, akceptacja równości praw, zaufanie, respektowanie do-
bra wspólnego, kooperacja, przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, podmio-
towe traktowanie współobywateli)”6. Nietrudno zauważyć, że owo klasycyzujące, 
oświeceniowe zdefiniowanie obywatelskości, a zwłaszcza katalog cnót, nie jest 

1  Arystoteles, Polityka, PWN, Warszawa 2001, s. 76.
2  Tamże.
3  Tamże, s. 77.
4  Tamże.
5  Do znanych opracowań poświęconych feministycznej perspektywie ujmowania proble-

mu obywatelskości należy zaliczyć S. Walby, Is Citizenship Gendered?, „Sociology” 1994, Vol. 28, 
No. 2, s. 379–395; N. Yuval-Davis, P. Werner, Women, Citizenship and Difference, Zed Press, Lon-
don 1999; N. Yuval-Davis, Gender and nation, Sage, London 1997 czy R. Lister, Citizenship. Femi-
nist perspective, Palgrave, Basingstoke 2003. 

6  E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsza-
wa 2005, s. 105.
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tym, co – również w sposób tradycyjny – przypisuje się zazwyczaj kobietom. Moż-
na więc naiwnie zapytać: czy są zdolne do „braterstwa”, jeśli mogą być jedynie sio-
strami? Lub czy mogą być postrzegane jako „solidarne”, jeśli w Polsce, z polskim 
bagażem kulturowym, bycie solidarną kojarzy się z Solidarnością, a – jak dowodzą 
badania S. Penn7 – „Solidarność” postrzegana jest, pomimo udziału kobiet w kon-
spiracji czy choćby z pominięciem roli kobiet w tworzeniu i wydawaniu tygodnika 
„Mazowsze”, jak dzieło mężczyzn. Kwestie te są ważne w kontekście rozważań nad 
takimi poczynaniami, które umożliwiłyby kobietom utwierdzenie się „w” lub zży-
cie się z wciąż nową, dostępną im od XX w., kategorią „obywatelka”. Jest to ważne, 
gdyż „kultywowanie cnót obywatelskich tworzy z luźnej zbiorowości wspólnotę. 
Poczucie obywatelskości jest z kolei warunkiem koniecznym pojawienia się za-
chowań obywatelskich”8 – stąd uwewnętrznienie kategorii obywatelstwa ma wa-
lor wspólnototwórczy i może zachęcać kobiety do angażowania się w sferę poza-
domową.

Celem badaczek feministycznych jest wskazanie drogi „kobiecie i obywatel-
ce” myślenia o tym „wydawałoby się neutralnym płciowo pojęciu, które tak na-
prawdę jest głęboko zgenderowane (gendered)”9 po to, by stworzyć możliwość 
pojawienia się nowych odpowiedzi na znane pytania, będące przekroczeniem 
ograniczeń dobrze zobrazowanych w wierszu, które znają pokolenia Polaków, za-
czynającego się od słów „Kto ty jesteś? Polak mały”10. Bycie Polką – „patriotką” nie 
jest łatwe zwłaszcza dla kobiet, jeśli weźmiemy pod uwagę sam źródłosłów słowa 
„»ojczyzna« (patria) jednoznacznie łączonego z figurą »ojca« (pater) i »patrioty-
zmu [...] [który] jest wyrazem podporządkowania się »synów« wobec uświęcone-
go »narodu ojca«”11. Jak zauważa White, którego intuicje zbiegają się z koncepcją 
Habermasa, uczucia patriotyczne są swego rodzaju przetransformowaną wersją 
więzi ojciec–syn, zaś naród bywa ujmowany jako „rodzina rozszerzona”, ufundo-
wana – rzecz jasna – na patriarchalnych zasadach. „Z tego powodu, zdaniem ame-
rykańskiego historyka, patriotyzm jest szczególnie silny tam, gdzie trwa patriar-

7  S. Penn, Podziemie kobiet, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2003. Podobne wnioski można 
wysnuć z lektury wywiadów Ewy Kondratowicz z działaczkami Solidarności zamieszczonymi 
w tomie zatytułowanym Szminka na sztandarze, której motto to cytat słów Izabeli Filipiak, która 
powiada, że „nie odzyskując prawa do własnej historii, nie istniejemy. Nie opowiadając własnej 
historii, skazujemy nie tylko siebie na nieistnienie”. Zob. E. Kondratowicz, Szminka na sztandarze. 
Kobiety Solidarności 1980–1989, Sic!, Warszawa 2001. 

8  E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, s. 105.
9  E.E. Isin, P.K. Wood, Citizenship and Identity, Sage, London 1999, s. 1. 
10  H. Bełza, Katechizm młodego Polaka.
11  Za W.J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Muza, 

Warszawa 2005, s. 202.
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chalna struktura rodzin”12. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę tradycyjne, wzajemne 
wspieranie tych dwóch instytucji (państwa narodowego i patriarchalnej rodziny)  
oraz to, że – jak powiada Mary Douglas – „każda instytucja, która chce utrzymać 
swój kształt, wymaga kontrolowania pamięci swoich członków”13, nie powinno 
nas dziwić, że nie ma zbyt wielu polskich kobiet – bohaterek, o których mogłaby 
się dowiedzieć i które naśladować „Polka Mała”. Zamiast tego nie tylko „literatura 
piękna [ale – przyp. N.K.] także w pewnym zakresie i poszczególne historiografie, 
brały udział w »wielkiej narodowej mistyfikacji«, proza bowiem nie była zwiercia-
dłem przechadzającym się po gościńcach życia, kroczyła zamiast tego po bole-
snych drogach narodowej martyrologii, pogłębiając koleiny mitu”14. 

Problematyka związana z kwestią obywatelskości kobiet pojawia się w myśli 
feministycznej od 1791 r., gdy Olympe de Gouges opublikowała Déclaration des 
droits de la femme et de la cittoyenne (Deklaracja praw kobiety i obywatelki) i jest 
ona uważana niezmiennie za kwestię istotną, gdyż przyjmuje się – i to od cza-
sów starożytnego polis – że „tylko w obrębie wspólnoty politycznej [...] człowiek 
stawał się jednostką, bycie obywatelem zapewniało mu nie tylko realizację jego 
ludzkiego telos, ale i indywidualności, bo tylko polityczna aktywność w ramach 
wspólnoty pozwala na ujawnienie tego, co ludzkie i tego, co indywidualne zara-
zem”15. 

Wielość zaś publikacji poświęcona problemowi obywatelskości może świad-
czyć, że jest z nią jakiś problem lub któryś ze znaczących aspektów definicji uległ 
zmianie. 

Najczęściej problem obywatelskości bywa łączony z innym, problematycznym 
pytaniem, które stawia sobie współczesny człowiek: „kim jestem?”. Odpowiedzi 
na nie wyznacza cały rozległy obszar studiów nad tożsamością/tożsamościami. 
W zależności od perspektywy badawczej różne aspekty są uważane za najważ-
niejsze dla udzielanych odpowiedzi w kwestii zarówno tożsamości, jak i obywa-
telstwa: etniczne, płciowe, seksualne czy narodowe16. Można przypuszczać, że 

12  Za W.J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel, s. 202 oraz H. White, The Problem with Modern 
Patriotism, 2B (A Journal of Ideas) 1998, nr 13. 

13  M. Douglas, How Institutions Think, Syracuse University Press, Syracuse 1986, s. 112.
14  W.J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel, s. 206.
15  M. Środa, Indywidualizm i jego krytycy, Aletheia, Warszawa 2003, s. 270.
16  W Citizenship and Identity, które poświęcone jest opisowi relacji pomiędzy tożsamością 

i różnymi rodzajami obywatelskości (citizenship), wśród wielu rodzajów wymienia się: „sexual 
citizenship”, „cosmopolitan citizenship”, „ecological citizenship”, „diasporic citizenship” i „urban 
citizenship”. Zob. E.E. Isin, P.K. Wood, Citizenship and Identity, Sage, London 1999. Obecnie roz-Obecnie roz-
ważane są dodatkowo kwestie związane z pojęciem „intimate citizenship” zob. projekt QUING, 
którego jednym z celów jest badanie „intimate citizenship”, http://www.quing.eu/files/results/
ir_france.pdf (15 X 2011).
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kryzys idei obywatelskości wiąże się z wieloma zjawiskami, do najważniejszych 
należy zaliczyć przemiany, spowodowane procesami związanymi z globalizacją, 
ale także wpływ, jaki mają zmiany natury politycznej, mające miejsce w Europie 
pod koniec XX w.: myślę tu nie tylko o upadku i rozliczaniu spuścizny komunizmu, 
rozpadzie Związku Radzieckiego, ale także zjednoczeniu Niemiec oraz sytuacji na 
Bałkanach. Procesy globalizacji oraz rozszerzanie się ponadnarodowych struktur 
politycznych (UE) czy obronnych (NATO) wpływają nie tylko na tworzenie się no-
wych, europejskich tożsamości17 oraz nowej figury: obywatela – Europejczyka 
(European citizen), ale też mają swój wpływ, w oczach wielu, na zmniejszenie się 
roli państwa narodowego18 i tworzenie się z tego powodu nowych lęków19. Już 
w 1989 r. Jonathan Friedman zaobserwował „osłabienie wcześniejszych narodo-
wych tożsamości, zwłaszcza w wersji uczestnictwa/członkostwa (membership) 
zwanych obywatelstwem, jako członkostwem w abstrakcyjnym, zdefiniowanym 
terytorialnie i zarządzanym przez państwo narodowe społeczeństwie i zastąpie-
nie tego przez nowe tożsamości, oparte na »primordialnej lojalności« (primordial 
loyalties), etniczności, rasie, lokalnej wspólnocie, języku i innych kulturowo kon-
kretnych formach”20. 

Stąd współczesne teorie dotyczące obywatelstwa odnoszą się najczęściej do 
„relacji pomiędzy obywatelstwem i tożsamością z perspektywy, która ujmuje za-
gadnienie współczesnego obywatelstwa nie tylko, jako prawnego czy politycz-
nego członkostwa w państwie narodowym lecz także, jako sposób artykułowa-
nia zasad uznania praw grupowych (recognition of group rights)”21. Ten sposób 
ujmowania problemu jest bliski ujęciom feministycznym, które także odwołują 
się do dużo wcześniejszych stanowisk dotyczących kwestii obywatelstwa. Przy-
kładem takich odwołań feministek jest praca Marshalla zatytułowana Citizenship 
and Social Class22, który widział kwestię obywatelstwa dynamicznie i „kładł na-
cisk na znaczenie społecznych napięć (social struggles) jako motoru obywatel-

17  Zob. K. Eder, B. Giesen (red.), European citizenship between National Legacies and Postna-
tional Projects, Oxford University Press, Oxford 2001; M. Krzyżanowski, „European Identity Wan-
ted!”. On Discursive and Communicative Dimensions of the European Convention, [w:] R. Wodak, 
P. Chilton (red.), A new agenda in (Critical) Discourse Analysis, John Benjamins Publishing Com-
pany, Amsterdam 2005. 

18  Zob. A, Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004.
19  Lęki takie bywają niekiedy kanalizowane w postaci zaangażowania w działalność ru-

chów narodowych, a ożywienie ich działalności oraz wpływu na życie publiczne może być 
traktowane, jak się wydaje, jako faktor poziomu lęku spowodowanego zagrożeniem czy utratą 
poczucia tożsamości narodowej.

20  J. Friedman, Culture, Identity and World Process, „Review” 1989, 12 (1), s. 61–62.
21  E.F. Isin, P.K. Wood, Citizenship and Identity, s. 4.
22  T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, Cambridge University Press, Cambridge 1950. 
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skości”23. W historii owych napięć czy tego, co zwie się walką o realizację różnych 
postulatów – praw politycznych, równości rasowej, etnicznej czy seksualnej, ale 
także postulatów równego dostępu do środków pomocy społecznej, równego 
traktowania w obliczu prawa – kobiety odegrały znaczącą rolę. 

Włączenie kwestii gender do rozważań nad zagadnieniem obywatelstwa roz-
szerzyło obszar poruszanych zagadnień i sprawiło, że stały się lepiej słyszalne 
inne głosy łączące obywatelstwo z problemami grup nie-do-reprezentowanych 
(underrepresented), do których należy zaliczyć nie tylko uznanie praw mniejszości 
seksualnych, religijnych czy etnicznych, ale także np. kwestię niepełnosprawno-
ści24. Na historię owej walki o zwiększenie równości i inkluzywności społecznej 
nakładają się: (a) postmodernistyczne rozważania dotyczące kategorii „obcego” 
czyli nie-obywatela, tego z którym nie dzielę tych aspektów codzienności, które 
składają się na poczucie wspólnoty, na obywatelskość właśnie oraz (b) kwestie 
związane z historią pojęć fundamentalnych dla ruchu kobiet, tylko z pozoru kon-
tradyktycznych tj.: „równości” (equality) i „różnicy” (difference)25. 

Feministki zwalczają tradycyjne przekonanie, że pojęcie „równości” (equali-
ty) uniemożliwia wskazywanie na rolę nieformalnych ograniczeń czy przeszkód, 
na jakie natykają się kobiety w życiu publicznym, które wypływają z powiąza-
nia kobiet z macierzyństwem, ze sferą prywatną i „etyką opieki/dbałości” (ethics 
of care – zob. Irene van Staveren), czyli tym, co ujmowane jest jako specyficznie 
kobiece i co sprawia, że na gruncie myśli feministycznej tak ważne jest pojęcie 
„różnicy”. Jednocześnie wydaje się, że jedynie ograniczenie binarnego porząd-
ku tradycyjnego myślenia sprawia, iż postulowana przez kobiety implementa-
cja „równości” ponoć przeczy pojęciu „różnicy”, a to może prowadzić do tego, że 
ujmuje się kobiety-obywatelki jednowymiarowo: albo jako całkowicie „bezpłcio-

23  B. Turner, Outline of the Theory of Citizenship, „Sociology” 1990, 24 (2), s. 193.
24  R. Lister, Citizenship. Feminist perspective, Palgrave, Basingstoke 2003, s. 5. O tej kwestii 

piszą także: B. Ferri, N. Gregg, Women with Disabilities: missing voices, „Women Studies Inter-
national Forum” 1998, Vol. 21, No. 4, s. 429–439 czy N. Krzyżanowska, Niepełnosprawność jako 
kwestia społeczno-ekonomiczna na przykładzie regulacji dotyczących niepełnosprawnych studen-
tów brytyjskich, [w:] G. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska (red.), Teraźniejszość i przyszłość osób 
niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

25  Jak pisze M. Fuszara, „jednym z podstawowych nieporozumień, które napotykamy 
w rzadkich zresztą w Polsce debatach na temat równości kobiet i mężczyzn, bierze się z wą-
skiego zazwyczaj definiowania równości i utożsamiania jej z identycznością”. W postulacie 
dotyczącym równości kobiet i mężczyzn nie chodzi o „chęć upodobnienia kobiet i mężczyzn 
[w takim bowiem twierdzeniu zawierałoby się – przyp. N.K.] [...] nieporozumienie, polegające 
na przypisywaniu osobom ubiegającym się o równość chęci pozbawienia kobiet ich cech indy-
widualnych” bądź cech specyficznych dla kobiet jako kategorii. M. Fuszara, Polityka jako obszar 
nierówności kobiet i mężczyzn w Polsce, [w:] Ch. Ockrent (red.), Czarna księga kobiet, Wydawnic-
two WAB, Warszawa 2007, s. 680–681. 
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we” i niezależne od życia prywatnego (zamykałoby możliwość, by „obywatelka” 
pewnego narodu żądała polepszenia opieki zdrowotnej tylko dla pewnej kate-
gorii członków społeczeństwa – kobiet – w postaci np. łatwiejszego dostępu do 
badań prenatalnych czy zwiększenia środków na sprawy ważne dla kobiet) lub 
jako całkowicie uwikłane w sprawy opieki/dbałości w obrębie sfery prywatnej, 
co mogłoby zdecydować o tym, że jako obywatelki wydawałyby się niezdolne 
do odpowiedniego zaangażowania w działalność publiczną – choćby z racji obo-
wiązków domowych – a więc nienadające się do całościowego uchwycenia czy 
rzetelnego oglądu sytuacji politycznej. W tym ujęciu kobiety istotowo byłyby róż-
ne od tego, kim powinien być obywatel.

Dlatego ujmowanie sytuacji kobiet w przeciwieństwa: całkowitej sprawiedliwo-
ści (obszaru równości) i niezależności od kobiecych ról społecznych czy ich „swo-
istości” społecznej, biologicznej, poznawczej czy emocjonalnej wiązanej z macie-
rzyństwem i innymi doświadczeniami kobiet (obszarem różnicy) „prowadzi je do 
politycznego i teoretycznego zaułka”26. Dyskusja dotycząca tematu obywatelskości 
w ujęciu feministycznym jest więc swego rodzaju przedłużeniem feministycznej 
krytyki sztywnego rozdziału sfer życia na sferę prywatną i publiczną i przyporząd-
kowania do nich kobiet i mężczyzn27. 

Wiele badaczek – zastanawiając się nad tym, czym jest polityka i jak ma się 
ona do krytycznie przez nie traktowanego rozdziału sfery publicznej i prywatnej 
– nie zgadza się „podobnie jak Carole Pateman, z pojmowaniem sfery polityki 
jako »urzeczowionej abstrakcji« (reified abstraction), która jest niejako oderwana 
do reszty życia społecznego. W zamian feministki proponują rozumienie polity-
ki jako czegoś, co pojawia się zawsze tam, gdzie obywatele wspólnie zbiorą się, 
by podejmować jakiekolwiek decyzje o charakterze politycznym”28. Stąd wydaje 
się, że można przyjąć, iż Pateman niejako antycypuje koncepcję asocjacyjnej sfe-
ry publicznej Arendt. W tym ujęciu, w polityce „chodzi o władzę, o możliwości 
społecznych agentów (agents), agencji (agencies) i instytucji, aby podtrzymywać 
i przeobrażać swoje otoczenie, społeczne bądź fizyczne [...] bowiem polityka jest 
zjawiskiem, które zawsze odnajdujemy pomiędzy wszystkimi grupami, instytu-
cjami (formalnymi i nieformalnymi) oraz społecznościami, czymś, co przenika/ 
przecina zarówno życie publiczne jak i prywatne. Jej wyrazem jest wszelkie po-
dejmowane współdziałanie, negocjacje i napięcie (struggle) wokół używania 
i dystrybucji zasobów. Jest także obecna we wszelkich relacjach, instytucjach czy 

26  R. Lister, Citizenship. Feminist perspective, Palgrave, Basingstoke 2003, s. 9.
27  A. Philips, Przestrzeń publiczna, życie prywatne, [w:] R. Siemińska (red.), Aktorzy życia pu-

blicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, Scholar, Warszawa 2003.
28  R. Lister, Citizenship. Feminist perspective, s. 27 oraz C. Pateman, The Disorder of Women, 

Polity Press, Cambridge 1989, s. 110. 
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strukturach, które są włączane do czynności produkcji i reprodukcji w życiu spo-
łecznym”29. 

We współczesnych teoriach, zgodnie z wizją Marshalla odnoszącego się do 
idei obywatelskości, zakłada się, że pojęcie owo składa się z trzech elementów: 
praw obywatelskich (civil rights), praw politycznych (political rights) i praw spo-
łecznych (social rights)30. „Obywatelski element składa się z praw niezbędnych dla 
realizacji wolności indywidualnej – wolności osobistej, wolności słowa, myślenia 
i wyznania, prawa do posiadania dóbr materialnych i do zawierania ważnych 
umów oraz dostęp do sprawiedliwości [...] przez polityczny element rozumie się 
dostęp do sprawowania władzy politycznej, jako uczestnik władz publicznych 
sprawujących władzę oraz jako wyborca tychże władz [...] społeczny element ro-
zumie się jako dostęp do pełnego zakresu praw do dóbr ekonomicznych i bez-
pieczeństwa oraz prawa do pełnego (sprawiedliwego) dziedzictwa społecznego 
oraz do życia na poziomie cywilizacyjnym, przeważającym w społeczeństwie”31. 
Można powiedzieć, że kobietom dostępny jest jeden komponent pojęcia oby-
watelskości – element obywatelski, zaś element polityczny i społeczny, które 
składają się na pełnię praw obywatelskich, dostępne są jedynie częściowo. Nie-
dostateczna obecność elementu politycznego sprawia, że kobiety mogą głoso-
wać, lecz rzadko są reprezentantkami na najwyższych szczeblach władzy32 – co 
zapewne stanowi o „niesłyszalności” kobiecych postulatów bądź o pewnym po-
czuciu niestosowności, gdy „wyjątek”, czyli kobieta-polityk, ma taki zamiar. Femi-
nizacja biedy33 może świadczyć zaś o niedostatecznej realizacji elementu praw 
społecznych kobiet. Jeśli więc bierze się pod uwagę potrzebę przepracowania 
historycznych ograniczeń definicji „obywatela”, która początkowo nie dotyczyła 
kobiet, to wysiłki „obywatelek” w celu sięgania w demokratyczny sposób po wła-
dzę powinny być zdwojone. 

Teoretyczne wymykanie się definicji obywatelskości w kierunku jej wymiaru 
globalnego (global citizenship) częściowo poza powiązania z państwem naro-
dowym34 – które jako koncept niekiedy nakładało swego rodzaju ograniczenia 

29  D. Held, Models of Democracy, Polity Press, Cambridge1987, s. 275, 277.
30  R. Lister, Citizenship. Feminist perspective, Palgrave, Basingstoke 2003, s. 16.
31  T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, Cambridge University Press, Cambridge 1950, 

s. 10–11.
32  M. Fuszara, Udział kobiet we władzy, [w:] Kobiety w Polsce w latach 90., s. 2–3 (raport Cen-

trum Praw Kobiet).
33  Zob. H. Domański, Is the East European Underclass Feminized, „Communist and Post-

Communist Studies” 2002, vol. 35, s. 383–394. lub I. Szelényi, Bieda a nierówności płci i podziały 
etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych, IFiS PAN, Warszawa 2003.

34  R. Lister, Citizenship. Feminist perspective, s. 196.
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kobietom, łącząc obywatelskość np. z ewentualną rolą obrońcy kraju – stwarza 
pewne nowe możliwości. Takie właśnie „globalne obywatelstwo” łączone jest za-
zwyczaj z rozpowszechnieniem standardów ujętych w prawa człowieka, propa-
gowanych przez instytucje globalne lub ponadnarodowe czy związanych z wy-
zwaniami natury ekologicznej. Dlatego też Lister powiada, że „obywatelstwo 
[pojmowane – przyp. N.K.] jako praktyka, jest przenoszone na poziom między-
narodowy, na powoli rozwijające się globalne społeczeństwo obywatelskie (glo-
bal civil society), poprzez które ruchy społeczne i organizacje pozarządowe mogą 
realizować swe cele ponad granicami”35. Z powodu tego, co często nazywane 
jest podwójnym dniem pracy kobiet (praca zawodowa oraz prowadzenie domu), 
a także w wyniku braku przygotowania kobiet do roli obywatelek, ich „»przypad-
kowy aktywizm« [którego dobrym przykładem mogą być jednorazowe często 
protesty kobiet czy kobiece akcje afirmacyjne – przyp. N.K.], proponuje kobie-
tom włączanie się w przestrzeń pomiędzy sferami publiczną i prywatną, by w ten 
sposób zachęcić kobiety do aktywnego udziału w tworzącym się globalnym 
społeczeństwie obywatelskim. Może być bowiem tak, że wkład kobiet w proces 
rozwoju opiekuńczego obywatelstwa (welfare citizenship) doprowadzą do tego, 
że zostaną one uznane i docenione jako przejawy obywatelskości”36. W refleksji 
feministycznej zogniskowanej na zagadnieniu obywatelskości nie chodzi więc 
o to, by niezależnie od okoliczności uważać, że kobiety są jedynie ofiarami sys-
temu, który je nieustannie dyskryminuje, jednocześnie ciągle faworyzując męż-
czyzn, lecz by „praktyka feministyczna [zmierzała ku – przyp. N.K.] włączaniu po-
lityki solidarności różnic (politics of solidarity of difference) [...] owa polityka, jako 
jeden z przykładów feministycznej praktyki w obywatelskości, miałaby na celu 
poradzenie sobie z napięciami pomiędzy tym, co uniwersalne i tym, co partyku-
larne”37 – uniwersalnymi zasadami i regułami dotyczącymi obywatelstwa, tak po-
myślanymi/funkcjonującymi, by włączały kobiety w ich partykularnej różnorod-
ności kondycji: zdrowotnych, rodzinnych, ekonomicznych, społecznych. Chodzi 
więc nie o tworzenie konfliktów, lecz o polepszenie funkcjonowania demokra-
tycznego społeczeństwa. To zaś, co może się wydawać w wizji Lister – profesor 

35  Tamże. Dobrym przykładem jest działalność Marii Nowak, która dzięki mikrokredytom 
(udzielanym w krajach Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej czy w postkomunistycznej Europie) po-
maga zwłaszcza kobietom zyskać samodzielność i szacunek w oczach społeczności. Jak zauwa-
ża Maria Nowak, mikrokredyty nie rozwiążą problemów związanych z klęskami żywiołowymi 
czy brakiem ziemi uprawnej, ale „umiejętnie wykorzystane przez kobiety mogą stać się narzę-
dziem ich autopromocji i przyczynić się do poprawy warunków życia ich rodzin”. M. Nowak, 
Mikrokredyty – szansa dla kobiet na całym świecie, [w:] Ch. Ockrent (red.), Czarna księga kobiet, 
Wydawnictwo WAB, Warszawa 2007, s. 556. 

36 R. Lister, Citizenship. Feminist perspective, s. 199. 
37  Tamże.
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socjologii, ale też byłej dyrektorce Child Poverty Action Group i członkini Komisji 
Sprawiedliwości Społecznej (Commission of Social Justice) – utopijną wizją, dość  
dobrze sprawdza się w krajach rozwijających się, gdzie z reguły to kobiety są naj-
dynamiczniej działającymi członkami społeczeństwa, pracującymi na rzecz po-
lepszenia warunków życia38. 

38  Zob. działalność tzw. bankiera nadziei, o którym pisze także M. Nowak (La Banquière de 
l’espoir), [w:] Ch. Ockrent (red.), Czarna księga kobiet, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2007. 



Część II
Trzy Fale feminizmu zachodniego – 
zarys myśli społecznej i poszukiwania 
równouprawnienia

Próbując mówić o historii feminizmu, najczęściej ujmuje się ją jako Trzy Fale1. 
Pierwsza Fala, poprzedzona okresem zwanym najczęściej „Early Feminism” (Wcze-
sny Feminizm), trwała od końca XVIII w. (wydanie pracy Mary Wollstonecraft zaty-
tułowanej Vindication of Rights of Women) do lat 20. XX w., gdy prawa wyborcze 
zostały przyznane kobietom nie tylko w USA (1919) czy Wielkiej Brytanii (1917), 
ale także w innych krajach, w tym także w Polsce (1918). Umowną cezurą rozpo-
czynającą Drugą Falę feminizmu była wydana w USA książka Betty Friedan Femi-
nine Mystique i przyjmuje się najczęściej, że fala ta trwała do lat 80. XX w. Jak się 
wydaje, Trzecią Falę – mającą miejsce obecnie – rozpoczęły dwie ważne książki: 
Susan Faludi Backlash oraz Naomi Wolf Fire with Fire. Pomiędzy owymi Trzema Fa-
lami były okresy przerw – zwane przez Kazimierza Ślęczkę „interludiami”, dla któ-
rych charakterystyczne jest swego rodzaju dość powszechne dystansowanie się 
kobiet od idei i organizacji feministycznych, objawem czego bywają doniesienia 
mass mediów o tym, że feminizm przebrzmiał a kobiety w końcu „zmądrzały”2. 

Podejmując próbę wychwycenia najważniejszej idei, dla każdej z owych fal, 
za Claire Colebrook, stwierdzić można, że Pierwszą Falę charakteryzował nacisk 
kładziony na równość (equality), a płeć kulturowa (gender) była ujmowana jako 
wtórna względem ogólnoludzkiego „człowieczeństwa”3. Wskazuje się też, że 

1  Nawiązanie do fal jest metaforycznym odniesieniem do historii feminizmu raz mniej, raz 
bardziej popularnego i obecnego w dyskursach publicznych, w czym jest podobny do fal, które 
wzbierają i płyną ku brzegowi z coraz większą siłą, a po uderzeniu o brzeg i zmianie jego kształ-
tu, niejako cofają się, by następnie rozpłynąć się, nieomal zniknąć. Jednocześnie jest to także 
nawiązanie do słynnej powieści Virginii Wolf Fale, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2007.

2  Zob: B. Wildstein, Kobiecość kontra kobiecizm, „Wprost” 2006.
3  Jak pisze R. Putnam Tong: „Wollstonecraft najbardziej pragnęła dla kobiet człowieczeń-

stwa”, jednocześnie zaś kładła nacisk na racjonalność jednostki i jej autonomiczność – ujmowa-
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myśl feministyczna w tym okresie nawiązywała do wartości i idei oświeceniowe-
go humanizmu. Druga Fala feminizmu stanęła pod znakiem różnicy (difference), 
gdyż „równość zakłada bycie równym wobec pewnych standardów, a one zwykle 
powiązane są z męskością i męskimi cechami (racjonalność, władza, agresja)”4. 
Colebrook przekonuje, że „feminizm różnicy” ma dwa źródła, tj. marksizm i psy-
choanalizę: oba nurty łączy zaś podejmowanie próby wskazania źródeł opresji 
kobiet. Psychoanaliza widzi je w „edypalnym trójkącie” (oedipal triangle), mark-
sizm zaś w u-płciowionym podziale pracy. Zwraca się uwagę także na to, że 
twórczynie Drugiej Fali feminizmu zdają się dowartościowywać w swej twórczo-
ści cechy wiązane kulturowo z kobiecością: fluidalność, irracjonalność, sensual-
ność. Trzecią Falę wg Colebrook cechuje dekonstrukcja. Pisze ona, że „feminizm 
Pierwszej Fali chciał włączyć kobiety do ludzkości, Druga Fala podkreślała inność 
kobiet a feminizm Trzeciej Fali chce zbadać, jak różnica między kobietami i męż-
czyznami się tworzy i oddziałuje. Feminizm Trzeciej Fali odrzuca model binarny, 
nie ma jedynie dwóch płci lecz seria seksualnych identyfikacji i działań”5. Lite-
ratura Trzeciej Fali odrzuca przekonanie o jakimś „naturalnym człowieczeństwie” 
czy „naturalnej płciowości”, tłumacząc, że nie tylko kulturowa płeć (gender), ale 
także płeć biologiczna (sex) jest „tekstualna”, tworzona nieustannie poprzez ubra-
nia, zachowania, gesty. Sztandarową pozycją literatury (jako przejawu sposobu 
myślenia feministek) Trzeciej Fali jest pisarstwo Janette Winterson, zwłaszcza Nie 
tylko pomarańcze czy Płeć wiśni. 

O Pierwszej Fali feminizmu wiemy stosunkowo najwięcej: jest ona dobrze 
przebadana i opisana, zaś dzięki dystansowi czasowemu interpretacja poczynań 
aktywistek feministycznych przestała być ryzykowna. Głównym źródłem wiedzy 
o Pierwszej Fali feminizmu są pozostawione przez kobiety tamtego okresu książ-
ki, wydawane czasopisma, listy, pamiętniki, odezwy, a także spisane po latach 
wspomnienia.

Druga Fala dopiero zaczyna być klasycznym tematem akademickich rozpraw. 
Materiał badań jest niezwykle różnorodny i obejmuje wywiady z animatorkami 
ruchu, publikacje ich autorstwa oraz relacje medialne dotyczące ich poczynań. 
Główne postaci kojarzone z różnymi – często ostro konkurującymi ze sobą – 
nurtami ruchu są wyraziste, a sama myśl feministyczna Drugiej Fali jest zrelaty- 
 

ne jako wyróżniki człowieczeństwa – bez tych cech kobiety, według Wollstonecraft, nie mogły 
stać się ludźmi „w pełni”. Zob. R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 24–25.

4  Zob. http://www.drps.ed.ac.uk/10-11_Archive_at_01-09-2010/ipp/cxenli10240.htm, pro- 
gram wykładu z literatury angielskiej prof. Claire Colebrook, pobrane 28 III 2008.

5  Tamże.
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wizowana, nie tylko do reprezentowanego nurtu myślowego, ale też do kraju 
pochodzenia autorki: inny jest feminizm francuski Drugiej Fali, brytyjski czy ame-
rykański, a jeszcze inny w krajach za „żelazną kurtyną”.

Trzecia Fala – trwająca obecnie, wydaje się na tyle wieloraka, że można wy-
znaczyć jedynie jej główne przesłanki i domniemywać jej cech w rzeczywisto-
ści nas otaczającej, często efemerycznej: Trzecia Fala to już nie tylko doniesienia 
mass mediów, publikacje, działania organizacji pozarządowych (NGO), ale także 
blogi internetowe, które pozwalają kontaktować się aktywistkom/sympatycz-
kom bezpośrednio i dają pełną wolność w ponadnarodowej, zglobalizowanej 
„rzeczywistości www”.

Pisanie, niekiedy, o odległej historii kobiet lub o mniej znanych faktach, do-
tyczących ich aktywności, jest nie tylko możliwym odwołaniem do myśli M. Fo-
ucaulta, jego koncepcji archeologii wiedzy i zapomnianych dyskursów, lecz rów-
nież zbiega się z postulatem A. Rich, zawartym w eseju z 1971 r. When We Dead 
Awaken: Writings as Re-vision6. Postulowana przez nią „re-wizja” jest „świeżym/
nowym spojrzeniem w przeszłość konstytuowanym przez stare teksty, widziane 
z nowej perspektywy, a to dla kobiet znaczy o wiele więcej niż rozdział w historii 
kultury: jest to akt przetrwania (it’s an act of survival)”7. „Re-wizja”, odnosząca się 
pierwotnie do literatury, może być stosowana szerzej przez badaczki/y femini-
styczne/ych po to, aby re-interpretować historię i/lub odkrywać na nowo prze-
szłość społeczną i kulturową, która bywa zapomniana lub wymazywana. Metoda 
ta ma być „stosowana nie po to, aby zniszczyć tradycję lecz, by przełamać jej wła-
dzę nad nami”8. 

Jest wiele opracowań poświęconych teorii feministycznej, jednak uważam, 
że rozdzielenie jej z dziejami walki o prawa kobiet zubaża wydźwięk owej teorii 
i sprawia, że trudniej jest nam się do niej odnieść. Dlatego chciałabym zapre-
zentować podejście, w którym historia poczynań feministek/ów przeplata się 
z głównymi wątkami myśli feministycznej po to, by umieszczając ją w pewnym 
historycznym kontekście jej współczesnych dyskursów (socjalizmu, psychoana-
lizy, postmodernizmu), umożliwić pokazanie dwojakiej natury feminizmu: jako 
ruchu społecznego i jako teorii. 

6  A. Rich, When We Dead Awaken: Writings as Re-vision, [w:] J. Sullivan (red.), Ways of Re-
ading, 1999, Bedford, Boston, s. 601–615.

7  Tamże.
8  Tamże oraz S. Gamble (red.), Feminism and Postfeminism, Routledge 2001, s. 305.



Rozdział 3

Początki myśli feministycznej

Gdzie można upatrywać początków myśli feministycznej? Na to pytanie jest 
wiele odpowiedzi, a jedną z nich jest odwołanie się do mitycznej wyspy Lesbos 
w czasach, gdy tworzyła tam poetka, która w późniejszym czasie stała się ikoną 
feminizmu – Safona. Nie wiemy o niej wiele, gdyż jej poezja znana jest jedynie 
z kilku fragmentów, które przetrwały do naszych czasów. Żyła na przełomie VII– 
–VI w. p.n.e. i jest ceniona ze względu na piękno poezji erotycznej, adresowanej 
do kobiet. Pamięć o jej twórczości i osobie była i jest ważna, także ze względu na 
to, że przez wieki jej przykład ośmielał i był inspiracją twórczości kobiet.

Spośród wybitnych kobiet średniowiecza M. Sakowska wymienia aż 24 autorki 
tworzące w okresie VI–XIV w., a analizuje ona jedynie te teksty, których autorstwo 
nie budzi wątpliwości. Można więc przypuszczać, że kobiet piszących i mających 
wpływ na kulturę średniowiecza było znacznie więcej. Do najwcześniejszych 
bohaterek wymienianych przez Sakowską należy Baudonivia, pierwsza kobieta 
hagiograf średniowiecznej Europy, mniszka z zakonu św. Krzyża w Poitiers. Spi-
sała ona żywot swej wychowawczyni św. Radegundy (520–587) w sposób, który 
uwidacznia postać świętej nie tylko jako bliskiej sprawom religijnym, ale też jako 
osobę sprawną w działaniach politycznych czy w odpieraniu ataków wrogów. 
Inną, niezwykle ciekawą postacią średniowiecza jest Dhuoda (803–843), autorka 
Zwierciadła dobrego życia. Frankońska arystokratka pisała swe dzieło dla starsze-
go syna Wilhelma, z którym – za sprawą decyzji męża – była rozdzielona. Dzieło 
to zawiera nie tylko jej poglądy dotyczące owego dobrego życia, ale też ogromną 
liczbę cytatów, świadczących o jej erudycji oraz jej własne wiersze. Sławną posta-
cią, nie tylko w swojej epoce, ale także w renesansie, była Horswitha z Gander-
sheimu (ur. przed 940 r. – zm. po 973 r.), autorka sześciu komedii, których kanwą 
były żywoty świętych, a także ośmiu wierszowanych legend, historii własnego 
klasztoru oraz utworu epickiego, napisanego heksametrem. Duży wpływ na po-
strzeganie kobiecej religijności, duchowości wywarła także Hildegarda z Bingen 
(1098–1179), której działalność stanowi przykład wpływu kobiet na politykę. 
Twórczość Świętej Hildegardy zawiera niezwykle różnorodne teksty: traktaty mi-
styczne, żywoty świętych, hymny, objaśnienia Ewangelii, dzieła dotyczące natury 
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i medycyny1. Dzięki wymyślonemu przez siebie zapisowi, muzykę, którą skompo-
nowała (nie znano wtedy dzisiejszego zapisu nutowego), można podziwiać także 
współcześnie, a jej utwory odznaczają się pięknem i fascynują wielu współcze-
snych muzyków. 

Osoba niebędąca mediewistą może się zastanawiać, dlaczego kobiet śre-
dniowiecza, których imiona i twórczość znamy współcześnie, jest tak mało. W tej 
kwestii należy pamiętać jednak o tym – na co zwraca także uwagę Sakowska – 
że autorki, w większości będąc zakonnicami, a więc skromnymi i cichymi służka-
mi Kościoła, musiały być niezwykle biegłe w sztuce pisania i wykładania swych 
argumentów na piśmie tak, by zdołać się obronić przed zarzutem pychy bądź 
„nieskromności” i „nie stanąć w sprzeczności z nakazem św. Pawła, by kobieta mil-
czała w Kościele”2. 

3.1. Wczesny feminizm (Early Feminism)

Wraz z rozwojem języków narodowych teksty pisane po łacinie zaczęły stopnio-
wo zanikać. Pierwszym traktatem feministycznym w języku angielskim był trak-
tat Her Protection for Women autorstwa Jane Anger z 1589 r., proponujący nową, 
życzliwą kobietom egzegezę mitu Genesis3. Autorka, której nazwisko jest praw-
dopodobnie pseudonimem (ang. anger oznacza gniew), argumentuje bowiem, 
że nierozumna kobieta nie może odpowiadać za namowę do skosztowania owo-
cu z zakazanego drzewa rozumnego Adama, gdyż to Adam – będąc mądrzejszym 
– powinien zdawać sobie sprawę z możliwych konsekwencji. Anger pisze też, że 
przekonanie oparte na tradycji, że kobiety są nieczyste, jest nieporozumieniem, 
gdyż logika kolejności stwarzania mężczyzny i kobiety temu zaprzecza. Wszak 
pomimo tego, że – jak argumentuje Anger – ciało Adama zostało stworzone jedy-
nie z pyłu, a i tak Bóg uznał je za dobre. Ewa więc, stworzona przez Boga z żebra 
Adama, musi być doskonalsza od niego, jako później stworzona z tworzywa już 
udoskonalonego i oczyszczonego przez Boga (wspomniane żebro). Na mocy lo-
giki i założeń teologii chrześcijańskiej Ewa może być więc tylko lepsza od Adama, 
bo sprzeczne z ideą Boga byłoby przypuszczenie, że w akcie kreacji bożej za-
miast jeszcze większej doskonałości, wynikającej z doskonalszego materiału (nie  
 

1  M. Sakowska, Łacińskie teksty autorstwa kobiet w epoce średniowiecza, www.mediewi-
styka.pl. Cenne są też informacje, zawarte w przystępnej formie w książce R. Pernoud, Kobieta 
w czasach katedr, PWN, Warszawa 1990. 

2  Tamże.
3  Zob. S. Gamble (red.), Feminizm and Postfeminism, Routledge, London 2001, s. 6–7.



59Rozdział 3 • Początki myśli feministycznej

pył, lecz żebro już doskonałego Adama) użytego do kreacji Ewy, Bóg „pogorszył/
zabrudził” swe dzieło4. 

Warto wspomnieć również dwa późniejsze dzieła autorstwa Mary Astell: A Se-
rious Proposal to the Ladies z 1694 r. oraz z 1700 r. Some Reflections upon Marria-
ge, gdyż wydaje się, że jest to pierwsza próba porównania ustroju państwowego 
z ustrojem rodziny, bez zapośredniczenia argumentów religijnych w odniesieniu 
do (krytycznie ujmowanej przez autorkę) sytuacji kobiet, sankcjonowanej trady-
cją. Wydaje się, że Astell „wykorzystuje pewną widoczną w tamtych czasach erozję 
władzy monarszej [...] aby wskazać, że pomimo zmian, połowa narodu jest wciąż 
ciemiężona tyranią”5. Astell zastanawia to, że „jeśli całkowite poddaństwo nie jest 
konieczne w państwie, jak może być ono niezbędne w rodzinie? Jeśli zaś w rodzi-
nie jest ono niezbędne to dlaczego nie w państwie?”. A rozwijając tę myśl, powiada: 
„jeśli zaś rozum podpowiada, że nie jest niezbędne w państwie to jak może być 
ono umacniane w przypadku rodziny?[...] a gdy wszyscy ludzie rodzą się wolni jak 
możliwym jest to, że wszystkie kobiety rodzą się niewolnikami”6. Przytacza więc 
ona typowe dla oświecenia argumenty po to, by zwrócić uwagę czytelnika na sy-
tuację kobiet: mających znaczenie tylko jako czyjeś żony lub córki, co skrajnie różni 
się od sytuacji mężczyzn – po prostu wolnych obywateli. 

3.2. Pierwsza Fala feminizmu

Pierwsza Fala feminizmu obejmuje stosunkowo długi okres: od 1792 r., w którym 
ukazała się – początkowo dostrzegana jedynie przez satyryków7 – The Vindication 
of Rights of Women (Obrona praw kobiet) Mary Wollstonecraft aż po lata 20. XX w., 
gdy wiele krajów (w tym Polska) przyznało kobietom prawa wyborcze. 

Pisząc o Wollstonecraft, K. Ślęczka zwraca uwagę, że swego rodzaju inspiracją 
dla niej była publikacja Olympe de Gouges Déclaration des droits de la famme et 
de la cittoyenne (Deklaracja praw kobiety i obywatelki), napisana prawdopodobnie 
w 1791 r. Olympe de Gouges była jedną z intelektualistek i pierwszych piszących 

4  S. Hodgson-Wrihgt, Early Feminism, [w:] S. Gamble (red.), Feminism and Postfeminism, 
Routledge, London 2001, s. 6–7.

5  Tamże, s. 15. 
6  Tamże.
7  Aby uwypuklić „nonsensy” (dotyczące wychowania i praw m.in. do edukacji dla kobiet) 

zawarte przez Wollstonecraft, powstał, anonimowo wydany, pamflet autorstwa profesora filo-
zofii z Cambridge, Tomasa Taylora pt. The Vindication of the Rights of Brutes, w którym udowad-
nia, że równie nierozumne jest domaganie się praw dla zwierząt, jak domaganie się ich dla 
kobiet. Za P. Singer, Animal liberation, Harper Collins Publisher, London 1995, s. 1; K. Ślęczka, 
Feminizm, Książnica, Katowice 1999, s. 58. 



60 Część II • Fale feminizmu zachodniego...

kobiet (artykuły i sztuki teatralne) Rewolucji Francuskiej. Ponadto domagała się 
praw dla kobiet w oparciu o uchwaloną Deklarację praw człowieka i obywatela, 
która konsekwentnie odmawiała ich kobietom. Stąd de Gouges napisała Dekla-
rację praw kobiety i obywatelki, w której apelowała: „kobieto, obudź się; dzwon ro-
zumu rozlega się już w całym wszechświecie; korzystaj ze swoich praw”8. Autorka 
dowodziła także, że jeśli kobieta może być wysłana na szafot za przekonania poli-
tyczne, to powinna również mieć prawo wpływania na rzeczywistość polityczną. 
Jak się jednak okazało, były to zbyt rewolucyjne żądania dla rewolucjonistów, 
a ich autorka została ścięta9. 

Idee głoszone przez przywódców Rewolucji Francuskiej przedostały się z cza-
sem do Anglii i zainspirowały pisarkę i filozofkę Mary Wollstonecraft. Należy jed-
nak zaznaczyć, że przez długi czas osoba autorki10 budziła większe zaintereso-
wanie niż samo dzieło, kierowane m.in. do mężczyzn, propagujące wśród nich 
w sposób niezwykle sprytny (często po prostu im schlebiając) idee równoupraw-
nienia kobiet. Początkowo zapomniana Obrona praw kobiet, stała się z czasem 
punktem odniesienia dla reformistek feministycznych, skupionych wokół póź-
niejszych formalnych organizacji. 

Wollstonecraft adresowała swe dzieło do kobiet z klasy średniej, zwłaszcza do 
matek, zaś propagowane przez nią idee nie należały do rewolucyjnych w dzisiej-
szym rozumieniu, jej propozycje nie miały bowiem na celu przekonanie kobiet, 
by opuściły zacisze domowe lub by starały się uzyskać prawa wyborcze. Wollsto-
necraft piętnuje natomiast sposób edukacji młodych kobiet. Jak zwraca uwagę 
V. Sanders, publikacja Obrony praw kobiet zostaje przyćmiona częściowo przez 
publikację Dzienników (Memoirs, 1798) męża Wollstonecraft, które zawierały wie-
le prywatnych szczegółów i informacji o wspólnym pożyciu małżeńskim, uważa-
nych w wiktoriańskiej Anglii za niemoralne11 – w efekcie jednak także owa aura 
skandalu przyczyniła się do jeszcze większej popularności dzieła Wollstonecraft.

8  Tamże. 
9  Bezpośrednią przyczyną ścięcia było napisanie artykułu, sprzeciwiającego się egzekucji 

króla i jego rodziny, opisującego takie poczynania jako niehumanitarne. Zob. S. Reynolds, Wo-
men, State and Revolution: Essays on Power and Gender in Europe Since 1789, University of Mas-
sachusetts, Amherst 1987. 

10  M. Wollstonecraft – która stanie się po latach ikoną ruchu kobiecego, a jej los jest swego 
rodzaju egzemplifikacją opresji kobiet – była niezwykle barwną postacią, walczącą nie tylko 
o przetrwanie w trudnej rzeczywistości ekonomicznej XVIII-wiecznej Anglii, ale znaczona była 
także piętnem tragicznej miłości, próbą samobójczą, małżeństwem z rozsądku i śmiercią w po-
łogu w roku 1797.

11  V. Sanders, First Wave Feminism, [w:] S. Gamble (red.), Feminism and Postfeminism, Rout-
ledge, London 2001, s. 17.
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3.2.1. Kobiety epoki wiktoriańskiej o naturze i roli kobiety

Późniejsze publikacje autorek, o których warto wspomnieć ze względu na ich 
ówczesną popularność, głosiły także potrzebę przyznania pewnych praw kobie-
tom, choć nie nawiązywały wprost do idei emancypacyjnych. Przykładem niech 
będzie twórczość Sarah Ellis, której niezwykle popularna Women of England (Ko-
biety Anglii, 1839) czy późniejsze The Mothers of England (Matki Anglii, 1842) i The 
Daughters of England (Córki Anglii, 1843) były również adresowane do kobiet kla-
sy średniej, a próbowały zainspirować kobiety do realizacji „misji”, jaką w oczach 
autorki miały być: oddanie się rodzinie i wychowanie dzieci zgodne z ideałami 
patriotycznymi12. Stąd uważa się, że Ellis postrzegała kobiety jako relative creatu-
res, czyli „istoty rodzinne/spokrewnione”, które same pozbawione są społeczne-
go znaczenia bez – wyznaczających ich status społeczny – powiązań z rodzicami, 
mężami, dziećmi. Podobne treści były dość rozpowszechnione w podręcznikach 
dla kobiet, np. w cieszącej się ogromną popularnością książce Sarah Lewis Wo-
man’s Mission (1848). Należy powiedzieć, że pewne oznaki efektów starań kobiet 
o zaistnienie jako pełnoprawni uczestnicy sfery publicznej były widoczne. Oczy-
wiście akurat w epoce długiego i uważanego za złoty wiek Anglii panowania kró-
lowej Wiktorii kobiety mogłyby czuć się dowartościowane nie tylko świadomo-
ścią tego, że to kobieta rządzi krajem, ale i pewnymi ustępstwami, np. w 1869 r. 
parlament przyznał kobietom – płacącym podatki – prawo do brania udziału 
w wyborach lokalnych – osobną kwestią było to, że niewiele takich kobiet było, 
bo niewiele z nich pracowało. Co więcej, w 1870 r. zebrano 3 miliony podpisów 
pod petycją, głoszącą potrzebę udzielenia kobietom prawa głosu, a „znajdujący 
się wtedy u władzy Benjamin Disraeli i William Gladstone ośmielili się, prezentu-
jąc propozycje zawarte w petycji, obrazić nieomal nieprzepartą niechęć królowej 
Wiktorii do ruchu kobiet”13 – jednak to także nie przyniosło spodziewanego, więk-
szego efektu. Działanie w obrębie tradycyjnego porządku społecznego, wychwa-
lającego tradycyjne, kobiece zalety powiązane w większości z macierzyństwem, 
zdawały się być nieskuteczne w walce o zwiększenie równouprawnienia kobiet.

3.2.2. Mężczyźni epoki wiktoriańskiej o naturze i roli kobiety

Pierwsza Fala jest tym okresem, w którym feministki najbardziej mogły liczyć na 
poparcie swych postulatów przez mężczyzn. Do licznego grona feministów nale-

12  Tamże, s. 18.
13  Encyclopaedia Britannica, XV edycja, 1994, vol. 12, s. 734.
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ży zaliczyć – oprócz filozofa i deputowanego J.S. Milla – także profesora ekonomii 
politycznej z Cambridge i polityka Henry’ego Fawcetta, Richarda Pankhursta czy 
Charlesa Dilke’a14. Stąd też ciekawy jest przegląd poglądów mężczyzn, dotyczą-
cych miejsca i roli kobiet w społeczeństwie oraz reakcja na postulowane przez 
feministki zmiany.

Appeal of One-Half of the Human Race, Woman, against the Pretensions of the 
Other Half, Man to Retain Them in Political, and Thence in Civil and Domestic Slavery 
(1825) jest niezwykle ciekawą publikacją, która ukazała się sygnowana nazwi-
skiem Williama Thompsona, ale ponad wszelką wątpliwość powstała we współ-
pracy i z inspiracji Anny Wheeler15, która w wielu źródłach podawana jest już jako 
jej współautorka16. Sam Thompson wspomina, że była autorką wielu anonimowo 
wydanych dzieł. Appeal... był głosem w dyskusji, zakończonej ustaleniem Reform 
Act (1832), który zabraniał kobietom udziału w życiu politycznym (wcześniej był 
to zwyczaj, ale nie prawo) oraz reakcją na zredagowanie przez Jamesa Milla (ojca 
J.S. Milla) hasła „rząd” w Encyclopaedia Brittannica, w którym to paragrafie uznał 
za niestosowne przyznanie praw politycznych kobietom17. We wstępie do Appe-
al... Thompson zamieszcza list do Wheeler, w którym podkreśla, że jest to efekt 
ich wspólnego namysłu i ma „wyrażać ich wspólny protest [...] przeciwko tzw. 

14  Zob O. Banks, Becoming a Feminist. The Social Origins of „First Wave” Feminism, Wheat-
sheaf Books, 1986, s. 170–171. Można bez trudu zauważyć, że wymienieni byli otoczeni równie 
znamienitymi kobietami – Harriet Taylor Mill, Millicent Garrett Fawcett czy Sylwią, Emmeline 
i Christabel Pankhurst. Należy jednak zaznaczyć, że udział mężczyzn w pierwszym ruchu kobiet 
jest zdecydowanie największy spośród Trzech Fal feminizmu, stąd Banks w swojej książce, po-
święconej twórcom feministycznej Pierwszej Fali, analizuje działalność 98 feministek i 18 męż-
czyzn feministów (Becoming a Feminist..., s. 106–127). 

15  Anna Wheeler (1785–1848) była Irlandką, która została wydana za mąż w wieku 15 lat 
za porywczego i uzależnionego od alkoholu Massy Wheelera. W ciągu 12 lat urodziła 6 dzieci, 
z których czwórka zmarła. Pomimo to znalazła czas na systematyczne studia myśli społecznej 
i politycznej, na podstawie książek zamawianych pocztą z Londynu. Szczególnie duże wrażenie 
wywarła na niej lektura The Vindication of Rights of Women Mary Wollstonecraft, co wspomina 
w pamiętnikach jej córka. Ucieka od męża po dwunastu latach małżeństwa, pod opiekę wuja. 
Wiedza, którą zdobyła samodzielnie, oraz wrodzona inteligencja, pozwalają jej brać udział w in-
telektualnym życiu epoki. Była przyjaciółką Roberta Owena, Jeremy Benthama, Charlesa Fourie-
ra i Flory Tristan – czyli obracała się w kręgach saint-simonistów i tam prawdopodobnie zetknę-
ła się z filozofem i socjalistą, Williamem Thompsonem. W wielu pamiętnikach (pisał o niej m.in. 
Disraeli) opisywana jest jako „bardzo mądra, ale obrzydliwie rewolucyjnie nastawiona”, odnoto-
wane są także prelekcje, jakie wygłaszała, które cieszyły się dużym uznaniem. Zob. D. Spender, 
Women of ideas and what men have done to them, Pandora, London 1988, s. 392–395.

16  Zob. D. Spender, Women of ideas and what men have done to them, Pandora, London 
1988 lub M.M. Roberts, T. Mizuta, The Reformers. Socialist Feminism, Routledge, London 1993.

17  D. Spender, Women of Ideas and What Men Have Done to Them, Pandora, London 1988, 
s. 392–395.
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systemowi moralnemu, który nie jest niczym innym jak hipokryzją [...] zaprojek-
towaną po to, by utrzymywać kobiety w niewolnictwie, niewiedzy i absolutnym 
posłuszeństwie”18. W owo niewolnictwo wprowadziła kobiety indywidualna wal-
ka o dobra materialne, tocząca się przez wieki, w której reguły współzawodnic-
twa są tak zaprojektowane, by były zbieżne z tym, co właściwe jest mężczyznom 
– i dlatego kobiety, współzawodnicząc z nimi na zasadach dopasowanych do 
potrzeb mężczyzn, z reguły rzadziej osiągają sukces. Dale Spender, pisząc o tej 
trochę zapomnianej publikacji, przytacza słowa Wheeler i Thompsona, którzy 
twierdzili, że „nawet jeśli w kwestii wiedzy, talentu i cnoty (virtue) kobiety mogą 
stać się równe mężczyznom to w kwestii niezależności, która bierze się z posiada-
nych dóbr pozostają one, na podstawie obowiązujących reguł, zawsze podrzęd-
nymi”19. Autorzy są bezwzględnymi krytykami instytucji małżeństwa, opisując 
kobietę zamężną jako uwięzionego niewolnika w domowym piekle, zaś to, co 
uchodzi za wolny wybór partnera, którego dokonują małżonkowie, w kontekście 
realiów społecznych, za objaw hipokryzji20. 

Inna wizja natury i roli kobiety w społeczeństwie została zawarta w wykładzie 
wygłoszonym 14 XII 1864 r. w Manchester Hall przez Johna Ruskina, który na-
stępnie ukazał się w druku w roku 1865, a zatytułowany był Of Queen’s Gardens. 
Ruskin porównuje w swoim wykładzie postaci kobiet znanych z wielkiej literatu-
ry, a następnie próbuje określić na podstawie owych wizji (zaczerpniętych z dzieł 
Szekspira i Scotta), jaka jest natura i funkcja kobiety, oraz czym różni się jej natura 
od natury mężczyzny. Ruskin powiada, że „jesteśmy głupcami, bez żadnego wy-
tłumaczenia, gdy mówimy o wyższości jednej płci nad drugą, tak jakby można było 
owe płci porównywać [...] gdyż każda z nich jest uzupełnieniem drugiej”21. Męż-
czyzn charakteryzuje wg Ruskina: aktywność, defensywność, progresywność, 
skłonność ku odkrywaniu, jego intelekt ma skłonność do inwencji. Mężczyzna jest 
tym, który podbija i jest zdolny do wojny. Kobietę charakteryzuje „intelekt, który 
nie jest stworzony do inwencji lecz do słodkiego: zarządzania, aranżowania i de-
cyzji. Ona widzi jakości rzeczy, ich znaczenie i miejsce”22. Celem edukacji dziew-
cząt jest uczynienie ich lovely – uroczymi, przestrzega jednak słuchacza, który my-

18  Tamże, s. 392.
19  Tamże. Dalej pisze Spender, że twierdzenie to jest nadal aktualne, bo na początku lat 80. 

XX stulecia, czyli ponad 150 lat po publikacji Appeal... według statystyk ONZ mniej niż 1% dóbr 
światowych należy do kobiet.

20  Tamże, s. 395. Jak się przypuszcza, opisy instytucji małżeństwa prawdopodobnie in-
spirowane były przeżyciami Anny, bardzo wszak doświadczonej dziejami swego nieudanego 
małżeństwa.

21  http://english.montclair.edu/stuehler/VictorianStudies/suplement/Ruskin.htm, frag- 
ment 31. 

22  Tamże, fragment 32.
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ślałby, „że można uczynić dziewczynkę uroczą jeśli nie uczyni się jej szczęśliwą”23. 
Ruskin twierdzi, że edukacja dziewcząt powinna obejmować ćwiczenia fizyczne, 
które podkreślą jej piękno i zdrowie, oraz te przedmioty, które nauczą ją empa-
tii. Poza tym ich edukacja powinna kształcić je w umiejętności wychwytywania 
„znaczenia piękna i niemożności uniknięcia praw natury”24. Ruskin powiada, że 
„mężczyzna powinien znać języki i posiąść wiedzę, której się uczy zaś kobieta po-
winna znać te same języki i tę samą wiedzę, ale tylko na tyle, aby one umożliwiły 
współodczuwanie przyjemności męża i jego najbliższych przyjaciół”25. Analizując 
wizję Ruskina, myślę, że zgadzała się ona poniekąd z twierdzeniem, że sferą dzia-
łań mężczyzn jest sfera publiczna, a kobiet – sfera prywatna, wydaje się jednak, 
że postrzegał obie sfery nie jako kontradyktyczne26, lecz jako komplementarne. 
Powiada, że „pracą mężczyzn na rzecz własnego domu jest zapewnienie mu 
utrzymania, rozwoju i obrony; rolą kobiety jest zapewnienie domostwu porząd-
ku, komfortu i uroku. Rozszerzając obie te funkcje, obowiązkiem mężczyzny, jako 
członka Zjednoczonego Królestwa, jest udział w utrzymaniu, rozwoju i obronie 
państwa. Kobiecym obowiązkiem, jako członka Zjednoczonego Królestwa, jest 
udział w porządkowaniu go, zarządzaniu i upiększaniu”27. Ruskin zwraca uwagę, 
że nauka raczej nie jest niebezpieczna dla kobiet – i jakkolwiekby nas nie śmieszyło 
współcześnie takie twierdzenie, to warto wszak pamiętać, że kobietom w tam-
tym czasie odmawiano prawa do formalnego wykształcenia uniwersyteckiego 
– autor ten zaznacza, że jedynym wyjątkiem jest teologia, która według Ruskina 
zwiodła już wiele potężniejszych, męskich umysłów. Można więc bez trudu do-
szukać się – pod warstwą uwielbienia dla swoistej urokliwości kobiet – owego 
porządku przyporządkowań obu płci wraz z ich charakterystyką zapożyczoną od 
Arystotelesa. Jedyną różnicą jest edukacja i uznanie kobiecej zdolności do myśle-
nia i tworzenia (choć z wyłączeniem teologii) – lecz ma to służyć nie pracy zawo-
dowej czy samorealizacji kobiet, ale zadowoleniu mężczyzny. Można powiedzieć, 
że spośród prezentowanych w niniejszym opracowaniu utworów Of Queen’s Gar-
dens jest najbardziej zachowawczy i różny duchem od znaczonych emancypacyj-
nym charakterem Appeal... czy powszechnie znanego Poddaństwa kobiet.

John S. Mill jest autorem, zdecydowanie najbardziej znanego spośród oma-
wianych dzieł, eseju zatytułowanego The Subjection of Women (Poddaństwo ko-
biet 1869), w którym krytykuje „zasadę regulującą stosunki dwóch płci, czyniąc 
jedną drugiej podwładną, w imię prawa [...]” – Mill uważa, że „powinna ją zastąpić 

23  Tamże, fragment 39.
24  Tamże, fragment 43.
25  Tamże, fragment 45.
26  Tamże, fragment 66–68.
27  Tamże, fragment 67–68.
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zasada doskonałej równości”28. Celem książki jest pokazanie w sposób racjonalny, 
że całkowite poddaństwo kobiet mężczyznom jest tak samo złe (lub gorsze) od 
zniesionego już niewolnictwa. Pisze on, w odniesieniu do zniesionego niewolnic-
twa i wciąż obowiązującego patriarchatu, że nie należy przypuszczać, iż „barba-
rzyńskie instytucje utrzymujące się dłużej są mniej barbarzyńskie od tych, które 
już obalono”. Problem polega na tym, że „zadowolenie, jakie sprawia posiadanie 
władzy [nad kobietą – przyp. N.K], interes osobisty, któremu ono sprzyja nie są tu 
przywilejem jednej klasy, ale korzysta z niego cały rodzaj męski”29, a stało się tak 
w społeczeństwie, gdyż „kobiety były słabsze fizycznie, stąd były w przeszłości 
podległe silniejszym mężczyznom”. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że – jak 
słusznie zauważa Mill – „ci [w tym wypadku kobiety – przyp. N.K.], których z po-
czątku siłą przymuszano do posłuszeństwa, stają się później prawem do niego 
obowiązani”30. Rozpatrując problemy kobiet oraz ich małą partycypację w sferze 
publicznej, Mill uważa, że najskuteczniejszym sposobem polepszenia ich sytuacji 
będzie zwiększenie ich dostępu do edukacji, która umożliwi im konkurowanie na 
rynku pracy, co powinno sprawić, że kobiety będą nie tylko bardziej niezależne, 
ale i związki z nimi będą bardziej partnerskie, a co za tym idzie, także bardziej 
satysfakcjonujące dla mężczyzn.

Zadanie to nie jest łatwe, gdyż trzeba pamiętać, że przez wieki „władcy kobiet 
żądali więcej niż posłuszeństwa, obrócili zatem na korzyść swych zamiarów wszel-
kie wpływy wychowania”, bowiem „wszystkie kobiety od dzieciństwa wychowy-
wane są w przekonaniu, że ideałem ich charakteru jest zupełne przeciwieństwo 
z charakterem mężczyzny; są tak kształtowane, żeby nie miały własnej woli, aby 
się własnym nie kierowały życzeniem lecz ulegały woli cudzej”31. Jeżeli wolność 
kobiety jest ograniczona do wybrania sobie męża (a i to niekoniecznie jest jej 
wolny wybór), który na resztę życia będzie jej prywatnym władcą, to nie ma się co 
dziwić, że kobiety wyspecjalizowały się nie w myśleniu krytycznym i działaniu – 
postrzeganych jako nieatrakcyjne u kobiety – a w uwodzicielskich sztukach. We-
dług Milla jest to także przyczyna tego, że jest niewiele kobiet, z którymi w ocenie 
mężczyzn rozmowa byłaby satysfakcjonująca, a niepochlebne zdanie mężczyzn 
dotyczące kwestii zdolności intelektualnych kobiet utrwalone zostało za sprawą 
wyolbrzymiania, niezrozumiałych dla racjonalnego mężczyzny, dziwnych obja-
wów emotywnej strony kobiecej osobowości32. 

28  J.S. Mill, Poddaństwo kobiet, Znak, Kraków 1995, s. 285.
29  Tamże, s. 293–294.
30  Tamże, s. 287.
31  Tamże, s. 298.
32  Mill opisuje to w sposób powściągliwy, ale zapewne chodzi tu o tajemnicze choroby nę-

kające kobiety z wyższych sfer (wapory, globusy, ataki melancholii czy histerii) obecne w świa-
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Inne kanony socjalizacji kobiet i mężczyzn sprawiają, że nawet analizując ko-
biece pisarstwo, Mill stwierdza, że „większość tego, co kobiety piszą o płci swojej, 
jest tylko pochlebstwem dla mężczyzn [...] wiele kobiet zaś idąc jeszcze dalej, roz-
powszechnia pojęcie o poddaństwie płci swojej, których serwilizm przewyższa 
nawet miarę życzeń każdego mężczyzny, z wyjątkiem najpospolitszych”33. 

Mill nie żąda dla kobiet ani specjalnego traktowania, ani faworyzowania ich 
przy zatrudnieniu – uważa, że są to kwestie, które rozstrzygnie wolny rynek, bo 
kobiety, jak każdy jego uczestnik, by odnieść sukces, będą dążyć do czynienia 
„tego, w czym są najlepsze a zachęci je [do tego – przyp. NK] wolna konkuren-
cja”34. Zrównanie praw kobiet i mężczyzn jest, według Milla, jedyną drogą dla po-
stępu społeczeństwa i konsekwencją implementacji myśli oświeceniowej.

Szczególnie zestawienie wizji Ruskina – snującego swą romantyczną opo-
wieść o związkach kobiety i mężczyzny na bazie średniowiecznej wyobraźnio-
wości i Milla, racjonalnie i chłodno rozpatrującego opresję kobiet w tradycyjnym 
społeczeństwie35 – może wydawać się skrajnie rozbieżne, choć ich publikacje 
dzieliły jedynie cztery lata. Porównując zaś wcześniejszy – a więc w ocenie wielu 
bardziej nowatorski i odważny – Appeal of One-Half of the Human Race, Woman, 
against the Pretensions of the Other Half, Man, który inspirowany był ideami so-
cjalizmu utopijnego saint-simonistów, autorstwa Thompsona (i Anny Wheeler) 
z The Subjection of Women, autorstwa Milla (i Hariett Taylor), należy się zastano-
wić nad przyczyną tego, że pierwszy jest prawie całkowicie nieznany, drugi zaś 
znany powszechnie – choć wspólna jest im krytyka instytucji małżeństwa oraz  
 

domości społecznej. Historyczne studium poglądów na owe przypadłości kobiet wraz z szoku-
jącymi niekiedy „remediami” (np. podwieszanie pacjentki do góry nogami, by ponoć wędrująca 
rozszalała macica, która podeszła do gardła i dusi pacjentkę, wywołując atak histerii – mogła 
wrócić na swoje miejsce), stosowanymi na przestrzeni wieków, można znaleźć w E. Trillat, Histo-
ria histerii, Ossolineum, Wrocław 1993.

33  J.S. Mill, Poddaństwo kobiet, s. 309.
34  Tamże, s. 310.
35  Być może oba stanowiska były odbiciem odmiennych relacji autorów z kobietami – 

w obu przypadkach niełatwymi. Jak podaje Sanders, małżeństwo Ruskina z Euphemią Gray 
było całkowitą porażką i zakończyło się jego unieważnieniem, po czym autor ten zakochał się 
w swojej dziewięcioletniej uczennicy Rose La Touche – być może to właśnie było bazą do snucia 
na poły bajkowych, na poły średniowiecznych wizji edukacji i roli społecznej kobiety-kwiatu. 
Związek Milla z Hariett Taylor również był trudny, jednak intelektualnie niezwykle inspirujący. 
Hariett Taylor w momencie, gdy poznała Milla, była mężatką, stąd też filozof musiał czekać wiele 
lat, zanim (po śmierci męża wybranki) poślubił ją w roku 1851. Feministki twierdzą, że właśnie 
od niej przejął on swe, jak na owe czasy niezwykle postępowe, przekonania dotyczące opresji 
kobiet. Zob. V. Sanders, First Wave Feminism, [w:] S. Gamble (red.), Feminism and Postfeminism, 
Routledge, London 2001, s. 18–19.
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uznanie dla intelektualnych możliwości kobiet, które powinny zaowocować pra-
wami wyborczymi i większą samodzielnością w życiu publicznym. Zastanawiając 
się nad tą kwestią, Dale Spender uważa, że Appeal... zasługuje na taką samą, jeśli 
nie większą, uwagę co Poddaństwo kobiet, a nieznajomość pierwszego i popular-
ność drugiego spowodowana jest raczej powiązaniem pierwszego z niszowym 
współcześnie wpływem myśli socjalistycznej, a drugiego z liberalizmem36. 

3.2.3. Dlaczego kobiety zaczęły upominać się o swoje prawa w XIX w.?

Przyczyn, które najczęściej wskazuje się, jako mające wpływ na szczególny roz-
kwit działalności kobiet w XIX w., upatruje się w rozpowszechnieniu idei równości 
i wolności ewokowanych zarówno przez Rewolucję Francuską, jak i amerykański 
ruch abolicjonistyczny, w którego szeregach było wiele kobiet. Aktywistki abo-
licjonistyczne, mając doświadczenie w działalności na rzecz uwłasnowolnienia 
Afro-Amerykanów, z równym zaangażowaniem włączyły się w walkę o równo-
uprawnienie kobiet. Można powiedzieć, że zarówno Rewolucja Francuska, jak 
i ruch na rzecz wyzwolenia Afro-Amerykanów stanowiły podwaliny tego, co dziś 
nazywamy społeczeństwem obywatelskim. W świetle tego, że upowszechniła się 
nowa kategoria – „obywatel”37, która dawała prawo udziału w sferze publicznej 
w sposób niezależny od stanu posiadania, kobiety zaczęły odbierać coraz bole-
śniej, nieodczuwalny wcześniej, „brak” owych praw. Była to zapewne jedna z przy-
czyn intensyfikacji działań na rzecz uzyskania praw wyborczych, dających poczu-
cie współdecydowania. Ważne były też procesy urbanizacji i industrializacji, które 
wpłynęły na zmianę struktury społecznej. W zależności od klasy społecznej, do 
której przynależała dana kobieta, migracja do miasta miała dla niej różne skutki. 
„Z jednej strony kobiety zyskiwały dostęp do większej ilości dóbr materialnych, do 
literatury, opieki medycznej, szkół i wszelkiego typu społecznych udogodnień, ale 
jednocześnie przeniesienie ośrodka produkcji »poza dom« sprawiło, że zamężne 
kobiety klasy średniej nie miały specjalnie czym się zająć. Przeciwnie do kobiet  
 

36  J.S. Mill, Poddaństwo kobiet, s. 394.
37  „Tak jak wcześniejsze formy [starożytnej Grecji i Rzymu – przyp. N.K.] »obywatelskość« 

wypracowana przez Rewolucję Francuską była skonstruowana tak, że kobiety były eliminowane. 
Klasa społeczna i rasa były również czynnikami wykluczającymi z wczesnych koncepcji dotyczą-
cych obywatelstwa. Carol Pateman łączy »społeczny kontrakt« (social contract) republikańskie-
go »braterstwa« rewolucyjnej Francji z »płciowym kontraktem« (sexual contract), który dawał 
mężczyźnie prawo do rządzenia i reprezentowania kobiet i dzieci w sferze publicznej”. Zob. 
C. Pateman, The Sexual Contract, Polity Press, Cambridge 1988 oraz Ch. Kramarae, D. Spender 
(red.), Routledge International Encyclopedia of Women, Routledge, London 2000, s. 179.



68 Część II • Fale feminizmu zachodniego...

z klasy robotniczej: one miały zdecydowanie za dużo pracy i to za bardzo małe 
wynagrodzenie38. 

Dlatego można powiedzieć, że kobiety z klasy średniej miały wybór: mogły 
stać się dekoracją i bezosobowym wsparciem męża – co jawiło się jako mało za-
dowalające w intelektualnie wolnej społeczności miejskiej, w której coraz więk-
szy nacisk był kładziony na odnoszenie sukcesu – bądź, niejako w zastępstwie 
uciskanych kobiet z niższych klas społecznych, postrzeganych jako najsłabsze 
ofiary przemian ekonomicznych, podjąć działania, które doprowadzą do popra-
wy warunków życia kobiet z klasy robotniczej, a jednocześnie wpłyną na sytuację 
i postrzeganie kobiet klasy średniej”39. 

Migracja do miast ludzi z obszarów wiejskich spowodowała większą konku-
rencję na rynku pracy, ale nie wszyscy przybysze byli w stanie sprostać nowej 
rzeczywistości ekonomicznej; wielu po przeprowadzce do miasta pogrążało się 
w biedzie, zasilając szeregi bezdomnych. Stąd, niejako w odpowiedzi na dra-
matyczne położenie nowych mieszkańców miast, zwłaszcza osób chorych czy 
sierot, pozbawionych wsparcia tradycyjnych wspólnot, rozwinęła się działalność 
charytatywna, w której głównie działały kobiety z klasy średniej, a osiągane efek-
ty utwierdzały je w poczuciu „mocy”, która może wiele zmienić w życiu społecz-
nym. 

Zachodzące przemiany ekonomiczne spowodowały zmiany w strukturze 
klas społecznych oraz utratę tradycyjnej funkcji kontroli społecznej, jaką miały 
wspólnoty lokalne i religijne. „To nie pozostawało bez wpływu na zwyczaje od-
noszące się do instytucji narzeczeństwa i małżeństwa. Podczas, gdy mężczyźni 
z klasy średniej (middle-class) zaczęli odwlekać zawarcie małżeństwa i posiada-
nie potomstwa aż do czasu, gdy osiągną dla siebie i przyszłej żony wyższy, wła-
ściwy klasie średniej poziom życia, mężczyźni z klasy robotniczej (working class) 
zawierali małżeństwo właśnie po to, by zapewnić sobie zwiększenie dochodów 
poprzez włączenie do nich środków płynących z pracy żony i dzieci”40. Dlate-
go, na co zwraca uwagę Bolt, niezamężne kobiety klasy średniej, których przy-
bywało, oraz kobiety z klasy robotniczej – dodatkowo zwiększały i tak dużą ze 
względu na migrację ludności do miast, konkurencję na rynku pracy. Dostarcza-

38  Należy przypomnieć, że kobiety zatrudniane jako robotnice w fabrykach (podobnie jak 
dzieci) postrzegane były jako mniej wydajna, a więc „słabsza/gorsza” siła robocza, stąd były one 
dużo gorzej opłacane niż mężczyźni. Jednocześnie obowiązki związane z gospodarstwem do-
mowym i opieką nad dziećmi pozostawały domeną kobiet – dlatego przez feministki uważane 
były one za najsłabsze ofiary przemian ekonomicznych, związanych z uprzemysłowieniem.

39  Ch. Bolt, The Women’s Movement In the United States and Britain from the 1790s to the 
1920s, Harvester Wheatsheaft, Prentice Hall 1993, s. 42.

40  Tamże.
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ły one argumentów konserwatystom41, którzy obwiniali kobiety, sprzeciwiające  
się swej „domowo/rodzinnej” naturze, o pogarszanie sytuacji ekonomicznej męż-
czyzn. Jednocześnie zaś mężczyźni, wychodząc do pracy poza domem „czuli się 
coraz mniej pewnie w rodzinie, w porównaniu do czasów »ekonomii rodzinnej« 
(family economy)”42.

Generalnie pozycja kobiet w Anglii XIX w. była nieporównanie słabsza niż 
mężczyzn. Jednocześnie w Anglii, jako „ojczyźnie” rewolucji przemysłowej, spo-
łeczeństwo najszybciej ulegało przemianom, stąd najwięcej uwagi w dalszej 
części poświęcone zostanie opisowi angielskiego feminizmu Pierwszej Fali, zaś 
feminizm amerykański i francuski tego okresu omówiony będzie w osobnych pa-
ragrafach.

Warto też zauważyć, że dzięki rozwojowi technik drukarskich, które umożli-
wiły popularyzację książek i gazet, fakty z życiorysów aktywistek kobiecych – np. 
Wollstonecraft – były równie popularne wśród czytelniczek, jak ich dzieła. Działo 
się tak, gdyż jak się wydaje, na życiorysy owych pisarek często składały się proble-
my dotykające wiele kobiet: niemożność samodzielnego decydowania o sobie, 
brak niezależności finansowej, małżeństwa aranżowane, przemoc domowa etc. 
Za sprawą gazet i wydawnictw zwartych zaczęły się tworzyć zalążki sfery publicz-
nej, a kobiecymi agorami wymiany myśli stały się – popularne do dziś w Wielkiej 
Brytanii – reading clubs, czyli kluby czytelnicze, których członkinie zbierały się 
w regularnych odstępach czasu w celu wspólnego omawiania czytanych książek. 
Było to ważne przekroczenie przestrzeni prywatnej i wyjście ku temu, co wspól-
ne, a jednocześnie prowadziło to do tworzenia się nowych, pozarodzinnych sieci 
wspierających kobiety. 

Można się zgodzić z tezą Sanders, która twierdzi, że „XIX-wieczny feminizm 
rozwijał się często jako odpowiedź na typowe kobiece problemy na jakie napoty-
kały w życiu kobiety”43 – do nich zaś należały: zrównanie praw kobiet i mężczyzn 
w małżeństwie, prawo kobiet do występowania o rozwód, prawo do posiadania 
przez kobiety zamężne własnych dóbr materialnych, kwestie zakazu matkom 
kontaktu z dziećmi w sytuacji separacji małżeńskiej, która na wniosek męża była 

41  Konserwatyzm typowej rodziny wiktoriańskiej przejawiał się m.in. w założeniu, że „ła-
godnością i skromnością dziewczyna powinna przyciągnąć odpowiedniego kandydata – czło-
wieka na dobrej posadzie z zadowalającymi dochodami i perspektywami na przyszłość. Jeśli 
się jej to nie powiedzie, może marzyć w najlepszym wypadku o posadzie guwernantki w domu 
na wyższym finansowym i towarzyskim poziomie. Żadna inna praca nie jest odpowiednia dla 
przyzwoitej panienki”. Zob. G. Bidwell, Bunt długich spódnic, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 
1972, s. 17.

42  Ch. Bolt, The Women’s Movement In the United States and Britain from the 1790s to the 
1920s, Harvester Wheatsheaft, Prentice Hall 1993, s. 43.

43  G. Bidwell, Bunt długich spódnic, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1972, s. 16.
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orzekana przez sądy. Działalność kobiet była wieloaspektowa: jedne pisały o pro-
blemach, sposobach ich zwalczania na niwie prawnej, w edukacji oraz, głosząc 
odczyty, próbowały zmienić postawy (wobec) kobiet (zob. 4.2.4 i 4.2.5), inne  
zaś działały w sposób niekiedy szokujący dla społeczeństwa tamtych czasów 
(zob. 4.3), by za sprawą skandalu zwrócić uwagę społeczną na problemy kobiet. 

3.2.4 Działania na rzecz zmian regulacji prawnych

Procesy związane z urbanizacją sprawiły, że miasta stały się ośrodkami życia 
kulturalnego w Anglii XIX w. Środowisko miejskie zdaje się sprzyjać szybszemu 
przepływowi idei oraz ułatwiać (choćby ze względu na bliskość przestrzenną) ko-
munikowanie się, co było także udziałem aktywistek kobiecych, których działal-
ność ulegała stopniowej intensyfikacji. Dobrym tego przykładem może być tzw. 
sprawa Caroline Norton. 

Dzięki determinacji nagłośniła ona historię swego nieszczęśliwego małżeń-
stwa i całkowitej niemożności obrony, w sytuacji szkalującego ją oskarżenia, 
wniesionego przez męża oraz orzeczonej sądownie separacji, w wyniku której 
została ona odizolowana od dzieci. Jednak za sprawą nowatorskiego sposobu 
wykorzystania rozwijających się mediów (prasa) udało się jej wykorzystać swoją 
historię jako przykład w kampanii społecznej, ukazującej niekorzystną sytuację 
prawną kobiet. Norton była także autorką pamfletów, wydawanych pod pseu-
donimem Pearce Stevenson, a z czasem zaczęła też regularnie publikować swoje 
artykuły w prasie. 

Sytuacja kobiet w Wielkiej Brytanii była regulowana Komentarzem Sir Willia-
ma Blackstone’a do Praw Anglii z roku 1765, który głosił, że „byt materialny oraz 
prawny kobiety jest zależny, wcielony i scalony z bytem męża, pod którego 
skrzydłami, opieką i osłoną wykonuje ona wszystko”44. Stąd też, zarówno kobiety, 
jak i dzieci, były zdane na całkowitą zależność od ojca i męża. W wyniku działań 
Caroline Norton zostało zmodyfikowane prawo, regulujące kwestię opieki nad 
potomstwem, lecz sama Norton nie odzyskała możliwości kontaktu ze swoimi 
dziećmi, gdyż zostały one wywiezione przez ojca do Szkocji, gdzie Infant Custody 
Act z 1839 r. nie sięgał.

Kolejną kwestią prawną, często dotykającą kobiety, która także została nagło-
śniona i zmieniona za sprawą historii problemów małżeńskich Caroline Norton, 
były sprawy finansowe w małżeństwie. Norton stała się aktywistką, która często 
publikowała swoje prace w wyniku czego zyskała niezależność finansową. Mąż, 
który zgodnie z prawem był zobowiązany łożyć na jej utrzymanie, nie robił tego 

44  G. Bidwell, Bunt długich spódnic, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1972, s. 20.
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od dawna, lecz gdy Norton zaczęła dysponować własnymi środkami finansowy-
mi, pochodzącymi z jej własnej pracy, mąż zaczął rościć sobie do nich prawo, gdyż 
zgodnie z obowiązującym prawodawstwem to mąż był prawnym właścicielem 
majątku (a więc i dochodów) żony. Dlatego też Norton wróciła do sądu, by wal-
czyć o prawa zamężnych kobiet do własności. Choć Norton nie postrzegała siebie  
jako feministki, to jej wkład w poprawienie prawodawstwa, regulującego pozycję 
kobiet w społeczeństwie oraz publikacja English Laws for Women in the Nineteenth 
Century (1854) zbiegły się z inną, ważną dla ruchu kobiet, opublikowaną w tym sa-
mym roku książką, tj.: Brief Summary in Plain Language of the Most Important Laws 
of England Concerning Women, autorką której była znana aktywistka społeczna, 
Barbara Leigh-Smith Bodichon. Zapoczątkowana w 1856 r. akcja zbierania podpi-
sów pod petycją w sprawie nowych regulacji, zabezpieczających prawa kobiet do 
posiadania dóbr materialnych, była pierwszym w historii, uwieńczonym sukcesem, 
zorganizowanym działaniem na rzecz poprawy sytuacji prawnej kobiet: zebrano 
26 000 podpisów kobiet, popierających postulaty zawarte w petycji, której efektem 
było nadanie kobietom zamężnym, wprawdzie ograniczonego, prawa do posiada-
nia i dysponowania własnymi dobrami materialnymi. Wprowadzał je Matrimonial 
Causes Act z 1857 r. W wyniku dalszych prac nad prawodawstwem w tej kwestii 
w 1870 r. weszły w życie przepisy mówiące, że kobieta ma prawo dysponowania swo-
imi zarobkami oraz dziedziczonymi przez nią dobrami osobistymi – wszystko inne 
nadal należeć miało do męża. Zmiana prawodawstwa była ważna, nie tylko jako 
krok w kierunku emancypacji kobiet, ale także nadawała sens ich pracy zarobkowej, 
uniezależniała od woli partnera, sprawiła, że zaczęły być traktowane jako osoby, 
mogące zdobyć się na niezależność. Jednocześnie prawo do posiadania i zarządza-
nia własnym majątkiem było ważnym krokiem w kierunku obywatelstwa kobiet i to 
zarówno w ujęciu starożytnych koncepcji obywatelstwa, dla których „posiadanie 
własności” było warunkiem bycia obywatelem (tylko osoba posiadająca swe dobra 
w granicach polis będzie owym polis zarządzać z należytą pieczołowitością, gdyż 
jego pomyślność gwarantuje bezpieczeństwo dóbr indywidualnych), jak i współ-
czesnego rozumienia owego pojęcia, np. w koncepcji T.H. Marshalla, dla którego 
niezbywalnym komponentem idei obywatelstwa jest jego element społeczny, ro-
zumiany jako „dostęp do pełnego zakresu praw do dóbr ekonomicznych i bezpie-
czeństwa oraz prawa do pełnego (sprawiedliwego) dziedzictwa społecznego oraz 
do życia na poziomie cywilizacyjnym, przeważającym w społeczeństwie”45. 

45  T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, Cambridge University Press, Cambridge 1950, 
s. 10–11.
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3.2.5 Kwestia zatrudnienia kobiet

Należy stwierdzić, że lata 50. XIX w. były niezwykle istotne w procesie zmiany 
sytuacji kobiet w Anglii, a – jak się wydaje – jedną z najważniejszych przyczyn 
tej zmiany było to, że coraz więcej kobiet (także z klasy średniej) było zaintereso-
wanych podjęciem pracy, zamiast tradycyjnym, szybkim ożenkiem – do tej pory 
pracowały tylko te kobiety, które przymusiła do tego sytuacja ekonomiczna ro-
dziny. Wiele kobiet, niemających wykształcenia i zmuszonych przez okoliczności 
życiowe do pracy zarobkowej, wykonywało nieskomplikowane prace, związane 
z prowadzeniem domu: jako służące, praczki, prasowaczki, kucharki. Kobiety le-
piej wykształcone, rekrutujące się z zubożałej arystokracji lub klasy średniej, pra-
cowały najczęściej jako nauczycielki lub guwernantki. 

Praca – jako wyraz nieprzymuszonego wyboru lub jako droga osiągnięcia oso-
bistego spełnienia – nie była postrzegana jako właściwa dla kobiet. Natomiast ko-
biety, którym umożliwiono dostęp do edukacji, chciały pracować, a to uwidoczniło 
kolejny problem: liczba miejsc pracy, dostępna dla kobiet na rynku, była bardzo 
ograniczona.

Pierwszą grupą działającą na rzecz poprawy sytuacji zawodowej kobiet było 
tzw. Koło Langham Place46, którego nazwa została wzięta od miejsca spotkań 
aktywistek na placu Langhman pod numerem 19 w Londynie. Do owej grupy 
należały m.in. Barbara Leigh Smith Bodichon47, Bessie Rayner Parkes autorka Re-

46  Artykuły oraz skróty prac autorstwa Barbary Leigh Smith Bodichon, Bassie Rayner Parkes, 
Elizabeth Blackwell i innych aktywistek skupionych w grupie działającej przy Langham Place 19 
w Londynie można znaleźć w Barbara Leigh Smith Bodichon and the Langham Place Group, Lacey 
C.,A., Routledge & Kegan, Paul, London 1986. 

47  Warto wspomnieć Barbarę Leigh Smith Bodichon (1827–1891) jako jedną z najciekaw-
szych kobiet epoki wiktoriańskiej. Pochodząca z nietuzinkowego domu, osierocona przez matkę 
w wieku 7 lat, była wychowywana – niestandardowo jak na owe czasy – przez ojca, który uznał, 
że córce należy się takie samo wykształcenie, jak synom. Barbara poza tym, że otrzymała staran-
ną edukację, została zaopatrzona przez ojca w roczną pensję zapewniającą jej niezależność. Jej 
brat Ben studiował w Cambridge, lecz ona, jako dziewczyna, nie mogła studiować na tej uczelni. 
Podjęła studia na jedynej dostępnej kobietom Badford Square Ladies College, gdzie zajmowała 
się sztuką, ale też studiami z zakresu ekonomii politycznej i prawa. Jako artystka, członkini sto-
warzyszenia prerafaelitów zyskała uznanie m.in. J. Ruskina czy D.G. Rossettiego, oprócz tego 
działała na rzecz poprawy losu kobiet i zwiększenia dostępności edukacji. W ramach podróży 
poślubnej udała się z mężem, Eugenem Bodichonem, do USA, gdzie odbyli wiele nieformal-
nych spotkań z amerykańskimi feministkami oraz badali sytuację amerykańskich niewolników. 
Po powrocie obserwacje swe zawarła w American Diary. Była nie tylko aktywistką społeczną, ale 
i przyjaciółką George Eliot, Elizabeth Blackwell – pierwszej kobiety z tytułem doktora fizyki czy 
Henry Fawcetta. W ostatnich latach życia skupiła się na działalności lokalnej, otwierając Sca-
lands Night School dla biednych. W testamencie zapisała Griton College w Cambridge, którego 
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marks on the Education of Girls (1854), które razem założyły „The English Woman’s 
Journal”, ukazujący się w latach 1858–1864, później zmieniony na „The English-
women’s Review” oraz założone w 1859 r. Towarzystwo Na Rzecz Promowania 
Zatrudnienia Kobiet (Society for the Promoting of the Employment of Woman)48. 
Kwestia zatrudnienia była poważnym problemem, gdyż badania przeprowadzo-
ne w 1851 r. wykazały, że około 30% Angielek w wieku 20–40 lat było niezamęż-
nych – potencjalnie więc były to kobiety poszukujące pracy. Trwała dyskusja, co 
z nimi począć, a jednym z głosów był artykuł Harriet Martineau Female Industry 
z roku 1859, opublikowany w „Edinburgh Review”, w którym wykazywała poten-
cjalną ogromną przydatność kobiet na rynku pracy oraz piętnowała zamykanie 
kobietom możliwości pracy w wielu profesjach, takich jak medycyna czy prawo. 
Artykuł Martineau był jednym z ważnych głosów w dyskusji, a jego celem było 
ukazanie kobiet zdolnych nie tylko do małżeństwa i wychowywania dzieci, ale 
też do samodzielności, której warunkiem było zdobycie pracy. Wiele osób bo-
wiem było zwolennikami poglądu, że kobieta niezamężna jest „zbędna” – takie 
stanowisko prezentował m.in. W.R. Greg w artykule: Why are Women Redundant 
(opublikowanym również na łamach „Edinburgh Review” 1862), w którym pro-
ponował, aby wysłać 500 tysięcy niezamężnych kobiet na terytoria brytyjskich 
kolonii, aby umożliwić im zamążpójście, zamiast żywić je na Wyspach49.

3.3 Historia działań na rzecz uzyskania przez kobiety praw 
wyborczych w wybranych krajach

3.3.1 Wielka Brytania

Wydaje się, że warto poznać bardziej szczegółowo historię działań Angielek na 
rzecz nadania praw politycznych kobietom, gdyż na ich przykładzie zaobser-

była jedną z założycielek i sponsorek, ogromną na owe czasy sumę 10 000£, która zapewniła 
stabilność finansową tej pierwszej żeńskiej uczelni. Ofiarowane pieniądze pochodziły ze sprze-
daży jej obrazów – co świadczyć może o skali jej sukcesu jako twórczyni. Jednak w miejscowo-
ści, gdzie zmarła i została pochowana, do kwietnia 2000 r. nie było żadnej wzmianki o niej: ani 
w przewodniku po kościele, gdzie w krypcie została pochowana, ani na jej dawnej posiadłości, 
którą w czasie, gdy żyła w Scalands, odwiedzało wielu jej znamienitych przyjaciół. Lokalne wła-
dze dopiero w 2000 r. na wniosek Heleny Wojtczak umieściły stosowne informacje. Zob. www.
girtoncollege.cam.ac.uk oraz H. Wojtczak, English Social History: Women of Nineteenth-Century 
Hastings and St. Leonard, www.victorianweb.org/gender/wojtczak/bodichon.html. 

48  G. Bidwell, Bunt długich spódnic, Wydawnictwo „Śląsk”,  Katowice1972, s. 22–23.
49  Tamże, s. 23. 
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wować można, jak wiele poświęcenia niekiedy wymagała od kobiet owa wal- 
ka, jak bardzo były zdeterminowane i w jak skomplikowanej sytuacji politycznej 
działały.

W 1865 r. zostaje założone Kensington Society, rodzaj klubu dyskusyjnego, 
którego założycielkami było 11 kobiet (m.in.: Barbara Leigh Smith Bodichon, 
Emilly Davies, Harriet Taylor), z których 9 było niezamężnych. Założycielki inte-
resowało intensyfikowanie działalności kobiet w takich dziedzinach, jak edu-
kacja czy medycyna, a spośród organizowanych przez nie spotkań i odczytów 
jeden poświęcony był prawom wyborczym kobiet. Efektem tych rozważań była 
petycja w sprawie przyznania kobietom praw wyborczych, złożona w 1866 r. na 
ręce J.S. Milla i Henryego Fawcetta50. Mill przedstawił ją jako część Reform Act, 
który został odrzucony 196 głosami (za było 73 deputowanych) w Izbie Gmin. 
Rozczarowane tą porażką kobiety założyły London Society for Women’s Suffrage, 
wkrótce zaś w dużych miastach Anglii powstało wiele podobnych grup, z któ-
rych siedemnaście w roku 1887 utworzyło National Union of Women’s Suffrage 
Societies (NUWSS). Przewodniczącą została Lidia Becker, przywódczyni grupy 
z Manchesteru, zaś po jej śmierci NUWSS przewodziła Millicent Fawcett. Działal-
ność skupiała się na organizowaniu wieców, spotkań z politykami propagujący-
mi ideę przyznania praw wyborczych kobietom, ale też miała pomagać w zwal-
czaniu niewolnictwa czy naciskać na rząd, aby położył kres zdyferencjonowaniu 
zarobków kobiet i mężczyzn, zatrudnionych w przemyśle – w tej ostatniej kwestii 
główną aktywistką była Clementina Black. 

Jednak wobec braku spektakularnych sukcesów NUWSS w roku 1903 Emme-
line Pankhurst, przewodnicząca Unii w Manchester, ogłasza utworzenie nowego 
ugrupowania, o – można powiedzieć – bardziej zdecydowanym charakterze, na-
zwanego Woman’s Social and Political Union (WSPU). 

Oba te ugrupowania, walcząc o sprawę kobiet, jednocześnie ze sobą konku-
rowały na niwie wpływów politycznych i zdolności przyciągania uwagi opinii pu-
blicznej. Jednym z rozstrzygających wydarzeń były wybory parlamentarne z roku 
1905, które pierwszy raz wygrała Partia Liberalna. NUWSS popierała ją czynnie 
w trakcie kampanii wyborczej, wiedziona przeświadczeniem, że liberałowie wy-
pełnią swe obietnice i poprą starania o prawa wyborcze kobiecych aktywistek. 
Tak się nie stało, mimo że Millicent Fawcett była znana i popularna w kręgach 
liberalnych polityków, stąd też w roku 1912 podczas kampanii wyborczej NUWSS 
popierała Partię Pracy. 

W 1905 r. zauważalne staje się także spadające zainteresowanie mediów spra-
wą kobiet, a aktywistkom jest coraz trudniej drukować cokolwiek, stąd – w celu 

50  C.A. Lacey, Barbara Leigh Smith Bodichon and the Langham Place Group, Routledge 
& Kegan Paul, London 1986, s. 7.
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przyciągnięcia uwagi mediów i opinii publicznej – WSPU na czele z Emmeline Pan-
khurst decyduje się na zastosowanie nowych środków w walce o prawa kobiet. Rok 
1908 to czas rozbijania przez „suffragettes” szyb wystaw sklepowych, 30 VI 1908 r. 
organizują marsz na Dawning Street, gdzie wrzucają przez okna do domu premiera 
niewielkie kamyki. W czasie tej demonstracji 27 kobiet zostaje aresztowanych i ze-
słanych do więzienia Halloway. Inną akcją była zorganizowana 13 X 1908 r. demon-
stracja, podczas której uczestniczki próbowały wedrzeć się do Izby Gmin podczas 
obrad – w efekcie szarpaniny i niemożności usunięcia demonstrujących aresztowa-
no 24 kobiety. Społeczeństwo było porażone relacjami gazet o podejmowanych 
akcjach i ich następstwach: wyrokach po raz pierwszy w historii skazujących ko-
biety za akty agresji. Jednocześnie media nazywają działaczki WSPU „suffragettes” 
dla odróżnienia ich od umiarkowanych i nastawionych na negocjowanie zmian 
„suffragist’51. W roku 1909 jedna z „suffragettes” – Marion Dunlop – po tym, jak zo-
staje aresztowana, podejmuje w więzieniu strajk głodowy. W obawie, by umierając 
z głodu, nie stała się ikoną ruchu propagującego zakłócanie porządku społeczne-
go, władze postanawiają ją uwolnić – natychmiast staje się to procedurą „standar-
dową” aresztowanych „suffragettes”, które odmawiając pożywienia, skłaniają wła-
dze do karmienia ich siłą. Opisy tej rozdzierającej procedury budzą współczucie 
społeczne, co nie jest po myśli władz. W 1913 r., w którym „suffragettes” spaliły dwa 
domy deputowanych, najsilniej zwalczających ideę nadania kobietom praw wy-
borczych, uchwalony zostaje tzw. Cat and Mouse Act, mówiący, że głodującą więź-
niarkę należy zwolnić, gdy jej życie i zdrowie z powodu prowadzonej głodówki jest 
zagrożone i natychmiast ponownie zaaresztować, gdy tylko wydobrzeje.

Należy stwierdzić, że obie organizacje działające na rzecz „sprawy kobiet” róż-
nił nie tylko styl działania, ale i polityczne sympatie: WSPU z racji tego, że należało 
do niej wiele robotnic, były blisko ze Związkami Zawodowymi i ideologią socjali-
styczną, zaś NUWSS, której członkinie pochodziły z klasy średniej, z Partią Pracy. 
Obie frakcje odróżniała także ich wielkość: do WSPU w czasach największej świet-
ności należało ok. 2000 kobiet, zaś do NUWSS w 1914 r. należało blisko 100 000 
kobiet, skupionych w około 500 lokalnych klubach. Obie organizacje różniły się 
też stanowiskami, zajmowanymi wobec poszczególnych wydarzeń, czego do-
brym przykładem jest różna reakcja na fakt przystąpienia Wielkiej Brytanii do 

51  K. Ślęczka, podążając za rozróżnieniem nazw uczestniczek tych dwóch odłamów dzia-
łaczek, nazywa uczestniczki ruchu „umiarkowanego” (NUWSS) reformistkami, a podejmującego 
skrajne środki (WSPU) w walce o prawa kobiet sufrażystkami. Podobne rozróżnienie można 
znaleźć np. w A. Foreman, Femininity as Alienation, Women and the Family in Marxism and Psy-
choanalysis, Pluto Press, Londyn 1978, s. 139. Pokazując różnicę w sposobach działania obu 
grup, Ślęczka stwierdza, że społeczeństwo bało się tych ostatnich, których najbardziej zawzięte 
przedstawicielki stanowiły Emmeline i jej dwie córki: Sylvie i Christabel Pankhurst. Zob. K. Ślęcz-
ka, Feminizm, Książnica, Katowice 1999, s. 60.
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I wojny światowej w dniu 4 VIII 1914 r. NUWSS ogłosiło zawieszenie działań boj-
kotujących i krytykujących działania rządu, ale jednocześnie, w związku z faktem, 
że wiele z działaczek było także pacyfistkami, nie były specjalnie zaangażowane 
w działalność patriotyczną, lecz raczej w tę o profilu pomocy charytatywnej i hu-
manitarnej. Natomiast WSPU, której w roku 1914 ok. 1000 aktywistek było uwię-
zionych, głównie za niszczenie mienia publicznego, postanowiło zawrzeć układ 
z rządem: w zamian za zwolnienia z więzień członkinie WSPU zaangażowały się 
aktywnie w krzewienie patriotyzmu i nienawiści do wrogów ojczyzny52. Podczas 
wielu, niekiedy sponsorowanych przez rząd, demonstracji niesiono transparen-
ty z hasłami: „Żądamy prawa, by służyć społeczeństwu” lub „Mężczyźni muszą 
walczyć, kobiety muszą pracować”. Podczas owych manifestacji patriotycznych 
przekonywały one opinię publiczną, że kobiecym wkładem w wysiłek wojenny 
powinno być zastąpienie mężczyzn, broniących ojczyzny na stanowiskach pracy, 
które opuszczali na czas wojny.

Innym namacalnym skutkiem ich działań była zgoda Związków Zawodowych 
na to, by kobiety mogły pracować w przemyśle w tych branżach, które do tej 
pory były dla nich zamknięte. Nazwa pisma „The Suffragette” została zmieniona 
na „Britannia”, a działaczki WSPU na jego łamach dawały upust swemu patriotycz-
nemu zapałowi. Należy powiedzieć, że partia przetrwała do października 1917 r., 
kiedy to Christabel i Emmeline Pankhurst założyły niszową Women’s Party, któ-
ra istniała także tylko do 1919 r. W 1917 r. kobiety uzyskały ograniczone prawo 
głosu – głosować mogły te, które ukończyły 30 lat, a w 1928 r. wszystkie kobiety 
uzyskały prawo głosu, tak jak mężczyźni, wraz z ukończeniem 21 lat.

3.3.2 Stany Zjednoczone 

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, z racji choćby języka czy wpływu religii pro-
testanckiej, były połączone przepływem idei. Jednak hasło „feminizm” w USA po-
jawiło się późno (1910 r.), podczas gdy w Wielkiej Brytanii było obecne już przed 
1894 r., a wcześniej używano pojęcia „ruch kobiet”. Należy stwierdzić, że podwa-
linami filozoficznymi amerykańskiego ruchu kobiet, zapoczątkowanego przez 
kwakierki Lucretię Mott i Elizabeth Candy Stanton w miejscowości Seneca Falls 
w dniach 19–20 VII 1848 r., były idee oświeceniowego liberalizmu, u źródła któ-

52  Zob. K. Ślęczka, Feminizm, Książnica, Katowice 1999, s. 61. Pisze on o akcji przyczepia-
nia białych piórek, symbolu tchórzostwa, mężczyznom w wieku poborowym, pojawiającym 
się w cywilnych ubraniach na ulicach angielskich miast przez radykalne sufrażystki. Zob także: 
T. Roszak, The Hard and the Soft, [w:] B. Roszak, T. Roszak (red), Masculine/Feminine. Reading in 
Sexual Mythology and the Liberation of Women, Harper & Row, New York 1969, s. 98. 
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rych legły przekonania, że wszyscy ludzie są równi, a każdy człowiek, niezależnie 
od płci, jest zdolny do krytycznego i racjonalnego myślenia. Idee te zostały za-
warte w Declaration of Sentiments, dokumencie będącym manifestem utrzyma-
nym w duchu Deklaracji Niepodległości, który zawierał sprzeciw wobec męskiej 
dominacji i społecznych przywilejów mężczyzn oraz zapowiadał potrzebę zmian 
na takich polach, jak: prawa wyborcze, edukacja czy zatrudnienie53. 

Ogromny wpływ na ducha amerykańskiego feminizmu wywarł także ruch 
abolicjonistyczny i wspomniana już religia protestancka, a zwłaszcza kwakrzy 
(zob. przypis 71). W 1850 r. miała miejsce „First National Convention on the Wo-
man’s Movement”, zorganizowana przez Lucy Stone. Następna taka konferencja 
zorganizowana została w Syracuse N.Y. w 1852 r., podczas której spotkały się Eli-
zabeth Candy Santon i Susan B. Anthony – przez następne 50 lat najważniejsze 
figury amerykańskiego ruchu kobiet. Dalszy rozwój organizacji kobiecych przy-
tłumiła Wojna Secesyjna (1861–1865), jednak na skutek oddziaływań idei rów-
nouprawnienia stan Wyoming, jako pierwszy, przyznał prawa wyborcze kobie-
tom już w roku 1869. Jest to rok, w którym powstają dwie organizacje: National 
Woman Suffrage Association – której celem było wprowadzenie poprawki do 
amerykańskiej konstytucji (działały w niej Santon i Anthony) oraz American Wo-
man Suffrage Association (działała w niej Stone), której celem była aktywność 
na rzecz przyjmowania podobnych poprawek, dotyczących równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn, w konstytucjach poszczególnych stanów. W roku 1890 te dwie 
organizacje połączyły się, tworząc National American Woman Suffrage Associa-
tion, działając razem nieomal 30 lat. W 1918 r. już piętnaście stanów wprowadziło 
pełne prawa wyborcze dla kobiet, dopiero jednak 19 Poprawka, wprowadzona 
do konstytucji 26 VIII 1920 r. dała prawa wyborcze kobietom w całym kraju oraz 
uprawnienia do brania udziału w wyborach prezydenckich. 

3.3.3 Francja 

Podczas Rewolucji Francuskiej kobiety demonstrowały przeciwko niekontrolo-
wanemu wzrostowi cen „chleba i mąki, tak jak to zawsze czyniły, gdy byt człon-
ków ich rodzin był zagrożony, ale także, po raz pierwszy, zażądały praw politycz-
nych dla siebie, by na równi z mężczyznami brać udział w życiu publicznym. Jak 
mężczyźni tworzyły własne polityczne kluby (gdyż nie było wolno im należeć do 
klubów męskich), żądając praw wyborczych, dostępu do edukacji dla dziewcząt 

53  Ch. Kramarae, D. Spender, (red.), Routledge International Encyclopedia of Women, Rout-
ledge, London 2000, s. 764.
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i reformy prawa małżeńskiego”54. Generalnie uważa się, że „XIX-wieczny feminizm 
francuski nakładał się na pogłębiającą się stratyfikację społeczną społeczeństwa 
francuskiego, zgodnie z istniejącymi podziałami klasowymi. Pomimo tego, że 
występował zarówno w »wersji« burżuazyjnej jak i robotniczej, feministki te rzad-
ko ze sobą współpracowały, widząc różnie priorytety swoich działań”55 – choć 
zdarzały się przedsięwzięcia wyjątkowe, łączące kobiety z różnych środowisk. Do 
takich niewątpliwie należało to z 1832 r., gdy „kobiety niezależnie od klasy połą-
czyły wysiłki, by wydawać swoje własne czasopismo polityczne [...] Określały się 
mianem utopijnych socjalistek, tym samym przełamując tradycję, która zwykła 
widzieć bunt kobiet klasy robotniczej, jako powodowany przyczynami ekono-
micznymi zaś bunt kobiet z klasy średniej jako powodowany pobudkami ideolo-
gicznymi”56. W owym czasopiśmie mówiły, że „kobiety, aż do teraz, były wyzyski-
wane i tyranizowane. Ta tyrania i wyzysk musi się zakończyć. Rodzimy się wolne, 
jak mężczyźni i następnie, jako połowa ludzkości stajemy się bezprawnie niewol-
nikami innych”57. Podobnie podczas rewolucji 1848 r. udało się założyć gazetę 
grupie kobiet o poglądach socjalistycznych, w której skład wchodziły zarówno 
Eugénie Niboyet „bourgeoise”, jak i Jean Deroin i Suzanne Voilquir, „proletariusz-
ki”, które działały wspólnie, „by nowa Francuska Republika była prawdziwie re-
publikańska i nawiązywała do hasła »wolności, równości, braterstwa«, zarówno 
w przypadku kobiet jak i mężczyzn”58. W Trzeciej Republice (po 1871 r.) różnice 
między kobietami z różnych klas społecznych uwypukliły się raczej niż zmniej-
szyły, a mężczyźni działający w ruchu socjalistycznym zaprzeczali, jakoby reformy 
postulowane przez feministki mogły przynieść jakiekolwiek korzyści kobietom 
z klasy robotniczej, przekonując, że „feministyczny” oznacza „burżuazyjny”, stąd 
feministki są wrogami ruchu socjalistycznego59. Pomimo tego, w obrębie ruchu 

54  C. Duchen, Feminism in France. From May ’68 to Mitterrand, Routledge & Kegan Paul, Lon-
don 1986, s. 1.

55  M.C. Goldberg, French Feminism In the Nineteenth Century, State University of New York 
Press, New York 1984, s. XI.

56  C. Duchen, Feminism in France. From May ’68 to Mitterrand, s. 2.
57  L. Adler, Les Premières Journalistes, Payot, Paris 1979, s. 41.
58  C. Duchen, Feminism in France. From May ’68 to Mitterrand, s. 2.
59  Tego samego zdania była m.in. Alexandra Kołłątaj (1873–1952), czołowa działaczka na 

rzecz równouprawnienia kobiet w Związku Radzieckim. Engels przekonywał, że „wraz z odrzu-
ceniem kapitalizmu, kobiety nie będą dłużej ekonomicznie zależne od mężczyzn [...] dlatego 
dalszą drogą dla kobiet nie powinna być walka jedynie o swoje prawa, lecz zgodnie z robot-
nikami walka o przemianę całego społeczeństwa” (Ch. Kramarae, D. Spender (red.), Routled-
ge International Encyclopedia of Women, Routledge 2000, s. 791). Kołłątaj jednak uważała to za 
swego rodzaju ekonomiczny redukcjonizm i przekonywała robotnice, by „walczyły o swoje inte-
resy z pracodawcami, z burżuazyjnymi feministkami, ale (jeśli to niezbędne) także z konserwa-
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socjalistycznego znajdowały się kobiety, które były innego zdania, były to m.in. 
kontrowersyjna Flora Tristan czy Hubertine Auclert. Flora Tristan w rozmowie 
z Engelsem stwierdziła, że nawet „najbardziej uciskany mężczyzna może uciskać 
inną osobę – swoją żonę. To ona jest proletariuszką proletariatu (proletarian’s pro-
letarian)”60, zaś Auclert twierdziła, że „jedyną różnicą między kobietami biednymi 
i bogatymi, jest status mężczyzny, którego misją jest jej wyzyskiwanie”61. Takie 
zbytnio feminizujące wyłomy w myśleniu kobiet związanych z działalnością ru-
chu socjalistycznego ucięła Clara Zetkin (1857–1933), która na International Con-
gress of Socialist Women (1907) dowodziła, że nie ma możliwości, by socjalistki 
działały z burżuazyjnymi feministkami62. Pomimo tego, że oba ruchy miały cha-
rakter „emancypacyjny”, napięcie pomiędzy ruchem socjalistycznym i feminist-
kami pozostało. Warto wspomnieć, że badając feminizm francuski, badacz ma 
wiele materiałów w postaci listów, pamiętników, ale także wiele artykułów autor-
stwa kobiet opublikowanych w prasie. Nie ma się czemu dziwić, zważywszy, że 
już Olimpe de Gouges była autorką wielu publikowanych artykułów, a następnie, 
w latach 1875–1914, działało 35 feministycznych gazet, poświęconych całemu 
spektrum zainteresowań ruchu kobiet: od edukacji kobiet po literaturę. Najbar-
dziej prestiżowy był, ukazujący się przez 6 lat (1897–1903), dziennik „La Fronde”, 
założony przez Marguerite Durand i prowadzony w całości przez kobiety. Gazeta 
ta propagowała laicyzm, pacyfizm, zamieszczała teksty o sytuacji kobiet w edu-
kacji i na rynku pracy oraz agitowała na rzecz przyznania kobietom praw poli-
tycznych63. 

Początek XX w. zdominowany został przez działalność sufrażystek, jednak 
działających w sposób o wiele łagodniejszy, niż miało to miejsce w Wielkiej Bry-
tanii, gdyż, jak się uważa, na francuskie kobiety spory wpływ miał Kościół kato-
licki. Doprowadziło to do ciekawej sytuacji: otóż opcja tradycyjnie najbardziej 
przychylna postulatom równouprawnienia kobiet, czyli lewicowi republikanie 
nie spieszyli się z przyznaniem praw politycznych kobietom w obawie, że głosy 
kobiet, za sprawą wpływu religii, mogą umocnić pozycję Kościoła oraz że kobiety, 
jako wyborcy, mogą być skłonne do zachowań reakcyjnych. Prawica polityczna 
we Francji zaś obawiała się, że kobiety w polityce oraz na rynku pracy oznaczają 
całkowite przekreślenie tzw. tradycyjnych wartości, związanych z patriarchalną 

tyzmem i męskim szowinizmem w szeregach własnej partii”. Zob T. Condit, Alexandra Kollontai, 
www.marxist.org/archive. 

60  M. Albistur, D. Armogathe, Histoire du féminisme français, éditions des femmes, Paris 
1977, s. 428.

61  C. Duchen, Feminism in France. From May ’68 to Mitterrand, s. 3.
62  Tamże.
63  Tamże, s. 4–5.
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rodziną, a głosy sufrażystek umocnią lewicę. Efektem owych powszechnych na 
scenie politycznej „obaw” związanych z równouprawnieniem było przyznanie 
kobietom praw wyborczych we Francji dopiero w 1944 r. przez gen. Charlesa de 
Gaulle’a64. 

3.4. Feminizm a socjalizm

Żywe relacje oraz wiele napięć, które łączyły feminizm Pierwszej Fali z myślą so-
cjalistyczną, potwierdzone mogą być przykładami dzieł, odnoszących się do sy-
tuacji kobiet, których autorzy zainspirowani byli tą ideologią. Do najważniejszych 
należy zaliczyć wspomniany już wcześniej, inspirowany ideami Owena, Apeal... 
autorstwa Williama Thomsona i Anny Wheeler, ale też nie można zapomnieć o The 
Women’s Question from Socialist Point of View (1836) napisanej przez Eleonorę 
Marx (młodszą córką Karola Marxa) i Edwarda Awelinga, którą znamionuje swe-
go rodzaju idealistyczne podejście do relacji feminizm–socjalizm oraz później-
szym, znaczonym bardziej praktycznym ujęciem kwestii tego, jakie powinny być 
relacje pomiędzy postulatami kobiet i ruchem robotniczym, Women and Socia-
lism (1907) autorstwa Izabelli Ford65. The Women’s Question from Socialist Point 
of View zawiera program radykalnych reform i „opowiada się za dwojaką drogą, 
prowadzącą do nowego porządku politycznego i płciowego, które sprawią, że 
kobiety będą wolne na gruncie całościowej przemiany społeczeństwa”66. W prze-
strzeni feministycznej myśli socjalistycznej emancypacja kobiet była ujmowana 
jako nierozłączna z przejęciem własności i środków produkcji przez proletariat 
oraz odrzucenie kapitalizmu jako systemu, który tworzył nie tylko nierówności 
społeczne, ale także te między płciami. Jednak, co ciekawe, w obszarze refleksji 
socjalistycznej po 1850 r., daje się zauważać tendencje do przesuwania namysłu 
nad „kwestią kobiecą” na czas, który nastąpi „po rewolucji” – a owe przesunięcia  

64  Tamże s. 5.
65  M.M. Roberts, T. Mizuta, The Reformers. Socialist Feminism, Routledge, London 1993, 

s. XII–XIII. Nie są to wszystkie dzieła, podkreślające ważność postulatów kobiet i ich związków 
z myślą socjalistyczną. Warto wspomnieć też np. o Catharine Barmby (1817–1853), która podjęła 
próbę połączenia idei protestanckich i socjalistycznych, tworząc Socjalistyczny Kościół, a swoje 
przekonania wyłożyła w New Tracts for the Times, Or, Warmth, Light and Food for the Masses. The 
Demand for the Emancipation of Woman Politically and Socially z 1843 r., którego tekst ponownie 
przypomniany został w The Reformers. Socialist Feminism, Routledge, London 1993. Z tej całości 
najważniejszy dla myśli feministycznej był rozdział The Demand for the Emancipation of Women, 
Politically and Socially, łączący radykalny feminizm z socjalizmem oraz wizją przyszłości znaczo-
ną silnym zabarwieniem religijnym.

66  Tamże, s. XII.
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były jasnym sygnałem, że postulaty feministek stawały się coraz bardziej margi-
nalizowane w ruchu socjalistycznym67. 

Fryderyk Engels w The Origin of the Family, Private Property, and the State (1884) 
pisze, że opresja kobiet nie zawsze istniała, a początek jej wyznacza pierwsza 
własność prywatna i kapitalistyczne społeczeństwo klasowe – stąd walka femi-
nistek jest nakierowana jedynie na niwelowanie objawu niesprawiedliwości a nie 
jej przyczyny. Tylko odrzucenie kapitalizmu było, w ujęciu Engelsa, racjonalnym 
postępowaniem, faktycznie przeciwdziałającym opresji kobiet, inne działania na 
rzecz ich uprawomocnienia w sferze pozadomowej lub równouprawnienia poli-
tycznego – jedynie pozornym przeciwdziałaniem niesprawiedliwości68. Choć re-
lacje między feminizmem a myślą socjalistyczną (zwłaszcza marksistowską) były 
pełne napięć i znaczyła je obustronna podejrzliwość, to socjalizm miał pewien 
wpływ na ruch feministyczny w I połowie XX w., jednak faktem jest, że w latach 
20. XX w. stał się on mniej zauważalny w głównym nurcie refleksji feministycz-
nej. 

Podsumowując dzieje brytyjskiego, ale też francuskiego czy amerykańskiego 
ruchu feministycznego, jako tych najbardziej reprezentatywnych dla zachodnie-
go feminizmu Pierwszej Fali, należy stwierdzić, że nie był to bynajmniej jednolity 
prąd. Jak wykazuje Olive Banks, w badaniach odnoszących się do Pierwszej Fali 
feminizmu można wskazać trzy ideologie, z których wypływa przekonanie, że 
można i należy zmienić sytuację kobiet w społeczeństwie. Są to (a) equal rights 
feminism (feminizm równych praw), nawiązujący do przekonania, że wszyscy 
ludzie są równi. Ta oświeceniowa ideologia została nagłośniona podczas walki 
z niewolnictwem, a następnie – m.in. za sprawą takich wydarzeń, jak World Anti-
Slavery Convention w Londynie w 1840 r., na którą działaczki abolicjonistyczne 
nie zostały wpuszczone69 – uwaga ich w sposób naturalny przeniesiona zosta-
ła na prawa kobiet. Drugą ideologią inspirującą feministki Pierwszej Fali był (b) 
evangelical movement (ruch ewangeliczny), fundowany na myśli chrześcijańskiej, 
który dostrzegając różnicę pomiędzy mężczyznami i kobietami, opierał swe po-
stulaty na przeświadczeniu, że kobiety charakteryzują inne cechy niż mężczyzn 

67  Tamże.
68  Ch. Kramarae, D. Spender (red.), Routledge International Encyclopedia of Women, Rout-

ledge 2000, s. 791.
69  Na obrady owej konferencji zorganizowanej w celu zwalczania niewolnictwa nie została 

wpuszczona, nie tylko żeby przemawiać (jak planowała), ale nawet po to, by się im przysłuchi-
wać m.in. Elizabeth Cady Santon, która później, wraz z Lukrettią Mott, była założycielką pierw-
szej grupy feministycznej w Seneca Falls (1848). Ślęczka pisze o tym nieomal jako o buncie „go-
spodyń domowych”, zaznaczając, że Santon była żoną i matką sześciorga dzieci, ale zdaje się 
zapominać, że – tak jak jej mąż – była również nauczycielką i działaczką społeczną, powiązaną 
z Kościołem kwakrów. Zob. Ślęczka, Feminizm, s. 59. 
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(wyrozumiałość, cierpliwość, zdolność do empatii etc.), a te mogą i powinny 
być niezwykle pożądane w życiu publicznym. Trzecią ideologią był (c) socjalizm 
(jego wersja inspirowana owenizmem lub w wydaniu marksistowskim), który 
głosił, że radykalna zmiana porządku życia rodzinnego wyzwoli kobiety z „do-
mowego niewolnictwa oraz prawnego i politycznego poddaństwa”70. 

Pierwsza Fala feminizmu jest okresem najdłuższym z omawianych Trzech 
Fal, dlatego warto zaznaczyć, że początkowo feminizm połączony był – zwłasz-
cza w USA – z ruchem abolicjonistycznym i ewangelicznym, który na podstawie 
przesłanek religijnych, widoczny był zwłaszcza u kwakrów71, którzy (w opozycji 
niejako do katolików) dowartościowali potencjał kobiet72. 

Można powiedzieć więc, że w obrębie Pierwszej Fali feminizmu nastąpiło 
ciekawe przesunięcie: początkowo działalność kobiet inspirowana była pobud-
kami quasi-religijnymi i nawiązywała do idei oświeceniowego humanitaryzmu, 
a następnie ewoluowała w kierunku konkretyzacji, dotyczących udziału kobiet 
w poszczególnych sferach rzeczywistości społecznej, np. na rynku pracy73. Po-
czątkowo feminizm miał także, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, zdecydowanie za-
barwienie liberalne pod hasłami „równych szans”, ale z biegiem czasu (zwłaszcza 

70  O. Banks, Becoming a Feminist. The Social Origins of „First Wave” Feminism, Wheatsheaf 
Books, 1986, s. 7. Tezy dotyczące trzech źródeł inspiracji feministek Pierwszej Fali szerzej omó-Tezy dotyczące trzech źródeł inspiracji feministek Pierwszej Fali szerzej omó-
wione są przez Olive Banks w Faces of Feminism, Basil Blackwell, Oxford 1986, s. 11–48. 

71  Kwakrzy, czyli „The Religious Society of Friends”, uważając, że Bóg jest w każdym z ludzi, 
byli zaangażowani w walkę z niewolnictwem, a potem w działania na rzecz równouprawnienia 
kobiet. Założyciel kwakrów, George Fox, widział potrzebę formowania niewielkich grup nie tyl-
ko po to, by modlić się, ale także by wspierać lokalny biznes. Tworzono grupy dla mężczyzn, ale 
także dla kobiet, na zebraniach zaś omawiano nie tylko problemy religijne, ale także związane 
z biznesem. Myślę, że tworzyło to rodzaj dodatkowego kapitału społecznego każdego z człon-
ków. Jednak dla kobiet miało to szczególne znaczenie: na owych spotkaniach uczyły się zabie-
rać publicznie głos, przemawiać, argumentować etc. Kwakrzy mieli własne, koedukacyjne szko-
ły (a w Filadelfii nawet szkołę medyczną), stąd też kobiety były na tyle dobrze wykształcone, by 
stać się liderkami ruchu kobiet. Pierwszą grupę kobiet, domagających się zwiększenia swych 
praw, tworzyły kwakierki: Lukretia Mott (1793–1880), Elizabeth Cady Santon (1815–1902) czy 
Susan B. Anthony (1820–1906). Zob. Routledge International Encyclopedia of Women, Ch. Krama-
rae, D. Spender, (red.), Routledge, 2000, s. 1715 oraz M.H. Bacon, Mothers of Feminism: The Story 
of Quaker Women in America, Harper and Row, New York 1986. 

72  W USA było też wiele Afro-Amerykanek, działających w ruchu abolicjonistycznym, które 
następnie zaangażowały się w działania na rzecz praw kobiet – przykładem może być postać : 
Ellen Draft czy Sarah Remont, twierdzące, że „to kobiety były największymi ofiarami niewolnic-
twa”, Ch. Bolt, The Women’s Movement In the United States and Britain from the 1790s to the 1920s, 
Harvester Wheatsheaf, Prentice Hall 1993, s. 67–68.

73  Zob. Ch. Perkins Gilman, Women and Economics. A Study of the Economic Relation Be-
tween Man and Woman as a Factor in Social Evolution, (pierwsze wydanie 1898 r.) Harper Torch-Harper Torch-
books, London 1993. 
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na początku XX w.) coraz więcej zwolenników zyskiwał feminizm socjalistyczny 
(niekoniecznie marksistowski74), co niewątpliwie wiązało się z faktem, że do ko-
biet klasy średniej, które były inspiratorkami ruchu, dołączyły kobiety z klasy ro-
botniczej, często także działające w związkach zawodowych75. 

74  Popularnością cieszyły się zwłaszcza socjalistyczne idee Roberta Owena (1771–1858), 
głoszone i wdrażane w jego przędzalniach w New Lenark (UK) i New Harmony (USA). Był on 
autorem A New View of Society, or Essays on the Principle of Formation of the Human Character. 
Uważał, że człowiek nie może odpowiadać za to, kim jest, bo kształtują go okoliczności, na któ-
re z reguły nie ma wpływu, zwłaszcza we wczesnej fazie życia, stąd – aby właściwie uformować 
charakter – należy umieścić człowieka we właściwym środowisku. Sam, pochodząc z biednej 
rodziny, od 9 roku życia pracował i samodzielnie dorobił się majątku. W swoich przędzalniach 
zadbał o jakość mieszkań robotników, otoczył opieką dzieci, zorganizował pierwsze na Wy-
spach Brytyjskich przedszkole. W sklepie na terenie osiedla robotniczego sprzedawano tanio 
żywność, a sprzedaż alkoholu była pod pewną kontrolą. Zwiedzanie jego fabryki przez zain-
teresowanych ideami Owena reformatorów społecznych było jednym ze sposobów populary-
zowania jego teorii o racjonalnym sposobie wychowywania, niezapośredniczającego religii, 
a jednym z licznych odwiedzających był późniejszy car Mikołaj I. Robert Owen był też autorem 
reformy zabraniającej zatrudniania dzieci poniżej 10 roku życia, pracy na nocnych zmianach 
młodzieży poniżej 18 lat oraz wprowadzenia kontroli sprawdzających warunki pracy. 

75  O. Banks, Becoming a Feminist, s. 8, 11 (zob. tabela Social Origin of Female Sample by Co-
hort) oraz s. 149.



Rozdział 4
Druga Fala feminizmu

Na początku lat 60. Amerykanka B. Friedan pisała, że „dla kobiet urodzonych po 
1920, feminizm był martwą przeszłością. [Sądzono, że – przyp. N.K.] skończył się, 
jako żywy ruch w Ameryce, wraz z momentem uzyskania przez kobiety praw 
wyborczych”1. Friedan pisała powyższe słowa przy okazji podjętej przez nią pró-
by nazwania „nienazwanej” wcześniej, lecz przeczuwanej przez kobiety, sytuacji 
opresji oraz po to, by wskrzesić ich ducha walki, który był jakby w letargu od 
lat 20. XX w. Należy zauważyć, że właśnie dzięki twórczości Friedan udało się 
przekroczyć to, co Ślęczka nazywa interludium – czyli przerwą, między Pierwszą 
i Drugą Falą feminizmu. 

Wydaje się, iż w czasie Pierwszej Fali najważniejszą areną działań feministycz-
nych była Anglia, lecz dla Drugiej Fali feminizmu najważniejsze były Stany Zjed-
noczone. Nie oznacza to oczywiście, że w krajach, takich jak Anglia czy Francja 
działo się niewiele – ale myślę, że poniekąd znamienne jest to, że sztandarowa 
pozycja francuskiego feminizmu Druga płeć S. de Beauvoir – wydana już w 1949 r. 
we Francji, początkowo jakby przeoczona – zyskała znaczenie i światowy rozgłos 
dopiero, gdy została przetłumaczona (dość niedoskonale i z pominięciem pew-
nych fragmentów2) na język angielski. Druga płeć zyskała ogromną popularność 
w USA i to pomimo tego, że początkowo „amerykańscy krytycy komentowali, że 
prawdopodobnie autorka »nie wiedziała o co chodzi w życiu«, a poza tym mó-
wiła zapewne jedynie o Francuzkach, gdyż »problem kobiet«, (women’s problem) 
w Ameryce już nie istnieje”3. 

Przyjmuje się, że głównym celem Pierwszej Fali feminizmu było osiągnięcie 
formalnej równości poprzez zdobycie uprawnień politycznych przez kobiety, 

1  S. Thornham, Second Wave Feminism, [w:] Feminism and Postfeminism, Routledge, Lon-
don 2001, s. 29 za B. Friedan, The Feminine Mystique, Penguin Books, London 1965.

2  M.A. Simons, Two Interviews with Simone de Beauvoir, [w:] N. Fraser, S.L. Bartky (red.), 
Revaluating French Feminism. Critical essays on Difference, Agency & Culture, Indiana University 
Press, Bloomington 1992, s. 26. W pierwszym tłumaczeniu angielskim pominięty został m.in. 
fragment poświęcony historii kobiet, zamieszczony przez de Beauvoir oraz fakt „winy” autora, 
którą było pewne niezrozumienie używanych przez autorkę terminów fenomenologicznych. 

3  B. Friedan, The Feminine Mystique, Penguin Books, London 1992, s. 16.
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które jednak „wkrótce odsłoniły wiele bolesnych problemów kobiet: formalna 
równość – dla jakiejkolwiek płci, rasy czy klasy społecznej – ukazała, że społeczne 
i polityczne struktury, które mają zapewniać ową równość, już z założenia jakby 
działają na korzyść dominującej grupy oraz, że dyskursy władzy zakładają relacje 
nierówności już u ich samego początku”4. Tak jak w czasie Pierwszej Fali, femi-
nizm Drugiej Fali i rodzaj „świadomości feministycznej”, którą propagował, zakła-
dał, że „niezbędne są jednocześnie elementy zarazem aktywizmu i zrozumienia 
[czyli działania połączonego z próbą teoretycznego ujęcia problemu – przyp. 
N.K.] a napięcie między nimi jest prawdopodobnie nieuniknione [...] Myślenie 
o doświadczeniach kobiet kieruje uwagę na szereg niesprawiedliwości i prze-
szkód stawianych kobietom, zaś różnorodność barier pojawiających się podczas 
rozwoju kobiety sprawia, że zdobywa ona doświadczenie, pozwalające myśleć 
jak najlepiej pracować/działać nad ich usunięciem”5. Swego rodzaju kontynuacja 
idei feminizmu Pierwszej Fali uwidacznia się także w tym, że „badania naukowe 
feministek Drugiej Fali nakierowane są szczególnie na stawianie w centrum zain-
teresowań badawczych [historię i dzieła autorstwa – przyp. N.K] kobiet myślicie-
lek, zajmujących się badaniem statusu politycznego i społecznego kobiet, któ-
rych dzieła wykazywały powiązania z myślą feministyczną”6. Dlatego, jak twierdzi 
F. Davis, „historycy wolą mówić o Pierwszej i Drugiej Fali feminizmu, aby pod-
kreślić fakt jednego, trwającego ruchu kobiet raczej niż mówić o dwóch różnych 
[ruchach kobiet – przyp. N.K.], oddzielonych od siebie czterdziestoletnią luką”7. 

4.1. Druga Fala feminizmu w Stanach Zjednoczonych

W celu zrozumienia przyczyny niezadowolenia kobiet, uwidocznionego zwłasz-
cza w latach 60., którego wyrazicielką była B. Friedan, dekonstruująca w głośnej 

4  I. Whelehan, Modern feminist thought. From the Second Wave to „Post-Feminism”, Edin-
burgh University Press, Edinburgh 1995, s. 1.

5  N. Keohane, M. Rosaldo, C. Gelpi (red.), Feminist Theory. A Critique of Ideology, The Har-
vester Press, Brighton, 1982, s. XI.

6  Tamże, s. 3.
7  F. Davis, Moving the Mountain. The Women’s Movement In America Since 1960, University 

of Illinois Press, Champaign 1999, s. 27. Mówi o tym także Ch. Delphy: „mamy więc tę – raczej 
smutną – przewagę nad innymi grupami uciskanymi: świadomość, że (ponieważ ciągle mamy 
przed oczyma pięćdziesiąt lat, podczas których feminizm znikł między rokiem 1920 a 1970) 
nasz ruch był martwy”. Zob. Ch. Delphy, Women’s Liberation: the Tenth Year, [w:] C. Duchen (red.), 
French Connections. Voices from the Woman’s Movement in France, The University of Massachu-
setts Press, Amherst 1987, s. 39. 
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Feminine mystique8 idealny świat białej kobiet klasy średniej, należy przeanalizo-
wać tło historyczne i społeczne powojennej Ameryki. Można powiedzieć, że Sta-
ny Zjednoczone po II wojnie światowej były jej jedynymi ekonomicznymi zwy-
cięzcami. „Uniknęły one zniszczeń [gdyż – przyp. N.K.] nie były objęte działaniami 
wojennymi [...] W czasie wojny rozbudowały one przemysł wojenny i stworzyły 
olbrzymią armię, która w końcowej fazie wojny walczyła na wszystkich konty-
nentach. Wojna spowodowała gwałtowny rozwój techniki i badań naukowych. 
Amerykanie pracowali nad nowymi wynalazkami [...]. Dla Stanów Zjednoczonych 
był to okres szybkiego wzrostu ekonomicznego. Jeśli produkcję przemysłową 
Stanów w 1939 r. przyjmiemy za 100, to w roku 1941 wynosiła ona 149, w 1943 – 
219 i w 1945 – 186. [...] Wszystkie państwa zwycięskie (II wojny światowej – przyp. 
N.K.) zostały dłużnikami Stanów Zjednoczonych, a Stany rozbudowały swój prze-
mysł, zlikwidowały bezrobocie i umocniły swą pozycję najbogatszego i najsilniej-
szego państwa świata”9. Jak barwnie opisuje K. Ślęczka, mężczyzna powojennej 
amerykańskiej klasy średniej zarabiał wystarczająco dużo, by móc utrzymać ro-
dzinę i zapewnić domostwu (niespotykany wcześniej) dostatek. Kobieta, mogą-
ca w związku z czasem prosperity ekonomicznej pozostać w zaciszu domowego 
ogniska bez uszczerbku dla poziomu życia rodziny, miała zajmować się domem 
i dziećmi, mogła też pracować w niepełnym wymiarze czasu, który nie kolido-

8  Gdy Friedan opublikowała swój bestseller w 1963 r., była już matką trójki dzieci, mieszka-
jącą na amerykańskim przedmieściu, pisującą od czasu do czasu artykuły dla różnych gazet. Jako 
absolwentka psychologii na Smith College z roku 1942 została poproszona przez władze uczelni 
o przeprowadzenie badań wśród koleżanek z jej roku. Friedan jako cel badań postawiła sobie 
sprawdzenie, czy prawdziwe jest popularne przekonanie, że „wyższa edukacja w jakiś sposób ma-
skulinizuje kobiety i przeszkadza im w znalezieniu szczęścia w roli gospodyń domowych i matek” 
(zob. Moving the Mountain, s. 50). Na jej kwestionariusz odpowiedziało 200 kobiet, z których 89% 
stanowiły gospodynie domowe, wiele z nich twierdziło, że jedyne, czego żałują, to fakt, że nie 
zrobiły większego użytku ze zdobytego wykształcenia. Mimo że Friedan mogłaby na podstawie 
przeprowadzonych badań wnioskować, że wyższe wykształcenie jakoś unieszczęśliwia kobiety, 
które żyjąc dostatnim życiem gospodyń domowych klasy średniej, narzekają bądź nie czują się 
szczęśliwe. Próbując jednak szukać innej przyczyny owego braku szczęścia, doszła do wniosku, 
że owe kobiety dały się zwieść temu, co wcześniej nie miało nazwy („the problem that has no 
name”), a co ona nazwała magią „kobiecej mistyki”. „Prawie każda dziewczyna dorastająca w la-
tach 50. była nasiąknięta tą mistyką. Uczone były, że kobiety i mężczyźni byli głęboko różni i mają 
różne potrzeby i ambicje; że kobieta może znaleźć szczęście jedynie poślubiając mężczyznę, który 
byłby na tyle męski, że zdominuje ją i będzie mieć z nią dzieci. Te kobiety, które by chciały czegoś 
więcej od życia postrzegane były jako nienaturalne i niekobiece” (tamże). Należy dodać, że była to 
jakby odkurzona wersja XIX-wiecznego „kultu prawdziwej kobiecości”, który zakładał, że kobieta 
jest bliższa naturze i ma od niej szczególny dar rodzenia i wychowywania dzieci i – jeśli jest praw-
dziwą kobietą – temu powinna podporządkować całe swe życie i wszystkie ambicje. 

9  A. Czubiński, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Po-
znań 2002, s. 244–245.
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wałby z prowadzeniem domu lub mieć w nim własną działalność gospodarczą 
(krawiectwo, fryzjerstwo, handel bezpośredni, np. kosmetykami). W Ameryce lat 
50. zauważyć można było tzw. baby boom; jak pisze Friedan – „pod koniec lat 50. 
wskaźnik urodzin przekraczał wskaźnik urodzin w Indiach [...] kiedyś chciano mieć 
dwójkę dzieci, teraz chciano czwórki, piątki lub szóstki”10 jednocześnie, liczba ko-
biet pracujących osiągnęła swój nadir w roku 1947 – jedynie 29% – można więc 
powiedzieć, że pracowały zawodowo tylko te, które do tego zmusiła konieczność 
życiowa. Liczba kobiet aktywnych choćby w niepełnym wymiarze zatrudnienia 
zwiększała się jednak z czasem i w 1960 r. sięgnęła 37,7%11. Miała więc kobieta 
prawo zarówno do edukacji, jak i pracy, jednak pracodawca milcząco zakładał, 
że odejdzie ona zaraz po zamążpójściu. „W latach 50. – jak pisze Friedan – śred-
ni wiek kobiet wychodzących za mąż spadł do lat 20 [...] czternaście milionów 
dziewcząt było zaręczonych już w wieku lat siedemnastu. W collegach uczyło się, 
w porównaniu do mężczyzn jedynie 35% kobiet, podczas gdy w latach 20. było 
ich 47%. Wiek wcześniej kobiety walczyły o dostęp do edukacji; teraz zaś szły do 
college’u, by zdobyć męża”12, gdyż czas studiów najlepiej nadawał się do tego, by 
poznać odpowiedniego kandydata. Należy nadmienić jednak, że kolegia żeńskie 
realizowały w tym czasie inny program studiów niż kolegia męskie13. 

Spokojne o swój byt kobiety, przez lata wypełniające czas dbaniem o dzieci 
i dom w powojennej, zamożnej klasie średniej, w większości wyizolowane ze świata 
pracy (jeśli tylko pozwalała im na to sytuacja ekonomiczna rodziny) doznawały czę-
sto przykrego rozczarowania, gdy na początku lat 60. odnotowano niespotykaną 
wcześniej falę rozwodów14. Rozwiedziona kobieta pozbawiona wsparcia męża, naj- 
częściej czterdziestokilkuletnia, musiała na powrót poradzić sobie w ekonomicz-
nej rzeczywistości, w której za sprawą wyizolowania „domowego” nie bardzo 

10  B. Friedan, The Feminine Mystique, Penguin Books, London 1992, s. 14.
11  Routledge International Encyclopedia of Women, Routledge, London 2000, s. 820.
12  B. Friedan, The Feminine Mystique, s. 14.
13  Jednym z najbardziej znanych i prestiżowych kolegiów żeńskich było Wellsley, które-

go atmosfera studiów została ukazana w filmie Uśmiech Mony Lizy (2003, reż. M. Newell). Jego 
główne bohaterki studiują np. zasady etykiety, higienę przygotowania posiłków etc. Dusząca 
kobiety atmosfera lat powojennych została przejmująco ukazana w filmie Godziny (2002, reż. S. 
Daldry). Zob. także w K. Ślęczka, Feminizm.

14  Jak pisze Davis: „mężczyźni w latach 50. także byli pod presją sprostania wymogom ste-
reotypów płciowych. Od »normalnego« mężczyzny oczekiwano, że się ożeni i będzie wspierał 
swą żonę; ci którzy tak nie postępowali byli postrzegani albo jako niedojrzali albo jako homo-
seksualiści. Dlatego etyka »żywiciela rodziny« zaczęła się załamywać w latach 50., na długo 
przed problemami na jakie wskazał feminizm [...] [zwracali uwagę na to pisarze – przyp. N.K.], 
opisując zniechęconych mężczyzn uwięzionych w szaro-nudnej pracy tylko dlatego, że mieli 
rodziny na utrzymaniu, a zwłaszcza spragnione statusu własne żony, nie mające do roboty nic 
lepszego niż wydawanie ich pieniędzy”, F. Davis, Moving the Mountain, s. 51.
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potrafiła sobie dać radę. Ograniczona liczba miejsc dla kobiet na rynku pracy 
najczęściej zdobywana była przez niezamężne, młodsze, lepiej wykształcone ko-
biety z pokolenia ich córek. Jak pisze Ślęczka (za B. Friedan), kobiety te zoriento-
wały się, że niejako są ofiarami owego „mitu kobiecości”, który promuje łagod-
ność, urodę, młodość, zdolność rodzenia dzieci, ale jednocześnie przeszkadza 
w karierze i konkurowaniu na rynku pracy, uzależniając kobietę od dochodów 
męża. Rozwiedzione kobiety, często bez pomocy męża, doznały na własnej skó-
rze, „że świat nie chce matek”15. Książka Friedan budziła wiele kontrowersji, stała 
się wydarzeniem medialnym, co wpływało na popularyzację sposobu myślenia 
promowanego przez feministki. Sama Friedan została dotknięta ostracyzmem na 
przedmieściu, gdzie dotąd mieszkała, sąsiedzi potępiali sposób ukazania przed-
mieść jako piekła gospodyń domowych, jednocześnie zaś wiele kobiet przyzna-
wało, że ta „publikacja uwolniła je od poczucia winy: te, które realizowały się za-
wodowo niejako przestały się czuć wyrzutkami społecznymi zaś te, które nie były 
szczęśliwe w zaciszu domowego ogniska, jako gospodynie domowe, przestały 
się czuć jak dziwaczki, które są nieszczęśliwe w sytuacji, która była przez wiele 
kobiet wymodlonym spełnieniem marzeń”16. 

Analizując odradzający się w końcu lat 60. ruch feministyczny w Stanach Zjed-
noczonych, można wyznaczyć jego dwa zasadnicze odłamy. Pierwszym z nich 
była National Organization for Woman (NOW), która została założona w Waszyng-
tonie (1966 r.) jako reakcja na odrzucenie przez Amerykańską Komisję ds. Rów-
nych Szans Zatrudnienia (American’s Equal Employment Opportunity Commis-
sion) propozycji, by włączyć do treści ustawy zakazującej dyskryminacji w pracy 
kwestie dotyczące dyskryminacji płciowej obok dyskryminacji ze względu na 
rasę, pochodzenie lub religię. NOW ufundowane zostało na liberalnej tradycji 
i idei równouprawnienia płci. Celem jej zaś było „włączenie kobiet do pełnej par-
tycypacji w życiu społecznym Ameryki (in mainstream of American’s social life), zaś 
biorąc pod uwagę całość przywilejów i odpowiedzialności, dokonać tego w peł-
nym partnerstwie z mężczyznami”17. Wśród 28 jej założycielek, najbardziej znana 
była jej pierwsza przewodnicząca, Betty Friedan. Niewątpliwie NOW skupiła bar-
dziej wyważoną część amerykańskich feministek, co zarzucało jej wiele krytyczek 
(np. „radykalne feministki uważały, że NOW wspiera nastroje anty-lesbijskie po 
to, by być postrzegana jako bardziej szanowana”18). Pomimo krytyki NOW jest 

15  K. Ślęczka, Feminizm,Wydawnictwo Książnica, Katowice 1999.
16  F. Davis, Moving the Mountain, s. 52.
17  S. Thornham, Second Wave Feminism, [w:]  S. Gamble (red.), Feminism and Postfeminism, 

Routledge, London 2001, s. 30.
18  Tamże, s. 282. oraz zob. też J. Mizielińska, (De)konstrukcje, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 

2004. 
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nadal ważną instytucją w Stanach Zjednoczonych, kontynuującą walkę o prawa 
kobiet – porusza takie kwestie, jak prawo do aborcji, domaga się praw dla ge-
jów i lesbijek oraz równości rasowej. Jednak to „zatrudnienie było i jest głównym 
zagadnieniem dla wielu aktywistek NOW, gdyż jak pokazują statystyki do 1960 
r., choć 40% amerykańskich kobiet było zatrudnionych, to większość była za-
mknięta w nisko opłacanych zawodach, uważanych za właściwe dla kobiet. Były 
sekretarkami, sprzedawczyniami, pielęgniarkami [...] zamężnym kobietom często 
odmawiano awansu, jako powód podając to, że są związane z domem lub, że 
mogą zajść w ciążę, z tych samych powodów kobietom często odmawiano kre-
dytów. Kobieta w ciąży, która się sama nie zwolniła i tak była zwalniana. I jakby na 
przekór temu, wiele osób uważało, że kobiety w Ameryce mają uprzywilejowaną 
pozycję – bo to mężczyźni mieli wspierać najbardziej swe rodziny i dlatego oni 
mieli prawo do lepszych stanowisk i wyższej płacy”19. 

Działania NOW były nakierowane m.in. na zmianę sposobu ogłaszania w pra-
sie poszukiwania pracowników: na początku lat 60. gazety dzieliły ogłoszenia na 
te skierowane do mężczyzn i na te dla kobiet. Wiele z nich miało także w tamtym 
czasie osobne ogłoszenia dla „białych” i „kolorowych” – ale ten proceder został za-
trzymany w 1965 r. przez EEOC, które zabroniło dyskryminowania w ogłoszeniach 
o pracę ze względu na rasę, religię i pochodzenie, ale nie włączyło w to dyskrymi-
nacji płciowej – tym w następnych latach zajmowała się NOW. Zwalczano także 
przypadki nierównego traktowania w pracy, zgłaszane przez same kobiety. NOW 
skupiało grupę prawniczek, które same będąc już w najwyższych kręgach amery-
kańskiej palestry, mając pieniądze i ustabilizowaną pozycję w pracy oraz niezbęd-
ne doświadczenie potrzebne, by działając w obrębie obowiązującego prawa – uka-
zywać jego niedoskonałość i przekonywać do zmian – mogły sobie pozwolić na 
nieodpłatną działalność w NOW. To one reprezentowały w sądach kobiety, które 
zgłosiły się do NOW w sprawach związanych z dyskryminacją w pracy. Jednym 
z najważniejszych dokonań NOW było zrównanie wobec prawa kobiet i mężczyzn, 
gdyż w niektórych stanach za te same przestępstwa kobietom zasądzano dłuższe 
wyroki niż mężczyznom20. Od samego początku NOW wspierało aktywistki, sto-
sujące taktykę pozbawioną przemocy, organizując marsze, demonstracje, wiece 
oraz spektakularne procesy sądowe – po to, by przyciągnąć uwagę społeczną dla 

19  F. Davis, Moving the Mountain, s. 59.
20  Przykładem może być tu „Muncy Act” (z 1913 r.) i przypadek Jane Daniel, która dokonała 

wraz ze swoim narzeczonym kradzieży. Zostali złapani oboje, lecz jej został zasądzony dłuższy 
wyrok – pomimo że to on był już wcześniej notowany i to on był pomysłodawcą przestępstwa. 
Prawo to miało prawdopodobnie wyrażać oburzenie społeczeństwa, że kobieta, z natury łagod-
na, mogła dopuścić się przestępstwa, a jeżeli tak, to należy się jej dłuższa kara, bo jest słabsza 
moralnie od mężczyzny, a poza tym może przekazywać złe wzorce jako matka. Zob. F. Davis, 
Moving the Mountain, s. 65. 
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swej walki21. Jednocześnie działaczki NOW były zwolenniczkami ewolucji istnieją-
cego systemu, koncentrując się na jego ulepszaniu, głównie w kwestii ułatwienia 
i zwiększenia udziału kobiet w sferze publicznej. 

Inny, ważny odłam odradzającego się feminizmu Drugiej Fali powiązany był 
z organizacją Woman’s Liberation Movement (WLM, Ruch Wyzwolenia Kobiet). 
Nurt ten, w przeciwieństwie do NOW, przekonywał, że systemu nie da się zmienić 
i nawoływał do odrzucenia porządku patriarchalnego, który według nich prze-
nikał cały istniejący porządek społeczny – jedynie rewolucja dawała, w przeko-
naniu sympatyczek WLM, nadzieję na zmianę sytuacji kobiet i wyjście z opresji, 
w jakiej się znajdują obecnie. Ruch ten inspirowany był hasłami powiązanymi 
z walką o respektowanie praw obywatelskich, sprzeciwem wobec wojny w Wiet-
namie oraz buntem studenckim lat 60., inspirowanym m.in. ideologią lewicową22. 
W przeciwieństwie do NOW – nie był to ruch zhierarchizowany, nie miał szczebla 
narodowego organizacji ani liderki ruchu – stawiano na tzw. grass root organi-
zation, który jako forma działania oddolnego i spontanicznego sprawdził się już 
wielokrotnie. WLM współdziałał często z grupami radykalnymi oraz walczącymi 
o równouprawnienie Afro-amerykanów, prasą undergroundową oraz wolnymi 
uniwersytetami. Wraz ze wzrostem odsetka kobiet studiujących na uniwersyte-
tach, zaczęto też podnosić problem molestowania seksualnego, doświadczane-
go przez studentki zarówno ze strony wykładowców, jak i kolegów. „W 1969 r. 
ruch Radykalne Feministki z Nowego Jorku ogłosił nadchodzącą konfrontację 
z mężczyznami – przepowiadając, że »wyzwolenie kobiet« nie będzie przyjęte 
przez mężczyzn bez walki”23. 

Działania grup powiązanych z WLM miały doprowadzić do wzrostu świadomo-
ści, która umożliwiłaby odnalezienie nowych znaczeń zjawisk, traktowanych dotąd 
jako „osobiste”. Reinterpretacja znaczeń takich „zjawisk społecznych”, jak: bycie ko-
bietą, małżeństwo, rodzenie i wychowywanie dzieci, stosunki w rodzinie, a także 
umieszczenie ich w szerszej, politycznej perspektywie, jako że ich wpływ na życie 

21  Tamże, s. 59.
22  Ideologia lewicowa w USA (w przeciwieństwie do brytyjskiego feminizmu) nie była po-

wiązana z marksizmem, lecz raczej z socjalizmem utopijnym, dążącym do tego, by wszyscy lu-
dzie byli równi. Mogą to osiągnąć, żyjąc razem w komunach, odrzucając chęć posiadania dóbr 
materialnych oraz instytucję małżeństwa, widzianą jako zabezpieczenie dziedziczenia owych 
dóbr – tylko wtedy szczęście będzie możliwe do osiągnięcia. Było to w jakiś sposób powiązane 
z ideałami ruchu hippisów, ale także z organizacjami związanymi z walką z rasizmem, takimi jak 
The Student Nonviolent Coordinating Committee, którym pomogła organizować się Ella Baker 
(starsza od założycieli SNCC, dysponowała doświadczeniem w zakresie działalności na rzecz 
praw człowieka), a efektem wspólnych działań było m.in. Freedom Summer (1964). Zob. F. Davis, 
Moving the Mountain, s. 72. 

23  S. Gamble, Feminism and Postfeminism, s. 339.
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kobiet wykraczał poza sferę prywatną i warunkował ich udział w sferze publicznej, 
doprowadziło do sformułowania jednego z najpopularniejszych haseł Drugiej Fali 
feminizmu: „personal is political”24 (to, co osobiste, jest polityczne). Wieloraka anali-
za powyższych „zjawisk społecznych” wskazywała, jak duży wpływ na nie wywiera 
męska dominacja i władza mężczyzn, uobecniająca się nie tylko w pracy, ale także 
w rodzinie, małżeństwie czy praktykach seksualnych. Efektem owych analiz było 
także to, że „pod koniec lat 60. na kilku uniwersytetach zaczęto prowadzić pierwsze 
kursy, których wykładowczyniami były radykalne feministki. Dekadę później pra-
wie połowa amerykańskich instytucji wyższego wykształcenia posiadała w swym 
programie kursy, poświęcone kobietom i women’s studies”25. Wiele radykalnych fe-
ministek znalazło zatrudnienie na uniwersytetach, a ich publikacje były odbierane 
niekiedy jako obrazoburcze, stąd przyciągały uwagę oraz szokowały społeczeń-
stwo. Tak było z The Myth of Vaginal Orgasm autorstwa Ann Koedt (1968), w której 
autorka przedstawiła „wczesną krytykę seksualności definiowanej przez mężczyzn. 
Prezentując zaś fakty, dotyczące żeńskiej anatomii, wyjaśniła dlaczego widzi za-
gadnienie przyjemności seksualnej jako zagadnienie polityczne [...] [te informacje 
mogły, według Koedt, podważyć – przyp. N.K.] męskie poczucie wyższości/przewa-
gi oraz sprawić, że cała instytucja heteroseksualności zostanie zagrożona”26. 

Upowszechnianie wyników analiz tradycyjnych praktyk społecznych dopro-
wadziło m.in. do protestów przeciw wyborom Miss America w 1968 r., a następ-
nie w 1970 r. Miss World w Londynie, gdyż konkursy te – jak uważały feministki 
– poniżały kobiety, sprawiając, że uczestniczki były redukowane do bezrefleksyj-
nego „widoku” miłego dla męskiego oka. Jedną z najbardziej spektakularnych ak-
cji demonstracyjnych Drugiej Fali była „Freedom Trash Can” (Wolnościowy kubeł 
na śmieci, 1968), do którego publicznie wrzucano i palono narzędzia „codzien-
nych” tortur kobiet: ścierki do naczyń, wysokie obcasy, staniki... tak właśnie naro-
dził się jeden z najbardziej znanych medialnych mitów dotyczących feministek: 
to te, które palą staniki. 

Aktywistki WLM słynęły z niekonwencjonalnych poczynań, a przez to zapewne 
wzbudzały lęk, wzmacniany tym, że otrzymywały często wsparcie od grup, któ-
rych działalność budziła niepokój, np.: grup radykalnie lewicowych czy powiąza-
nych z „The Black Movement”27 (Ruch Czarnych), bowiem „czarne kobiety, którym 
złudzenia odebrały doświadczenia seksistowskich lat 60., były najaktywniejsze 

24  S. Thornham, Second Wave Feminism, [w:] Feminism and Postfeminism, S. Gamble (red.), 
Routledge, London 2001, s. 30.

25  Routledge International Encyclopedia of Women, Routledge, London 2000, s. 822.
26  Tamże, s. 823.
27  S. Thornham, Second Wave Feminism, [w:] Feminism and Postfeminism, S. Gamble (red.), 

Routledge, London 2001, s. 31.
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w procesie tworzenia pierwszych radykalnych grup feministycznych”28. W 1970 r. 
ukazał się A Historical and Critical Essay for Black Women (Historyczny i krytyczny esej 
o czarnych kobietach) autorstwa P. Haden, D. Middleton i P. Robinson oraz Double 
Jeopardy (Podwójne zagrożenie) Frances Beale, zamieszczony w głośnym tomie Si-
sterhood is Powerful (Siostrzaństwo jest potężne) pod redakcją R. Morgan. Należy 
pamiętać, że także w medialnych przekazach, poświęconych wcześniejszej walce 
z systemem segregacji rasowej, czarne kobiety były ukazywane jako jej symbol: 
„Rosa Parks była aresztowana pod zarzutem umyślnego naruszenia przepisów, 
dotyczących segregacji rasowej w autobusie [...] [wizerunek zaś – przyp. N.K.] mło-
dych dziewczyn, będących na pierwszej linii walki, gdy podejmowano wysiłek 
przezwyciężenia segregacji rasowej w Central High School w Littre Rock, Arkansas, 
1957”29 obiegły cały świat. Można więc powiedzieć, że walka nie była obca Afro- 
-Amerykankom, stąd nie może dziwić pojawienie się tekstów, które by świadczyły 
także o wadze zagadnień, związanych z sytuacją czarnych kobiet w obrębie ruchu 
WLM. Jednocześnie wspomniane powyżej publikacje były zapowiedzią pewnego 
rozłamu, który dotknął ów ruch, bowiem – jak pisała Beale – sytuacja czarnej ko-
biety ma niewiele wspólnego z „białym ruchem feministycznym”. Beale przekony-
wała także, że czarna kobieta „doświadcza podwójnego ograniczenia: rasowego 
(race) i płciowego (gender)”30 i dlatego nawet w ruchu kobiet są one oddzielone 
od jego centrum, które zostało ustanowione dla rozwiązania problemów, głównie 
białych kobiet z klasy średniej. Dopóki „białe feministki nie przyjmą »anty-imperia-
listycznych« oraz »anty-rasistowskich« przekonań nie mogą mieć nic wspólnego 
z walką czarnych kobiet (black women’s struggle)”31. 

Począwszy od późnych lat 70., poza terenem uniwersytetów białe feministki 
radykalne stały się „mniej rozpoznawalne niż feministki liberalne”32, jedną z przy-
czyn takiego stanu mógł być klimat rządów republikańskich (R. Reagana) i prawi-
cowo-konserwatywna retoryka lat 80. Jednak – w tym samym czasie – miały miej-
sce zachodzące w społeczeństwie amerykańskim przemiany, bowiem coraz więcej 
kobiet było wybieranych na eksponowane stanowiska administracji publicznej, 
„60% kobiet było zatrudnionych, zaś w przedziale wiekowym 24–50 lat pracowało 
70%”33. Pomimo zaś tego, że w 1982 r. została uchwalona ERA (Equal Rights Amend-
ment), poprawka do konstytucji zakazująca dyskryminacji płciowej, to kobiety 

28  Tamże.
29  Routledge International Encyclopedia of Women, Routledge, London 2000, s. 821.
30  S. Thornham, Second wave feminism, [w:] Feminism and Postfeminism, S. Gamble (red.), 

Routledge 2001, s. 32.
31  Tamże.
32  Routledge International Encyclopedia of Women, Routledge, London 2000, s. 824.
33  Tamże.



93Rozdział 4 • Druga Fala feminizmu

pracujące w przemyśle wciąż były narażone na segregację płciową, tak samo jak 
miało to miejsce w latach 60., gdyż „prawodawstwo przeciwdziałające dyskrymi-
nacji oraz programy »affirmative action« przynosiły korzyści przede wszystkim wy-
kształconym kobietom z klasy średniej”34. Pomimo zachodzących zmian sytuacja 
wciąż przypomina zamknięte koło: w związku z tym, że segregacja płciowa była 
bezpośrednio powiązana z niższymi wynagrodzeniami kobiet, ich „moc decyzyj-
na” jako żywicieli rodziny była też mniejsza. Pomimo zaś tego, że mężczyźni zaczę-
li poświęcać więcej czasu i uwagi domowym obowiązkom, to wciąż kobiety były 
bardziej odpowiedzialne za dom i opiekę nad dziećmi35 i w efekcie miały mniejszą 
możliwość angażowania się w pracę zawodową. Ze względu na tzw. „podwójny 
dzień” (double day) pracy kobiet, pozostaje im mniej czasu niż mężczyznom na: 
odpoczynek, dokształcanie się, aktywność polityczną lub pracę w nadliczbowych 
godzinach, co mogłoby umocnić ich pozycję zawodową. 

4.2. Druga Fala feminizmu w Wielkiej Brytanii

Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych także w Wielkiej Brytanii w latach 60. 
XX w. pojawiają się pierwsze grupy zwiastujące odrodzenie feminizmu, które 

34  Tamże.
35  Należy zaznaczyć, że przypisywanie kobiet do obowiązków domowych poniekąd wy-

nika także z racjonalnego zarządzania gospodarstwem domowym: jeśli jedno z małżonków 
(tradycyjnie mężczyzna) jest w stanie więcej zarobić poza domem niż drugie z małżonków (ko-
bieta), a jednocześnie to gorzej opłacane (kobieta) jest w stanie lepiej wykonać zadania w domu 
(bez dodatkowych kosztów np.: potrzeby opłacenia gosposi, gdyby to mniej wprawny mężczy-
zna miał się zajmować domem po swojej pracy) i jednocześnie pracować w pracy, nawet gorzej 
płatnej, ale pozwalającej na poświęcenie niezbędnej uwagi gospodarstwu domowemu – to, 
jak dowodzi, krytykowany wielokrotnie przez feministki Gary Becker, tak będzie. Jest to wybór 
– „racjonalny”, a więc dający maksymalny zysk przy minimalizacji kosztów w gospodarstwie do-
mowym. Pytanie feministek: czy zawsze człowiek powinien postępować racjonalnie, w świetle 
przemyśleń Beckera nie wydaje się bezpodstawne, bo w sytuacji rozwodu to mężczyzna będzie 
osobą, która wyniesie więcej korzyści z czasu wspólnego życia małżeńskiego, choćby w kwe-
stii wyższego w przyszłości uposażenia emerytalnego, związanego z płaconą wyższą składką 
emerytalną oraz ciągłym wzrostem wartości na rynku pracy, związanym z praktyką zawodową, 
której mógł się bez przeszkód oddawać w czasie trwania małżeństwa. W tym czasie domem zaj-
mowała się żona, a okres małżeństwa sprawił, że będzie mieć mniejszą emeryturę w przyszłości 
(bo odprowadzała niższe składki od niższego uposażenia w okresie pracy zawodowej, ograni-
czanej prowadzeniem domu), a w efekcie mniejszego zaangażowania w pracę zawodową – cze-
go dowodem może być brak nadgodzin czy odbytych szkoleń – na niższej pozycji zawodowej 
i wolniejszym awansowaniu. Zob. G. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, War-
szawa 1990. Pisze o tym także N. Chodorow, The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and 
the Sociology of Gender, University of California Press, Berkeley 1978, s. 35. 
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działały na rzecz równouprawnienia kobiet. Nie były one jednak powiązane (jak 
w Pierwszej Fali w Anglii czy Drugiej Fali w Stanach Zjednoczonych) ze środo-
wiskami wykształconych kobiet z klasy średniej, ale z tymi z klasy robotniczej, 
zdecydowanymi na walkę o swoje prawa. Wśród najważniejszych postulatów 
było zrównanie płacy kobiet i mężczyzn, a pierwszy protest w tej spawie zorga-
nizowały kobiety zatrudnione w fabryce Forda (Dagenham, 1968)36. Zbiegł się 
on z innymi naciskami, jakie były wywierane na rząd w kwestii wytyczenia prio-
rytetów, dotyczących polityki wobec kobiet37. W Wielkiej Brytanii były też gru-
py kobiet, organizowane przez Amerykanki, skupiające się wokół idei pokoju na 
świecie czy sprzeciwiające się wojnie w Wietnamie. Pomimo tego, że od końca lat 
60. mniej radykalny odłam feministycznych aktywistek współpracował z Partią 
Pracy, to najważniejszą rolę w feminizmie brytyjskim Drugiej Fali odegrały ruchy 
radykalne oraz lewicowe38, które pod wpływem doświadczeń kobiet z innych kra-
jów Europy dały początek British Women’s Liberation Movement, który – w prze-
ciwieństwie do ruchów Drugiej Fali w Stanach Zjednoczonych – miał wyraźnie 
marksistowskie zabarwienie. 

Pomimo tego między ruchami feministycznymi obu krajów były wzajemne, 
silne wpływy: np. Brytyjki również organizowały protesty przeciw wyborom Miss 
World (Londyn, 1970) czy akcje mające zwrócić uwagę społeczną na problem 
gwałtu. W tej sprawie organizowane były marsze w 1977 r. w wielu miastach 
Wielkiej Brytanii: Leeds, Londynie, Edynburgu, a także w Stanach Zjednoczonych, 
które organizowane były pod hasłami „Reclaim the Night” („Odzyskać noc”)39. 

36  S. Thornham, Second Wave Feminism, [w:] Feminism and Postfeminism, S. Gamble (red.), 
Routledge, London 2001, s. 30.

37  Chodziło tu zwłaszcza o przystąpienie Wielkiej Brytanii do Europejskiej Wspólnoty Go-
spodarczej, która (Connvention 100 of Treaty of Rome) mówiła o równości płci w pracy (tj. rów-
nej płacy za taką samą pracę). Stwarzało to możliwość takiego kreowania polityki, której jednym 
z efektów miałoby być przesunięcie kobiet ze stanowisk, które obejmowały najprostsze zada-
nia w przemyśle (najbardziej zagrożone zwolnieniem spowodowanym postępem technicznym, 
dokonującym się wszak dlatego, że obniżał koszty produkcji) na inne, wyższe stanowiska, by 
uniknąć fali bezrobocia wśród najsłabiej wykształconych kobiet na terenie dużych aglomeracji, 
w których tradycyjnie umiejscowione były fabryki. Pisze o tym A. Foreman, Femininity as Alie-
nation. Women and the Family In Marxism and Psychoanalysis, Pluto Press, London 1978, s. 145, 
zaznaczając, że w zbliżającym się kryzysie, który dotknął przemysł brytyjski w latach 70., było to 
działanie niewystarczające.

38  Routledge International Encyclopedia of Women, Routledge, London 2000, s. 811.
39  Tamże. Problemem stawało się uczestnictwo mężczyzn w tego rodzaju marszach. Byli 

tacy politycy i sympatycy sprawy kobiet, którzy chcieli je wesprzeć, jednak wiele feministek, 
zwłaszcza radykalnych, widziało mężczyzn i ich naturę jako przyczynę gwałtu. Według femini-
stek radykalnych gwałt był symbolem męskiej natury: agresywnej i dominującej. Zob. Routledge 
International Encyclopedia of Woman, Routledge, London 2000, s. 811–812. „Teoria feministycz-
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W roku 1970 Ruskin College w Oxfordzie gościł pierwszą konferencję Wo- 
men’s Liberation Movement, w której udział wzięło ponad 500 uczestniczek. Pod-
czas obrad sformułowano 4 żądania: 1) równej płacy dla kobiet i mężczyzn za tę 
samą pracę, 2) równego dostępu kobiet i mężczyzn do edukacji i zrównania szans/
możliwości (opportunities), 3) opieki żłobków dostępnej 24 godziny, 4) dostępu 
do darmowej antykoncepcji i aborcji na żądanie. Jak zauważa się w Routledge In-
ternational Encyclopedia of Women – „kwestie rasy i preferencji seksualnych były 
pominięte”40. Zarówno feministki radykalne, jak i socjalistki, zdobywając środki 
od władz lokalnych, tworzyły małe ośrodki informacyjne, które wskazywały ko-
bietom nowe możliwości poprawienia swojej sytuacji. Zarówno feministki rady-
kalne, jak i socjalistyczne, jako główny cel wyznaczyły sobie zwalczanie wszelkiej 
przemocy wobec kobiet, także tej doświadczanej przez kobiety w rodzinie. 

W 1972 r. powstało pierwsze centrum pomocy kobietom, które doświadczyły 
przemocy w domu, założone przez Erin Pizzey w Chiswick. Zwracała ona uwagę 
społeczeństwa za pośrednictwem mediów, że kobieta doświadczająca przemocy 
jest właściwie bezbronna, a policja, która ma chronić każdego obywatela, zdaje 
się przymykać oczy na problemy kobiet, doświadczających przemocy domowej, 
traktując owo zjawisko jako sprawę rodzinną. Do 1980 r. powstało za sprawą na-
głośnienia sprawy w mediach i działalności „Women’s Aid Federation” (Federacja 
Pomocy Kobietom) ok. 200 takich ośrodków, pomagających kobietom doświad-
czającym przemocy oraz ich dzieciom41. Środowiska kobiece pomagały także 
w prawnej obronie kobiet, oskarżonych o morderstwo swego (czasem wielolet-
niego) prześladowcy, jakim niekiedy stawali się ich mężowie.

Początkowo pomijane kwestie, związane z rasą, z czasem zaczęły być dostrze-
gane w myśli feministycznej brytyjskiej Drugiej Fali. Było to związane głównie 
z tym, że coraz większy procent wśród kobiet zatrudnianych w przemyśle stano-
wiły kobiety przybyłe z Azji czy Afryki, a to sprawiło, że związki zawodowe zaczęły 
dostrzegać wagę ich problemów, zaś do końca lat 70. powstawały organizacje, 
broniące interesów owych kobiet. Pierwszą z nich była Organization of Women 
of Asian and African Descent (Organizacja Kobiet Azjatyckiego i Afrykańskiego 
Pochodzenia), która powstała w 1978 r., działająca na rzecz zmiany prawa emi-
gracyjnego. Aktywistki, które zrzeszała owa organizacja, sprzeciwiały się, zwłasz-
cza praktykom tzw. the virginity test – testom sprawdzającym dziewictwo (i brak 

na definiuje gwałt jako akt i społeczną instytucję, które podtrzymują patriarchalną dominację 
i bazują na przemocy [...] [wiele – przyp. N.K.] feministycznych analiz dowodzi, że gwałt jest lo-
giczną konkluzją seksizmu” w The dictionary of feminist theory, M. Humm (red.), Harvester Whe-
atsheaf, Prentice Hall 1995, s. 234.

40  Tamże.
41  Tamże.
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ciąży), które były narzucane „nie-Brytyjkom” przyjeżdżającym, by poślubić Bry-
tyjczyka. Inną organizacją było Southal Black Sisters (Czarne Siostry z Souhthal, 
1979), które starało się przeciwdziałać przemocy wobec kolorowych kobiet oraz 
rasizmowi42. 

W Wielkiej Brytanii po 1978 r. nie organizowano konferencji British Women’s 
Liberation Movement, gdyż nie można było rozstrzygnąć, jaka powinna być rola 
mężczyzn w ruchu kobiet. Platformą wymiany poglądów, a także dyskusji było 
jedyne, lecz prężnie działające (1972–1993 r.), pismo „Spare Rib” („Dodatkowe 
Żebro”). Pomimo pewnego pesymizmu, panującego na brytyjskiej lewicy w la-
tach 80., z którą najbardziej powiązana była ideologia feminizmu, należy przy-
pomnieć o jednej z najbardziej udanych akcji, związanej z protestem przeciwko 
rozmieszczeniu w Greenham Common rakiet z głowicami nuklearnymi. Protesty 
kobiet, które apelowały do rządu o zmianę decyzji w tej sprawie, rozpoczęły się 
30 VIII 1981 r. i były powtarzane cyklicznie, a przyłączały się do nich tysiące kobiet 
w każdym wieku, tworząc wielokolorowy tłum. Odwoływały się nie tylko do war-
tości, jakim jest środowisko naturalne (wpływy ekofeminizmu), ale także porusza-
ły kwestię polityczną, tj. utrzymania pokoju na świecie43. Protesty w Greenham 
Common komentowane były szeroko na świecie, a podczas owych protestów 
udało się grupom kobiet wyjść z cienia, przezwyciężyć podziały, związane z przy-
należnością do różnych klas społecznych i, stojąc w świetle jupiterów, odnieść 
polityczny sukces. Innymi akcjami, potwierdzającymi stopniowo zwiększający się 
wpływ kobiet na wydarzenia w sferze publicznej, które warto wspomnieć, były 
te, które w latach 1984–1985 organizowały żony zwalnianych górników. Podczas 
organizowanych strajków feministki wspierały strajkujące żony górników i orga-
nizowały pomoc. W latach 80. też zaczęły powstawać pierwsze uniwersyteckie 
grupy women’s studies. W Wielkiej Brytanii doszło więc do bardzo specyficznej sy-
tuacji, bo – jak podaje Routledge International Encyclopedia of Women – „pomimo 
tego, że nie istniał żaden ruch kobiet, idee feministyczne zyskiwały coraz większe 
poparcie”44. 

42  Tamże, s. 812.
43  Od protestu dystansowały się jedynie niektóre feministki radykalne, jako że nie postrze-

gały protestu w Greenham Common jako sprawy dla ruchu kobiet. Poza tym nie popierały tego, 
że kobiety, walcząc o rozbrojenie, odwoływały się do faktu, iż są matkami i dlatego walczą o lep-
szy świat dla swych dzieci. Dla feministek radykalnych była to sankcjonowana tradycją sympli-
fikacja natury kobiety i redukcjonizm do jej funkcji rozrodczych. Zob. Routledge International 
Encyclopedia of Women, Routledge, London 2000, s. 812.

44  Tamże, s. 813.
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4.3. Feminizm Drugiej Fali we Francji

Zmagając się z konceptualizacjami dotyczącymi historii feminizmu, Toril Moi 
twierdzi, że „pomimo pewnej liczby wspólnych idei nie ma jednego sposobu/me-
tody by opisać feminizm europejski. Różne historyczne tradycje feminizmu, łączą-
ce się z różnymi sytuacjami socjo-politycznymi zaowocowały wielością głosów”45. 
Dlatego zaproponowana przez Moi46 konceptualizacja rozwoju feminizmu, trafna 
zwłaszcza w odniesieniu do jego Drugiej Fali, jako dwóch nurtów: anglo-amery-
kańskiego i francuskiego, wydaje się pomysłem, który nie tylko nie symplifikuje 
tematyki, lecz nadaje jednocześnie pewien wstępny, ułatwiający zrozumienie 
porządek. Według Moi nurt feminizmu anglo-amerykańskiego charakteryzuje 
się większą dozą pragmatyzmu i nastawieniem na działanie, dążące do zmiany 
rzeczywistości, zaś feminizm francuski Moi postrzega jako skupiający się głów-
nie na teorii, kwestiach związanych z polityką kulturową, psychoanalizą i historią. 
Obustronne wpływy są widoczne: większość amerykańskich feministek Drugiej 
Fali nawiązuje/polemizuje do/z myśli/ą „drugofalowych” francuskich myślicielek, 
których idee antycypowane są przez ruch feministyczny; do najważniejszych dla 
feminizmu niewątpliwie należą prace Julii Kristevej, Lucy Irigaray oraz Hélène Ci-
xous. 

Wydaje się więc, że koncepcję Moi potwierdzają słowa Claire Duchen, która 
zauważa, że „francuski feminizm ma opinię, iż zwraca więcej uwagi na zagadnie-
nia teoretyczne niż praktyczne, i jest w tym trochę prawdy: omawiając problem 
więcej czasu spędza się na definiowaniu pojęć i natury problemu niż na szukaniu 
rozwiązań praktycznych. Pozytywną stroną tego jest fakt, że debata intelektualna 
jest rygorystyczna, ale oznacza to także, że feminizm we Francji był wolniejszy niż 
brytyjski w organizowaniu się (networking) i zakładaniu centrów pomocy kryzy-
sowej dla zgwałconych kobiet czy ofiar przemocy domowej”47. Jednocześnie Du-
chen zwraca uwagę, że pewne trudności w zrozumieniu feminizmu francuskie-
go – oprócz kwestii tłumaczeń tekstów feministycznych, które zazwyczaj mają 
pewne opóźnienie w stosunku do tego, co się dzieje – tkwią w kwestii specyfiki 
kontekstu ich powstania, czyli sytuacji społecznej i politycznej, która ma wpływ 
na powstanie, treść i wydźwięk dzieła. Duchen zwraca uwagę również na fakt, 
że niektóre teksty francuskich autorek stały się znane i zostały uznane za sztan-
darowe dla francuskiego feminizmu, jednocześnie jednak traktowane są przez 

45  Tamże, s. 814.
46  T. Moi, Sexual/textual politics, Routledge, London 1985.
47  C. Duchen (red.), French connections. Voices from the Women’s Movement in France, The 

University of Massachusetts Press, Amherst 1987, s. 11. 
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czytelników i krytyków nieomal jak fragmenty, zawieszone niejako w próżni: bez 
uwzględnienia związków ich twórczyń z francuskim ruchem feministycznym. 
Wydaje się, że taka sytuacja spowodowana została między innymi tym, że takie 
autorki, jak Irigaray, Kristéva czy Cixous miały często niejednoznaczny stosunek 
do ruchu kobiet a jednocześnie ich teksty, znane na całym świecie, nie zawsze 
były reprezentatywne dla tego, co działo się w danym czasie w Movement de 
Libération des Femmes (MLF, Ruch Wyzwolenia Kobiet)48. Między innymi, za spra-
wą tłumaczeń najgłośniejszych dzieł tych autorek oraz (obowiązkowe) ujmowa-
nie ich w opracowaniach, poświęconych myśli francuskiego feminizmu Drugiej 
Fali, można odnieść wrażenie, że zajmuje się on jedynie problemami, związany-
mi z psychoanalizą czy językiem i niczym więcej. Dlatego warto zrekonstruować 
debaty, które miały miejsce w MLF, choćby po to, by poszerzyć ogląd specyfiki 
i różnorodności stanowisk i sposobów myślenia feministek francuskich. 

Można powiedzieć, że feminizm Drugiej Fali we Francji ma dwa źródła: jednym 
jest bez wątpienia Druga płeć Simone de Beauvoir49 (wraz z jej koncepcją kobiety 
jako obcego w świecie mężczyzn), a drugim wydarzenia maja 1968 r. (tj. protesty 
studentów inspirowane m.in. ideologią lewicową – maoistyczną lub trockistow-
ską – oraz anarchistyczną).

 Duchen powiada, że „maj 1968 był wyrazem agresji, rozczarowania i odrzuce-
nia [...] skierowanym przeciw sztywnemu systemowi edukacji i całemu systemo-
wi społecznemu [Francji generała de Gaulle’a – przyp. N.K.], który wspierany był 
przez uniwersytety [...] [które – przyp. N.K.] przyrównywane były do »maszyny do 

48  Jak pisze Duchen, w sierpniu 1970 r. w Paryżu odbyła się demonstracja pod Łukiem 
Tryumfalnym, który upamiętnia nieznanych żołnierzy, którzy zginęli w walkach za ojczyznę. 
Demonstracja zorganizowana przez kobiety miała upamiętniać jeszcze innego, nieznanego 
bohatera: żonę owego żołnierza. Prawdopodobnie chodziło o zwrócenie uwagi na rolę kobiet 
w walce o niepodległość oraz o brak miejsc dla nich w pamięci narodu. Doszło do aresztowań, 
a akcja ta po raz pierwszy sygnowana była przez MLF. Zob. C. Duchen, Feminism in France. From 
May ’68 to Mitterrand, Routledge & Kegan Paul, London 1986, s. 9. 

49  Ślęczka pisze, że we Francji publikacja Drugiej płci (1949) przeszła bez echa. Wydaje się, 
że (nawet jeśli tak było, a przyczyn autor ów szukałby w nastrojach powojennych, walce z trudno-
ściami ekonomicznymi i odbudową kraju) uwaga, którą poświęcono temu dziełu w dwadzieścia 
lat po jego publikacji – zdaje się z nawiązką wynagradzać autorce początkowe zapomnienie. 
Wraz z końcem lat 60. de Beauvoir stała się ikoną, nie tylko francuskiego, feminizmu. Generalnie 
uważano, że to J.P. Sartre inspirował jej pisarstwo, ale wiele feministek, badając dzieła tej pary, 
twierdzi, że wpływ był obustronny, zaś de Beauvoir nie przyjmowała bezkrytycznie sposobu 
myślenia Sartre’a. „Filozofowie, tacy jak Kant, Hegel i Sartre budowali abstrakcyjne systemy, ma-
jące wykraczać poza historię. Dla de Beauvoir zaś, znaczenie zawsze było wyznaczane umiej-
scowieniem i historią”. Zob.: M.A. Simons, Two interviews with Simone de Beauvoir, [w:] N. Fraser, 
S.L. Bartky, (red.), Revaluating French feminism. Critical essays on Difference, Agency & Culture, In-
diana University Press, Indianapolis 1992, s. 27. 
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mielenia«, wypluwających ludzi bez żadnej kultury, niezdolnych do samodzielne-
go myślenia, ale wytrenowanych do wpasowywania się w system ekonomiczny 
wysoko zindustrializowanego społeczeństwa”50. Uczestnicy protestów nie mieli 
w zasadzie planu działania czy strategii a „Ruch Majowy (May Movement) chciał 
działać inaczej, zachowywać się inaczej i pokazać, że coś innego jest możliwe. Od-
rzucając organizację i strategię, siła i specyficzny charakter Ruchu leżały w spon-
taniczności, braku hierarchii i nieporządku (disorder). Nieporządek i brak jakiegoś 
określonego celu były uznane za coś pozytywnego. Uczestnicy chcieli dać lu-
dziom możliwość przekroczenia rutyny dnia codziennego [...] określanej sztywno 
przez porządek: métro–boulot–dodo (potocznie: metro–robota–wyro), która więzi 
potencjał jednostki nie pozwalając na kreatywne, pełne życie”51. Jednak  protesty 
studenckie, jeszcze szybciej niż w USA, uświadomiły kobietom przede wszystkim 
tradycyjnie marginalne miejsce kobiet i ich postulatów w organizacji, w której re-
zerwowano dla nich „kobiece zadania”52 – w tych „rewolucyjnych” grupach ekspo-
nowanymi jednostkami w sposób zadziwiająco „tradycyjny” – byli mężczyźni53. 
Maj ’68 pokazał także, że system polityczny, który wydawał się nie do obalenia 
– nie jest aż taki wszechwładny i można go zmienić, a polityka „nie jest kwestią 
parlamentarnych gier i bitew wyborczych lecz dotyczy tego, jak ludzie żyją, co ro-
bią i jak współdziałają”54. Wiara w siłę sprawczą ruchów społecznych oraz pewne 
rozczarowanie marginalizacją postulatów i pozycji kobiet sprawiła55, że powstał 

50  C. Duchen, Feminism in France. From May ’68 to Mitterrand, Routledge & Kegan Paul, Lon-
don 1988, s. 5.

51  Tamże, s. 5–6. Jak zwraca uwagę autorka, utworzony od tego czasu przymiotnik „soixon-
te-huitard” (sześćdziesiąty ósmy) oznacza tego, kogo charakteryzuje optymizm, energia i uto-
pijna wizja świata, która wydawać się mogła (w latach 80., gdy we Francji panowały nastroje 
post-recesji znaczone widmem zagrożenia nuklearnego) nierealistyczna, naiwna i nostalgiczna. 
C. Duchen, Feminism in France, s. 6. 

52  S. Thornham, Second Wave Feminism, [w:] Feminism and Postfeminism, S. Gamble (red.), 
Routledge, London 2001, s. 39–40.

53  Dla francuskiego maja ’68 kwestie praw kobiet nie były kluczowe, jednak były one nieco 
bardziej wyeksponowane podczas podobnych protestów, organizowanych w tamtym czasie 
w RFN czy w Austrii. 

54  C. Duchen (red.), French connections, s. 6.
55  Tak o tym pisze Françoise Picq, jedna z uczestniczek Maja ’68 i inicjatorek MLF: „MLF 

pojawił się naprawdę po maju ’68 [...] gdy tylko kobiety zdały sobie sprawę z tego, że ich oczeki-
wania nie zostaną spełnione w Ruchu Majowym oraz, że anty-hierarchiczna retoryka mężczyzn 
była sprzeczna z ich polityczną praktyką”, F. Picq, The MLF: run for your life, [w:] C. Duchen (red.), 
French connections, s. 24. Artykuł ten poświęcony historii początków ruchu, zamieszczony był 
pierwotnie w „La Revue d’en Face” 1981, nr 11. Napisany w celu rozpoczęcia autorefleksji (za-
łożycielek i późniejszych działaczek) nad historią ruchu i jego (pierwotnymi i obecnymi) cela-
mi z okazji nie tylko dziesięciolecia istnienia, ale też z powodu nowych wyzwań/możliwości, 
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wzorowany na amerykańskim Woman’s Liberation Movement francuski MLF.  
Był on tak wyraźnie odróżniany od innych reformistycznych grup, że Simonne de 
Beauvoir, która wcześniej nie identyfikowała siebie samej jako feministki, od tej 
pory widziała siebie jako zwolenniczkę tego ruchu, gdyż jak powiadała, „nowy 
feminizm był naprawdę radykalny”56. 

Początkowo postrzegana jako radykalna, MLF przyciągała coraz więcej kobiet 
z partii „głównego nurtu”, a one następnie starały się forsować postulaty femini-
styczne w programach swoich partii oraz przeciwstawiać się seksistowskim prak-
tykom wewnątrz organizacji partyjnych, co jednak dawało dość mierne efekty. 
Rozczarowanie postawą swoich kolegów partyjnych spowodowało, że polityczki 
te zazwyczaj opuszczały owe partie i dołączały do MLF, co przyczyniło się z kolei 
do tego, że ruch rósł w siłę i jednocześnie zatracał niektóre ze swych najbardziej 
radykalnych postulatów57. Według Picq, specyfika ruchu polegała na założeniu, 
że (w przeciwieństwie do grup politycznych zakładanych przez mężczyzn) ak-
tywistki nie będą szukać w organizacji władzy czy liderek, „MLF odrzucał także 
porządkowanie dyskusji za pomocą listy prelegentów, kogoś kto przewodniczy 
obradom (chair person) czy procedury podejmowania decyzji większością gło-
sów. W przeciwieństwie do męskiego dyskursu, bazującego na (foucaultow-
skiej wizji savoir/pouvoir) wiedzy i władzy, MLF zwracał większą uwagę na to, 
co subiektywne, by w ten sposób tworzyć kolekcję doświadczeń osobistych [...] 
przełamując przekonanie, że działacz jest ważniejszy, rozumie ucisk doznawany 
przez opresjonowanego i przemawia w jego imieniu i zastępstwie, wymyśliłyśmy 
nową praktykę polityczną, gdzie każda kobieta mówi za siebie, i o sobie, i jedynie 
w swoim własnym imieniu”58. 

Co więcej, dość drażliwy temat (nierozstrzygnięty przez feministki brytyjskie) 
męskiego udziału w ruchu kobiet rozwiązano dość szybko: MLF był ruchem jedy-
nie dla kobiet, co postrzegane było jako skandal. Jak pisze Picq, „spotykanie się 
w grupie tylko dla kobiet było na początku lat 70. śmieszne, skandaliczne i było 
problemem dla wielu kobiet, które postrzegały to jako krok w tył, powrót do 
szkół dla dziewcząt, do czasów, gdy kobiety były wykluczone z życia społeczne-

związanych z dojściem do władzy w 1981 r. lewicy francuskiej, co postrzegane było wtedy jako 
możliwość wyprowadzenia kwestii związanych z MLF z politycznego marginesu. 

56  S. Thornham, Second Wave Feminism, [w:] Feminism and Postfeminism, s. 40. Innym przy-Innym przy-
kładem tekstu, będącego jednym z najważniejszych źródeł inspiracji Drugiej Fali feminizmu, 
jest Żeński eunuch autorstwa Germaine Greer, która choć „jest powszechnie znanym nazwi-
skiem, jest jakby poza ruchem [...] jedna z niewielu o której można powiedzieć to prawdziwie”. 
Zob. T. Lovell (red.), British feminist thought. A reader, Basil Blackwell, Oxford 1990, s. 5.

57  C. Duchen (red.), French connections. Voices from the Women’s Movement in France, The 
University of Massachusetts Press, Amherst 1987, s. 14–15.

58  F. Picq, The MLF: run for your life, [w:] C. Duchen (red.), French connections, s. 25.



101Rozdział 4 • Druga Fala feminizmu

go”59. Założenie, wykluczające mężczyzn z działań MLF, w niektórych ujęciach po-
strzegane było także jako wewnętrzna sprzeczność: organizacja powstała w celu 
zwalczania dyskryminacji kobiet, sama dyskryminuje... mężczyzn. Jednak założe-
nie MLF było jasne: to ruch dla kobiet i tego, co w sposób nieskrępowany chcą 
osiągnąć, demonstrować, przedyskutować. Warunkiem wyznaczającym obszar 
owych poczynań było zaś doświadczenie kobiet, do którego wszak mężczyźni nie 
mieli dostępu. 

Akcje inicjowane przez ruch miały różne wydźwięki, do najbardziej spekta-
kularnych – które na długo przykuły uwagę mediów oraz zapoczątkowały pu-
bliczną debatę – należało wydrukowanie w Le Nouvel Observateur (5 IV 1971) 
manifestu, podpisanego przez 343 kobiety, oświadczające, że dokonały nielegal-
nej aborcji60 oraz paryska demonstracja na Champs Elysées w 1972 r. przeciwko 
obchodom Dnia Matki, która odbyła się pod hasłem „fetowane przez jeden dzień 
w roku – wykorzystywane przez resztę”. Miało miejsce także dwudniowe spotka-
nie, poświęcone przestępstwom wobec kobiet, które przyciągnęło ponad 5000 
uczestniczek. W 1973 r. powstał także projekt wydawniczy des femmes (trudno to 
przetłumaczyć jednoznacznie, może oznaczać: o kobietach lub tworzone przez 
kobiety), zainicjowany przez działaczki, Psych et Po (Psychoanalise et Politique, 
Psychoanaliza i Polityka), który popularyzował dzieła kobiet. Jego inicjatorką 
była Antoinette Fouque, „liderka nurtu Psych et Po”61. Z czasem zaczęły powsta-
wać centra, informujące kobiety o ich prawach lub dla kobiet doświadczających 
przemocy w domu oraz grupy (powiązane głównie z Féministes Révolutionaires), 

59  Tamże.
60  Manifest głosił, że „we Francji, co roku, milion kobiet dokonuje aborcji. Robią to w nie-

bezpiecznych warunkach, gdyż skazane są na nielegalne działanie, pomimo tego, że wykonana 
pod opieką lekarza, operacja ta jest niezwykle prosta. Nikt nigdy nie pamięta o milionach tych 
kobiet. Deklaruję, że jestem jedną z nich. Deklaruję, że dokonałam aborcji. Tak jak domagamy 
się wolnego dostępu do antykoncepcji tak domagamy się wolnego dostępu do aborcji”. Mani-
fest ów podpisało wiele znanych kobiet, na czele z Simone de Beauvoir, rozpoczynając tym sa-
mym jedną z największych akcji mobilizujących cały ruch w walce o dostęp do legalnej aborcji 
na żądanie. Zob C. Duchen, Feminism in France, s. 12.

61  Wydaje się, że ruch Psych et Po był tyleż dynamiczny, co budzący niepokój zarówno 
innych feministek, jak i społeczeństwa, wśród którego dzieła publikowane przez des femmes 
siały ferment i wywoływały silne reakcje. Najlepszym przykładem autorek publikowanych przez 
des femmes jest Hélène Cixous, gdyż wydawnictwo to „odegrało ważną rolę w sukcesie Cixous 
jako pisarki [...] To właśnie przez des femmes jej kontrowersyjne często idee znalazły odbiorców 
zarówno we Francji jak i za granicą”. Nie bez znaczenia był fakt, że Cixous i Fouqe były związane 
także w życiu prywatnym od lat 60., co zapewne dodatkowo bulwersowało, a to prawdopodob-
nie także było zbieżne z celami Psych et Po. Zob. D.R. Alphonso, Introduction. Feminine writing 
and women’s difference, [w:] K. Olivier (red.), French Feminism Reader, Rowman & Littelfield Pub-
lishers, London 2000, s. 254.
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których celem było zwalczanie seksizmu oraz kwestii niekorzystnej dla kobiet le-
gislacji (wśród której kwestia aborcji zajmowała poczesne miejsce)62. 

Ruch różnicował się w zależności od podejmowanych problemów, wyraźnie 
też od reszty feministycznych ugrupowań odcinała się Psych et Po, która zaczęła 
jako pierwsza występować przeciw innym ugrupowaniom kobiecym, skupionym 
wokół idei MLF oraz forsować własną odmianę antyfeminizmu63. Jak powiada 
Françoise Picq (jedna z aktywistek MLF, związana z nim od samego początku, 
tzn. od wydarzeń maja 1968) „Psych et Po była jedynie przerysowaniem zjawiska, 
które istniało wewnątrz MLF; jest to zaś niebezpieczne nie tylko ze względu na to, 
że [grupa ta – przyp. N.K] rości sobie prawo do bycia MLF, jednocześnie przema-
wiając przeciwko niemu niejako z zewnątrz, ale jest to także niebezpieczne, bo 
zużywa naszą energię na zwalczanie go (tj.: Psych et Po) i zaprzepaszcza nadzieje, 
jakie lokowałyśmy w MLF, jego spontaniczności; dzieli nas i sprawia, że wszyst-
kie jesteśmy wobec siebie podejrzliwe. Dziś, każda podejmowana inicjatywa lub 
akcja, jest podejrzewana o to, że jest sposobem poszukiwania władzy (power-se-
eking) a nasza niezdolność do działania jest najbardziej scalającą MLF cechą (less 
divisive aspects)”64. Oprócz rozłamów wewnątrz ruchu, pewien bezwład wynikał 
także z faktu braku jasnej struktury ruchu, nie mógł więc on być stroną w for-
malnym załatwieniu czegokolwiek bo, np. kto miałby składać podpisy w imieniu 
ruchu? Do problemów MLF należy zaliczyć także brak wypracowanych sposo-
bów informowania się wzajemnego członkiń. Do tej pory, będąc zaangażowane 
w działalność MLF, całkowicie nie miały one tego problemu, lecz z biegiem lat 
praca oraz inne zobowiązania (dzieci, prowadzenie domu, działalność w innych 
partiach) sprawiły, że kontakt stawał się ograniczony, gdyż musiały dzielić czas 
i nie było sposobu, by kontaktować się w celu przekazywania informacji, np. do-
tyczących podejmowanych akcji czy planowanych spotkań grup dyskusyjnych. 
Wielu zauważało także, że nie przybywało nowych członkiń, które włączyłyby się 

62  Zob. C. Duchen, Feminism in France, s. 16. Autorka pisze, że sytuacja kobiet w kwestii 
aborcji i antykoncepcji, przed erą MLF, była wyznaczana przez obowiązujące wciąż prawo 
z 1920 r. „Zabraniało ono zarówno aborcji, jak i antykoncepcji a dozwalało wszczęcie dochodze-
nia przeciw kobiecie, która dokonała aborcji, tym, którzy jej pomogli, osobie, która wykonywała 
aborcję, tym którzy dostarczali informacji o antykoncepcji oraz dostarczali środki antykoncep-
cyjne. Antykoncepcja została zalegalizowana w 1967 r., aborcja zaś (z pewnymi ograniczenia-
mi) w 1975”. C. Duchen (red.), French connections. Voices from the Women’s Movement in France, 
s. 32. 

63  „Anty-feminizm Psych et Po bazował na przekonaniu, że feminizm oznacza »poszukiwa-
nie władzy« dla kobiet, które chcą pełnej integracji z męskim światem. Feminizm więc zaprze-
cza »kobiecej różnicy« (women’s difference) akceptując mizoginię i patriarchat”. C. Duchen (red.), 
French connections, s. 15.

64  F. Picq, The MLF: Run for Your Life, [w:] C. Duchen (red.), French Connections, s. 31.
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w działalność MLF i choć młode kobiety przyłączały się jednorazowo do akcji ini-
cjowanych przez MLF, to raczej nie były one zainteresowane tworzeniem ruchu, 
być może nie widząc dla siebie „przestrzeni” do działania. 

Dodatkowo – wraz z objęciem władzy przez lewicę, której program stanowił 
możliwość realizacji postulatów feministycznych – pojawiło się kolejne zagroże-
nie zawłaszczenia osiągnięć MLF przez partie polityczne. Pojawiła się potrzeba 
spisania własnej historii ruchu, przez same kobiety – po to, by uniknąć populary-
zacji wypaczenia jego obrazu przez historię „źle” spisaną65. 

Dlatego też kwestie roli kobiet w historii oraz historii ich własnego ruchu 
(MLF)66, jak wskazała Toril Moi, faktycznie zajmowała kobiecy MLF. Duchen pisze, 
że problem polegał na tym, że te, które chciały się zmierzyć z kwestią historii, 
miały „świadomość, że doświadczenie jednostkowe pojedynczej kobiety, jak 
i żadna jednostkowa »wersja« historii ruchu wyzwolenia kobiet nie może w spo-
sób adekwatny oddać zbiorowego życia ruchu [jednocześnie miały świadomość, 
że – przyp. N.K.] jeśli nie zaczną pisać swojej własnej historii to może dojść do 
tego, że zostanie ona zapomniana, lub napisana przez kogoś innego, jeszcze 
mniej reprezentatywnego”67. 

Pierwszą publikacją, poświęconą historii MLF, była Libération des Femmes, le 
MLF, wydana w 1981 r., autorstwa znanej feministki działającej w MLF, Naty Garci 
Gaudilla. Opisywała ona lata 1968–1979 w sposób, który w ocenie innych dzia-
łaczek ruchu nieco upraszczał niektóre kwestie. Jednak, niezależnie od oceny tej 
pracy, należy zaznaczyć, że dała ona impuls do tworzenia następnych historii, do-
pełniających obraz ruchu. Gaudilla widziała historię ruchu jako trzy różne nurty 
feminizmu, działające nieomal osobno, z których każdy miał inną wizję, zarówno 
źródeł opresji kobiet, jak i dróg ich wyzwolenia. Pierwszym miała być grupa zwa-
na Psych et Po (Psychoanalise et Politique), dla której psychoanaliza była drogą od-
krycia (recovery) źródeł ucisku „kobiecości” (woman-ness lub feminity) w podświa-

65  Christine Delphy zwraca uwagę, że „historia nie jest jedynie prostym zbiorem opisów 
rzeczywistości [nie można zakładać, że – przyp. N.K.] istnieje poziom, gdzie wszystkie fakty są 
zapisane; pewien świat przeszłości (a reality of the past). [...] takie założenie nie jest niczym in-
nym, jak iluzją. »W świecie/w rzeczywistości« historia nie istnieje poza spisanymi sprawozda-
niami. A ktokolwiek pisze historię jednocześnie ją tworzy”. Ch. Delphy, Women’s Liberation: The 
Tenth Year, [w:] C. Duchen (red.), French Connections, s. 38.

66  Aby dać możliwość wypowiedzi kobietom, by przełamać ciszę, by został znak działal-
ności ruchu, by zapoznać różne grupy ze swoimi poglądami, w obrębie coraz bardziej różni-
cującego się MLF, zostało założone pismo „Le torchon brûle”, ukazujące się przez trzy lata. Dru-
kiem ukazało się siedem numerów, z których każdy był redagowany przez inną grupę kobiet, 
zrzeszonych w MLF. Zob.: C. Duchen, Feminism in France. From May ’68 to Mitterrand, Routledge 
& Kegan Paul, London 1986, s. 10.

67  C. Duchen (red.), French Connections. Voices from the Woman’s Movement in France, s. 19.
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domości. Drugim nurtem była grupa Tendance Lutte des Classes (Frakcja Walki 
Klasowej), która widziała walkę kobiet jako część zmagań o socjalizm, zaś trzeci 
nurt miała stanowić mała, lecz prężnie działająca, Féminitstes Révolutionnaires 
(Feministki Rewolucyjne, wśród których działała Christie Delphy)68, którą jednak 
dziś, za Duchen, określonoby mianem feministek radykalnych69. Z takim ujęciem, 
ukazującym dyferencjację ruchu już od samego jego początku, nie zgadza się 
Picq – uważa, że przyszło ono później, a pierwotna forma ruchu była sposobem 
„dostarczenia przestrzeni dla wielu różnych podejść/perspektyw (approaches), by 
połączyć się za sprawą tych samych nadziei i pragnień”70. Owemu późniejszemu 
zdyferencjonowaniu, które pojawiło się z powodu utraty zaufania między grupa-
mi, próbowano przeszkodzić, organizując tzw. grupy czwartkowe (Thursday Gro-
up). Powstały one, gdy po jednej z demonstracji przeciwko wojnie w Wietnamie 
kobiety, które identyfikowały się z różnymi nurtami, spotykały się, by wspólnie 
omówić owo wydarzenie. Potem zaczęły się spotykać po to, by „omawiać swe po-
czynania bez jakiejś dzielącej je krytycznej perspektywy, bez akceptacji formuły 
niektórych kobiet: »najpierw działaj potem myśl« czy też bez zgody na, właściwą 
Psych et Po, formułę »teorii zastępującej działania«. Chciałyśmy przemyśleć nasze 
relacje z instytucjami – z pracą, uniwersytetami, z którymi byłyśmy związane po 
to, by znaleźć drogę pomiędzy skrajnościami: całkowitą integracją a kobiecym 
gettem. Chciałyśmy odkryć nasze relacje jako kobiet do tego, co się działo, do po-
lityki poza MLF”71. 

Jednak podziały stały się faktem, zwłaszcza z Psych et Po żadne inne organiza-
cje kobiece nie chciały współpracować, gdyż grupa ta zawiodła zaufanie kobiet, 
zastrzegając potajemnie (jako znak firmowy!)72 nazwę MLF tylko dla swej frak-
cji. Zostało to odkryte przez przypadek, w 1979 r., i wzburzyło całym, już wtedy 

68  Urodzona w 1941 r., studiowała socjologię w Paryżu (Paris IV) i na University of Califor-
nia, Berkeley. Była zaangażowana w tworzenie MLF. Jest propagatorką idei „feminizmu materia-
listycznego”, która to nazwa miała „opisywać ucisk kobiet powiązany z marksistowską analizą 
kapitalizmu”, jednak znajdując w myśli Marksa niewystarczające przyczynki do rozpoznania sy-
tuacji i źródeł ucisku kobiet, zaczęła „rozwijać równocześnie dwie zazębiające się lecz rozdzielne 
klasy systemów: kapitalizmu i patriarchatu [...] a punktem wyjścia było badanie gospodarstwa 
domowego jako systemu ekonomicznego”. D.R. Alphonso, Sex and Gender, [w:] K. Olivier (red.), 
French feminism reader, Rowman & Littelfi eld Publishers, Lanham 2000, s. 59–60. Krytyczne po-Rowman & Littelfield Publishers, Lanham 2000, s. 59–60. Krytyczne po-
dejście do kapitalizmu i patriarchatu również można znaleźć w N. Chodorow, The Reproduction 
of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender, University of California Press, Berkeley, 
1978, s. 35. lub S. Walby, Patriarchy at work, Polity Press, Cambridge 1986.

69  C. Duchen (red.), French connections. Voices from the Women’s Movement in France, s. 20.
70  F. Picq, The MLF: run for your life, [w:] C. Duchen (red.), French connections, s. 26.
71  Tamże.
72  C. Duchen (red.), French Connections. Voices from the Women’s Movement in France, s. 20.
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zdyferencjonowanym, środowiskiem, które jednak nadal powiązane było (choć 
coraz luźniej) z etosem początków ruchu. Fakt zastrzeżenia nazwy, tylko dla jed-
nej z wielu frakcji, odczytano jako zawłaszczenie wspólnej własności oraz sprze-
niewierzenie się ideałom ruchu. Odkrycie owego zawłaszczenia jeszcze bardziej 
wzmogło niechęć do Psych et Po, z którymi unikano współpracy z racji skrajnego 
braku zaufania.

Należy zauważyć jednak, że światowy rozgłos zyskały dzieła autorek powiąza-
nych właśnie z Psych et Po, a zastrzeżenie MLF, jako znaku firmowego oraz nada-
nie pewnej oficjalnej struktury stowarzyszenia było przez Fouque widziane jako 
odpowiedź na fakt, że „w 1979 feministki w zasadzie opuszczały słowo „»wyzwole-
nie« (liberation) od jakiegoś czasu [...] uważałyśmy, że była konieczność, pilna ko-
nieczność by dać minimum zakotwiczenia, stabilności naszemu ruchowi [...] nie 
można żyć w stanie permanentnego negowania instytucji [gdyż istniało – przyp. 
N.K.] zagrożenie, z którym MLF musiał się zmierzyć. Byłyśmy w niebezpieczeń-
stwie [...] wchłonięcia ruchu i nie mogłybyśmy nic zrobić”73. Słowa te odnoszą się 
do próby zainkorporowania ruchu kobiet przez partię socjalistyczną. W ujęciu Fo-
uque „ruch kobiet, od początku i bez świadomości jego twórczyń, złapany został 
w dwa, już wcześniej istniejące klany – pomiędzy Lacana i Sartre’a”74, czyli pomię-
dzy egzystencjalizm a psychoanalizę, wzbogaconą o nowe spojrzenie na kwestie 
języka i kultury. Jak powiada Fouque, kobiety działające w Psych et Po „nie były 
prowadzone, dowodzone ani też nie znajdowały się pod niczyją opieką”, dodat-
kowo zaś „trudnością było też to, że wiele kobiet wierzyło – i nadal wierzy – w mit 
jedności: konflikt pomiędzy kobietami jest [widziany jako – przyp. N.K.] brzydki, 
jest wulgarny. Stąd też polityczne trudności/różnice powinny być odłożone. Ale 
myśmy naciskały, że nie jesteśmy feministkami, co oznaczało i co wciąż oznacza,  
 

73  Interview with Antoinette Fouque, [w:] C. Duchen (red.), French Connections. Voices from 
the Woman’s Movement in France, s. 53. Cixous w eseju Śmiech Meduzy zamieszcza opis sprze-
ciwu (możliwego dla kobiet, ale i mężczyzn) wobec „imperializmu fallusa”, gdy „uciskana przez 
patriarchalną kulturę, kobieca mowa rozbrzmiewać [będzie – przyp. N.K.] pieśnią, która otwiera 
na wulkaniczny śmiech – wstrząsający starym gruntem logiki, wywracającym pokłady rozumu, 
rozwalającym prawo i obracającym w gruz męską własność [...] jeśli ktoś odważy się spojrzeć 
na Meduzę (symbolizującą represjonowaną i przerażającą kobiecość) zobaczy, że Meduza się 
śmieje i że jest piękna” (D.R. Alphonso, Feminine Writing and Woman’s Difference. Introduction, 
[w:] K. Olivier (red.), French Feminism Reader, Rowman & Littelfield Publishers, Lanham 2000, 
s. 255). Widać tu właściwy feminizmowi francuskiemu bunt wobec oświeceniowej władzy rozu-Widać tu właściwy feminizmowi francuskiemu bunt wobec oświeceniowej władzy rozu-
mu i jego przewagi nad emocjami (śmiech) oraz sprzeciw wobec języka, który w ujęciu Lacana 
zawsze jest patriarchalny – tu język zastąpiony jest pieśnią, a śmiech (niekontrolowany i nie-
racjonalny) staje się bronią.

74  Interview with Antoinette Fouque, [w:] C. Duchen (red.), French Connections. Voices from 
the Women’s Movement in France, s. 52.
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że to nie feminizm jest celem naszej rewolucji [...] w przeciwieństwie do tego, co 
wielu myśli, naszym wrogiem nie są mężczyźni lecz fallokracja (phallocracy), czyli 
imperializm fallusa”75.

Można więc powiedzieć, że choć MLF z czasem zatracił swą polityczną waż-
ność, to idee feministyczne – także pod wpływem działań i popularności MLF 
we Francji w latach 80. – zostały zainkorporowane częściowo przez rząd socjali-
styczny (stworzono m.in. urząd pełnomocniczki ds. kobiet) oraz, tak jak w wielu 
krajach, były rozwijane w wielu grupach „gender” i „women’s studies”, dla których 
podbudową teoretyczną była francuska psychoanaliza oraz wpływy (różnie cza-
sem definiowanych) teorii socjalistycznych.   

4.4. Feminizm Drugiej Fali a jego dwie główne inspiracje: 
psychoanaliza i marksizm

Psychoanalizę, tak jak i marksizm, ujmuje się jako swego rodzaju źródła inspiracji 
dla Drugiej Fali feminizmu, zarówno angloamerykańskiego, jak i francuskiego. Są 
inspiracjami, nawet jeśli historia „zmagań” myśli feministycznej z nimi obejmuje 
zarówno krytykę teorii, która we wcześniejszej fazie rozwoju ją inspirowała (so-
cjalizm w wersji marksistowskiej), jak i proces odwrotny: późne przyjęcie – pier-
wotnie krytykowanej przez feministki – psychoanalizy (zwłaszcza dzieł S. Freuda 
oraz później C.G. Junga76). Psychoanaliza, niejako przepracowana przez teore-
tyczki feminizmu, stała się następnie jednym z głównych źródeł inspirujących 
rozwój myśli feministycznej. Jak pisała Mitchell: „psychoanaliza bywa widziana 
jako usprawiedliwienie dla istniejącego stanu rzeczy, burżuazyjna i patriarchal-
na, ale odrzucenie psychoanalizy i prac Freuda jest fatalne dla feminizmu [...] 
Psychoanaliza nie jest rekomendacją patriarchalnego społeczeństwa ale jego 
analizą”77. Obie ideologie – socjalizm i psychoanaliza – łączy uznanie faktu, że 
kobiety w społeczeństwie są uciskane, lecz szukają gdzie indziej źródeł owego 
ucisku i innych sposobów przezwyciężenia go. 

75  Tamże.
76  Wpływ teorii S. Freuda widoczny jest zwłaszcza w twórczości feministycznej pisarki 

E. Jong (Strach przed lataniem lub Strach przed pięćdziesiątką), zaś wpływ myśli C. Junga widać 
w niedawno opublikowanej C. Pinkoli Estets, Biegnącej z wilkami, Zysk i S-ka, Poznań 2010.

77  D. Ramsey, Feminism and Psychoanalysis, [w:] S. Gamble, Feminism and Postfeminism, 
Routledge, London 2001, s. 168. 
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4.4.1. Wpływ teorii Marksa na feminizm Drugiej Fali

Wraz z początkiem lat 60. „teoria marksistowska doczekała się swego odrodzenia 
i była szeroko rozpowszechniana w całym spektrum lewicowym: zarówno w ży-
ciu intelektualnym jak i politycznym czyli w czasie coraz bardziej widocznej po-
trzeby zaistnienia Drugiej Fali feminizmu. Jednak stosunki między marksizmem 
a feminizmem w brytyjskiej myśli socjalistyczno-feministycznej były co najmniej 
problematyczne i wiele brytyjskich myślicielek feministycznych z czasem zdy-
stansowała się teoretycznie wobec owego punktu wyjścia”78. Historia powiązań 
myśli feministycznej i myśli inspirowanej twórczością Marksa trwa od Pierwszej 
Fali feminizmu, jednak interpretacje feministyczne z czasem zaczęły pracować 
nad własnymi ujęciami kategorii, zwłaszcza „nad zastosowaniem ekonomicznych 
kategorii Marksa do opisu sytuacji kobiet”79. Łącząc zaś krytykę dwóch wspiera-
jących się systemów: kapitalizmu i patriarchatu80, feministki pokazują mechani-
zmy osaczające kobiety zarówno w sferze prywatnej, jak i w sferze publicznej. 
Należy tu jednak rozróżnić feministki radykalne, feministki marksistowskie i fe-
ministki socjalistyczne, które – pomimo że sięgały do myśli Marksa – różnią się 
umiejscowieniem problemu opresji kobiet i jej genezą. Feministki marksistow-
skie, w odróżnieniu od teorii marksistowskiej, stawiają bowiem w centrum swych 
rozważań problemy kobiet. „Celem feminizmu marksistowskiego jest ukazanie 
materialnych podstaw podporządkowania kobiet oraz powiązań pomiędzy ro-
dzajami/sposobami (modes) produkcji i statusem kobiet oraz zastosowaniem 
teorii, dotyczącej kobiet i klasy społecznej w ujmowaniu roli rodziny”81. Klasycz-
nym przykładem feminizmu marksistowskiego Drugiej Fali jest Woman’s Conscio-

78  T. Lovell (red.), British Feminist Thought. A Reader, Basil Blackwell, Oxford 1990, s. 4.
79  A. Foreman, Femininity as Alienation. Women and the Family in Marxism and Psychoanaly-

sis, Pluto Press, London 1978, s. 130.
80  Pisze o tym Heidi Hartmann, twierdząc, że „patriarchat, jako system relacji między kobie-

tą i mężczyzną, istnieje właśnie w kapitalizmie oraz, że to w kapitalistycznym społeczeństwie 
zdrowe i silne partnerstwo istnieje między patriarchatem i kapitałem” (H. Hartmann, Unhappy 
marriage of Marxism and Feminism, [w:] L. Nicholson (red.), The Second Wave. A Reader in Feminist 
Theory, Routledge, London 1997, s. 104). Jednocześnie autorka postuluje zmiany w relacjach 
pomiędzy teoriami feminizmu i marksizmu, gdyż według niej do tej pory stanowiły one owo 
„nieszczęśliwe małżeństwo”, w którym widziała Hartmann pewien brak symetrii. Jak pisze: „mał-
żeństwo marksizmu i feminizmu jest podobne do małżeństwa męża i żony, opisanego w pra-
wie angielskim: marksizm i feminizm są jednym a owo jedno jest marksizmem”. (H. Hartmann, 
Unhappy marriage of Marxism and Feminism, [w:] L. Nicholson (red.), The second wave. A Reader 
in Feminist Theory, Routledge, London 1997, s. 97). 

81  M. Humm, The Dictionary of Feminist Theory, Harvester Wheatsheaf, Prentice Hall 1989, 
s. 129–130. 
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usness, Man’s World autorstwa Sheili Rowbotham – pokazuje ona, że oddzielenie 
pracy (produkcji) od czasu wolnego (konsumpcji) istnieje jedynie dla mężczyzn, 
a wizja „domu” jako ucieczki od „sfery pracy” maskuje jedynie płciowy (gendred) 
podział prac domowych, które pracą – w myśleniu potocznym – nazywane nie 
są. Zaciemniając zaś fakt, że kobiety – „prowadząc dom” – pracują, wypiera się 
fakt, że praca w gospodarstwie domowym pomaga reprodukować kapitalistycz-
ne społeczeństwo patriarchalne82. 

Feminizm socjalistyczny i marksistowski różni się rozłożeniem akcentów: „so-
cjalistyczne feministki uważają bowiem, że należy zmienić nie tylko strukturę 
własności środków produkcji, ale także praktykę społeczną, bo korzenie opresji 
kobiet leżą w całym systemie ekonomicznym kapitalizmu”83. Inaczej także niż ra-
dykalne feministki, feministki socjalistyczne nie chcą widzieć kwestii ekonomicz-
nej opresji kobiet jako drugorzędnej względem ogólnej subordynacji kobiet84, 
zaś dla marksistowskich feministek kwestie związane z produkcją i sferą ekono-
mii mają kluczowe znaczenie. Założenia feminizmu socjalistycznego, opierają się 
na przeświadczeniu, że mężczyźni, widząc swój ekonomiczny interes, dążą do 
zdominowania kobiet i dlatego tworzą instytucjonalne instrumenty podtrzymy-
wania owej dominacji; przykładem takich systemów jest religia czy kapitalizm, 
a przykładem instytucji podtrzymującej męską dominację może być małżeń-
stwo. Dlatego socjalistyczne feministki „wykraczają poza konwencjonalną defi-
nicję »ekonomii«, by przemyśleć działania przekraczające te, które powiązane są 
jedynie z wymianą pieniężną”85, jako przykład stawia się najczęściej kwestie nie-

82  Zob. N. Mikulewicz, Czas wolny a kondycja współczesnego człowieka, [w:] Socjologiczne 
i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej, H. Januszka (red.), „Zeszyty Naukowe”, nr 25, 
Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002 oraz J. Żarnowski, A. Szwarc (red.), Kobieta i praca. Wiek 
XIX i XX i J. Żarnowski, A. Szwarc (red.), Kobieta i czas wolny, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.

83  M. Humm, The Dictionary of Feminist Theory, Harvester Wheatsheaf, Prentice Hall 1989, 
s. 129–130. Zob. także R. Jessop, Capitalism and its Future: Remarks on Regulation, Government 
and Governance, „Review of International Political Economy”, 4:3, Autumn 1997, s. 561–581; 
tegoż, The Future of Capitalist State, Polity Press, Cambridge 2002.

84  M. Humm, The Dictionary of Feminist Theory, Harvester Wheatsheaf (wyd. II), Prentice Hall 
1995, s. 270.

85  Tamże. Juliet Michell w pracy Psychoanalysis and Feminism (1974, Penguin; Harmond-
sworth) łączy socjalistyczny feminizm z psychoanalizą po to, by rozwinąć ideę „uwewnętrznienia 
opresji” przez kobiety i by znaleźć odpowiedź na pytanie „dlaczego kobiety wydają się zgadzać 
z ich własna subordynacją i zaniedbują możliwości indywidualnego i zbiorowego oporu (ressi-
stance)”. M. Humm, The Dictionary of Feminist Theory, Harvester Wheatsheaf (wyd. II), Prentice Hall 
1995, s. 271. Mitchell (tak jak i Kate Millett) odwołują się do wcześniejszej koncepcji Wilhelma 
Reicha, który jako pierwszy połączył idee marksistowskie z psychoanalizą w The Sexual Revolu-
tion (wielokrotnie wznawianej pracy, przetłumaczonej i wydanej po angielsku po raz pierwszy 
w 1945 r.).
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odpłatnej pracy kobiet świadczonej w gospodarstwie domowym. Ten prąd myśli 
feministycznej poświęca dużo uwagi także kwestiom związanym z kobietami na 
rynku pracy: dyskryminacją kobiet w tym obszarze czy gender pay gap (zróżni-
cowaniem płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach) i powiązanymi 
z rynkiem pracy kwestiami opieki nad dziećmi czy edukacją kobiet. 

Do znaczących dzieł, inspirowanych przez ideologię socjalistyczną, zaliczyć 
można z pewnością Women’s Education (1964) i Women: the Longest Revolution 
(1966): oba opublikowane w „New Left Review” przez Juliett Mitchell. Zapowia-
dały one niejako rozpoczęcie Drugiej Fali i głosiły potrzebę konsolidacji środo-
wisk kobiecych po to, by zniwelować opresję kobiet w społeczeństwie. Współcze-
śnie feminizm brytyjski o wyraźnym lewicowym zabarwieniu prezentowany jest 
w pracach Sylvii Walby, która zajmuje się społeczno-ekonomicznymi uwarunko-
waniami pracy kobiet oraz polityką wobec kobiet, nie tylko w Wielkiej Brytanii, 
ale także tą tworzoną na szczeblu Unii Europejskiej. 

Wpływu myśli Marksa można dopatrywać się w radykalnym feminizmie Shula-
mith Firestone86 (inne teoretyczki feminizmu radykalnego to Anne Koedt, Ti-Gra-
ce Atkinson), która prezentuje w sposób bezkompromisowy wizję patriarchalnej 
historii. Argumentuje, że ucisk kobiet jest najstarszym i najbardziej sztywnym po-
działam kastowym/klasowym, jaki istnieje. Wyprzedza on ucisk oparty na rasie 
czy klasie społecznej (opartej na ekonomii87) i jest ufundowany na naturalnej róż-
nicy reprodukcyjnej istniejącej między płciami, która prowadzi do upłciowienia 
podziału i tworzeniu klasowych/kastowych systemów opartych na owej biolo-
gicznej różnicy. Patriarchat przenikający nie tylko sferę publiczną, ale i wszystkie 
aspekty sfery prywatnej (od życia seksualnego po sposób wychowania dzieci, 

86  S. Firestone, The Dialectic of Sex. The Case of Feminist Revolution, The Women’s Press, Lon-e Women’s Press, Lon-
don 1979.

87  Można spotkać w literaturze feministycznej pojęcie feminine economy (fr. économie fémi-
nine), którym posługuje się m.in. Hélène Cixous. Pojęcie „ekonomia może odnosić się nie tylko 
do produkcji i dystrybucji dóbr i usług w społeczeństwie, ale także może się odnosić do psy-
chicznej organizacji jednostek”. W tym sensie używał także pojęcia „ekonomia” Freud. Jednak, 
jak sugeruje Cixous, istnieją dwie ekonomie: męska i żeńska. „Męska ekonomia przywłaszcze-
nia, która może być użytecznie połączona z kapitalizmem, z góry zakłada rodzaj alokacji praw 
własności (moje i twoje) i przyjmując, że jednostki działają racjonalnie, liczy na osiągnięcie po-
żądanego wyniku na podstawie matematycznego prawdopodobieństwa [...] Związki emocjo-
nalne mogą być postrzegane w kategoriach inwestycji (np.: czasu, energii, dóbr materialnych) 
w oczekiwaniu na finalny zysk, płynący z owych inwestycji, którym jest zwiększenie przyjemno-
ści” – dla Cixous przykładem męskiej ekonomii jest Don Juan. „Żeńska ekonomia obejmuje nie-
ekonomiczne [...] zachowania i może być także odnoszona do ekonomii daru (gift economy) [...] 
Cixous zaznacza, że nie ma absolutnie wolnego/darmowego daru, ale może być dar, który nie 
pociąga za sobą oczekiwania zyskownego (dodatkowego) zwrotu” w E. Wright (red.), Feminism 
and Psychoanalysis. A Critical Dictionary, Blackwell, Oxford 1996, s. 91. 
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spędzanie czasu wolnego i podział pracy w gospodarstwie domowym) definio-
wany jest jako „zestaw relacji społecznych pomiędzy mężczyznami, który ma ma-
terialną podstawę, i który za sprawą hierarchii, ustanawia bądź tworzy system 
zależności (interdependence) i poczucie solidarności pomiędzy mężczyznami, 
umożliwiającą im dominację nad kobietami. Choć patriarchat jest hierarchicz-
ny i mężczyźni z różnych klas społecznych, ras czy grup etnicznych mają inne 
miejsce w systemie patriarchalnym, są oni zjednoczeni w uczestnictwie w domi-
nacji nad ich kobietami; są oni zależni od siebie nawzajem w podtrzymywaniu 
owej dominacji”88. Dlatego wyzwolenie kobiet – śledząc model Marksa, po który 
sięga Firestone – wymaga „rewolty podklasy (underclass) czyli kobiet i przejęcie 
kontroli nad reprodukcją’”89. Wizja wyzwolenia kobiet, które będzie możliwe za 
sprawą rozwoju technologii reprodukcyjnych, oparta jest na przekonaniu, że do-
piero to zrówna pozycje kobiet i mężczyzn, czyniąc ich współodpowiedzialnymi 
za prokreację i wychowanie potomstwa oraz równouprawnionymi w życiu spo-
łecznym. 

Ten rodzaj feminizmu „zawdzięcza swój radykalizm skupieniu się na źródłach 
męskiej dominacji i postulatach, że wszystkie formy ucisku są przedłużeniem 
męskiej przewagi [...] zaś Anne Koedt sugerowała, że ucisk kobiet jest przede 
wszystkim natury psychicznej a nie ekonomicznej”90, stąd twierdzenie, że perso-
nal is political91 nabiera nowych treści: kobiece poczucie tożsamości, doświad-
czanie niekiedy poczucia niższości, orientacja seksualna, kolor skóry, historia 
kobiet z naszej rodziny, wychowanie dzieci – wszystko to, co do tej pory było pry-
watne, zaczyna być uważane także za znaczące w stosunkach pozadomowych, 
w polityce, na rynku pracy, w życiu gospodarczym i w efekcie staje się zagad-
nieniem publicznym i politycznym. Wskazywanie źródeł opresji kobiet, ich ana-
liza i uznanie tych wymiarów życia kobiet, które konstytuują wymiar społeczny 
„różnicy płci” – najczęściej będąc przykrywką dla defaworyzowania kobiet – jako 
ważnych/głośno wypowiedzianych przez feministki radykalne sprawia, że szcze-
gólną wagę wiąże się z psychologią kobiet. Feminizm znaczony wpływem idei 
socjalistycznych (czy marksistowskich) pozwala na ukazanie „sprzeczności we 
współczesnym kapitalistycznym społeczeństwie między definiowaniem kobie-

88  H. Hartmann, Unhappy Marriage of Marxism and Feminism, [w:] L. Nicholson (red.), The 
second wave. A Reader in Feminist Theory, Routledge, London 1997, s. 101.

89  S. Thornham, Second Wave Feminism, [w:] Feminism and Postfeminism, S. Gamble (red.), 
Routledge, London 2001, s. 37.

90  M. Humm, The Dictionary of Feminist Theory, Harvester Wheatsheaf, Prentice Hall 1989, 
s. 183.

91  J.D. Mandle, How Political is Personal?: Identity Politics and Social Change, http://userpag-
es.umbc.edu/~korenman/wmst/identity_pol.html (pobrane 10 X 2011).
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cości w kontekście roli kobiety w rodzinie a kobiet jako części siły roboczej [...] 
forma [jaką przybiera ukazanie owych sprzeczności – przyp. N.K.] jest determino-
wana historycznie i wynika z wzajemnego oddziaływania na siebie ruchów spo-
łecznych, zwłaszcza związków zawodowych, potrzeby istnienia partii robotniczej 
(working class party) oraz walki kobiet”92. Wydaje się, że kapitalizm łączony często 
z „[kwestionowaną przez feministki socjalistyczne – przyp. N.K.] polaryzacją mę-
skości i kobiecości w społeczeństwie kapitalistycznym”93 oraz indywidualizmem 
właściwym niektórym ujęciom liberalizmu nie daje aż takich możliwości rozpa-
trywania problemów kobiet, jako pewnej kategorii społecznej, upośledzonej 
w jakiś szczególny sposób przez porządek społeczno-ekonomiczny. 

Jednak zarówno z teoretycznych sporów z myślą marksistowską (jak i z póź-
niejszych polemik z przedstawicielem szkoły frankfurckiej – J. Habermasem) po-
została feminizmowi (wspólna tym prądom myślowym) pewna podejrzliwość, 
z jaką traktuje porządek społeczny, a poczynania naukowe znaczone refleksją 
feministyczną charakteryzuje wyraźny element emancypacyjny, którego celem 
jest też dążenie do wywołania zmiany społecznej. Sprawia to, że feminizm zali-
czany jest do tzw. teorii krytycznych. 

Stąd wydaje się, że opisany wcześniej feminizm francuski Drugiej Fali (4.3.) 
jest tym obszarem refleksji feministycznej, który łączy najbardziej twórczo myśl 
socjalistyczną z psychoanalizą. Dzieje się tak zapewne dlatego, że feminizm so-
cjalistyczny we francuskiej tradycji myślowej wywodzony jest z tradycji Rewolucji 
Francuskiej i teorii Marksa, psychoanaliza zaś znalazła nowe, wykraczające poza 
prace S. Freuda, a jednocześnie bardzo poręczne narzędzie interpretacji i ekspla-
nacji zjawisk społecznych w postaci psychoanalizy J. Lacana. 

4.4.2. Psychoanaliza

Ojciec psychoanalizy, S. Freud, pisał o kolejach rozwoju kobiecości w kategoriach 
zazdrości dziewczynek o penisa (co wiąże się z etapem odrzucenia matki) i rozwo-
ju męskości w kategoriach kompleksu Edypa w Trzech esejach o teorii seksualności 
(1905). W sposób niekiedy szokujący jemu współczesnych powiadał, że „człowiek 
posiada wśród swych popędów także potężną porcję skłonności agresywnych. 
Wskutek tego bliźni jest dlań nie tylko potencjalnym pomocnikiem i obiektem 
pożądania płciowego lecz także stanowi pokusę, aby w stosunku do niego dać 
upust skłonnościom agresywnym, wykorzystać jego pracę nie wynagradzając 

92  A. Foreman, Femininity as Alienation. Women and the Family in Marxism and Psychoanaly-
sis, Pluto Press, London 1978, s. 131.

93  Tamże, s. 156.
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go, wyzyskać go seksualnie bez jego zgody, zawładnąć jego mieniem, upoko-
rzyć go, sprawić mu ból”94. Z punktu widzenia myśli feministycznej zachowania 
te są symptomatyczne i często obserwowane w relacjach społecznych mężczyzn 
względem kobiet.

Początkowo wiele feministek odrzucało teorię S. Freuda jako uwłaczającą ko-
biecie, do tego grona zaliczyć należy: Kate Millet, Shulamith Firestone, Germa-
ine Greer czy Betty Friedan. Inne zaś podjęły próby reinterpretacji głównych idei 
jego teorii (Nancy Chodorow, Juilet Mitchell95), a jeszcze inne, nie oceniając traf-
ności jego teorii – jak Adrienne Rich, w „Zrodzonych z kobiety” – stwierdzają, że 
„fundamentalny dualizm Freuda »wewnątrz« (inner) i »na zewnątrz« (outer) były 
fundamentem organizującym męskie »ego«, podczas gdy ów dualizm nie znaj-
duje zastosowania dla kobiecego doświadczenia”96.

Tym, co przez niektóre badaczki było postrzegane jako wartościowe i co spra-
wiło, że feministki sięgnęły po psychoanalizę, była możliwość lepszego zrozumie-
nia i „odszyfrowania sposobów podświadomego nabywania idei i praw społecz-
nych. Psychoanalityczna teoria pozwala feminizmowi zrozumieć, jak patriarchat 
jest reprodukowany w historii jednostki [...] [bowiem] Podążając za obserwacją 
Freuda, że procesy ontogenezy odtwarzają filogenezę Mitchell twierdzi, że pra-
wo rządzące podświadomością, prawo symbolicznego ojca, rzutuje na prawo cy-
wilizacji, która z konieczności, musi być patriarchalna”97. 

94  S. Freud, Człowiek, religia, kultura, 1967 za W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, 
Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 509.

95  Mitchell zwracała uwagę na fakt, że „ucisk kobiet ma miejsce zawsze w pewnych okre-
ślonych okolicznościach [...] jest to wypadkowa czterech różnych lecz zachodzących na siebie 
struktur: produkcji, reprodukcji, seksualności, socjalizacji dzieci” (S. Thornham, Second Wave 
Feminism, [w:] Feminism and Postfeminism, s. 39). Tylko transformacja owych czterech struktur 
może doprowadzić do zmian. To zaś zaprowadziło ją do zainteresowania psychoanalizą jako 
teoretycznym narzędziem, zdolnym do wyjaśnienia „procesów poprzez które nasza tożsamość 
płciowa jest nabywana i utrzymywana” (tamże, s. 40). W książce Psychoanalysis and Feminism 
(1974) przekonuje, że „teoria Freuda dotycząca nieświadomości oraz różnicy płci dostarcza 
podstaw dla najbardziej wyczerpującej analizy patriarchalnego społeczeństwa oraz dostarcza 
konceptualny grunt do obalenia go [...] po tym jak przywróciła ona Freuda anglo-amerykań-
skiemu feminizmowi, Mitchell sięgnęła po idee kontynentalnego marksizmu, które zaczęła 
także łączyć z psychoanalizą, tym razem z freudowską psychoanalizą J. Lacana, którego myśl 
poznała za sprawą kontaktów z francuskimi, również lewicująco-psychoanalitycznym Psych et 
Po”. E. Wright (red.), Feminism and Psychoanalysis. A Critical Dictionary, Blackwell, Oxford 1996, 
s. 258–259.

96  M. Humm, The Dictionary of Feminist Theory, Harvester Wheatsheaf, Prentice Hall 1995, 
s. 102–103.

97  Zob. J. Mitchell, Psychoanalysis and Feminism, Allen Lane, London 1974 oraz E. Wright 
(red.), Feminism and Psychoanalysis. A Critical Dictionary, Blackwell, Oxford 1996, s. 259. 
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Psychoanaliza feministyczna była często łączona z feminizmem socjalistycz-
nym, gdyż uzupełniał on psychoanalityczną wizję tego, jak jednostka „nasiąka” 
ideologią patriarchatu i dlaczego wiele kobiet się z nią utożsamia o wiedzę, jakie 
mechanizmy (zwłaszcza ekonomiczne) pozwalają na reprodukowanie patriarchii 
w historii społeczeństw, utrzymującego kobiety na słabszej pozycji98. Femini-
styczne psychoanalityczki badają, jak to się dzieje, że większość kobiet zdaje się 
zgadzać z ideologią patriarchatu i dlaczego same kobiety nie tylko nie dążą do 
zmian, ale wręcz często piętnują ich projekty, uważając, że wszystko jest w po-
rządku w otaczającym je świecie. Chcąc odszukać źródła owych przekonań, femi-
nistki „badają, jak panujące normy (prevailing norms), dotyczące społecznie kon-
struowanej płci (gender) są narzucane dzieciom i jak przedostają się do struktur 
ludzkiego umysłu”99. Niektóre spośród badaczek uważają, że psychoanaliza stała 
się możliwa, jako odpowiedź na swego rodzaju osłabienie ucisku ze strony kultu-
ry dominującej, co pozwoliło „rozwijać psychoanalityczną teorię tak, by znaleźć 
drogi, za sprawą których seksizm staje się częścią świadomości i kultury”100.

Psychoanaliza feministyczna (począwszy od Melanie Klein101) zwracała uwagę 
na fazę przedwerbalną życia dziecka i jego kontaktów z matką102. Jest to cieka-

98  Dowodem owej słabszej pozycji może być (zwiększająca się, lecz wciąż) znikoma – 
w porównaniu z mężczyznami – liczba kobiet w zarządach korporacji, na listach wyborczych 
poszczególnych partii czy wśród sprawujących władzę polityków. Zob: N. Krzyżanowska, O nie-
równości płci w sferze publicznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004, [w:] 
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji, Uniwersytet 
Rzeszowski, Rzeszów 2006 czy przykład tzw. gender gap, czyli różnicy płac między kobietami 
i mężczyznami na tych samych stanowiskach.

99  M. Humm, The Dictionary of Feminist Theory, Harvester Wheatsheaf, Prentice Hall 1989, 
s. 177.

100  Tamże. Dobrym przykładem zastosowania psychoanalizy w badaniach nad kulturą 
popularną jest feministyczna teoria filmu (zob. L. Mulvey, Visual pleasure and narrative cinema, 
„Screen” 1975, Vol. 16, No. 3, s. 6–19) lub feministyczna historia sztuki, np. analiza wyobraźnio-
wości surrealistycznej dokonana przez S. Gubar, Representing pornography, [w:] For Adult Users 
Only: The Dilemma of Violent Pornography, S. Gubar i J. Hoff  (red.), Indiana University Press, In-S. Gubar i J. Hoff (red.), Indiana University Press, In-
dianapolis 1989.

101  Melanie Klein (ur. Wiedeń 1882 – zm. Londyn 1960) jest najbardziej znana z rozwinięcia 
i udoskonalenia psychoanalizy dzieci. Nancy Chodorow pisze o niej, że „odwróciła psychoana-
lizę od psychologii relacji chłopców z ojcem do psychologii relacji matki z dziećmi obu płci. 
Dla Klein dziecięce silne reakcje na matkę oraz strach przed nią, jej piersiami, jej wnętrzem i jej 
mocą, kształtują jednocześnie życie emocjonalne i prowadzą do konstruowania »jaźni« oraz 
»innego«, a także do moralnej [...] troski o »innego«”. N. Chodorow, Feminism and Psychoanalytic 
Theory, Polity Press, Cambridge 1989, s. 3.

102  E. Wright (red.), Feminism and Psychoanalysis. A Critical Dictionary, Blackwell, Oxford 
1996, s. 284 oraz M. Humm, The Dictionary of Feminist Theory, Harvester Wheatsheaf, Prentice 
Hall 1989, s. 176. Doroty Dinnerstein pisze, że męski lęk przed kobiecością (właściwy wielu in-Doroty Dinnerstein pisze, że męski lęk przed kobiecością (właściwy wielu in-
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wy zwrot teoretyczny: wydaje się, że lepsze zrozumienie tego, czym jest macie-
rzyństwo, jakie są relacje (faktyczne a nie zaciemnione wyidealizowanymi wizja-
mi dzieciństwa żywionymi przez ludzi dorosłych) kobiet z potomstwem – może 
być ujmowane w teorii feministycznej jako krok w kierunku „od-mistycyzowania” 
macierzyństwa. Może to zaowocować tym, że nie będzie już tak oczywista „chęć 
wywyższania matek, która sprawiła, że definicję kobiety zawężano jedynie do 
macierzyństwa, a matki do wyidealizowanego lub obwinianego źródła, z które-
go wywodzą się dzieci, rodzina i państwo”103. 

Najciekawsze studium macierzyństwa wypracowane przez Nancy Chodorow, 
niewątpliwie najbardziej wpływową amerykańską psychoanalityczkę feministycz-
ną, zostało zawarte w The Reproduction of Mothering, w której badała zwłaszcza re-
lacje łączące córkę z matką, znaczenie macierzyństwa, sposoby trenowania kobiet 
do macierzyństwa oraz sposoby wychowywania mężczyzn, które prowadzą do 
podtrzymywania wspierających się wzajemnie patriarchatu i kapitalizmu104. Bada-
nie społecznej konstrukcji macierzyństwa, sposobów jego konceptualizacji przez 
same kobiety, różnic w socjalizacji dziewczynek i chłopców, było jednym z elemen-
tów szukania i celebrowania „różnicy”, które stało się jednym z wyznaczników Dru-
giej Fali feminizmu. Jak różne mogą być konceptualizacje macierzyństwa, ukazują 
także L. Irigaray w Ciało w ciało z matką105 czy Adrienne Rich w Zrodzonych z ko-
biety106, zaś kwestię cielesności, również jako jednego z nośników owej „różnicy” 
znaleźć można w pracy Szczeliny istnienia Jolanty Brach-Czainy107. Wszystkie owe 
książki usiłują wyrazić kobiece doświadczenie tego, że „kobieta, podobnie jak męż-
czyzna jest ciałem, a jednocześnie to ciało ją przerasta, stając się czymś innym niż 
ona [...] [oraz opisać, jak odczuwają – przyp. N.K.] fakt posiadania kobiecego ciała 
[które – przyp. N.K.] nabiera określonego znaczenia w procesie społecznego war-
tościowania i hierarchizacji”108. Przykładem hierarchizacji są pewne uzusy myślowe: 
„matka-Polka” – w domyśle: godna szacunku, zaś „kobieta bezdzietna” – w domyśle 
implikuje: nieszczęśliwa, niechciana bądź samolubna. O tym mówiła już Simone 

terpretacjom teorii Freuda) wywodzi się właśnie z dzieciństwa i jest to transformacja lęku przed 
matką i tego, że opieka nad dziećmi jest zdominowana przez kobiety. Zob. D. Dinnerstein, The 
Mermaid and the Minotaur: Sexual Arrangements and Human Malaise, Harper & Row, New York 
1976. 

103  J. Doane, D. Hodges, From Klein to Kristeva. Psychoanalytic Feminism and the Search for 
the “Good Enough” Mother, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1992, s. 6.

104  N. Chodorow, The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gen-
der, University of California Press, Berkeley 1978. 

105  Irigaray L., Ciało w ciało z matką, eFka, Kraków 2000.
106  A. Rich, Zrodzone z kobiety, Sic!, Warszawa 2000. 
107  J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, eFka, Kraków 1999.
108  J. Mizielińska, De-konstrukcje kobiecości, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 35. 
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de Beauvoir, ukazując, jak kobieta stała się w kulturze „innym”. Tym tropem podą-
ża także jedna z najbardziej znanych kobiet, zajmujących się psychoanalizą – Julia 
Kristeva. Jej prace znajdują się na interdyscyplinarnym gruncie: psychoanalizy, fi-
lozofii, językoznawstwa i semiotyki. „Choć Kristeva ma widoczne lekceważenie dla 
feminizmu, który widziany jest przez nią jako projekt polityczny, jej pisarstwo jest 
poświęcone głównie różnicy płci i temu, jak kształtuje ona zarówno jednostki jak 
i kulturę”109. Odwołuje się ona do teorii Lacana, który opisywał, jak objawia się dzie-
cięce wejście w kulturę: po pierwsze za sprawą utożsamienia się/rozpoznania wła-
snego odbicia w lustrze, co prowadzi do poczucia niezależnej tożsamości i, po wtó-
re, wejście dziecka w „porządek symboliczny” poprzez przyswojenie języka. „Ów 
symboliczny porządek – przekonuje Lacan – jest patriarchalny, a znaczenia kon-
struowane są poprzez układy binarnych opozycji (np.: mężczyzna/kobieta, umysł/
natura, aktywność/pasywność), gdzie zawsze to, co »męskie«, jest uprzywilejowa-
ne”110. Nabywanie znajomości języka umożliwia „spojrzenie na różnicę płci jako na 
konstruowaną »w« i »przez« język”111, zaś jedno z najbardziej znanych twierdzeń 

109  M. Humm, The Dictionary of Feminist Theory, Harvester Wheatsheaf, Prentice Hall 1995, 
s. 140–141. Inną psychoanalityczką, niezwiązaną z feminizmem, lecz której prace przyczyniły 
się do rozwoju feminizmu psychoanalitycznego, jest Melanie Klein. Przeciwnym przypadkiem 
jest Helena Deutsch (ur. w Przemyślu w 1884 r. – zm. w Bostonie w 1982 r.), której „aktywność 
jako działaczki na rzecz równouprawnienia kobiet stała w sprzeczności z jej teoretycznym sta-
nowiskiem w dziedzinie psychologii kobiet” (E. Wright (red.), Feminism and Psychoanalysis. A Cri-
tical Dictionary, Blackwell, Oxford 1996, s. 68–69). Dentsch, jako jedna z najbardziej znanych 
uczennic Freuda, współzakładała w 1925 r. Wiedeński Instytut Psychoanalizy, którym kierowała 
przez następne 10 lat, zanim wyemigrowała do USA. Jednak „jej teoria opisująca kobietę [...] 
[której] pasywność i masochizm bierze się z dziecięcej identyfikacji dziewczynki z matką, opie-
rając się na fantazjach na temat bolesności pracy i menstruacji (zob. H. Deutsch, The Psycholo-
gy of Women: the Psychoanalytic Interpretation, 1944–1945) z pragnienia kompletnie pasywnej 
i otwartej waginy na to, by być obudzoną i podporządkowaną przez penisa” (E. Wright (red.), 
Feminism and Psychoanalysis. A Critical Dictionary, s. 69). I choć takie stanowisko mogło obu-
rzać feministki, to w wywiadzie z 1972 r. dla „New York Timesa”, Deutsch określiła siebie jako 
feministkę przez całe swoje życie. Ową sprzeczność można wyjaśnić być może tym, co zostało 
przez nią napisane w Autobiografii z 1973 r., gdzie stwierdzała, że „jej emocjonalna zależność od 
Freuda ograniczała jej intelektualną wolność” (tamże). Można powiedzieć, że Freud miał psychi-
kę, która wymagała niejakiej podległości – pisze o tym także C.G. Jung, wspominając, że Freud 
kazał mu przysiąc, że w swych peregrynacjach nie porzuci nigdy jego teorii naukowych, a gdy 
tego nie zrobił, stosunki między nimi zaczęły się psuć. (Zob. C.G. Jung, Wspomnienia, sny, myśli, 
Wydawnictwo Wrota, Warszawa 1997). Pamiętając o tym wszystkim, nie dziwi fakt, że feministki 
rzadko sięgają po dzieła Deutsch, pomimo tego, że jej pisarstwo autobiograficzne i to poświę-
cone pracy klinicznej mogą dostarczyć ciekawych informacji, dotyczących kobiecego wkładu 
w rozwój psychoanalizy. 

110  S. Thornham, Second Wave Feminism, [w:] Feminism and Postfeminism, S. Gamble (red.), 
Routledge, London 2001, s. 41.

111  Tamże.
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Lacana, że „podświadomość jest ustrukturyzowana (structured) tak jak język”112, 
pozwala na badanie treści podświadomości poprzez badanie tego, jak używamy 
języka. 

Te założenia właśnie zapośrednicza Kristeva w swoich badaniach, sięgając 
także po kategorie wprowadzone przez Lacana (fazy rozwoju osobowości czy 
fr. jouissance, które przez Lacana definiowane jest jako żeńska wersja męskiego 
desire pożądania)113 oraz wizję języka jako systemu patriarchalnego. Biorąc pod 
uwagę fakt, że feministyczna psychoanaliza interesuje się zwłaszcza preedypalną 
fazą rozwoju dziecka (jest to ta faza, w której wg Freuda konstytuuje się różnica 
płci), interesującą ideą jest też semiotyczna chora114 Kristevej – „przed werbalna, 
kobieca, pulsująca, która poprzedza podmiotowość i język”115, czyli to, co wiąże 
z męskością, logiką, prawem. Chora ujmowana jest także w kontekście psycho-
analitycznej wizji rozwoju jako „rodzaj niezdyferencjonowanej, cielesnej prze-
strzeni, dzielonej przez matkę i dziecko”116. Jednocześnie w swoich rozważaniach 
(jak wiele feministek, które zgadzają się z Arystotelesem, że „za sprawą sztuki 
powstają rzeczy, których forma jest w duszy”117) Kristeva poświęca wiele uwagi 
sztuce – uważając, że „sztuka jest wskaźnikiem społecznej stabilności. Niepoko-
je czy radykalne przewroty norm artystycznych nie powodują ani nie rzutują na 
społeczne niepokoje; raczej je zapowiadają i towarzyszą im”118. Stanowisko takie 
dobrze tłumaczyłoby rolę tzw. sztuki feministycznej, zaliczanej najczęściej do 
sztuki krytycznej, która zdaje się wyprzedzać zmiany społeczne w sposobach uj-
mowania tego, czym jest płeć. Kristeva wprowadza także kategorię abject119, któ-

112  I. Craib, Psychoanalysis. A Critical Introduction, Polity Press, Cambridge 2001, s. 152.
113  Tamże, s. 143. Jouisance jest tym, co „istnieje poza normami lingwistycznymi w poetyc-

kiej rzeczywistości, stąd kobiety mogą być postrzegane, jako ukonstytuowane poza społeczeń-
stwem” (J. Lacan, Écrits, Édition du Seul, 1966) u Kristevy zaś jouisance jest „spotkaniem semio-
tycznego i symbolicznego w sztuce i momentem ekstremalnej przyjemności”. Zob. M. Humm, 
The Dictionary of Feminist Theory, Harvester Wheatsheaf, Prentice Hall 1995, s. 140.

114  Zob. Platon, Timajos, [w:] Dialogi, t. 2, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999. Pojęcie „chory” 
jest niezwykle tajemnicze i zarazem wielce inspirujące, bowiem „według Platona, warunkiem 
tego, by coś mogło być cieniem idei (a więc, by mogło istnieć), jest by istniało w »chora«”. Zob. 
Czas i przestrzeń, http://filozofia.pat.edu.pl/_files/rekrutacja/plik38.pdf (pobrane 10 X 2011).

115  M. Humm, The Dictionary of Feminist Theory, s. 140.
116  E. Wright (red.), Feminism and Psychoanalysis. A Critical Dictionary, Blackwell, Oxford 

1996, s. 195.
117  Arystoteles, Metafizyka, 1032 b1.
118  E. Wright (red.), Feminism and Psychoanalysis. A Critical Dictionary, Blackwell, Oxford 

1996, s. 196. Stąd w części III niniejszej pracy „Pytania o miejsce i role kobiet po roku 1989” poja-Stąd w części III niniejszej pracy „Pytania o miejsce i role kobiet po roku 1989” poja-
wia się także temat sztuki kobiet w Polsce.

119  Kategoria abject występuje w J. Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection, Colum-
bia University Press, New York 1982.
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ra jest niezwykle ważna i często przywoływana w interpretacjach tzw. krytycznej 
sztuki feministycznej (zob. głośne realizacje Carolee Schneemann Interior scroll 
z 1975 r. lub Judith Chicago The Dinner Party z 1974 r.)120.

Podsumowując, termin „Druga Fala feminizmu” pojawił się w 1968 r. w arty-
kule Marshy Lear The Second Feminist Wave, opublikowanym w „New York Times 
Magazine” po to, by znaleźć określenie na proces tworzenia się grup kobiet, 
działających na rzecz równouprawnienia i popularyzowania idei feministycz-
nych w Europie i USA w latach 60. Jednocześnie był to znak, że to, co zwane było 
Pierwszą Falą, skończyło się w latach 20. XX w., a Druga Fala jest tego nie tyl-
ko kontynuacją, ale również czymś nowym: inspirowały ją inne idee, stosowano 
inne środki ich popularyzacji. Znamienne dla Drugiej Fali było także przykłada-
nie dużej wagi do rozwoju teorii feministycznej, która zaczęła przenikać do wielu 
dziedzin nauki i wpływać na to, jak zaczęto uprawiać socjologię, filozofię, historię 
sztuki czy nauki polityczne. 

Dziś, gdy mówimy o Trzeciej Fali feminizmu lat 90. XX w. nie możemy powie-
dzieć, że Druga Fala definitywnie minęła. Idee Drugiej Fali bowiem wydają się 
nadal aktualne, a cele, o które aktywistki Drugiej Fali walczyły, czyli kwestie roz-
wiązań prawnych, sprzyjających kobietom w ich u-mocnieniu121 w sferze poza-
domowej (zdrowia reprodukcyjnego, kwestii opieki, aborcji czy środków anty-
koncepcyjnych), nie wszędzie są osiągnięte (zob. Część III niniejszej pracy). 

Dlatego, gdy współcześnie mówi się o Trzeciej Fali feminizmu – akcent nie jest 
kładziony na rozgraniczanie Drugiej i Trzeciej Fali – lecz raczej jest to podkreśle-
nie następnego pokolenia kobiet: rozwijających, wspierających, ale też odnoszą-
cych się krytycznie do idei ich „matek” (zwanych tak, ze względu na to, że femi-
nistki Pierwszej Fali nazywa się czasami „babkami” feminizmu). Trzecia Fala więc 
to „wnuczki” feminizmu, które z pewnymi modyfikacjami (oraz niekiedy z post-

120  Zob. J. Ciesielska, A. Smalcerz (red.), Sztuka kobiet, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 
2000 czy M. Bakke, Ciało Otwarte, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2000.

121  U-mocnienie jest spolszczeniem jednego z najważniejszych terminów dla Trzeciej Fali 
feminizmu, tj. „empowerment”. W piśmiennictwie polskim nie ma zgody, jak należy tłumaczyć 
ów termin. W literaturze przedmiotu można znaleźć różne spolszczenia owego pojęcia: „upeł-
nomocnienie”, które jednak wydaje się nietrafione, bo wszak w przeszłości „pełnomocnikami” 
kobiet w sferze publicznej byli mężczyźni, „uwłasnowolnienie” – nietrafione, gdyż implikujące 
wcześniejsze ubezwłasnowolnienie kobiet, i w końcu „upodmiotowienie”. Ostatni sposób prze-
kładu pojęcia „empowerment” miesza niejako porządki sfery publicznej, w której kobiety chcą 
stać się pełnoprawnymi uczestnikami, mającymi moc wpływania na to, „co” i „jak” dzieje się 
w tym obszarze z porządkami sfery prywatnej, w której kobiety jawiły się jako podmioty tak-
że w okresach interludiów (zob. Ślęczka 1999). Stąd owo centralne dla feminizmu Trzeciej Fali 
pojęcie proponuję tłumaczyć jako „u-mocnienie” kobiet w sferze pozadomowej; zapis o miałby 
uchronić jego znaczenie od (jedynie) ekonomicznych konotacji (zob. umocnienia kursów akcji 
lub walut). Za impuls do popełnienia niniejszych rozważań dziękuję dr Annie Horolets.
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modernistycznym dystansem) krytycznie kontynuują idee Drugiej Fali. Ta ostat-
nia była szczególna, gdyż rozszerzyła rozumienie klasycznych pojęć, takich jak 
„polityka” czy „ekonomia”, o wątki powiązane z seksualnością, ciałem i emocjami, 
modyfikując także podział na to, co ujmowane było jako prywatne/publiczne. 
Zadając zaś pytanie: „gdzie zaczyna się feminizm?” feministki Drugiej Fali udzie-
lały konkretnej odpowiedzi „zaczyna się on wraz z procesami reprodukcji”122. 
Niemożliwość panowania nad własnym ciałem jest rodzajem przemocy, a walka 
z seksualną i domową przemocą – która była jednym z celów Drugiej Fali – ma 
ogromne znaczenie dla tożsamości płci kulturowej (gender). Pomysł zaś, by »pu-
bliczna« polityka mogła być utkana z »prywatnych« doświadczeń jest właściwy 
w zasadzie jedynie feminizmowi”123 i wciąż jest rodzajem wyzwania dla tradycyj-
nych koncepcji politycznych. Druga Fala, łącząc kwestie produkcji i reprodukcji 
oraz to, co prywatne z tym co publiczne/polityczne, włączając do rozważań nad 
źródłami opresji kobiet nie tylko teorię Marksa, ale i psychoanalizę – miała duży 
wpływ nie tylko na myśl polityczną, ale i to, co działo się w sferze publicznej. 
Druga Fala była znaczona także autorefleksją: zaczęto zastanawiać się – nie tylko 
nad kwestią „miejsca kobiet w historii” i „historii ruchu kobiet” – ale też nad tym, 
dlaczego kobieta jest „Innym” w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn 
oraz kto jest „Innym” w obrębie teorii feministycznej. Te, które do tej pory były 
milcząco „wykluczone” (lesbijki, czarnoskóre feministki, transseksualiści)124 zaczę-
ły mówić. 

122  M. O’Brien, The Politics of Reproduction, Routledge & Kegan Paul, London 1983, s. 9.
123  M. Humm, The Dictionary of Feminist Theory, s. 253.
124  Bardzo interesująco pisze (już nie jako „trzeciofalowo”) o podmiocie feminizmu Drugiej 

Fali Mizielińska, ukazując cały teoretyczny kontekst pytania o to, kto jest „prawdziwą” feminist-
ką. J. Mizielińska, (De) konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, Słowo/
obraz terytoria, Gdańsk 2004.



Rozdział 5

Trzecia Fala feminizmu

Wydaje się, że brak dystansu czasowego sprawia, iż Trzecia Fala feminizmu jest 
najtrudniejsza do opisania. Jednocześnie jednak, dzięki temu, że dzieje się „teraz”, 
może być uznana za najciekawszą – taką, którą można ukazać w sposób bogatszy 
o wymiar, którego nie da się dosięgnąć w opracowaniach wcześniejszych dwóch 
fal, gdyż niemożliwością jest cofnięcie się w czasie, by oddać ową ulotną i prze-
zroczystą „atmosferę”, otaczającą wydarzenia dziejące się aktualnie. Wydarzenia 
wszak minionych już stadiów rozwoju feminizmu: Pierwszej i Drugiej Fali – znane 
są i poddawane analizie w niniejszej pracy „na podstawie” i „dzięki” przekazom 
innych autorów. Trzecia Fala więc pomimo tego, że jest poniekąd najtrudniej-
sza – bo opis i interpretacja wydarzeń pozbawione są odstępu czasowego, który 
w pewnym stopniu warunkuje obiektywizm – jest także najbardziej interesująca, 
gdyż odnoszę się w niej do „teraźniejszości”.

Trzecia Fala feminizmu jest odpowiedzią na backlash, czyli kontruderzenie, 
odbierane przez kobiety jako próba cofnięcia ich/odebrania im tego, co dały 
im dwie poprzednie fale feminizmu1 oraz odczytywana jest jako odpowiedź 
na (kolejną) już próbę ogłoszenia końca feminizmu (zob. postfeminizm). Susan 
Faludi zapoczątkowała swego rodzaju dekonstrukcję dość popularnych spo-
sobów medialnego definiowania kobiet w kategoriach „kryzysu kobiecości”2 
na podstawie analizy wielu artykułów, wywiadów czy tego, jak konstruowane 
są wiadomości, by uchwycić sposoby argumentowania czy implikatury, które 
miałyby przekonać kobiety, że ich „»biologiczne zegary« mają większą moc niż 
ich »samolubne« pragnienia kariery w korporacji”3. Trzecia Fala to także swego 

1  Analizę wciąż mającego miejsce „uwstecznienia” w procesie umacniania pozycji ko-
biet w społeczeństwie (lub tego, co określa się ang. empowerment – u-własnowolnienia/ 
/u-mocnienia) kobiet za czasów rządów G. Busha można znaleźć w B. Finlay, George W. Bush and 
the War on Women. Turning Back the Clock of Progress, Zed Books, London 2006. 

2  K. Garrison, Contests for the Meaning of Third Wave Feminism: Feminism and Popular Con-
sciousness, [w:]  S. Gillis, G. Howie, R. Munford (red.), Third Wave Feminism. A Critical Exploration, 
Palgrave Macmillan, Basingstoke 2004, s. 29.

3  Tamże. Przykładem wielokrotnie analizowanym przez feministki, który wykorzystuje 
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rodzaju sprzeciw wobec myślenia w kategoriach binarnych przeciwieństw, czę-
sto utwierdzanych przekazami medialnymi: „feminizm (feminism) versus kobie-
cość (feminity) »prawdziwych kobiet«”4. Pojęcie zaś zaczęło być także kojarzone 
z Rebeccą Walker, której osoba zdaje się doskonale ucieleśniać niejednorodność 
tożsamości kobiet oraz wielości źródeł podmiotowości feministycznej. Walker 
bowiem jest córką czarnoskórej pisarki Alice Walker, autorki powieści Kolor 
purpury, działaczki feministycznej, pisarki i krytyczki literatury, zaangażowanej 
także w życie polityczne, oraz wnuczką – ze strony ojca – Glorii Steinem, jed-
nej z najbardziej wpływowych feministek, amerykańskiej Żydówki, wieloletniej 
redaktor naczelnej feministycznego pisma amerykańskiego „MS”. Jej wielorakie 
korzenie konstytuujące poniekąd jej tożsamość splatają się z orientacją bisek-
sualną i tak czarnoskóro-żydowska pisarka – znosząca opozycje: białe/czarne, 
hetero/homoseksualność – będąc córką znanej matki i sama będąc samodziel-
nie wychowującą potomstwo matką, zdaje się najbardziej odpowiednią oso-
bą, by założyć Third Wave Foundation (Fundacja Trzeciej Fali). Celem fundacji 
jest promowanie młodych kobiet oraz różnorako pojmowanej różnorodności/
wielości. „Wielość” ta nie odnosi się jedynie do różnorodności etnicznej, ale też 
nacisk kładziony jest na promowanie idei równych szans dla gejów, lesbijek,  

skutecznie jedną z perspektyw „backlashu”, jest film „Fatalne zauroczenie” (1987), który według 
nich ukazuje, jak straszne jest bycie „bezdzietną” ergo samotną i w efekcie szaloną kobietą, któ-
rej rozpaczliwą sytuację spowodowała pogoń za profesjonalnym sukcesem, czyli nadmierne 
zaangażowanie się w pracę zawodową (rola grana przez Glenn Close). Film ukazuje także nie-
bezpieczeństwo, jakie stanowi taka kobieta dla (nieomal niewinnego) normalnego mężczyzny, 
jego rodziny i społeczeństwa. W duchu zabarwionym „backlashem” media donoszą, że kobiety 
„nie wypełniają już kapitalistycznego i heteroseksualnego kontraktu” (K. Garrison, Contests for 
the Meaning of Third Wave Feminism: Feminism and Popular Consciousness, s. 30), który zapew-
niał wolną konkurencję mężczyzn na rynku pracy bez dodatkowych ograniczeń (np. parytetów) 
jako tych, którzy zapewniają utrzymanie rodzinie oraz ukazywane – jako normalne biologicznie 
i społecznie pożądane – obrazy kobiet, które nie zajmują się karierą, lecz rodzą dzieci i służą 
rodzinie. Odnotowując spadek popularności owej tradycyjnej wizji miejsca i roli kobiety w spo-
łeczeństwie, media najczęściej obwiniają o to nie kobiety i ich osobiste wybory, lecz „ogłupia-
jącą” ideologię feminizmu. Nasilenie przekazów niosących podobne treści obudziło potrzebę 
polemiki z ową kontrkobiecą ideologią, co zaczęto nazywać Trzecią Falą (tamże).

4  Tamże. Przykłady tworzenia owych opozycji są łatwe do odnalezienia także w polskich 
przekazach medialnych. Zob. B. Wildstein, Kobiecizm kontra kobiecość, „Wprost”, 13 V 2005 lub 
Bukraba-Rylska I., Parytet jak numerus clausus, „Rzeczpospolita”, 24 VII 2009 (http://www.rp.pl/
artykul/339431.html?p=2), która argumentując przeciwko idei parytetu, powiada, że „niektó-
re feministki, zarzucające pozostałym kobietom »fałszywą świadomość«, brak wiedzy i zdradę 
wspólnych interesów, grzeszą tym samym. Toczenie emancypacyjnych batalii pod sztandarem 
feminizmu jest bowiem nieporozumieniem” (kursywa N.K.). Więcej w N. Krzyżanowska, Wokół 
koncepcji demokracji. Parytet płci w świetle polskiego dyskursu prasowego, „Studia Socjologiczne” 
2012, nr 1, s. 199–223.



121Rozdział 5 • Trzecia Fala feminizmu

biseksualistów i transwestytów (ang. skrót LGBT) oraz wspieranie i inicjowanie 
programów, mających przeciwdziałać ich dyskryminacji. Fundacja jednocześnie 
nakierowana jest bardziej na „działanie” na niwie społecznej niż rozwój czegoś, 
co Druga Fala nazwałaby teorią feminizmu. Pomimo tego, że Walker jest stałą 
prelegentką na wielu uniwersytetach i gościem konferencji, inicjowanych przez 
organizacje studenckie, jej mottem są słowa J.F. Kennedyego, który ponoć po-
wiedział, że „jedyną przyczyną wygłoszenia odczytu/wystąpienia jest zmiana 
świata”5. 

Opracowanie poniższe skupia się nie tylko na zrekonstruowaniu idei, zawar-
tych w najgłośniejszych publikacjach feministycznych ostatnich lat, znaczonych 
myśleniem trzeciofalowym, ale także ma ukazać dyskusje wewnątrz ruchu femi-
nistycznego oraz szkicowo odnieść się do „flirtu” postfeminizmu z mass mediami 
i wyobraźnią zbiorową oraz do krytycznych interpretacji współczesnych femini-
stek Trzeciej Fali (wnuczek feminizmu) w stosunku do idei kluczowych dla po-
kolenia swoich matek, feministek Drugiej Fali (córek feminizmu), a także wpływ 
postmodernizmu na ruch feministyczny.

5.1. Postfeminizm

Postfeminizm jest terminem definiowanym niejednoznacznie i mającym już swą 
historię. Pierwszy raz, jak się wydaje, użyto go w 1919 r. w USA, na fali upowszech-
niania się ideologii konsumpcyjnej, zapowiadającej „nową”, rozsądną i nowocze-
sną kobietę, wolną od niszowych feministycznych poglądów, czyli postfeministkę. 
W 1920 r. amerykańskie gazety pisały, że „kobiety chcą być kusicielkami raczej niż 
sufrażystkami, chcą raczej wyglądać szykownie w połyskliwych i obcisłych stro-
jach niż nosząc okropne kapelusze maszerować do głosowania. Kobiety nie chcą 
być wyzwolone, chcą się tylko zabawić”6. 

Idea postfeminizmu jest konceptem powracającym: podobne argumenty 
formułowano zarówno w końcu lat 70., jak i w latach 80., czyli w epoce rządów 
R. Reagana. Współcześnie także media często przekonują, że „rozsądne/normal-
ne” kobiety mogą zwać się już tylko postfeministkami – są wszak wyzwolone, 
„mogą stać się obiektami seksualnymi (sex object) bez utraty swojej siły. Faktycz-
nie zaś, mogą ją zwiększyć poprzez urynkowienie (marketing) swych ciał. Mogą 
pokazywać biusty na okładce magazynów i być wielbione jako wyemancypowa-
ne”7. Przykładem, który ma oddawać ów sposób myślenia, może być okładkowe 

5  Zob. http://www.rebeccawalker.com/speaking-engagements (pobrane 14 X 2011).
6  Routledge International Encyclopedia of Women, Routledge, London 2000, s. 1647.
7  Tamże. 
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zdjęcie „topless” Sharon Stone, zdobiące „Vanity Fair”, w którym to numerze wy-
chwalano Stone jako „potężną kobietę ery postfeminizmu”8 (kwiecień 1993 r.).

Siła tak rozumianego postfeminizmu, jako idei, leży prawdopodobnie w atrak-
cyjności medialnej tego konceptu i jego komercyjnej użyteczności: postfeminist-
ka to klientka idealna. W tak rozumianym postfeminizmie piękna (dzięki nowo-
czesnym kosmetykom oraz środkom wzmacniającym młodość i urodę) kobieta 
chce i powinna obsesyjnie nieomal dbać o ciało (kosmetyki, siłownia, sportowe 
gadżety, dieta), nadążać za trendami w modzie, tzn. wiedzieć, dlaczego Manolo 
Blahnik robi najlepsze szpilki (o czym przekonywała Carrie, jedna z głównych bo-
haterek serialu Sex w wielkim mieście), w pracy zaś konkurować „po męsku” – za-
równo z mężczyznami, jak i kobietami – a rozładowywać stres, związany z zajmo-
waniem eksponowanego stanowiska oraz pewną niemożnością podjęcia decyzji 
(głównie konsumenckich, sprowadzających się do odpowiedzi na pytanie, co 
kupić, by być szczęśliwą?) wieczorem, zajadając reklamowane, luksusowe czeko-
ladki i oglądając jeden ze znanych na całym świecie seriali, których bohaterki to 
często, charakteryzujące się dużym wdziękiem, postfeministki właśnie. Do naj-
bardziej znanych produkcji należy Ally Mc Beal, czy wspomniany wcześniej serial 
Sex w wielkim mieście9. Należy zwrócić uwagę na fakt, że serialowe bohaterki, dys-
ponujące wszak nie tylko wykształceniem, ale i władzą ekonomiczną, w zasadzie 
nie używają jej inaczej niż w sklepach czy restauracjach: nie podróżują, nie do-
kształcają się, czytają poradniki i są raczej niechętne głębszej refleksji. 

Wydaje się, że ich książkowymi odpowiednikami, których jest całkiem spo-
ro, mogą być zarówno znane Pamiętniki Bridget Jones, autorstwa H. Fielding, jak 
i mniej znane losy czterech młodych kobiet opisane przez C. Matthews w Klubie 
miłośniczek czekolady – obie opowieści za sprawą swej popularności doczekały 
się kolejnych tomów. Zwłaszcza Dzienniki Bridget Jones, choćby z racji swej mię-
dzynarodowej popularności i nie tak znowu zaskakującej treści, skłaniają do za-
stanowienia. Na kartach obu tomów powieści autorstwa Fielding przebłyskują, 
co prawda, sympatycznie zdeformowane (konsumeryzmem i brakiem osadzenia 
w kontekście zarówno teorii feministycznej, jak i szerszym kontekście społecz-
nym) idee feminizmu, to jednak koegzystują one zgodnie z pseudowiedzą, czer-
paną z poradników oraz rekwizytami „wielkomiejskości” (jeansami od „Agnes B”,  
bielizną „Agent Provocateur”, szpilkami „Pied á Terre”), tworząc chaotyczną ca-

8  Tamże. Postfeminizm pojawia się także w kontekście twórczości Madonny czy znaczy 
refleksję Camille Paglii. 

9  Tamże. Bohaterki te zastąpiły w „świecie seriali” wcześniejsze, charakteryzujące się więk-
szym zaangażowaniem w sprawy społeczne i będące profesjonalnymi partnerami mężczyzn 
(np.: w latach 70. Mary Tyler Moor Show czy w latach 90. Murphy Brown). O znaczeniu idei, którą 
ucieleśnia Ally Mc Beal i możliwych interpretacjach pisze także Agnieszka Graff w Świecie bez 
kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2001, s. 233–263. 
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łość, będącą źródłem komicznych wątków. Przykładem obecności idei femini-
zmu (ukazanych w krzywym zwierciadle) są nie tylko miniwykłady przyjaciółki 
Bridget (Shanon), ale też np. dialog w pierwszej części, zatytułowanej Dziennik 
Bridget Jones, prowadzony przez samą Bridget i Marka Darcy na temat „Backlash” 
S. Faludi. Okazuje się, że feministka Jones nie czytała go, a konserwatywny Darcy, 
który jest opisywany jako stabilny emocjonalnie intelektualista, dla odmiany go 
przeczytał, lecz uważa, że jest on tendencyjny. Co ciekawe pierwszą, najmniej 
popularną powieścią, zatytułowaną Potęga sławy, której bohaterką jest Bridget 
– opisana może jako mniej atrakcyjna, lecz próbująca angażować się w akcje po-
mocy humanitarnej na rzecz mieszkańców Afryki – nie zyskała takiego rozgło-
su. Ta wersja Bridget musiała zostać zliftingowana tak, by zdobyć popularność: 
lifting objął zainteresowanie poprawą losu innych ludzi oraz wysiłek znaczony 
jakąkolwiek refleksją. 

Postfeminizm jest też bardzo lubiany w reklamie, przykładem sztandarowym 
może być slogan, reklamujący papierosy Virginia Slims, brzmiący: „Przeszłaś długą 
drogę, Kochanie” (You’ve Come a Long Way, Baby) – co doskonale oddaje przesłanie 
postfeminizmu, który niejako sugeruje kobietom, że są „za bardzo wyrafinowane, 
by dawać posłuch starym, feministycznym bzdurom”, pokazując, że bycie post-
feministką jest o wiele bardziej atrakcyjne i zgodne ze współczesnym duchem 
czasu, niż bycie ograniczoną (a więc mniej atrakcyjną) przez jakiś zdecydowany 
światopogląd, np. feministyczny. Co więcej, media za sprawą rozpowszechniania 
stereotypu agresywnej feministki jednocześnie zdają się przestrzegać kobiety, bo 
jeśli będziesz zbyt feministycznie „zasadnicza”, możesz spotkać się z nieprzychylno-
ścią, społecznym odrzuceniem lub jeszcze gorzej: będziesz nieatrakcyjna.

Najpoważniejszym zarzutem jednak, jak się wydaje, wobec tak rozumianego 
postfeminizmu jest „cofnięcie” kobiety do fazy interludium poprzedzającego Dru-
gą Falę, gdy jednym z najważniejszych atutów było jej piękne ciało. Ówcześnie 
ciało zdawało się podlegać mężczyźnie i istnieć dla niego, współcześnie staje się 
czymś, co rzuca mu wyzywanie – jednak w obu przypadkach kobieta (na powrót 
zadziwiająco bezbronna) ulega jeszcze intensywniejszym i bardziej skutecznym 
niż w latach 50. i 60. poczynaniom koncernów kosmetycznych i odzieżowych. 
Obserwacja ta stała się podstawą krytyki, zawartej zarówno w Beauty Myth10 (Mit 

10  Niekiedy N. Wolf jest łączona z postfeminizmem w drugim znaczeniu (zob. S. Gamble 
(red.), Feminism and Postfeminism, Routledge, London 2001, s. 298), jednak na pierwszych stro-
nach The Beauty Myth odwołuje się do osiągnięć i postulatów feminizmu (polityki prorówno-
ściowej, możliwości pracy, awansu, względnej ochrony przed molestowaniem w pracy, równym 
dostępem do wyższej edukacji) i to czyni ją, jak się wydaje, spadkobierczynią feminizmu. Co 
więcej, napisała tę książkę po to, by pokazać, że „jesteśmy w środku gwałtownej akcji przeciw 
feminizmowi, która używa obrazów kobiecego piękna, jako politycznej broni przeciwko postę-
powi kobiet: zwanego mitem piękna” (N. Wolf, The Beauty Myth, Vintage, London 1991, s. 10). 
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piękna) autorstwa N. Wolf, jak i innej, znanej pozycji napisanej przez G. Greer, za-
tytułowanej The Whole Woman (Cała kobieta). Ciekawe jest to, że Greer – która 
w okresie wcześniejszym, drugofalowym, wymykała się jednoznacznym katego-
ryzacjom i nie angażowała się specjalnie w działalność ruchu feministycznego 
Drugiej Fali, pomimo że jej Żeński eunuch był uważany za jedno ze sztandarowych 
dzieł, po latach broniąc feminizmu, skierowała ostrze krytyki przeciwko ideologii 
postfeministycznej, widzianej jako atrakcyjnie opakowana ideologia antykobie-
ca. Krytyka podejścia do kobiet, znaczonego ideologią tak rozumianego postfe-
minizmu, widoczna jest także w zwierciadle sztuki kobiet, czego dobrym przy-
kładem mogą być realizacje Barbary Kruger: Untitled (Your Gaze Hits the Side of My 
Face) (1981) lub Untitled (I Shop Therefore I Am) (1987)11.

Warto wspomnieć także o innym znaczeniu pojęcia „postfeminizm”, które 
nadała mu w 1980 r. Antoinette Fouque, liderka francuskiego ugrupowania fe-
minizmu radykalnego Psych et Po. Twierdziła ona bowiem, że „nie jesteśmy ani 
pre- ani antyfeministkami, ale postfeministkami”12 i rozumiała to jako „zmianę 
kondycji [kobiet]: z bycia »wyłączoną – wewnątrz« tego świata, ale nie poprzez 
emancypację (włączoną – wewnątrz), ale poprzez efekt »wielkiego skoku na ze-
wnątrz« ku niezależności”13. Strategia proponowana przez to ugrupowanie była 
dość przewrotna, dlatego nie można się dziwić, że niekiedy symplifikowano owo 
podejście po prostu do antyfeminizmu Psych et Po. Ugrupowanie to bowiem 
chciało uniknąć swego rodzaju „wpasowywania się” kobiet w świat rządzony/
tworzony przez mężczyzn i reguły tworzących go/nim rządzących, czyli to, co 
według teoretyczek Psych et Po proponował ruch feministyczny Drugiej Fali, ofe-
rujący kobietom zamiast niezależności nowy rodzaj podległości, pod pretekstem 
pełniejszego uczestnictwa w świecie definiowanym i tworzonym „przez” i „dla” 

Wolf przekonuje, że beauty myth zastąpił mistykę kobiecości (feminine mystique), opartej na idei 
jedynej drogi do szczęścia kobiecego, które może być realizowane jedynie w sferze prywatnej, 
tj.: zaciszu domowym. Mistyka kobiecości została zdekonstruowana przez Friedan i feministki 
Drugiej Fali. Beauty myth i jego oddziaływanie rozszerzył/rozrósł się wraz ze światem kobiet – 
dopadł je zwłaszcza w sferze publicznej (praca, polityka, media), gdzie roztacza kontrolę nad 
nimi. I jest to ostatni mit, którego nie udało się zwalczyć Drugiej Fali, z całej odwiecznej mitolo-
gii powiązanej z kobiecością, która w efekcie osacza i unieruchamia kobiety. Oczywiście należy 
zauważyć, że Wolf opisuje go w odniesieniu do kobiet z klasy średniej kultury euroatlantyckiej 
– tak jak czyniła to Friedan, jednak należy przypuszczać, że w erze globalnej marzenia kobiet 
stymulowane środkami masowego przekazu z biegiem czasu się upodabniają (zob. N. Wolf, The 
Beauty Myth, Vintage, London 1991, s. 10–11). 

11  O tych realizacjach Barbary Kruger więcej zob. http://www.arthistoryarchive.com/arthi-
story/feminist/Barbara-Kruger.html (pobrane 14 X 2011).

12  Interview with Antoinette Fouque, [w:] C. Duchen (red.), French Connections. Voices from 
The Women’s Movement in France, The University of Massachusetts Press, Amherst 1987, s. 50. 

13  Tamże.
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mężczyzn. W tym znaczeniu pojęcie „postfeminizm” łączone jest ze swego rodza-
ju krytycznym buntem wobec ideologii feminizmu Drugiej Fali oraz jego inte-
lektualnej spuścizny, postrzeganej jako zbyt układna czy spolegliwa, względem 
niesprawiedliwego dla kobiet status quo. 

Postfeminizm, w rozumieniu zbliżonym do tego, proponowanego przez Psych 
et Po, prezentowany jest przez takie autorki, jak Katie Roiphe14 (czy włączanej cza-
sem Nami Wolf) i nie jest nakierowany na zniszczenie feminizmu, lecz na jego 
przemianę, co wydaje się prawem następnego pokolenia feministek i co – jak my-
ślę (zwłaszcza dla przejrzystości wywodu) – można zaliczyć do (zróżnicowanego 
wszak) nurtu Trzeciej Fali feminizmu, jako swego rodzaju krytyczne rozwinięcie 
jego idei. Postfeminizm, w tym znaczeniu, można ujmować jako wypadkową wpły-
wu feminizmu, postmodernizmu, skrajnego indywidualizmu i ironii – które mogą 
być łączone z „feminizmem siły”, lecz na pewno nie są częścią ideologii antyfemini-
stycznego backlash (ang. kontruderzenie), jak ma to miejsce w przypadku postfe-
minizmu w pierwszym znaczeniu.

Stąd też warto nadmienić, że termin „postfeminizm” – tak jak ma to miejsce 
w przypadku terminów: „postkolonializm” i „postmodernizm”, zapośredniczają-
cych owo „post”, które jest trudne do zdefiniowania – może wydawać się w od-
niesieniu do drugiego znaczenia, zaproponowanego przez Psych et Po, „procesem 
ciągłego transformowania się i zmiany”15, przy czym tak jak definiuje się termin 
„postkolonializm po to, by podkreślić ideę krytycznego podejścia do koloniali-
zmu a nie ideę obalenia kolonializmu [...] w ten sam sposób postfeminizm może 
być rozumiany, jako krytyczne podejście do patriarchatu a postmodernizm jako 
krytyczne podejście do reguł modernizmu”16. Szukając dalszych powiązań mię-
dzy postfeminizmem a postkolonializmem, powiedzieć można, że „tak jak post 
w postkolonializmie odnosi się do ciągłego zainteresowania efektami kolonialnej 
okupacji”17, tak postfeminizm, podobnie, odnosi się do „krytycznego sposobu wi-
dzenia zarówno wcześniejszych feministycznych ram działania (frameworks) oraz 
krytycznego odniesienia do patriarchalnych i imperialistycznych dyskursów”18. 
Ważne jest, by podkreślać owo krytyczne ujęcie – a nie negację – idei Drugiej Fali 

14  Córka znanej feministki Drugiej Fali, która krytykuje pokolenie „matek feminizmu” za to, 
że wzmacniając ochronę, roztaczaną nad kobietami (zakazy pornografii, pomysł umieszczenia 
niebieskich świateł na terenach uniwersytetów, by chronić kobiety przed gwałtem), uczyniły 
z nich dobrowolne, obawiające się wszystkiego ofiary (potencjalne bądź aktualne).

15  A. Brookes, Postfeminism. Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms, Routledge, Lon-
don 1997, s. 1.

16  Tamże.
17  G. Thomas, Post-Colonial Interrogations, „Social Alternatives” 1993, Vol. 12 (3), s. 8.
18  Tamże.
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feminizmu, które wzbogacone są o programowe wsparcie tego, co przeciwsta-
wia się ograniczeniom wszelkiego typu: stąd myślę, że postfeminizm w drugim 
znaczeniu można potraktować jak jedną z odmian dość radykalnego feminizmu 
Trzeciej Fali, bo – jak twierdzi Greer – różne są „przejawy/aspekty tej samej walki, 
prowadzącej do świadomości opresji i jej przezwyciężenia”19. 

Wydaje się, że niejako w odpowiedzi na niejasności tego, w jakim znaczeniu 
używany jest termin „postfeminizm” oraz w związku z kolejnym problemem, 
dotyczącym znaczenia prefiksu „post” (czy oznacza on fazę, która nastąpiła po 
definitywnej porażce feminizmu, ów zamaskowany backlash, niosący idee całko-
wicie sprzeczne z założeniami ruchu wyzwolenia kobiet, czy jest to może wyraz 
krytycznego podejścia, z jakim wciąż „feministki” odnoszą się do idei ruchu i jego 
historii), zaczęto mówić o narodzinach Trzeciej Fali feminizmu. 

5.2.1. Backlash. The Undeclared War Against Women (1992). 
Victim Feminism Susan Faludi

Publikacją postrzeganą jako ta, która rozpoczyna Trzecią Falę feminizmu, jest Bac-
klash Susan Faludi, absolwentki Harvardu, dziennikarki „Wall Street Journal”, zdo-
bywczyni w 1991 nagrody Pulitzera. Backlash można ujmować jako „kontruderze-
nie”, obejmujące cały szereg ukrytych przekonań, założeń, stereotypów leżących 
u źródeł działania skierowanego przeciw kobietom, które utrudniają im odnosze-
nie sukcesu i umocnienie w sferze pozadomowej. Backlash znamionuje wiele wy-
miarów naszej kultury: nie tylko sferę aktywności politycznej czy zawodowej, ale 
także rozrywkę, sztukę, sposoby spędzania czasu wolnego czy sposoby komuniko-
wania i konsumpcji.

Faludi w swojej książce – będącej dla jednych stronniczym traktatem, prezentu-
jącym na nowo przebrzmiałe już idee feminizmu, dla innych zaś wnikliwą analizą 
wielorakich działań, mających na celu dyskredytowanie dokonań kobiet – analizuje 
dekadę, poprzedzającą wydanie tej publikacji, czyli lata 80. i początek 90. XX w. Dla 
zwolenników Faludi siłą tej książki – jak zwraca uwagę w recenzji Reggae Nadelson 
z „Independent” – jest to, że „Faludi nie widzi jakiejś nowej konspiracji, raczej widzi 
historyczne wzory, pojawiających się regularnie kolejnych »kontruderzeń«, skie-
rowanych przeciw feminizmowi. Obecne »kontruderzenie« rozpoczęło się tak, jak 
kontruderzenia zwykle, gdy ekonomiczny tort (economic pie) zaczął się kurczyć [...] 
polityka kontruderzenia to polityka, wynikająca z urazy i oburzenia (resentment)”20.  
 

19  G. Greer, The whole woman, Anchor, New York 2000, s. 1.
20  Zob. S. Faludi, Backlash. The Undeclared War Against Woman, Vintage, London 1992. 
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Nadelson uważa, że każdy, kto śledził zmiany, dotyczące bohaterów „zbiorowej wy-
obraźni”, stymulowanej medialnie, mógł dostrzec objawy trwającego „kontruderze-
nia” czy swego rodzaju „antyfeminizmu”, uwidaczniającego się choćby w zmianie 
sposobów ukazywania/konstruowania sylwetek samotnych i zamężnych kobie-
cych postaci. Dobrym przykładem jest, nie tylko wspomniany wcześniej, film Fatal-
ne zauroczenie (z dobrą żoną, rozumiejącą i wspierającą męża i postacią samotnej, 
a więc zdesperowanej kochanki, która staje się śmiertelnym zagrożeniem), ale też 
niekiedy samo nastawienie „feminizujące” było łączone z zimnymi, dwulicowymi, 
nastawionymi na sukces postaciami, którym w dodatku – zapewne dlatego, że są 
nastawionymi na sukces feministkami – nie układało się w życiu prywatnym, cze-
go doskonałym przykładem może być film Pracująca dziewczyna (reż. M. Nichols, 
1988). W tym, bardzo znanym, filmie tytułowa postać pracującej dziewczyny Tess 
(Melanie Griffith) skontrastowana jest z postacią absolwentki elitarnej żeńskiej 
szkoły, świadomej swej pozycji, nastawionej na karierę, feminizującej Sigourney 
Weaver, która jest nie tylko nieuczciwa, wyrachowana i zimna, ale też nastawiona 
na sukces. Jest tak antypatyczna, że jej porażka, zawodowa i uczuciowa, odbierana 
jest przez widza jako coś zupełnie sprawiedliwego. Niektórzy być może uważają, 
że nie należy przykładać nadmiernej wagi do kreacji medialnych; warto jednak 
przypomnieć, że nie tylko kulturoznawcy, antropolodzy czy feministki komentują 
bohaterów popularnych filmów czy seriali, które zdają się oddawać ducha czasu 
– robią to także politycy. Jednym z najbardziej spektakularnych „ataków” na – nie-
istniejącą wszak w rzeczywistości „pozamedialnej” Murphy Brown – postać samot-
nej matki i czynnej zawodowo dziennikarki, bohaterki serialu, emitowanego także 
w Polsce, Murphy Brown Show – przypuścił republikanin Don Quayle21, w przemó-
wieniu wygłoszonym w senacie, którego celem była obrona „wartości rodzinnych”. 
Owe wartości rodzinne nabrały szczególnej wagi w czasie kampanii prezydenc-
kiej G. Bush–B. Clinton, w której to istotnym elementem gry wyborczej stały się 
żony i ich styl życia. Niepracującej, sprawiającej wrażenie rodzinnej i ciepłej żonie 
George’a, Barbarze Bush, przeciwstawiano medialny wizerunek Hillary Rodham 
Clinton, uznanej prawniczki, aktywnej zawodowo, która miała jakoby kierować 
mężem – marionetką. Hillary była więc ucieleśnieniem podwójnego zagrożenia: 
dla profesjonalnej pozycji mężczyzn oraz dla tradycyjnego porządku tzw. wartości 
rodzinnych, które dla niej miały mieć jakoby wtórne znaczenie wobec kariery. Oba 
wizerunki żon kandydatów na fotel prezydenta, oczywiście, były tworzone po to, 
by wzmacniać pożądany obraz kandydatów: Bush jawił się więc na tle Barbary jako 
opoka rodziny, człowiek twardy i godny zaufania – co miała zaświadczać uległość 
i ufność jego żony. Clinton zaś z żoną, która chce być samodzielna i realizować się 

21  N. Wolf, Fire with Fire. The New Female Power and How it will Change the 21st Century, 
Chatto & Windus, London 1993, s. 7.
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zawodowo, jawił się jako partner w praktyce wspierający i doceniający kobiecy po-
tencjał. 

Można powiedzieć, że tak jak Naomi Wolf była asocjowana z głosem wy-
kształconych, młodych kobiet nowoczesnej „klasy średniej” (lub tego, co można 
nazwać zglobalizowanym społeczeństwem „postklasowym”, do którego jednak 
nie wszyscy przynależą – opisuje to Z. Bauman22), tak Susan Faludi raczej zwraca 
uwagę na, wciąż istotną, kategorię klasowości, nie tylko społeczeństwa, ale i roz-
kładu „przekonań feministycznych”, przypominając, że w 1986 r. badanie Gallupa 
wykazało, że „41% kobiet osiągających wyższe dochody oświadczyło, iż nie są 
feministkami, zaś w grupie kobiet o niskim dochodzie już tylko 26% kobiet twier-
dziło podobnie”23. Faludi widzi więc feminizm jako to, co jest o wiele bardziej po-
trzebne raczej tym kobietom, których codzienność wystawia na cięższą walkę 
o przetrwanie. Dla tych niewielu kobiet, którym się powiodło w życiu, feminizm 
nie jawi się jako kwestia istotna i w większości nie pragną one polepszenia warun-
ków dla całej reszty kobiet, gorzej sytuowanych. Pytaniem otwartym pozostaje 
to, dlaczego tak się dzieje, choć możliwe jest, że ich stosunek wypływa częściowo 
z obawy, by nie stracić owego przywileju bycia „kobietą sukcesu” – o wiele wszak 
rzadszego niż bycie „mężczyzną sukcesu”24. 

Zarówno Faludi, jak i Wolf zwracają uwagę na pewne, obecne w mediach, 
subtelne sposoby „zniechęcania” kobiet do podejmowania wysiłków na rzecz 
podwyższania swego statusu materialnego czy zawodowego, ukazując liczne za-
sadzki czyhające na te kobiety, które ze zbyt wielką pasją wykonują swoją pracę. 
Faludi odnosi się także krytycznie do przykładów badań naukowych, których pa-
radygmat jest znaczony tradycjonalistycznym nastawieniem do wizji roli kobiety. 
W tym celu analizuje szereg publikacji i projektów naukowych, zogniskowanych 
na prezentacji wyników badań dotyczących takich zagadnień, jak zmniejszają-
ce się szanse na zamążpójście kobiet z wyższym wykształceniem, na problemie 

22  Zygmunt Bauman dzieli ludzi współczesnych na „turystów” – czyli tych dostosowanych 
do życia w ponowoczesnym świecie – i „włóczęgów”, czyli tych, których system wypluwa bądź 
tych, o których stara się zapomnieć. Bohaterki wyobraźni Wolf, jako przedstawicielki Trzeciej 
Fali, to zdecydowanie dobrze dostosowane „turystki”. Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źró-
dło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000, s. 149.

23  S. Faludi, Backlash, s. 15.
24  Tamże s. 14–15. Być może jakoś tłumaczy to fenomen tego, że nie zawsze kobiecy przy-

kład karier przekłada się na polepszenie sytuacji kobiet w danym społeczeństwie – w Polsce 
można wymieniać przykłady kobiet sukcesu, które swego czasu zyskały wpływ na rzeczywi-
stość społeczną (H. Suchocka, H. Gronkiewicz-Waltz i inne) – ale ich dokonania pozostały bez 
wpływu na sytuację kobiet. Innym przykładem może być M. Thatcher, o której Faludi powiada, 
że „sukces pani Thatcher zbudowany jest na fiasku kobiet”. J. Pawlicki, Oczy Kaliguli, usta Marylin 
Monroe, „Wysokie Obcasy”, 4 II 2012, s. 30.
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poronień i niepłodności kobiet, które decydują się na rodzenie dzieci w zbyt 
późnym wieku, co często ukazuje się jako skorelowane z ambicjami edukacyj-
nymi tych kobiet lub chęcią osiągnięcia stabilnej pozycji zawodowej czy stresem 
w pracy. Niekiedy też badania ukazują dość tendencyjnie zgubne efekty psycho-
somatyczne samotności, których doświadczają niezamężne kobiety25. Zwraca się 
także uwagę na to, że poznanie naukowe nie jest przestrzenią wolną od postaw 
antyfeministycznych26 i – jak wykazała Faludi – na backlash składają się nie tylko 
poczynania władz (np. zmniejszanie środków przeznaczanych na realizacje celów 
ważnych dla kobiet, które miało miejsce za rządów R. Reagana, do których należy 
zaliczyć dofinansowanie antykoncepcji, aborcji, działalność organizacji femini-
stycznych, częściowo utrzymujących się z dotacji państwowych) czy medialne 
obrazy końca feminizmu lub szalonych feministek, ale też praktyka dnia codzien-
nego i „uniwersalizowanie męskiej perspektywy (standpoint), a szczególnie po-
zycji dominującego samca, kierującego makrostrukturami społeczeństwa”27. Jak 
pisze Faludi, backlash, czyli kontruderzenie, to „próba odebrania rzadkich, nie-
wielkich i ciężko wywalczonych zwycięstw, które ruch feministyczny zdobył dla 
kobiet [...] backlash jest jednocześnie wysublimowany i banalny, zwodniczo »po-
stępowy« i dumnie uwsteczniający. Zapożycza zarówno nowe odkrycia badań 
naukowych, jak i dawne sentymentalne moralizowanie”28 czerpie natchnienie nie 
tylko z retoryki prawicowej (tak bliskiej zarówno M. Thatcher, jak i R. Reaganowi), 
ale też z doniesień popularnej psychologii czy tych, którzy śledzą trendy (dziś po-
wiedzielibyśmy o „trendsetterach”) demonizujące liberalizm – „tak, by przekonać 
społeczeństwo, że wyzwolenie kobiet było prawdziwym współczesnym biczem 
bożym (ang. scourge), źródłem niekończącej się listy problemów osobistych, spo-

25  Przykładem mogą być badania dr S. Blotnicka, Otherwise engaged: the private life of suc-
cessful career women (1985), w których dowodzi, że kobiety sukcesu należą do grupy kobiet, 
charakteryzujących się znacznie większymi szansami, by „skończyć bez miłości a ich staropa-
nieński brak szczęścia może również źle wpłynąć na ich kariery zawodowe” (S. Faludi, Backlash, 
s. 25.). Jeśli chodzi o zdrowie kobiet, to często ukazuje się, że podupada ono ze względu na stres, 
co jest zapewne prawdą, ale nie musi być on powiązany jedynie z pracą zawodową. Przykłady 
podane przez Faludi można by rozszerzyć także o te z prasy polskiej. Dobrym przykładem może 
być okładka tygodnika „Wprost” (13 III 2005) przedstawiająca zdjęcie Izabeli Jarugi-Nowackiej 
z twarzą częściowo zasłoniętą „okularami” ze stanika. Obszerny materiał (s. 29–36), który ma 
być zilustrowany ową okładką, autorstwa Bronisława Wildsteina, zatytułowany jest Kobiecizm 
kontra kobiecość: feministki największymi wrogami kobiet. 

26  Uwagę zwraca na to także Dorothy Smith w The Everyday World as Problematic, North-
eastern University Press, Boston 1987. 

27  Za M. Burawoy, O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie 2004, s. 539, http://
burawoy.berkeley.edu/PS/Translations/Poland/ASA.Polish.pdf (pobrane 18 X 2011). 

28  S. Faludi, Backlash, s. 11.
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łecznych i ekonomicznych”29. Sam termin Faludi wywodzi od hollywoodzkiej pro-
dukcji z 1947 r., zatytułowanej Backlash, który to film ukazuje historię mężczyzny, 
który choć popełnia zbrodnię, to podejrzenia skutecznie kieruje na swą żonę. 

Backlash doskonale pokazuje, na jak wielu płaszczyznach, zwłaszcza w latach 
80. XX w. w Stanach Zjednoczonych, kobiety i ich problemy zostały usunięte 
z dyskursu publicznego i medialnego: przykładem mogą być analizowane przez 
Faludi seriale, w których albo nie ma kobiet, albo są marginalizowane, jak miało 
to miejsce choćby w znanej, także w Polsce, produkcji Full House30 czyli Pełnej 
chacie. 

Pod koniec lat 80. zaczęto obserwować pewne zmiany i w prime time zaczęły 
się pojawiać Murphy Brown oraz Roseanne, dwie silne bohaterki niezwykle popu-
larnych seriali komediowych, które produkowane były także przez kobiety. I choć 
były tylko dwie, to „i tak było ich za dużo. W 1989 r. na jednej z okładek New-
sweeka ukazał się tytuł, który donosił, że niezależne kobiety przejmowały kon-
trolę nad czasem największej oglądalności (prime time)”31. Można przypuszczać, 
że przemiany pod koniec lat 80. wymuszone zostały poniekąd przez reklamo-
dawców, którzy byli świadomi ważności kobiet jako konsumentów. W 1991 r. Sue 
Phipps w wystąpieniu A Woman’s Place? The Portrayal of Woman in Advertisements 
dla brytyjskiego stowarzyszenia na rzecz reklam (British Advertising Association) 
pokazała, że 70% procent decyzji, dotyczących zakupów, jest podejmowanych 
przez kobiety, a ich wpływ rozszerza się gwałtownie na dziedziny, które nie są 
postrzegane jako tradycyjnie kobiece32. 

Dla Faludi „podstawowym celem feminizmu jest żądanie, by kobiety przestały 
być zmuszane do »wyboru« pomiędzy publiczną sprawiedliwością a prywatnym 
szczęściem”33, by same mogły zacząć definiować siebie, a nie być określane przez 
mężczyzn czy społeczeństwo. 

29  Tamże.
30  Tamże, s. 174.
31  Tamże, s. 178.
32  Tamże, s. 176. Kobieta bywa postrzegana jako doskonały konsument, można powie-

dzieć, że reklama wyspecjalizowała nie tylko inny sposób narracji dla obu płci, ale także stoso-
wane są inne strategie marketingowe w stosunku do kobiet (zob. Marketing zorientowany na ko-
bietę, „Marketing i Rynek” 2004, nr 8, s. 15–21). Ostatnio także „nowym” rynkiem, postrzeganym 
jako obiecujący, jest reklama skierowana do dzieci, odmienna dla chłopców i dziewczynek. Zob. 
N. Krzyżanowska, Gry reklamy: rola dziecka w postmodernistycznej wizji konsumpcji masowej, [w:] 
M. Nyczaj-Drąg, M. Gałażewski (red.), Współprzestrzenie edukacji. Szkoła – Rodzina – Społeczeń-
stwo – Kultura,  Impuls, Kraków 2005. 

33  S. Faludi, Backlash, s. 18.
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5.2.2. Fire with Fire. The New Female Power and How it will Change 
the 21st Century (1993). Power Feminism Naomi Wolf 

Naomi Wolf widziana jest jako spadkobierczyni tradycji feminizmu liberalnego, 
gdyż duży nacisk kładzie na indywidualizm, co przez niektórych jest odczyty-
wane również jako głos zabarwiony wpływem postmodernizmu, który sprawia, 
że nie ma już tęsknoty za ruchem kobiet, lecz za silną kobietą jako jednostką. 
W swoich dwóch najbardziej znanych publikacjach The Beauty Myth (Mit pięk-
na) i Fire with Fire. The New Female Power and How it will Change the 21st Century 
(Ogień z ogniem. Nowa kobieca siła i to jak ona zmieni XXI wiek) odwołuje się – i to 
nie w sposób polemiczny, a jedynie rozszerzający tę wcześniejszą koncepcję – do 
dzieł Betty Friedan. Książce Wolf zarzucano – tak jak wcześniej stało się z Feminine 
mystique Friedan – że jej treść odnosi się jedynie do białych kobiet klasy średniej. 
Jednak Wolf zdaje się częściowo przezwyciężać te zarzuty, niejako tradycyjnie 
kierowane przeciw feminizmowi, który widziany bywa przez jego krytyków, jako 
ruch wyrażający postulaty jedynie białych kobiet klasy średniej, rozpoczynając 
swą książkę od analizy tzw. sprawy Anity Hill. 

Jest to relacja głośnej medialnie historii konfliktu Anity Hill, czarnoskórej profe-
sor prawa z oskarżanym przez nią o molestowanie seksualne Clarencem Thomasem, 
czarnoskórym sędzią, mającym właśnie uzyskać nominację sędziowską Sądu Naj-
wyższego. Początkowo próbowano lekceważyć jej zeznania i nie dopuścić do rozgło-
su medialnego w tej sprawie pod pretekstem tego, że dla domniemanej ofiary – Ani-
ty Hill – będzie ona zbyt drażliwa, zaś ona sama nie dołoży starań, by ją upublicznić. 
Jednak stało się inaczej i każdy mógł nie tylko przeczytać jej relacje, odnoszące się do 
tej sprawy oraz przeprowadzane z nią wywiady, gdyż sama organizowała w tej spra-
wie konferencje prasowe, lecz także oglądać, wznawiane pod wpływem presji opinii 
publicznej i toczących się dyskusji, przesłuchania w tej sprawie. Według Wolf, Anita 
Hill nie tylko pokazała, że bycie skrzywdzoną nie oznacza bycia ofiarą, ale także udo-
wodniła, że siła nie jest jedynie męską cechą. Zdjęła także odium przemilczanego 
tabu z tematu nadużyć seksualnych, jednocześnie udowadniając, że kwestia koloru 
skóry, wykształcenia, statusu materialnego nie musi zmieniać optyki, w której ujmuje 
się kwestie dotyczące płci. Wsparcie Anity Hill przez różne organizacje kobiece mia-
ło zaświadczyć także, że kwestia koloru skóry, choć istotna, nie jest najważniejsza, 
a ważniejsze od różnic jest wzajemne wsparcie kobiet. 

Jesienią 1991 r. rozpoczęło się to, co Wolf nazywa gender quake34 (trawersując 
ang. wyrażenie „earth quake”, czyli trzęsienie ziemi) – procesem „genderowego 

34  N. Wolf, Fire with Fire. The New Female Power and How it will Change the 21st Century, 
Chatto & Windus, London 1993, s. 6.
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trzęsienia ziemi”, mającego zmienić stary układ sił między płciami, na który rów-
nież spory wpływ miał szereg wydarzeń: procesy Mike’a Tysona i Williama Ken-
nedy Smitha, oskarżonych o gwałt oraz wypadki w Tailhook Convention, gdzie, 
jak wykazało śledztwo, marynarze po obejrzeniu filmów pornograficznych napa-
stowali swoje koleżanki. Nagle wiele kobiet odważyło się mówić o doznawanych 
krzywdach, które do tej pory były przez nie wstydliwie przemilczane, a uwaga 
mediów została skierowana na kwestie związane z sytuacją kobiet. To właśnie 
Wolf nazywa „efektem Anity Hill”35. 

Uwaga mediów oraz przemiany polityczne w Stanach Zjednoczonych (part-
nersko nastawiony Bill Clinton odnosi, także dzięki wsparciu żony, zwycięstwo 
nad Georgem Bushem seniorem), Australii (wygrana głosami kobiet wyborców, 
do których się zwrócił socjalista Paul Keating), Irlandii (Mary Robinson, prawnicz-
ka, od lat angażująca się w działania na rzecz równouprawnienia kobiet, wygrywa 
wybory prezydenckie w religijnej Irlandii), Wielkiej Brytanii (Partia Pracy obiecuje 
parytet na listach wyborczych i pomimo recesji powstają cztery nowe periody-
ki feministyczne: „Second Shift”, „Body Politics”, „Bitch”, „Bad Attitude”) i Kanadzie 
(kanadyjska minister obrony Kim Campbell zostaje premierem Kanady36), dopro-
wadziły do uwidocznienia tego, co wg Wolf już trwa od lat, czyli „cywilnej wojny 
o znaczenie kulturowej płci”37. Autorka ta uważa, że S. Faludi miała rację, pisząc 
o backlash (kontruderzeniu) skierowanym przeciw kobietom, jednak zawarta 
przez nią analiza przedstawia tylko połowę problemu, która jest niekompletna 
bez „zrozumienia wojny toczonej także przeciwko mężczyznom”38 i choć obu wo-
jen (męskiej toczonej z kobietami i kobiecej toczonej z mężczyznami) nie da się 
porównać – bo to wciąż kobiety są na słabszej pozycji, pomimo robionego przez 
nie nieustannie postępu – nie należy się dziwić, że mężczyźni buntują się prze-
ciwko utracie dotychczasowych wpływów. Według Wolf właśnie spotęgowany 
backlash jest dowodem na to, że mężczyźni doceniają kobiecą siłę. 

Dowodami pośrednimi kobiecej siły są, także dla Wolf, pojawiające się coraz 
częściej książki o „antykobiecym” wydźwięku: nie tylko krytykujące feminizm, 
ale też te nieżyczliwe silnym kobietom. Przykładem takiej publikacji może być 
The Real Anita Hill Davida Brocka (1993), która próbuje zepsuć reputację Hill, tak 
ważną nie tylko dla poważnego potraktowania zarzutów stawianych przez nią 

35  Tamże, s. 5.
36  Przeciwnikiem Campbell, ubiegającej się o to stanowisko, był Jean Charest, którego 

zwolennicy eksponowali zwłaszcza udane życie osobiste, dzieci, atrakcyjną żonę, przeciwsta-
wiając ów wizerunek Campbell, dwukrotnie rozwiedzionej i bezdzietnej, a więc „beznadziejnej” 
i dziwnej. Zob. N. Wolf, Fire with Fire, s. 11. 

37  Tamże, s. 14.
38  Tamże.
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Thomasowi, ale także kwestii poważnego traktowania problemu seksualnego 
molestowania kobiet. Do tego typu książek, które próbują bronić „tradycyjnego 
porządku” i „tradycyjnych wartości”, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii rodziny 
oraz wychowania dzieci, można zaliczyć także Rewriting the Sexual Contract39, 
w której oprócz analiz zmian na rynku pracy, związanych z zatrudnieniem w erze 
globalizacji (elastyczny wymiar zatrudnienia, brak tzw. stałych posad, nieline-
arność kariery zawodowej), mówi się, że owe „zmiany uderzyły głównie w męż-
czyzn [przemiany- przyp. N.K] [...] oznaczały koniec stabilnych ścieżek kariery [...] 
a idea linearnej, jasno wytyczonej kariery była wszak podstawą męskiej tożsa-
mości”40, zaś „w latach 80. stało się jasne, że to kobiety jako grupa są tymi, które 
czerpią profity z przemian ekonomicznych, podczas gdy mężczyźni znaleźli się 
w problematycznej sytuacji [...] w latach 90. stało się jasne, że mężczyźni przeży-
wają kryzys”41. O kryzysie świadczyć mają gorsze wyniki, osiągane przez chłop-
ców w szkole, rozmiar zwiększającego się męskiego bezrobocia, zwiększające się 
liczby samobójstw i przypadków męskiej depresji. Ros Coward pisze, że podczas 
gdy „feminizm zachęcał kobiety do wkraczania na przestrzenie mężczyzn, godząc 
pracę i rodzicielstwo lub nawet dostrzeganie nowych możliwości na nowych 
ścieżkach kariery – mężczyźni odczuwali przemiany w sferze pracy i tak zwaną 
feminizację siły roboczej jako uderzenie w twarz”42. W pewien sposób Coward 
usiłuje przekonać więc czytelnika, że globalne zmiany na rynku pracy przynoszą 
profity jedynie kobietom, a więc może to kobiety do nich doprowadziły. W tym 
kontekście warto jednak zauważyć, że kobiety zawsze zarabiały mniej i być może 
dlatego w dobie „cięcia” kosztów pracy są one lepiej przystosowane niejako za 
sprawą swych mniejszych oczekiwań finansowych i większej (wyrabianej latami 
na dwóch etatach: domowym i profesjonalnym) elastyczności. Coward zastrze-
ga jednak, że celem artykułu nie jest wzniecanie „nostalgii za wartością rodziny 
patriarchalnej”, lecz dostrzeżenie źródła problemów wychowawczych z dziećmi 

39  G. Dench (red.), Rewriting the Sexual Contract, Transaction Publishers, New Brunswick 
1999. 

40  R. Coward, Was Feminism Wrong About the Family?, [w:] Rewriting the Sexual Contract, 
Transaction Publishers, New Brunswick 1999, s. 66.

41  Tamże. O kryzysie męskości piszą także: Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współ-
czesnej, Wolumin, Poznań 2002; D. Galasiński, Men and the Language of Emotions, Palgrave, Ba-
singstok 2003; T. Szlendak, Leniwe maskotki, rekiny na smyczy, Jacek Santorski & Co, Warszawa 
2005 czy G. Dench, Pocałunek księżniczki, IFiS PAN, Warszawa 1998. Wszystkie te publikacje Wolf 
prawdopodobnie uznałaby za dowód wzrostu znaczenia i siły kobiet w społeczeństwie oraz 
swego rodzaju symptomy obaw mężczyzn, których tradycyjna przewaga w społeczeństwie 
maleje.

42  R. Coward, Was Feminism Wrong about the Family?, s. 66.
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i młodzieżą, „utracie rodzicielskiego autorytetu”43. O to zaś obwinia feminizm, pi-
sząc, że „obawiając się poparcia patriarchii, wiele feministek negowało ojcostwo 
jako takie. Obawiając się obwinienia kobiet o wzrost liczby matek samotnie wy-
chowujących dzieci, [feministki – przyp. N.K] zachęcały kobiety do obywania się 
(get on) bez mężczyzn. Obawiając się oddania autorytetu mężczyznom [...] wiele 
kobiet głosiło, że kobieta może robić wszystko sama i robić to lepiej. Doprowa-
dziło nas to »miej – to – wszystko« (have-it-all) i »zrób – to – wszystko« (do-it-all) 
do triumfalizmu, który całkiem po prostu jest przeszkodą w trudnych i zmieniają-
cych się czasach”44. Można więc na podstawie tego artykułu wnioskować, że ko-
bieca emancypacja była krzywdą zadaną przez owładnięte feministyczną ideolo-
gią kobiety społeczeństwu i zaszkodziła zarówno mężczyznom, jak i dzieciom.

Inną, bardziej wyważoną, publikacją jest Politics of Masculinities Michaela 
A. Messnera, która stara się uchwycić, czym jest męskość i jak się zmieniają jej 
kulturowe wyznaczniki. Autor próbuje też scharakteryzować Ruch Wyzwolenia 
Mężczyzn („The Men’s Liberation Movement analogicznie do Women’s Liberation 
Movement”), który zrodził się w latach 70. i który dostrzegając nierówność mię-
dzy płciami i zasadność żądań kobiet – usiłował jednocześnie zwrócić społeczną 
uwagę na „znaczenie wysokich kosztów odgrywania »męskiej roli płciowej« przez 
mężczyzn”45. Ruch Wyzwolenia Mężczyzn skupiał się na dekonstrukcji „sposobów 
w jakie są nakierowywani w procesie socjalizacji chłopcy i mężczyźni, którzy uczą 
się współzawodnictwa i pragną tylko publicznego sukcesu zamiast ćwiczyć swe 
zdolności, związane z emocjami i budowaniem relacji z innymi”46. Jednym z ce-
lów działalności owego ruchu było ukazanie „pozwolenia, jakie dawał on męż-
czyznom na rozszerzenie definicji męskości o włączenie do niej możliwości wyra-
żania uczuć”47, choćby poprzez proste stwierdzenie, „It’s ok, to cry”48.

Zmiany, zarówno w postrzeganiu ról kulturowej płci, jak i postrzeganiu stosun-
ków między płciami, są spowodowane nie tylko działaniami ruchu feministycz-
nego, ale także wkraczaniem kobiet – profesjonalistek na zastrzeżone wcześniej 
„tylko dla mężczyzn” tereny polityki i ekonomii49. Dlatego, gdy liberalne feminist-
ki niekiedy pytają „dlaczego oni nie chcą zrozumieć, że my kobiety chcemy tylko  
 

43  Tamże, s. 70.
44  Tamże, s. 71.
45  M.A. Messner, Politics of Masculinities. Man in Movements, Sage, London 1997, s. 37.
46  Tamże.
47  Tamże.
48  Tamże.
49  Zob. więcej w M. Baer, Women’s Spaces: Class, Gender and the Club, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003. 
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udziału we władzy. Równość zaś uczyni świat lepszym zarówno dla kobiet jak 
i mężczyzn”50, to – według Wolf – nie rozumieją tego, że kobiety, nie znając cię-
żaru i przyjemności zdobywania władzy, nie wiedzą, czym jest strach przed jej 
utratą. Wolf uważa, że to właśnie dlatego kobiety często nie rozumieją działań 
mężczyzn, zakładających tylko męskie stowarzyszenia (men’s only) o charakterze 
biznesowo-towarzyskim czy zwalczających ideę parytetu. W świetle rozważań 
Wolf jest to jedynie naturalna reakcja mężczyzn na zachodzące zmiany i działania 
backlash nie są powodowane jakąś tajoną męską satysfakcją, płynącą z gnębie-
nia kobiet, „lecz większość z tych, którzy powodują ową opresję po prostu chroni 
to, co już posiada”51. 

Tym, co sprawiło, że Fire with Fire Wolf zaczęła być odczytywana jako głos po-
kolenia, było nie tylko to, że rozszerza on niejako pole rozważań naszkicowane 
w Backlash Faludi, ale też proponuje nowy rodzaj feminizmu, który nazywa „femi-
nizmem siły”. Feminizm siły (power feminism) przeciwstawiany jest feminizmowi 
w wersji cierpiętniczej, obecnemu na kartach Backlash, który Wolf określa mianem 
victim feminism („feminizm ofiar”, który w moim przekonaniu można też nazwać 
cierpiętniczym) i wskazuje, że to on zdominował myślenie feministek Drugiej Fali, 
ujmujących kobietę właśnie jako „ofiarę” – potencjalną lub aktualną – systemu, 
mężczyzn, stereotypów. Wolf, tak jak i K. Roiphie (autorka The Morning After, córka 
znanej feministki Drugiej Fali i jedna z najbardziej znanych krytyczek drugofalo-
wego feminizmu wraz z Camille Paglią) buntują się przeciw takiemu widzeniu ko-
biet. Wolf nawiązuje też do tezy Glorii Steinem, która powiada, że przyczyną słab-
szej pozycji kobiet w społeczeństwie mogą być nie tylko przekonania, związane 
z szeroko pojętą różnicą płci, ale także to, że „mężczyźni piętnują słabość, kobiety 
zaś piętnują siłę”52. Wolf podkreśla, że victim feminism był swego czasu potrzeb-
ny i sprawdził się, gdyż „podstawą patriarchatu pozostawało to, że przez tysiące 
lat niepisaną lecz systematycznie forsowaną regułą było to, że kobiety i dzieci 
dotrzymywały męskich sekretów, znosząc prześladowania ze strony mężczyzn 
w cichym zawstydzeniu (silent shame)”53, lecz erozja męskiego autorytetu, która 
rozpoczęła się w latach 80., poprzedza etap stopniowego przejmowania władzy 
przez kobiety, który w latach 90. „spowodowany był sukcesem jaki odniósł ruch 

50  N. Wolf, Fire with Fire. The New Female Power and How it will Change the 21st Century, 
s. 15. Zob. także N. Krzyżanowska, Kobiety a ekonomia: próba szkicu tradycyjnych aporii, [w:] J. Si-
kora (red.), Gospodarka a społeczeństwo, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, Poznań 2010, 
s. 139–156.

51  Tamże, s. 17.
52  Wprowadzenie, [w:] N. Wolf, Fire with Fire. The New Female Power and How it will Change 

the 21st Century, s. XVIII.
53  Tamże, s. 21.
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obrony praw ofiar”54. Ofiary, którym m.in. feminizm Drugiej Fali pomógł odzyskać 
głos, mówiły o tym, co je spotkało, a to „doprowadziło do obalenia przekonania 
o niezwykłej rzadkości takich przypadków”55. Jednak victim feminism, starając się 
pomóc kobietom, zaczął „przemieniać cierpienie w cnotę, anonimowość w sym-
bol statusu (ofiary – przyp. N.K.) i marginalizację w imię wyższych przekonań”56. 
To zaś, co było rozwiązaniami dobrymi w Drugiej Fali, nie jest już wystarczające, 
bo zmieniła się pozycja kobiet. To, co współcześnie Wolf piętnuje jako niewła-
ściwą drogę dla feminizmu, nazywa właśnie „feminizmem cierpiętniczym”, który 
ma miejsce wtedy, gdy „kobieta szuka władzy poprzez tożsamość bezsilności (an 
identity of powerlessness) [...] i ma miejsce zawsze, gdy usuwamy się na pozycje 
ubiegania się o status oparty na kobiecej niezwykłości (specialness) w miejsce 
ludzkiej wartości”57. Wolf nie chodzi o zaprzestanie pomocy niesionej kobietom, 
które doświadczyły gwałtu czy przemocy w rodzinie w feministycznych centrach 
pomocy, lecz o zaprzestanie budowania tożsamości wszystkich kobiet na „moż-
liwej” groźbie ze strony mężczyzn, co ma być podstawą do formułowania żądań 
specjalnego traktowania i przywilejów (które wg Wolf prowadzą do protekcjo-
nalnej postawy względem kobiet) nienależących się (coraz silniejszym i lepiej 
sobie radzącym) kobietom58. 

Przeszkodą w popularyzacji idei power feminism jest dystans, jaki młode ko-
biety żywią wobec samego pojęcia/identyfikowania się z feminizmem, a także 
sposoby wychowywania kobiet, które będąc nastolatkami, są niejako „trenowa-
ne”, by bać się przywództwa, wyzwań, konkurowania, gdyż te cechy nie stanowią 
kulturowych komponentów „kobiecości’59. 

54  Tamże.
55  Zob. tamże. Wolf zwraca także uwagę na rolę talk show w Stanach Zjednoczonych, 

zwłaszcza tych najbardziej znanych, takich jak: Oprah czy Donahue. Powiada, że „pomimo ten-
dencji do indywidualizowania problemów społecznych programy te zrobiły więcej, aby wy-
dobyć kwestie feministyczne z niesławy oraz by umieścić je w głównym nurcie świadomości, 
dotyczącej przemocy wobec kobiet i dzieci – ukazując owe zachowania jako bezapelacyjnie 
złe i niemożliwe do zaakceptowania [...] niż wszystkie grupy feministycznych aktywistek mogły 
tego kiedykolwiek dokonać” (tamże, s. 8). Główną zaletą talk show jest przystępność oraz ich za-
sięg, który umożliwia dotarcie do wielu kobiet, także gospodyń domowych i to bez wzbudzania 
podejrzeń męskich domowników. 

56  Wprowadzenie, [w:] N. Wolf, Fire with Fire. The New Female Power and How it will Change 
the 21st Century, s. XVIII.

57  N. Wolf, Fire with Fire, s. 147.
58  Myślę, że należy przypomnieć, iż swe przesłanie Wolf kieruje do młodych, wykształco-

nych kobiet, które mają wszelkie przesłanki, by konkurować i wygrywać z mężczyznami współ-
zawodnictwo o wpływowe stanowiska. 

59  Wolf analizuje różnice miedzy chłopcami a dziewczynkami, nie tylko w oparciu o lektury 
(np.: Małą księżniczkę F.H. Burnetta), ale też zwraca uwagę na znaczenie dziewczęcego zachwytu 
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Wolf zadaje trudne dla feministek pytanie: „co poszło źle?”, że tyle kobiet, 
utożsamiając się z celami ruchu feministycznego i korzystając na co dzień z praw, 
które dla nich wywalczył feminizm – jednocześnie czuje pewną niechęć do same-
go terminu „feminizm”. Wolf podaje szereg odpowiedzi na podstawie przeprowa-
dzonych przez nią badań. Jedną z najczęściej podawanych przyczyn jest niechęć, 
zwłaszcza kobiet młodych, na zamknięcie się w jednym, postrzeganym jako re-
strykcyjne, pojęciu. Hasło „prawdziwa feministka” kojarzone bywa z agresją i wy-
kluczeniem. A pytanie stawiane sobie „czy mogę być feministką?” – jeśli jestem 
mężatką, matką, heteroseksualną, czarnoskórą, bizneswoman – najczęściej skła-
niało pytające do wykluczenia się z kręgu oddziaływań ruchu feministycznego. 

Oprócz Wolf, która chce nadać „feminizmowi siły” moc inkluzyjną, pisze o tym 
także Gloria Steinem, która piętnuje pomysł, że „jest tylko jeden »prawdziwy« 
sposób bycia feministką i stał się on powszechny w latach 90.”60. Otwartość na 
różnorodność Trzeciej Fali stała się faktem, a zmiana ta wymuszona została mię-
dzy innymi tym, że ruch kobiet się rozrósł, czyniąc niemożliwym pierwotną ho-
mogeniczność. Steinem, tak jak i R. Walker, zwraca uwagę także na rolę pewnych 
koncepcji medialnych, obecnych w narracjach, odnoszących się do ruchu femi-
nistycznego, zwłaszcza podejmujących próbę typologizacji, które przedstawiane 
są często jako sobie przeciwstawiane (feminizm radykalny ukazywany jest jako 
antyrodzinny, biały feminizm kobiet klasy średniej przeciwstawiany kolorowemu 
feminizmowi, cięrpiętniczy feminizm feminizmowi siły61), choć praktyka ruchu  
 

modelkami czy znaczenie sportu dla procesu socjalizacji. Powiada, że „chłopcy uczą się poprzez 
sport, że mogą wygrać; uczą się jak smakuje zwycięstwo [...] Dziewczynki, które nie zwykły gry-
wać w piłkę uczą się, że »grupa« to nie wspólne działanie ale bliskość; w niej »przywództwo« 
nie jest cechą powodującą popularność. Dziewczynki nie uczą się od swoich wspólnot jak sma-
kują gra fair lub zwycięstwo. Zamiast tego, uczą się jak smakuje miłość. Celem ich społecznej 
organizacji nie jest trofeum czy zwycięstwo lecz włączenie/poczucie przynależności (inclusion)”. 
N. Wolf, Fire with Fire, s. 289. Widać to choćby w (piętnowanej przez Wolf ) idei sisterhood, czyli 
siostrzaństwa, która to idea stała się metaforą ruchu Drugiej Fali feminizmu. W ujęciu Wolf okre-
ślenie to odwołuje się do relacji intymnej i nieformalnej, jasno odwołującej się do sfery prywat-
nej, która nie nadaje się do sięgnięcia po władzę w sferze publicznej (Wolf, Fire with Fire, s. 308). 
W dodatku jest to jakby siostrzaństwo „w bólu” bycia kobietą, które ma wspierać na zasadzie 
przekonania, że cierpi nie jedna kobieta, ale wszystkie. Staje się to podstawą podtrzymywania 
feminizmu cierpiętniczego (victim feminism). Jest to myślenie na zasadzie raczej „powiedz, co 
cię boli” niż „co należy zrobić”. W zamian Wolf proponuje power groups (tamże, s. 309–310), czyli 
grupy wspierających się kobiet w drodze do sukcesu, które miałyby ułatwiać młodym kobietom 
osiąganie władzy, kreowane na wzór męskich klubów, dających kobietom możliwość promo-
wania kobiet oraz wsparcie (tamże, s. 311). 

60  G. Steinem, Przedmowa, [w:] R. Walker (red.), To be Real, Anchor Books, New York 1995, 
s. XVII.

61  Tamże.
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feministycznego zdaje się dowodzić, że mogą koegzystować w jednym nurcie 
i działać na zasadzie synergii. 

Wydaje się, że Wolf w pewien sposób łatwiej może postulować postawę in-
kluzyjną, gdyż przestała się bać: jest przedstawicielką nie tylko uprzywilejowanej 
części społeczeństwa (wykształcona profesjonalistka), ale też pokazuje, że jako 
kobieta może czuć się silniejsza w społeczeństwie niż mężczyzna – bo daje sobie 
radę zarówno na terytorium profesjonalno politycznym (widzianym do tej pory 
jako zdominowane przez) mężczyzn oraz na terytorium tradycyjnie ujmowanym 
jako kobiece (uczucia, sfera prywatna). W prezentowanym przez Wolf ujęciu ko-
bieta faktycznie zajmuje silną pozycję, która predestynuje do (niekiedy nawet 
przesadnego, mogłoby się wydawać) optymizmu62. Zbiór jej porad, trafiający do 
przekonania masowej czytelniczki, jest niewątpliwie nowym głosem w dyskursie 
feministycznym; nie chce zniszczyć świata mężczyzn, ale uczynić go zarządza-
nym na równych prawach przez kobiety i mężczyzn, którzy nie będą już znać 
rozróżnienia na domeny (dom – sfera kobiet, a praca, polityka, publiczny suk-
ces – sfera mężczyzn), lecz będą współdziałać na obu płaszczyznach. Przekonuje 
kobiety, że nie mogą być dłużej „jedyną grupą nieświadomą władzy jaką dyspo-
nują”, bezwolną w swej masie, z szarpiącymi się wzajemnie w małej grupie przy-
wódczyniami feministycznymi, mającymi co prawda świadomość potrzeb kobiet 
i ich bolączek, ale niezdolnymi do ustalenia planu wspólnego działania. 

Wolf przekonuje także, że jeśli nic się nie zmieni, to same kobiety będą częścio-
wo sobie winne. Nie dąży do faworyzowania kobiet, lecz do zrównania ich szans 
w społeczeństwie, a na zarzuty feministek, że nie jest wystarczająco radykalna 
(ergo: czy ma prawo zwać się feministką?), odpowiada, że „nie ma nic bardziej ra-
dykalnego niż sięganie do korzeni władzy (roots of power)”63, gdyż dla niej feminizm 
jest „w swej naturze logicznym rozwinięciem demokracji. Feminizm siły (power fe-
minism) jako rzeczywiste wcielenie polityki i ducha kapitalizmu w następnym sta-
dium u-mocnienia/uwłasnowolnienia (empowerment) kobiet nie jest ani czymś sa-
molubnym ani rodzajem zaprzedawania się (selling out), nie jest też imitowaniem 
mężczyzn ani zajęciem grzeczniejszych/mniej radykalnych pozycji”64. Dlatego Wolf 

62  Wydaje się on przesadzony zwłaszcza wtedy, gdy Autorka stwierdza, że „mężczyźni wi-
dzą jak ich imperium obraca się w gruz [...] jesteśmy w punkcie, gdy mężczyźni zwłaszcza tra-
dycyjna elita białych mężczyzn, najpierw traci autorytet a potem władzę” (N. Wolf, Fire with Fire, 
s. 20). Ton ten może być jednak używany przez Wolf instrumentalnie, jako swego rodzaju „samo-
spełniająca się przepowiednia”, bo książka ma charakter częściowo „podręcznikowy”, zwłaszcza 
w ostatniej części, poświęconej opisowi programu power feminism i tego, jak każda kobieta 
powinna zacząć działać. Być może, zarzucany Autorce przez krytyków, ton triumfalizmu ma być 
elementem „ośmielającym” czytelniczki do intensyfikacji działań i nielękania się sukcesu.

63  N. Wolf, Fire with Fire, s. 336.
64  Tamże.
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powiada, że jedynym pytaniem jest to, czy kobiety są psychicznie przygotowane 
do odnoszenia zwycięstw, zaprzestania tradycji biernie milczącej obecności i wzię-
cia odpowiedzialności. Bo kiedy, jak nie teraz? – zastanawia się Wolf.

5.3 Feminizm a postmodernizm

Pojęcia „postmodernizm” używamy najczęściej w dwóch znaczeniach: jako opis 
ducha czasu, w jakim żyjemy, oraz jako określenia perspektywy teoretycznej. 
Trudno znaleźć jedną definicję postmodernizmu czy choćby sposób oceny prze-
mian zachodzących w obrębie owej tendencji myślowej, wpływającej zarówno 
na nauki humanistyczne, jak i na nauki społeczne. W języku polskim termin ang. 
postmodern jest tłumaczony dwojako: „postmodernizm (postmodernistyczny)” – 
najczęściej występujący w postaci quasi-zarzutu65 i „ponowoczesność (ponowo-
czesny)" – bardziej neutralny, którego użycie spopularyzowały w Polsce zwłasz-
cza prace Zygmunta Baumana66. Oba te terminy odnoszą się jednako „do kryzysu 
nowoczesności jako pewnego projektu cywilizacyjnego, w szczególności filozo-
ficznego”67. „Nowoczesność” traktowana jest przez postmodernistów jako „forma-
cja zdominowana przez racjonalistyczny fundamentalizm, uniwersalizm, absolu-
tyzm uznawanej prawdy, optymizm i naiwna wiara w postęp, ubóstwienie nauki 
i techniki, ostre odgraniczenie przedmiotu i podmiotu poznania, wyobrażenie 
autonomicznego podmiotu, elitaryzm i pogardę dla cywilizacji »niższości« [...]. 
[Nowoczesność – przyp. N.K.] kojarzy się z ograniczeniami, nietolerancją i swego 
rodzaju umysłowym zniewoleniem”68 i traktowana jest przez postmodernę jako 
jedna z niemożliwych już opowieści, zwanych metanarracjami. Nowoczesność 

65  M. Kowalska powiada, że „postmodernizm pojawiał się dość często jako epitet, którym 
obdarzano i przy pomocy którego piętnowano ideologie lewicowe i liberalne [...] [postmoder-
nizm pojmowany był – przyp. N.K.] jako synonim upadku wiary w absolutne wartości, relaty-
wizm, sceptycyzm, nihilizm, moralny permisywizm”. Zob. M. Kowalska, O politycznym postmo-
dernizmie, „Krytyka Polityczna” 2003, nr 3, s. 274. 

66  Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień. Z wymiennym stosowaniem twier-
dzeń: postmodernizm, postmoderna czy ponowoczesność zdaje się zgadzać także J. Szacki. 
Zob. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002, s. 912. 

67  M. Kowalska, Mała opowieść tłumacza, [w:] J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, Funda-
cja Aletheia, Warszawa 1997, s. 7. 

68  J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002, s. 913. Szacki ujmuje post-
modernizm jako swego rodzaju „klimat opinii” (tamże, s. 913) czy atmosferę, a takie ujęcie spra-
wia, że nie ma mocy kryterium spójnego systemu, jaki powinny tworzyć twierdzenia jednej 
frakcji myślowej – jest to zgodne z przeświadczeniem postmodernistów o śmierci wszelkich 
systemów, a takie ujęcie dopuszcza możliwość istnienia w jego obrębie niekiedy kontradyk-
tycznych twierdzeń czy przeciwstawnych stanowisk (tamże, s. 914). 



140 Część II • Fale feminizmu zachodniego...

więc „odpowiada epoce wielkich opowieści, których celem było legitymizowanie 
nie tylko nauki, ale także wszelkich działań społecznych. Nadbudowując się nad 
dyskursami szczegółowymi albo nad językami empirycznymi, a roszcząc sobie 
pretensje do ich uzasadniania i fundowania”69. Metanarracje, czyli „dominujące 
idee [...] obejmujące każde praktyczne i teoretyczne postępowanie epoki”70 są 
dziś „podwójnie niemożliwe [gdyż – przyp. N.K.] po pierwsze [...] nie ma żadnej 
takiej na widoku, która rzeczywiście mogłaby wydawać się uniwersalna [...] a po 
drugie i przede wszystkim dlatego, że niemożliwość takiej wszechobejmującej 
meta – narracji pojawiła się w naszej świadomości. Przejrzeliśmy oszustwo ca-
łości, zamiast niej nauczyliśmy się rozpoznawać i uznawać wielość”71. Jest więc 
„postmodernizm swego rodzaju wyzwaniem rzuconym powszechnej zgodzie 
panującej od oświecenia i końca XVII w. pośród ludzi wykształconych zachod-
nich, kapitalistycznych krajów, że uniwersalne naukowe prawdy mogą być osią-
gnięte naukowymi metodami”72. Tymi zaś, którzy najczęściej byli bohaterami 
opowieści oświeceniowych – promujących wiedzę proweniencji akademickiej – 
byli mężczyźni, którym (między innymi) wyłączność dostępu do edukacji dawa-
ła przewagę nieomal nie do pokonania nad kobietami. Kobiety, którym jedynie 
jakimś cudownym zbiegiem okoliczności udało się dobrać do (rezerwowanych 
dla mężczyzn) krynic wiedzy, jakimi były uniwersytety i inne instytucje edukacyj-
ne – były rzadkimi przypadkami, które starałam się opisać w części poświęconej 
Pierwszej Fali. Dlatego też myślowe zerwanie ze schedą oświecenia jest niekiedy 
ujmowane jako zerwanie z samonapędzającą się przewagą mężczyzn. Jednakże 
należy zaznaczyć, że niektórzy ujmują koncepcje emancypacyjne – a jako taką 
klasyfikuje się feminizm – często właśnie jako element myślenia oświeceniowe-
go. Dodatkowo rodowód oświeceniowy mają także idee podstawowe dla myśli 
feministycznej, takie jak „równości”, czy pojęcia, takie jak „obywatel”. 

Jak zwraca uwagę Szacki, istnieje już pewna historia oddziaływań reflek-
sji zwanej postmodernistyczną73, zaś „postmodernizm ma swoich entuzjastów, 

69  M. Kowalska, Mała opowieść tłumacza, s. 10. Lyotard wyróżniał dwa typy metanarracji, 
które nazywał: opowieścią wolnościową (odwołuje się do tradycji francuskiej i rewolucyjnej 
oraz do idei metafizycznie pojmowanego ludu oraz konieczności jego emancypacji) oraz opo-
wieścią spekulatywną. 

70  W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, 
s. 238.

71  Tamże.
72  S. Delamont, Feminist Sociology, Sage, London 2003, s. 137.
73  Nie jest łatwo wymienić przedstawicieli myśli postmodernistycznej. Na pewno można 

przywołać cytowanego już wcześniej Jean-François Lyotarda czy Giles Deleuze’a, ale już Michel 
Foucault czy Richard Rorty prawdopodobnie wymykaliby się tak jednoznacznej klasyfikacji. 
Jednak, jak zwraca uwagę Szacki, refleksja postmodernistyczna nie byłaby możliwa bez po-
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ma swoich krytyków i wrogów, ani jedni, ani drudzy nie rozporządzają wszak-
że kryteriami, które pozwalałyby precyzyjnie określić granice zjawiska”74, stąd 
też postmodernizm może być ujmowany jako „zbiorczy termin na oznaczenie 
dekonstrukcji, nowego historyzmu, semiotyki, itd., które z kolei przydają filozo-
ficznej wiarygodności i prawomocności takim ruchom, jak feminizm i multikultu-
ralizm”75. Postmodernizm uprawomocnia także feministyczną tendencję kwestio-
nowania i pytania o legitymizację (często niepisanych) reguł rządzących życiem 
społecznym, bowiem – jak powiada Lyotard – „uderzającą cechą ponowoczesnej 
wiedzy naukowej jest to, że w sposób immanentny, ale jawny, przynależy do niej 
dyskurs dotyczący reguł, które ją uprawomocniają”76. Pytania stawiane przez fe-
ministki dotyczące „reguł” są poniekąd związane z pytaniem o powiązanie władzy 
i dyskursu77 (naukowego, publicznego), stawianym przez Michela Foucault, post-
strukturalistę, który zapewne nie zgodziłby się na nazwanie go postmodernistą. 
Pomimo tego on właśnie – gdy powiada: „nie pytajcie mnie, kim jestem, ani nie 
mówcie mi abym pozostał taki sam”78 – wydaje się być jednym z najważniejszych 
głosów, wyznaczających kierunek refleksji postmodernistycznej. 

Należy również zauważyć, że postmodernistyczna próba obalenia oświece-
niowych przyzwyczajeń poznawczych doprowadza niekiedy do swego rodzaju 
melancholijnej tęsknoty za nimi, bo „w przypadku zaistnienia wielkich proble-
mów [naukowych – przyp. N.K.] nie wystarczyło mieć rację – niezbędna była 
wielka pasja. Dziś to poczucie intelektualnej żarliwości uległo rozmyciu. [Jednak 
należy zauważyć, że – przyp. N.K.] tolerancja, relatywizm, postmodernistyczne 
odrzucenie zaangażowania, kulturowy tryumf nieokreśloności”79 sprawiły, że 
typy poznania powiązane kulturowo z kobiecością, takie jak: intuicja, przeczu-

przedników, do których zalicza Friedricha Nietzschego czy Martina Heideggera. Jeśli zaś od-
nieść się do postmodernistycznej idei „gry”, to być może należałoby do grona poprzedników 
zaliczyć także Ludwika Wittgensteina. 

74  J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002, s. 911.
75  G. Himmelfarb, Beyond Method, [w:] A. Kernan (red.), What Happened to the Humanities, 

Princeton University Press, Princeton 1997, s. 143.
76  J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, Aletheia, Warszawa 1997, s. 151.
77  Można powiedzieć, że „książki Foucaulta mają dwóch głównych bohaterów: dyskurs 

i władzę, którym odpowiadają dwa podstawowe rodzaje analizy zwane przez Foulcauta od-
powiednio »archeologią« i »genealogią«. Archeologia [jest związana – przyp. N.K.] z analizą 
dyskursów, badając ich struktury oraz warunki i możliwości. Genologia [...] oznacza refleksję 
dociekającą źródeł nowoczesnego społeczeństwa, skupiającą się na problemie władzy”. Zob. M. 
Kowalska, Dialektyka poza dialektyką: od Bataille’a do Derridy, Aletheia, Warszawa 2000, s. 269–
270. Obie te strategie były wykorzystywane przez badaczki feministyczne.

78  M. Foucault, Archeologia wiedzy, PIW, Warszawa 1977, s. 43.
79  D. Edmonds, J. Eidinow, Pogrzebacz Wittgensteina, Wydawnictwo Literackie Muza, War-

szawa 2002, s. 324.
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cie, doświadczenie uległy dowartościowaniu, dając początek (i koloryt) – promo-
wanej przez postmodernizm – wielości. Można zaryzykować więc stwierdzenie, 
że tym, co łączy psychoanalizę i postmodernizm, jest właśnie dopuszczenie do/ 
docenienie głosu kobiet. Feministki bowiem mogą za Lyotardem powiedzieć, że 
„zapłaciliśmy dostatecznie dużo za tęsknoty za całością i jednością, za pojedna-
nie pojęcia ze zmysłowością, za przejrzystym i komunikowalnym doświadcze-
niem. [Jednak – przyp. N.K.] spod powierzchni ogólnego postulatu rozprężenia 
i pojednania ciągle dobiega nas [można powiedzieć oświeceniowy – przyp. N.K.] 
pomruk pragnienia, by zaprowadzić terror, spełnić mrzonkę ogarnięcia rzeczy-
wistości. Nasza odpowiedź brzmi: wydać wojnę całości, dawać świadectwa tego, 
co nie daje się przedstawić, aktywizować poróżnienia”80. Jednocześnie można 
stwierdzić powiązania nie tylko z postmodernistycznym dowartościowaniem 
wpływu popkultury na refleksję feministyczną81, ale także należy podkreślić 
wpływ na sposób myślenia i analiz feministycznych autorek, wspominanych już 
wcześniej, w rozdziale poświęconym Drugiej Fali feminizmu we Francji. W pracy 
Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza Joanna Bator analizuje prace wcześniej 
wspominanych Hélène Cixous, Lucy Irigaray i Julii Kristevej – czyli przedstawiciel-
ki écriture feminine – i wpływ postmodernizmu na genezę i recepcję ich twórczo-
ści82. Bator w swojej pracy odnosi się do feminizmu Drugiej Fali, lecz zaznaczyć 
trzeba, że właśnie owa écriture feminine jest przykładem postmodernistycznego 
zdyferencjonowania kanonów literackich, także dopuszczenia do głosu postmo-
dernistycznej ironii z wyraźnym wpływem psychoanalizy J. Lacana. Być może jest 
to efekt wyprzedzenia epoki przez te autorki, które – same nie określając siebie 
feministkami – wpływają w sposób zdecydowany na analizy feministyczne Trze-
ciej Fali. Myślę, że książka Bator Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza przyłą-
cza się do często stawianego Trzeciej Fali pytania: na ile jest ona kontynuacją teo-
retyczną Drugiej Fali, a na ile wyrazem nowych podejść do problemów kobiet. 

Podsumowując to, co proponuje postmodernizm – czyli „rozstanie z mo-
nopolem, z totalnością, wyłącznością”83 – feminizm włącza do swego planu u- 
-mocnienia kobiet (empowerment), zaś sam ruch Trzeciej Fali jest trudny do opisa-
nia być może dlatego, że jej duch w swej naturze jest bliski postmodernizmowi, 
czyli charakteryzuje się „różnorodnością, nieciągłością, antagonizmem i partyku-

80  J.-F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, s. 28.
81  Zob. Od feminizmu do mcbealizmu... i z powrotem, [w:] A. Graff, Świat bez kobiet. Płeć 

w polskim życiu publicznym, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2001.
82  J. Bator, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002. 
83  W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, 

s. 260.
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larnością”84. Postmodernizm także „zrehabilitował gust popularny, problematy-
zując różnicę pomiędzy sztuką »wysoką« i »masową«, zarazem zaś swobodnie 
i wybiórczo nawiązywał do tradycji, proponując formy eklektyczne i często mają-
ce charakter pastiszu form klasycznych”85. Jeśli zaś tożsamość postmodernistycz-
ną charakteryzuje „zwielokrotnienie i fragmentacja, ludzie zaś strukturyzują swe 
życie według swych gustów konsumenckich”86 – mogą owe gusty wpływać na 
legitymizację różnorakich tendencji w obrębie samego feminizmu. Może więc 
feminizm Trzeciej Fali obejmować zarówno zwolenniczki feminizmu siły, które 
nie czują się zobowiązane do czytania jedynie literatury zaangażowanej, kształ-
tującej „drugofalową” tendencję w feminizmie, lecz znajdującą swój wyraz w afir-
macji głównej postaci serialu Buffy, pogromca wampirów czy czerpiącej inspirację 
z muzyki pop87, ale też i postmodernizmu francuskich autorek (Cixous, Irigaray, 
Kristevy), o których pisze Bator. Wpływ postmodernistycznej idei wielości może 
oznaczać także badawcze poszukiwania nowych – traktowanych jako dynamicz-
ne – tożsamości kobiet. 

Jednak postmodernizm może być postrzegany także jako zjawisko prowa-
dzące do podziałów środowisk feministycznych. Niektóre aktywistki dostrze-
gły bowiem nowe, oferowane przez postmodernizm możliwości, lecz znalazły 
się także „obrończynie modernistycznego projektu uniwersalnej emancypacji, 
[które – przyp. N.K.] formułowały też ostrzejsze tezy, w których przedstawiały 
swoje nierozważne oponentki jako ofiary uwiedzenia przez »męski« postmo-
dernizm”88. Jak pisze Bator, „feministki wierne oświeceniowej meta-narracji 
emancypacyjnej, znajdują podstawy swej teorii krytycznej w filozofii, inspiro-
wanej przez Jürgena Habermasa. Feministki, które opowiadają się za rewizją 
lub odrzuceniem modernistycznej wizji świata, widzą w tradycji szkoły frank-
furckiej tylko jeszcze jedną próbę ratowania ideałów intelektualnej formacji, 
skazanej na zagładę”89, lecz wydaje się, że wszystkie te wewnętrzne tendencje, 
w znaczonej autorefleksją współczesnej myśli feministycznej, konstytuują to, 
co nazywamy Trzecią Falą feminizmu. 

84  Tamże.
85  M. Kowalska, O politycznym postmodernizmie, „Krytyka Polityczna” 2003, nr 3, s. 274.
86  S. Delamont, Feminist sociology, Sage, London 2003, s. 138.
87  Zob. Routledge Encyclopedia of Women, gdzie jako jedną z inspiracji Trzeciej Fali wymie-

nia twórczość zespołu „Spice Girls”, będącą przykładem tego, co nazywa „girl Power”. 
88  J. Bator, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza, s. 13.
89  Tamże, s. 82.



Część III
Dzieje publicznej widoczności kobiet 
w Polsce – próba rysu historycznego

Polska bardzo wiele zawdzięcza kobietom.
Masę zrobiły, ale jakoś nie znalazło się dla nich miejsce 

w tej pięknej historii-
opowieści o walce o niepodległość1.

Wydaje się dobrym pomysłem, by wydarzenia w Polsce związane z oddziaływa-
niem idei feministycznych ujmować niejako w sposób wyodrębniony w stosunku 
do historii feminizmu, przedstawionej w części II niniejszej pracy, co uwarunko-
wane jest m.in. historią narodu/państwa polskiego i – jak zwraca uwagę wielu 
badaczy (Ślęczka 1999, Walczewska 1999) – dzieje poczynań kobiet zaangażowa-
nych w upowszechnianie idei równouprawnienia czy uwłasnowolnienia Polek, 
należy ujmować z uwzględnieniem dziejów walki niepodległościowej, a następ-
nie kształtowania się państwa polskiego. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż do nie-
dawna większość badań historycznych związanych z polską historią nie dostrze-
gała wagi kwestii związanych z płcią. Dlatego niezwykle ważna jest konstatacja 
J. Żarnowskiego, który podkreśla, że współcześnie „inaczej patrzymy na histo-
rię społeczną i zdajemy sobie sprawę, że kategoria płci wyznacza jeden z naj-
bardziej istotnych aspektów każdej struktury społecznej”2. Pomimo kiełkującej 
świadomości ważności kwestii związanych z płcią kulturową, feministki polskie,  
 
 

1  Słowa Barbary Labudy zaczerpnięte z S. Penn, Podziemie kobiet, Rosner &Wspólnicy, War-
szawa 2003, s. 30.

2  J. Żarnowski, Praca zawodowa kobiet w Polsce międzywojennej, [w:] A. Żarnowska, 
A. Szwarc (red.), Kobieta i praca, DiG, Warszawa 2000, s. 119. Warto podkreślić, że autor ten pisze 
ów artykuł niejako w formie uzupełnienia do swojej pracy z 1973 r., w której nie uwzględnił 
czynnika płci, i jak sam pisze po latach, nie poświęcił wystarczającej uwagi sytuacji kobiet. Zob. 
J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczpospolitej, PWN, Warszawa 1973. 



145Część III • Dzieje publicznej widoczności kobiet w Polsce...

zajmujące się historią poczynań kobiet na rzecz równouprawnienia, mają wciąż 
niełatwe zadanie, by z tzw. powszechnej historii Polski wyłowić kobiety, pokazać,  
jaki był ich wpływ na bieg historii i jakie pełniły role w społeczeństwie. Sytuację 
komplikuje zaś fakt, że w centrum polskiej historii „otoczony nimbem wielkości 
i piękności – znajduje się męski bohater – rycerz, żołnierz, bojownik, niezłom-
ny więzień czy wódz”3, stąd zrazu może się wydawać, że jedyne kobiety, znane 
i upamiętnione w kanonie literatury polskiej za sprawą talentu A. Mickiewicza, 
to bohaterska Grażyna czy Emilia Plater, opisana w wierszu Śmierć pułkownika. 
Co znamienne: obie wsławione tym, że „działały jak mężczyźni” – czyli walczyły – 
i poniosły śmierć „ku chwale ojczyzny” w przebraniu męskim. 

Poza specyficznymi uwarunkowaniami historycznymi na sytuację kobiet 
w Polsce wpływ miało także bardzo tradycjonalistyczne nastawienie Polaków do 
tego, jak widzą miejsce i rolę kobiet w społeczeństwie. Rozpatrując tę kwestię, 
niezwykle ważne wydaje się to, co nazywane bywa tradycyjnie pojmowanym 
„dawnym” kontraktem płci, zaś fragmenty niniejszego opracowania, poświęcone 
historii polskich kobiet, mają służyć pośrednio także jego opisowi, bo jak zauwa-
ża Małgorzata Fuszara, „ów stary kontrakt – choć dobrze znany – trzeba przypo-
mnieć, aby pokazać, wobec jakiego stanu rzeczy kształtujący się [nowy – przyp. 
N.K.] kontrakt pozostaje w opozycji”4. W tym celu warto znane, jak i te mniej zna-
ne, fakty i procesy historyczne niekiedy jeszcze raz opisać, po to, by móc poddać 
je (re)interpretacji, uwzględniającej nową perspektywę uwrażliwioną na proble-
matykę związaną z kwestiami gender. 

Pisząc zaś o starym kontrakcie płci, centralne dla całego niniejszego opra-
cowania jest to, że „najważniejszym z punktu widzenia kobiet i najczęściej wy-
mienianym w literaturze elementem tradycyjnego kontraktu było wykluczenie 
kobiet ze sfery określanej jako »publiczna« i niejako zamknięcie ich w sferze okre-
ślanej jako »prywatna«”5. Wydaje się, że owo wykluczenie znajduje swe odzwier-
ciedlenie także w historii poszczególnych dyscyplin naukowych, o czym wspomi-
na choćby Barbara Szacka. Pisząc o tradycyjnej perspektywie socjologii, Szacka 
powiada, że ujmowała „społeczeństwo jako obiektywnie istniejący, ponadjed-
nostkowy twór i koncentrowała uwagę na prawidłowościach, rządzących jego 
funkcjonowaniem i rozwojem. W obszarze tak ukierunkowanych zainteresowań 
nie było miejsca na problemy, wykraczające poza perspektywę makrospołecz-
ną. Z tej natomiast perspektywy dostrzegane były wyłącznie zjawiska społeczne 

3  M. Janion, Amerykanka w Polsce, [w:] S. Penn, Podziemie kobiet, Rosner & Wspólnicy, War-
szawa 2003, s. 7.

4  M. Fuszara, Nowy kontrakt płci?, [w:] M. Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na przełomie wie-
ków, ISP, Warszawa 2002, s. 7. 

5  Tamże.
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w sferze publicznej. Tymczasem kobiety, związane z gospodarstwem domowym, 
sytuowane były w sferze prywatnej, która nie interesowała ówczesnej socjolo-
gii”6. Jako przykład trudności na drodze do wzbogacenia – początkowo domi-
nującej w socjologii – perspektywy makrospołecznej Szacka wspomina próbę 
badań podjętą przez S. Nowaka7, które zakończyły się niepowodzeniem, spowo-
dowanym być może uwewnętrznieniem przez Polki „pomijającej” je perspektywy 
lub wypływały z braku zaufania kobiet do zdarzeń z obszaru sfery publicznej (do 
jakiego można zaliczyć próbującego prowadzić badania socjologa). Nieufność 
kobiet wobec podjętej przez Nowaka próby badań dobrze oddają słowa jednej 
z respondentek, która stwierdziła, że ona „to jest od garów, a od klasów to są 
chłopy”8. 

Trzecia część niniejszej pracy pomyślana jest jako całość – którą dzieli cezu-
ra przemian roku 1989 – zaczynająca się w okresie zaborów, w którym to czasie 
kształtowała się pewna tradycja „poświęcania się” kobiet polskich zarówno dla 
uciskanego „narodu”, jak i „rodziny”, których koleje splatały się w sferze prywat-
nej. Wtedy to narodziła się cicha bohaterka sfery prywatnej – „matka-Polka”. Duży 
wpływ na ten okres, jak i na późniejsze międzywojnie, wywierało zdanie Kościoła 
katolickiego dotyczące tego, kim/jaka powinna być kobieta katoliczka. Następnie, 
w odniesieniu do okresu międzywojnia, staram się pokazać, jak i dlaczego, choć 
kobiety miały przyznane pewne prawa, to nie były one respektowane, a milcząco 
zakładana marginalizacja w życiu społecznym była faktem, z którym większość 
kobiet musiała się borykać. Okres PRL – kończący opis sytuacji kobiet polskich 
przed 1989 r. – traktuję jako interludium, w którym choć zakłada się całkowitą 
równość kobiet i mężczyzn w laickim społeczeństwie, to pozostaje ona jedynie 
w sferze postulatów i uchwał partyjnych, którym w żaden sposób nie udało się 
zmienić tradycyjnego postrzegania roli i miejsca kobiet w społeczeństwie. Jed-
nocześnie zaś owe partyjno-ideologiczne założenia sprawiały, że po dniu pracy 
zawodowej dla dobra socjalizmu kobieta wracała do domu, rozpoczynając „dru-
gą” zmianę pracy, związanej z prowadzeniem domu. Co ciekawe, z dominującą 
retoryką władz w sferze publicznej (normy, przodownicy pracy, poświęcenie) do-
skonale współgrało to, co zabarwiało sferę prywatną, czyli myślenie tradycyjno- 
-katolickie (dom, rodzina, tradycyjny podział ról). Jak myślę, była to jedna z przy-
czyn tego, że choć kobiety w PRL były powszechnie zatrudniane to – obarczone 
obowiązkami domowymi – trudniej osiągały sukces. 

6  B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 347. 
7  L. Nowak, Przemiany społecznej struktury w świadomości społecznej, Biuletyn OBOPiSP, 

Polskie Radio i Telewizja, Warszawa 1966.
8  B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, s. 348.
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Największe zainteresowanie koncentruję na współczesnej obecności kobiet 
w sferze publicznej, transformującej się od 1989 r. Polski oraz próbuję pokazać, 
jak poszczególne, najbardziej charakterystyczne cechy omawianych okresów 
powielają się współcześnie i wywierają spory, czasem nieuświadamiany wpływ 
na postrzeganie miejsca i ról społecznych współczesnych kobiet. Wydaje się bo-
wiem, że współczesne Polki, mając wymagającą pracę i odczuwając propago-
wany w kapitalizmie przymus sukcesu zawodowego, jednocześnie dziedziczą 
tradycję międzywojenną cichej i akceptowanej społecznie dyskryminacji, pod-
lanej wyrzutami, że nie są wystarczającym wsparciem dla męża i rodziny, która 
jak większość opisywanych zjawisk społecznych ponowoczesnego społeczeń-
stwa, jest w kryzysie. Sankcjonowana polską narodową tradycją matka-Polka 
oraz późniejszy topos matki-gastronomicznej9, jako spadek po PRL, wraz z nową 
bohaterką zbiorowej wyobraźni, bezwzględnie racjonalną kobietą sukcesu – to 
trzy (antycypowane z tradycji i często kontradyktyczne) elementy ideału współ-
czesnej Polki, która w dodatku musi się zmagać z wyzwaniami ponowoczesno-
ści: kryzysem męskości10, transformacyjną reaktywacją wizji chrześcijańsko-na-
rodowych, płynnością i ciągłą potrzebą dostosowania się do zmieniających się 
wymogów rynku czy permanentną edukacją, która wciąż stanowi jedną z dróg  
 

9  S. Walczewska, Matka gastronomiczna, http://efka.org.pl/index.php?action=p_art&ID=8 
(pobrane 5 III 2009). O tragicznym toposie matki gastronomicznej, jej poświęceniu w coraz 
mniej ważnym obszarze kulinarnej władzy, w swym krótkim, lecz jakże trafnym tekście, Wal-
czewska zwraca uwagę, że charakteryzujące ją przywiązanie do rytuału jedzenia – który jest 
jednocześnie systemem kontroli domowników i źródłem poczucia ważności – wynika z melan-
żu poczucia osobistej nieważności i uwewnętrznionego przymusu poświęcania się dla rodziny. 
Owym poświęceniem wyznacza ona obszar swej władzy. Co ważniejsze, Walczewska przypusz-
cza, że „im mniejsze jest jej poczucie własnej wartości i przekonanie o roli w rodzinie, tym bar-
dziej nasila się jej terror gastronomiczny [...] Kuchnia nie jest twierdzą matki gastronomicznej, 
władczej. To jej ostatni szaniec. Matka gastronomiczna jest w głębokiej defensywie. Czuje, że 
jest zewsząd wyparta, że w świecie tak mało od niej zależy”. Analiza tekstu Walczewskiej może 
tłumaczyć, dlaczego tak powolny jest proces zmiany kontraktu między płciami oraz ukazuje 
powody, dla których zmiana ta ma często swe zagorzałe przeciwniczki także pośród kobiet, „wy-
tresowanych” tradycyjnie do wąskiego obszaru: Küche, Kinder, Kirche, w którym kobieta zwykła 
się realizować. 

10  Zmiany związane z transformacją systemową różnie wpływają na kobiety i mężczyzn. 
W tym kontekście ciekawie pytania stawia T. Szlendak, zastanawiając się zaś, „czym zajmują 
się najmłodsi mężczyźni ery konsumpcji na pokaz w kraju pozbawionym kapitału? [autor ten 
przypuszcza, że – przyp. N.K.] Oni po prostu nie nadążają. [...] [a] Co robią młode kobiety ery 
konsumpcji? Pracują by za konsumpcją nadążyć”. T. Szlendak, Leniwe maskotki, rekiny na smyczy, 
s. 6. Zob. też Z. Melosik, Kryzys męskości, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002 czy D. Galasiński, 
Men’s Discourses of Depression, Palgrave, Basingstoke 2008 oraz S. Zagórski, Depresja supermena 
(rozmowa z D. Galasińskim), „Charaktery” 2008, nr 9 (140). 
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umożliwiających awans zawodowy. Jednak, jak dowodzą badania „Kobiety w Pol-
sce” opublikowane przez GUS (2007), choć Polki „radzą sobie lepiej niż męż-
czyźni, to ponoszą też większe koszty tego, iż są coraz bardziej nowoczesne, 
wykształcone i ambitne [...] od 1995 do 2005 r. aż pięciokrotnie wzrosła liczba 
studentek, a wśród kobiet w wieku 25–39 lat kobiety z wyższym wykształceniem 
stanowią aż 44,2%. Wzrost wykształcenia kobiet nie prowadzi jednak do tego, że 
zarabiają one tak dobrze jak mężczyźni i mają takie same bądź mniejsze trudno-
ści w znalezieniu pracy”11.

11  D. Walczak-Duraj, Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu 
społeczno-politycznym, [w:] J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet 
wiejskich w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny 
i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa 2008, s. 133. Trend ten jest potwierdzany przez 
K. Półtorak, „Wynagrodzenia w Polsce i w wybranych krajach Europy” na podstawie ogólnopol-
skiego badania wynagrodzeń 2008 dowodzi, że kobiety zarabiają mniej o ok. 20–30%, a wśród 
absolwentów różnica płac w tzw. wolnych zawodach wynosi nawet 50% wynagrodzenia zob. 
http://wynagrodzenia.pl. Mówi o tym także J. Kluzik-Rostkowska w Dlaczego kobiety zarabiają 
mniej, „Gazeta Wyborcza”,18–19 IV 2009, s. 6.



Rozdział 6

Działania kobiet w Polsce przed 1989 r.

6.1. Działania kobiet w okresie walki o niepodległość 
(do 1918 r.)

Szukając źródeł (nie)obecności kobiet w opracowaniach poświęconych historii 
Polski, w której kobiety są poniżane, może nawet częściej niż w historiach innych 
krajów – odwołać się można do intuicji zawartej w Historyi rozwoju ruchu kobie-
cego, która jest skróconym przekładem niemieckiego oryginału autorstwa Lily 
Braun. Pisze ona, że „ostra niechęć Polaków przeciwko udziałowi kobiet w rzą-
dach objawia się [już – przyp. N.K.] w wyraźnie wrogiem stanowisku kronikarzy 
do Ryxy, Agnieszki i Elżbiety, córki Łokietka, która odznaczała się niepospolitym 
umysłem i znakomitemi zdolnościami, też że najwybitniejsi monarchowie owego 
stulecia: Kazimierz Wielki, Karol Robert i Ludwik, uczynili ją wspólniczką wszyst-
kich swych zamysłów politycznych”1. Analizując zaś dalsze koleje historycznej 
obecności kobiet w Polsce Braun pisze, że „w życiu umysłowem za czasów hu-
manizmu i reformacyi brały kobiety udział gorący, zakładały drukarnie, szkoły, 
protegowały reformatorów [...] z tego czasu datują się pierwsze próby autorskie: 
wiersze polskie Zofii Oleśnickiej z Piaskowej Skały i Reginy Filipkowskiej. W 1535 r. 
mistrz Andrzej Glaber z Kobylina tłomaczenie swe z Arystotelesa dedykował 
Heldwidze Żarkowskiej z Kościelca, powstając ostro w przedmowie na niespra-
wiedliwość wyrządzoną kobietom, przez usuwanie ich od wyższych studyów”2. 
Pośród autorek wspominanych przez Braun jest m.in. Marya ks. Wirtemberska, 
która napisała pierwszy polski romans (madrygał) zatytułowany Malwina czyli 
domyślność serca. 

Wydaje się, że najważniejszą, bo najczęściej wspominaną zarówno przez same 
kobiety, jak i w wielu pismach poświęconych reformom społecznym – była kwe-

1  L. Braun, Historya rozwoju ruchu kobiecego, opracowała i uzupełniła J. Oksza, Gebethner 
i Wolff, Kraków 1904, s. 146. 

2  Tamże.
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stia edukacji kobiet. Sprawą tą zajmowała się także Komisja Edukacji Narodowej, 
a w 1810 r. ułożono regulamin „dla pensyi i szkół płci żeńskiej”3. Edukacja zdaje się, 
jak zauważa Braun, rozpoczynać dopiero proces zmian. Pisze ona, że „od reformy 
wychowania poczyna się tedy, tak jak i wszędzie ruch kobiecy u nas, obejmujący 
pierwszą połowę XIX w., po tej fazie pedagogicznej rozwinął się około 50. roku 
silny prąd ideowy, walczący o wolność i prawa intelektualne, a zwany ruchem 
entuzjastek, wreszcie wskutek zmian materyalnych w położeniu kraju, wyrodziła 
się kwestya ekonomiczna, współcześnie z pragnieniem wiedzy wytworzyła po 
roku 70. ruch kobiecy w kierunku pracy zawodowej i wyższego wykształcenia, 
a obejmujący zarazem dawniejsze cele wychowawcze i działalność społeczną”4. 

Niewątpliwie jedną z najważniejszych kobiet, działających na rzecz stworze-
nia systemu kształcenia dla dziewcząt, była Klementyna z Tańskich Hofmanowa5 
(prozaiczka pisząca głównie dla dziewcząt, działaczka na rzecz dostępu kobiet do 
edukacji i poprawy jej jakości, tłumaczka i wydawca), która wypracowała i spopu-
laryzowała kanony nauczania dziewcząt. Łączyła ona propagowanie – poprzez 
odpowiedni program edukacyjny – pewnej surowości obyczajów, pracowitości 
oraz pielęgnowania idei patriotycznych, kładąc szczególny nacisk na przygoto-
wanie dziewcząt do roli matek (i żon, wspierających męża – patriotę polskiego), 
tak by mogły one ów patriotyzm przekazać w procesie wychowywania dzieciom, 
a zwłaszcza córkom, których większa część edukacji przebiegała w domu. Po-
trzeba nauczania patriotycznego w pismach Hofmanowej sprawia, że szczególny 
nacisk kładzie ona na to, by proces ten odbywał się w języku polskim, bo „w jakim 
języku udzielaną nam była nauka, w takim przez całe życie wyrazy, myśli do niej 
służące, umysłowi naszemu się nasuwają. I jakże nasze Polki o wszystkièm nie 
mają po francuzku najsnadnièj rozumować, kiedy się wszystkiego po francuzku 
uczyły!”6. Propagowane idee patriotyzmu i edukacji łączy Hofmanowa z „przygo-

3  Tamże, s. 149. W skład rady, która wypracowała regulamin dla szkół i pensji dla dziew-
cząt, wchodziły także światłe kobiety epoki, którym edukacja dziewcząt leżała na sercu. Braun 
wymienia: ks. Izabellę Czartoryską, ks. Wirtemberską, Teklę Łubieńską, Izabellę Husarzewską, 
Therèsę de Lafontaine, Louise Goudeit i in.

4  Tamże, s. 149–150.
5  W wielu opracowaniach pojawia się jej nazwisko, lecz nie ma zgody w kwestii prawi-

dłowej jego pisowni: Walczewska, w Damach, rycerzach i feministkach (s. 47, 49) oraz w Równe 
prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, A. Żarnowska i A. Szwarc (red.) (s. 189) 
piszą „Hoffmanowa”, lecz w jej Dziełach zebranych i opatrzonych komentarzem N. Żmichowskiej 
nie tylko na stronie tytułowej, ale także na wielu innych (np. s. 293) jej nazwisko pisane jest 
„Hofmanowa”. Stąd staram się, nawiązując do tekstów źródłowych, zachować pisownię nazwi-
ska z Dzieł. 

6  K. Hofmanowa z Tańskich, Dzieła, (redakcja N. Żmichowska), Nakładem Spółki Wydawni-
czej Księgarzy Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennwald, Edward 
Wende, Warszawa 1876, s. 297.
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towaniem kobiet do jak najlepszego wypełniania roli matki, żony i pani domu 
[...]. Przez cały XIX w. (począwszy od wydanej w 1817 „Pamiątki po dobrej matce” 
Klementyny z Tańskich Hofmanowej) działacze społeczni i publicyści przypomi-
nali kobietom o wyznaczonych im rolach społecznych oraz udzielali porad doty-
czących obowiązków z tych ról wynikających”7. Dzieje się tak, gdyż jak zaznacza 
Janiak-Jasińska – „gospodarność, oszczędność i racjonalność, zalecane kobietom 
w licznych poradnikach, podręcznikach pedagogicznych i kodeksach obyczajo-
wych, szczególnego znaczenia nabrały w dwóch okresach przełomowych: tuż po 
1864 oraz w czasie kryzysu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych”8. 

Niespokojne czasy – myślę tu nie tylko o działaniach, mających na celu pod-
trzymywanie ducha polskości, ale też ubożenie wielu ziemiańskich rodzin, które 
często miało miejsce w wyniku represji zaborców – wymagały szybkiego przy-
stosowania się kobiet. „Rzeszom zdeklasowanych ziemianek, które znalazły się 
w nowej, niełatwej sytuacji życiowej pośpieszyła m.in. redakcja powołanego do 
życia właśnie w 1865 r. pisma dla kobiet Bluszcz. Koncentrowało się ono na pro-
blemach związanych z przystosowaniem gospodarstwa domowego do miejskich 
warunków życia [...] oraz z rosnącą potrzebą finansowego usamodzielnienia ko-
biet, ich edukacją i udziałem w życiu publicznym, a więc z szeroko pojętą emancy-
pacją”9. Zwłaszcza kwestia edukacji i profesjonalnych umiejętności, poświadczo-
nych formalnymi dyplomami i certyfikatami, stanowiła istotną kwestię społeczną 
na drodze do usamodzielniania się kobiet, poruszaną przez Hofmanową, ale i jej 
następczynie: Narcyzę Żmichowską i Elizę Orzeszkową. Podstawową kwestią, kie-
rującą poczynaniami kobiet, było pytanie „czyż jestem zerem, które dopiero obok 
jedności – mężczyzny – postawione coś znaczy?”10. Odpowiedź przeczącą mogły 
umożliwić dwie kwestie ze sobą powiązane: edukacja i – w następstwie nabytych 
kwalifikacji i uzyskanych uprawnień – możliwość pracy zawodowej kobiet. Eduka-
cja i praca jako dwa warunki realizacji idei samodzielności po raz pierwszy wyra-
żone zostały w powieści Elżbiety z Krasińskich Jaraczewskiej Zofia i Emilia (1827), 
a powtarzane w późniejszych pismach Narcyzy Żmichowskiej, Elizy Orzeszkowej 
(zwłaszcza w powieści Marta) czy Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit w Nasze cele 
i drogi. Szkic do programu działalności kobiecej (1897) oraz wielokrotnie, na łamach 
czasopisma „Ster” (ukazującego się w latach 1895–1897 i 1905–1913). 

7  A. Janiak-Jasińska, Unowocześnianie gospodarstwa domowego i wyposażania mieszkań 
w Polsce międzywojennej, [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Równe prawa i nierówne szanse. 
Kobiety w Polsce międzywojennej,   Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000, s. 189.

8  Tamże.
9  Tamże.
10  Zob. K. Hofmanowa z Tańskich, Krystyna (1840), ale i powtórzone w E. Orzeszkowa, Marta, 

Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005. Zob. także S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki, s. 68. 
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Warto powrócić do kwestii obywatelstwa kobiet – czyli ich zlegitymizowanej 
obecności w sferze publicznej – której teoretyczne założenia (i trudności koncep-
tualizacyjne) zostały poruszone przy okazji omawiania zagadnień, związanych 
ze sferą publiczną. Na gruncie polskim zagadnienie obywatelstwa kobiet zostało 
poruszone po raz pierwszy przez Tadeusza Kościuszkę, w jego odezwie do kobiet 
z 1794 r., w której nazywa je współobywatelkami. Jego wystąpienie jest wyrazem 
przejścia od tradycyjnego widzenia kobiety jako „tkliwej”, „czułej”, „troskliwej”, 
która jest „ozdobą rodzaju ludzkiego” i „płcią piękną” do wizji, którą wymusza 
potrzeba sprostania nowym wyzwaniom i wysiłkom, mającym na celu wyzwo-
lenie Ojczyzny. Nowa kobieta – włączająca się w wysiłek wyzwoleńczy – to owa 
współobywatelka. Ma ona nowe zadania, w których „znajdzie się i dogodzenie 
czułość [...] [kobiet – przyp. N.K.], i dogodzenie potrzebie publicznej”11. Chociaż 
Kościuszce chodziło jedynie o to, by kobiety „robiły szarpie i bandaże dla wojska 
[to- przyp. N.K.] ofiara ta rąk pięknych ulży cierpieniom i męstwo [mężczyzn – 
przyp. N.K.] sama zachęci”12. Jest to moment, w którym zaczyna ewoluować wizja 
możliwości kobiet: od słabej, biernej istoty „zależnej od męskiej opieki i pomo-
cy”13 w kierunku kogoś, kto jest użyteczny w sprawie narodowej (publicznej), kto 
być może nie jest jeszcze całkowicie samodzielny, ale jest już partnerem w życiu 
społecznym: współobywatelką. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że wraz 
z utratą niepodległości kobiety Polki zaczęły wyłaniać się jako podmioty z nieby-
tu publicznego. Walczewska powiada: „emancypacyjny sens uczestnictwa kobiet 
we wspólnocie narodowej polegał na poszerzeniu sfery kobiecej aktywności i za-
interesowań poza sferę prywatną. Chodziło o branie udziału w życiu wspólnoty 
»we własnej osobie«, o to by nie być reprezentowaną, lecz równoprawną członki-
nią wspólnoty”14. W ciekawy więc sposób wszelkie zmiany w społecznym statusie 
kobiet zapoczątkowane zostały utratą niepodległości Polski, zaś historia eman-
cypacji Polek splata się na terenach polskich z ruchem patriotyczno-niepodległo-
ściowym oraz z działalnością społeczną o charakterze charytatywnym (dobrym 
przykładem są pisma E. Orzeszkowej lub lektura wspomnianego wcześniej pisma 
„Bluszcz”). Niewątpliwie na fakt przyznania kobietom praw wyborczych w Polsce 
wpływ miała intelektualna wymiana myśli w oparciu o (szybko przetłumaczone 
i wydane, najpierw w Toruniu 1870 r., a potem w Krakowie w latach1886 i 1887) 
O poddaństwie kobiet J.S. Milla, napisane we współpracy z Harriett Taylor Mill. Idee 
zawarte w tym dziele były popularyzowane i rozwijane w innych publikacjach: 

11  D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej 
pracy i jej osiągnięć, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1963, s. 137. 

12  Tamże.
13  S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki, eFka, Kraków 1999, s. 42. 
14  Tamże, s. 49.



153Rozdział 6 • Działania kobiet w Polsce przed 1989 r.

W. Koszutskiego Kobiety i polityka. O potrzebie praw politycznych dla kobiet (1908) 
czy L. Petrażyckiego O prawa kobiet (1909). Okres poprzedzający uzyskanie praw 
wyborczych przez Polki wspierany był jak widać czynnie również przez mężczyzn 
i jest to rys wspólny dla rozwoju myśli feministycznej w Europie i na terenach 
polskich. Stąd, przy całym bagażu niejasności i dyskusji, dotyczących periody-
zacji emancypacyjnych działań kobiet w Polsce, można się zgodzić, że Pierwsza 
Fala polskiego feminizmu miała miejsce, podobnie jak w Europie i w Stanach 
Zjednoczonych, w tym samym okresie, tj. do lat 20. XX w. i motywowana byłą ar-
tykulacją potrzeby zlegitymizowanej obecności kobiet w sferze publicznej, jako 
pełnoprawnych obywatelek, posiadających prawa wyborcze, które były tytułem 
do współdziałania, współodpowiedzialności i współdecydowania o tym, co i jak 
dzieje się w sferze publicznej. 

6.2. Kobiety w okresie międzywojennym (1918–1939) – 
nowe dziedziny aktywności

Okres dwudziestolecia międzywojennego znaczony był nie tylko tryumfem od-
zyskania przez Polskę wolności, ale i pewnym rozczarowaniem kobiet, które tak 
ciężko pracując i walcząc na rzecz wolnej ojczyzny, pomimo postulowanej rów-
ności i uzyskania praw wyborczych – nie mogły owej równości odnaleźć w ży-
ciu codziennym. Wawrzykowska-Wierciochowa powiada, że „kobieta uzyskała 
względnie szybko równouprawnienie, ale tylko w najcięższej i najgorzej wyna-
gradzanej pracy. O każde stanowisko w wolnych zawodach musiały kobiety sta-
czać ustawiczne walki w ciągu całego dwudziestolecia”15. 

Znane są przypadki rażącego oporu wobec uznania wysiłków kobiet w pro-
cesach starania się o (i zajmowania) eksponowane stanowiska, a jednym z wielu 
– choć niewątpliwie najjaskrawszym, obok skazania na emigrację naukową dwu-
krotnej laureatki Nagrody Nobla16 – jest przykład dr Józefy Joteyko, rówieśnicy 

15  D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej 
pracy i jej osiągnięć, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1963, s. 385. Autorka pisze także 
o tym, jak kryzysy ekonomiczne (1924 i 1935) odbiły się niekorzystnie najbardziej na wielkości 
zatrudnienia kobiet oraz wspomina akcje protestacyjne, podejmowane przez organizacje ko-
biece w obronie praw kobiet, tamże, s. 379–380. 

16  Pisze o tym Walczewska, opierając się na wspomnieniach zawartych w C. Walewska, Kobieta 
polska w nauce (1922) i tejże W walce o równe prawa. Nasze bojownice (1930). Odwołując się do obu 
tych prac, Walczewska relacjonuje, że „Maria Skłodowska wyjechała z Krakowa z płaczem, gdy po 
studiach ukończonych w Paryżu, kosztem morderczej pracy i wyrzeczeń, chciała podjąć pracę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i spotkała się z odmową, gdyż Uniwersytet nie chciał zatrudnić kobie-
ty”. S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki, s. 77. 
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wspomnianej Marii Skłodowskiej-Curie. Dr Joteyko była absolwentką dwóch fa-
kultetów: medycznego (w Paryżu) i przyrodniczego (w Genewie), pięciokrotną 
laureatką nagrody paryskiej Akademii Nauki i Akademii Medycznej, przewodni-
czącą belgijskiego Towarzystwa Neurologicznego, autorką ponad 200 publikacji 
naukowych, pierwszą kobietą w świecie, która została włączona w 1916 r. w poczet 
profesorów Collège de France (zaszczyt ten niezmiernie rzadko bywa udziałem cu-
dzoziemców, przed nią jedynym Polakiem w jego szeregach był Adam Mickiewicz) 
oraz uznanym autorytetem w dziedzinie neurologii i psychologii. Po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę postanowiła wrócić, by pracować na rzecz rozwoju na-
uki w zapóźnionej cywilizacyjnie Polsce. Przywiozła ze sobą nie tylko bibliotekę, ale 
i „owoc materialny swej pracy: kosztowne urządzenia pracowni psychologicznej”17. 
Raczej wstrząsający opis historii sposobów utrudniania jej pracy można znaleźć 
w artykule Nad trumną J. Joteyko18, w którym wspomina się jej nieudane starania, 
by objąć kierownictwo Katedry Psychologii Doświadczalnej Uniwersytetu War-
szawskiego czy zamknięciu, po zaledwie sześciu latach Instytutu Pedagogicznego, 
który był „ukochanym, wypieszczonym dziecięciem Jej myślowych założeń [...] mo-
gącym doprowadzić polskich wychowawców do skali wymagań wielkich prądów 
zachodu”19. Joteyko – jako wielki naukowiec, uznany w Europie – budziła jednak 
nieufność polskiego środowiska naukowego z jednego powodu: była kobietą. 

Przypadek ten – niezwykle jaskrawy – może jednak posłużyć za przykład pew-
nych nieformalnych, nieformułowanych wprost/oficjalnie, lecz dość skutecznie 
utrudniających działalność kobiet mechanizmów, wypływających z głęboko zako-
rzenionych i sankcjonowanych tradycją przekonań o miejscu i roli kobiety w społe-
czeństwie i rekomendowanej, prywatnej sferze, w której tradycyjnie akceptowano 
aktywność kobiet. Tańsza praca kobiet i ich niższe o 20–40% uposażenie, uzy-
skiwane za tę samą pracę w porównaniu z mężczyznami, wiązało się pierwotnie 
z mniejszą siłą fizyczną kobiet, a więc ich mniejszą wydajnością jako pracowników 
zatrudnionych w przemyśle. Z czasem niestety ów zwyczaj niższego uposażenia 
kobiet przeniósł się na obszary, w których siła fizyczna przestała mieć znaczenie, ze 
względu na zmechanizowanie procesów wytwórczych bądź na umysłowy charak-
ter pracy (jako urzędniczki, nauczycielki, przedstawicielki wolnych zawodów). 

Można więc powiedzieć, że mentalność współczesnych Polaków, żyjących 
w XXI w. – akceptujących niższe zarobki kobiet czy ich większe bezrobocie pomi-

17  D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej 
pracy i jej osiągnięć, s. 383–384.

18  Nad trumną J. Joteyko, „Kobieta Współczesna” 1928, nr 22, s. 6.
19  Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem w latach 1926–1936, Warszawa 

1936, s. 23. 
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mo (statystycznie) wyższego poziomu wykształcenia20 – jest bardzo międzywo-
jenna. Także swe korzenie międzywojenne mają inne praktyki dyskryminacyjne, 
do których zaliczyć można mechanizmy związane ze „szklanym sufitem” (przy-
kład zawodu adwokata), „lepką podłogą” czy „szklanymi schodami ruchomymi”, 
które zaobserwować można było szczególnie łatwo w zawodzie nauczycielskim21, 
w którym – mimo feminizacji owej profesji – o wiele szybciej awansowali męż-
czyźni niż kobiety. Pomimo zaś wielości trudności, którym musiały stawiać czoła 
kobiety, należy stwierdzić, że lata dostępu do wykształcenia uniwersyteckiego 
zaowocowały tym, iż „w 1938 r. w wyższych uczelniach polskich wykładało już 
68 kobiet: 5 na stanowiskach profesorów zwyczajnych [...] z tego na Politechnice 
Lwowskiej prof. Drobiarska, dwukrotnie obrana dziekanem wydziału [...] 4 jako 
profesorowie tytularni, 35 docentek, a 23 kobietom – doktorom różnych nauk 
powierzono wykłady i ćwiczenia zlecone”22.

Kobiety musiały szczególnie ostro konkurować o stanowiska związane z pre-
stiżem czy z wysokimi dochodami, zaś obecne były licznie w zawodach o mniej-
szym prestiżu, lecz wymagającym wykształcenia, dokładności i cierpliwości. 
Przykładami mogą być zawody: farmaceutki (w 1931 r. kobiety stanowiły 18,6% 
farmaceutów, zaś w 1940 r. już 50%)23 czy dentystki (studentki na warszawskim 
wydziale dentystycznym w roku akademickim 1931/1932 stanowiły 80%). Sporo 
też było kobiet wśród lekarzy, położnych i pielęgniarek – czyli zawodów kulturo-
wo kojarzonych z opieką (zob. koncepcja I. Van Staveren) nad chorymi, w której 
liczyła się większa empatia kobiet.

Prawo mające regulować pracę kobiet i niwelować nierówności nie było respek-
towane, co obrazuje dobrze przykład uchwalonego artykułu 9 prawa o ustroju ad-
wokatury (Dz.U.R.P. nr 86, poz. 733) z dnia 7 X 1932 r., który „potwierdzał [prawnie już 
wszak wcześniej dopuszczoną możliwość tego – przyp. N.K.], że kobiety mogą być 

20  Zob. R. Siemińska, Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości a rolami spo-
łecznymi, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, 
Scholar, Warszawa 2007.

21  Warto zauważyć, że stereotyp mówiący o szczególnych predyspozycjach kobiet do 
sprawowania opieki nad dziećmi i nauczania przeistaczał się w praktyki dyskryminacyjne, tzn. 
wśród nauczycieli kobiet było najwięcej, lecz „pozostały dla kobiet w administracji szkolnej naj-
niższe stopnie, a w szkolnictwie stanowiska przede wszystkim nauczycielek, rzadziej kierowni-
czek, dyrektorek lub inspektorek i wizytatorek” (zob. Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety 
polskiej, jej pracy i jej osiągnięć, s. 380). Nigdy też nie było kobiety zatrudnionej w randze wi-
ceministra edukacji czy dyrektora departamentu, nie było kobiety kuratora okręgu szkolnego, 
a jedynie kilka naczelniczek. Tamże. 

22  H. Więckowska, Kobieta w nauce, „Bluszcz” 1938, nr 46. 
23  D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej 

pracy i jej osiągnięć, s. 386.
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adwokatami; artykuł 7 prawa o notariacie z dnia 27 X 1933 r. (Dz.U.R.P. nr 84, poz. 
609) dopuszczał teoretycznie kobiety na stanowisko notariuszy, jednak do 1939 
r. ani jedna kobieta nominacji na notariusza nie otrzymała”24. W opinii wielu spo-
wodowane było to tym, że „zbyt dochodowe były to stanowiska”25. Kobiety pełniły 
w sądownictwie funkcję dependentów, mogły być sędziami i ławnikami w sądow-
nictwie pracy, lecz zaledwie jednej kobiecie udało się w okresie międzywojennym 
pełnić funkcję prokuratora. Pierwszą adwokatką polską była Helena Wiewiórka, 
dopuszczona do wykonywania zawodu dopiero w 1925 r. W okresie 1925–1939 
ponad 200 aplikantek odbyło niepłatne praktyki, lecz najczęściej pracę znajdowały 
one nie w zawodzie, lecz w sektorze administracji, w bankach lub w instytucjach 
ubezpieczeniowych. Sytuacja widocznej dyskryminacji w tej dziedzinie miała 
miejsce pomimo tego, że wiele kobiet kończyło studia prawnicze i w 1929 r. został 
przez nie powołany Związek Kobiet z Prawniczym Wykształceniem, który włączył 
się w prace paryskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet z Prawniczym 
Wykształceniem. Należy podkreślić, że pomimo nacisków tej i innych organizacji 
na zmianę ustawodawstwa dopuszczającego kobiety do pełnienia urzędów prak-
tyka pozostała niezmieniona: owe urzędy sprawowane były nadal przez mężczyzn. 
Podsumowując, zauważyć trzeba, że w okresie międzywojennym największe zmia-
ny zaszły w życiu kobiet, które coraz częściej mieszkały w mieście, bo „w środowi-
sku inteligencko-mieszczańskim [...] w okresie międzywojennym zaszły największe 
zmiany w odniesieniu do roli kobiet i ich aktywności zawodowej”26, a – co waż-
ne – owo środowisko miało „charakter wzorcotwórczy”27. Wzory do miast polskich 
przenikały często z zagranicy, by – upowszechniwszy się w mieście – przeniknąć 
z czasem na polską prowincję, do miasteczek i wsi. Istotne wydaje się także spo-
strzeżenie poczynione przez wielu badaczy (Żarnowska, Szwarc, Walczewska, Waw-
rzykowska-Wierciochowa), że pomimo wyższego wykształcenia kobiety w między-
wojniu zajmowały mniej eksponowane stanowiska lub stanowiska kierownicze 
w instytucjach, takich jak sekretariaty, biblioteki, czyli takich, które były „uznawane 
za mniej ważne a od dawna już opanowane przez kobiety”28 – rys ten pozostał cha-
rakterystyczny dla karier kobiet, zarówno w czasach PRL, jak i współcześnie – nadal 
wydaje się charakteryzować przebieg życia zawodowego wielu kobiet. 

Były jednak wyjątki i to na gruncie działalności ujmowanej jako zdecydowa-
nie męska, takiej jak walka zbrojna i wojsko czy sztuka, która wszak często bywa 

24  Tamże, s. 393.
25  Tamże.
26  A. Żarnowski, Praca zawodowa kobiet w Polsce międzywojennej, [w:] A. Żarnowska, 

A. Szwarc (red.), Kobieta i praca, DiG, Warszawa 2000, s. 126–127.
27  Tamże, s. 127.
28  Tamże.
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uważana za domenę mężczyzn (zob. tytuł/pytanie słynnego eseju Lindy Nochlin 
„Dlaczego nie ma kobiet wielkich artystów”)29. W przywołanym eseju Nochlin 
wskazuje, że nieobecność wielkich nazwisk artystek w historii sztuki – tak jak ich 
mniejsza obecność na kartach historii – związana jest z systemem kształcenia 
oraz selekcji: w przypadku sztuki funkcję tę pełnią instytucje rynku sztuki, od któ-
rych zależą decyzje o zakupach muzeów, wystawy w galeriach oraz krytyka arty-
styczna. W kształceniu oraz później w życiu profesjonalnym umiejętność dialogu 
nauczycieli, krytyków i koneserów sztuki z kobietami-twórcami czy kobietami- 
-krytyczkami nie ma długiej historii. Można więc powiedzieć, że dyskryminacja 
kobiet w świecie sztuki wiąże się z dyskryminacjami innego typu, gdyż jak po-
wiada Nochlin, „w rzeczywistości rzeczy mają się i miały podobnie w przestrzeni 
sztuki jak i w setkach innych, a [wysiłki] tych, którzy nie mieli szczęścia urodzić 
się białymi mężczyznami, najlepiej w klasie średniej lub wyższej są udaremniane, 
przytłaczane, zaś oni sami zniechęcani”30. 

Z czasem jednak, dzięki coraz większej determinacji i edukacji kobiet, zyski-
wały one pewien wpływ na sprawy bieżące, choć niekiedy miał on nie do koń-
ca formalny charakter. Przykładem może być mało znany fakt poślubienia przez 
marszałka J. Piłsudskiego znanej działaczki feministycznej, Aleksandry Szczer-
bińskiej, która jako jego druga żona prowadziła z mężem zacięte dysputy o tzw. 
sprawę kobiet 31. Piłsudski poznał żonę, gdy ta była już od czasów studiów na 
Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie zaangażowana w działania prowolno-
ściowe, m.in. brała udział w proteście „na placu Grzybowskim 13 XI 1904, który 
przerodził się w manifestację zbrojną. Było to pierwsze wystąpienie przeciwko 
zaborcy w Polsce po powstaniu styczniowym”32. Oprócz tego Aleksandra Szczer-
bińska odpowiedzialna była za przemyt i ukrywanie broni, którą niekiedy prze-
nosiła poukrywaną w długiej, fałdzistej sukni. W 1907 r. została aresztowana 
i więziona m.in. na Pawiaku. Po miesiącu zwolniona, w pofarbowanych włosach 
powróciła do wcześniejszych zajęć: przemycając broń dla oddziału Piłsudskiego, 
nawiązała z tym raczej zdystansowanym człowiekiem przyjaźń. Kobiety wspiera-
jące dążenie do wyzwolenia cieszyły się zaufaniem konspiratorów – dowodem 
niech będzie fakt udziału Aleksandry wraz z trzema innymi kobietami w słynnym 
napadzie na pociąg w Bezdanach (26 IX 1908), którego celem było przejęcie pie-

29  L. Nochlin, Why There are no Great Women Artists, [w:] C. Korsmeyer (red.), Aesthetics: The 
Big Questions, Blackwell Publishers, Oxford 1998. 

30  Tamże, s. 316.
31  Zob. S. Chutnik, Feministka Pierwszą Damą II RP, „Muzeum Historii Kobiet”, www.femino-

teka.pl/muzeum.
32  Zob. S. Chutnik, Feministka Pierwszą Damą II RP a także A. Piłsudska, Wspomnienia, Insty-

tut Prasy i Wydawnictw Novum, Warszawa 1989.
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niędzy zdeponowanych w wagonie pocztowym, które przeznaczone zostały na 
wsparcie Związku Walki Czynnej we Lwowie. Od 1911 r. Aleksandra Szczerbińska 
angażowała się w pomoc więźniom politycznym zesłanym na Syberię, a w 1912 r. 
stanęła na czele sekcji kobiet Związku Strzeleckiego, która miała na celu prze-
szkolenie członkiń w zakresie taktyki wojskowej, terenoznawstwa, strzelania czy 
metod działania armii rosyjskiej. Jak pisze Sylwia Chutnik: „był to prawdopodob-
nie pierwszy oddział pomocniczej służby w wojsku na świecie. Na początku 1912 
oddział liczył we Lwowie 60 kobiet”. Zadaniem kobiet zrzeszonych w oddziale był 
wywiad dotyczący m.in. możliwości transportu w Królestwie (drogi, koleje, prze-
prawy), rozpoznanie umocnień i zabezpieczeń wojskowych oraz budowa sieci 
kontaktów, które mogłyby wspierać polskie inicjatywy wyzwoleńcze. Wszystkie 
te informacje były przez wywiadowczynie szyfrowane i przesyłane do archiwum. 
Jako przywódczyni brygady kurierek w Legionach Piłsudskiego Aleksandra 
Szczerbińska została w listopadzie 1915 r. aresztowana. Dokładnie rok później 
Niemcy proklamowali niepodległość Polski, a Aleksandra Szczerbińska wróciła 
do Warszawy i podjęła pracę urzędniczki oraz działała w Lidze Kobiet. Urodziła 
Piłsudskiemu dwie córki: Wandę i Jadwigę – obie pomagały matce w pracy spo-
łecznej (Towarzystwo Opieki Nasz Dom – na rzecz bezdomnych dzieci, Stowarzy-
szenie Opieka – walczące z głodem, Stowarzyszenie Osiedle – ds. walki z nędzą 
i patologiami społecznymi), zaś w czasie II wojny światowej Jadwiga, idąc ślada-
mi walecznej matki, była podporucznikiem lotnictwa (m.in. z uprawnieniami na 
pilotaż bombowców). Józef Piłsudski do końca życia był przeciwnikiem działań 
kobiet na froncie, lecz doceniał ich pracę na rzecz wywiadu i w służbach pomoc-
niczych. O kobietach powiadał on, że „chłopcy idą ramię przy ramieniu w otwarty 
bój, są między swymi, a wy idziecie samotnie, wśród obcych wam ludzi i naraża-
cie się na cięższą niż żołnierska śmierć”33. 

Inną kobietą, której wojsko wydawało się pociągającą i potrzebną działal-
nością, dającą możliwość samorealizacji, była Wanda Gertz. Do wojska wstąpi-
ła początkowo przebrana za Kazimierza Żuchowicza i walczyła w kilku bitwach, 
a następnie – już bez pomocy przebrań – służyła w szeregach Wojska Polskiego 
w Przyfrontowym Referacie Werbunkowo-Zaciągowym Dywizji Litewsko-Biało-
ruskiej. W 1919 r. Wanda Gertz została komendantką II Ochotniczej Legii Kobiet 
w Wilnie. Kobiety te pełniły głównie służbę wartowniczą, ale podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej chwyciły za broń; za dowodzenie walkami podporucznik Wan-
da Gertz została odznaczona krzyżem Virtuti Militari. Służba wojskowa kobiet 
była rzeczą rzadką w ówczesnej Europie, o czym świadczy relacja reportera „The 
Times”, zafascynowanego walką 250 polskich kobiet34 broniących ojczyzny.

33  A. Piłsudska, Wspomnienia, s. 139.
34  „The Times”, 21 VII 1920. Przedruk artykułu nieznanego reportera ukazał się tamże 
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Jeśli chodzi o kobiety w świecie sztuki międzywojennej, to mogły one zyskać 
pewną uwagę publiczności, zwłaszcza w latach 30. XX w. ze względu także na to, 
że ich koledzy zajęci byli wewnętrznymi tarciami i koteriami w organizacjach, ma-
jących wspierać działania twórcze. Owe niesnaski wśród twórców spowodowane 
były nie tylko skłonnością do walki o wpływy, ale przede wszystkim narastającym 
poczuciem wyobcowania artysty w zmieniającym się społeczeństwie, na które 
nałożyły się nie tylko problemy wynikające z kryzysu ekonomicznego lat 30., 
który bardzo ograniczył popyt na rynku sztuki, ale też – jak pisze Joanna M. So-
snowska – „w latach 20., a szczególnie pod koniec dekady, istniało silne dążenie 
do etatyzacji kultury, propagowane przez środowiska intelektualne o orientacji 
centrowej [...] (co nie udało się jednak w przypadku sztuk plastycznych) na sku-
tek zablokowania inicjatywy przez młodsze pokolenie artystów, którzy obawiali 
się zdominowania Akademii przez »starych«”35. Dodatkowo zamieszanie potęgo-
wały przegrupowania sił i niesnaski między/w organizacjami/ch zrzeszających 
artystów plastyków (np. Związku Zawodowym Polskich Artystów Plastyków, To-
warzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, Bloku Zawodowych Artystów Plastyków)36, 
walczących o wpływy i dostęp do finansowania ze środków państwowych. Za-
poznając się z nazwiskami przywódców zwalczających się frakcji, nie spotkamy 
nazwisk kobiet-artystek, które pewnie zajmowały jakieś stanowiska, ale raczej 
nie były na „pierwszych liniach” sporów – lecz przeglądając albumy z twórczością 
II RP, natrafimy na wiele realizacji kobiet o tematyce (czy w materiale) uważanej 
tradycyjnie dla nich za „nietypową”. 

Wśród tematów „niekobiecych” wymienić można te, które inspirowane były te-
matyką sportową (Maria Ewa Łunkiewicz, Futboll, 1936 czy tejże Pływalnia, 1939, 
Janiny Konarskiej Tenis, 1930 czy tejże Piłka nożna, Stadion, 1932, Wiktorii Goryń-
skiej Spotkanie szermiercze, 1934 czy Olgi Newskiej, Bokser, 1936), ale też prace 
z „nowymi” rekwizytami, takimi jak „zdobycze techniki” (znowu Wiktorii Goryń-
skiej, Autoportret z telefonem, 1930) czy aktywność artystyczną kobiet w obszarze 
konceptualnej, trudnej w odbiorze, sztuki abstrakcyjnej (Marii Nicz-Borowianki). 
Kobiety także zaistniały w kwitnącej w międzywojniu rzeźbie, co wszak wymaga 
nie tylko talentu, ale także przygotowania technicznego oraz siły fizycznej. Na-
leży wspomnieć tu nie tylko nazwisko najbardziej znanej rzeźbiarki Katarzyny 

21 VII 1988. Informacje o W. Gertz zaczerpnęłam z A. Nowakowska, W przebraniu na wojnę, www.
feminoteka.pl. 

35  J.M. Sosnowska, Rok 1934 – przemiany w polu sztuki, [w:] K. Nowakowska-Sito (red.), Wy-
prawa w 20-lecie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2008, s. 120–121. Z tego piękne-
go, niezwykle bogato ilustrowanego katalogu największej wystawy ukazującej bogactwo (nie-
co zapomnianej współcześnie) sztuki polskiej w międzywojniu pochodzi większość informacji 
zawartych poniżej.

36  Tamże, s. 122.
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Kobro, autorki rzeźb abstrakcyjnych, ale także nazwiska tych artystek, których 
realizacje są mniej znane: Marii Jaremianki (Pomnik na grobie robotników Fabryki 
„Semperit”, 1936 czy z tego samego roku Głowę Henryka Wicińskiego), Magdaleny 
Gros (Kormoran, 1932) czy Jadwigi Bohdanowicz (Kobieta w czepku, przed 1934). 
Kobiety zaistniały także w projektowaniu użytkowym, warto wspomnieć realiza-
cje Marii Bielskiej, Barbary Brukalskiej, autorki (współpracującej często z mężem 
Stanisławem) ciekawych aranżacji wnętrz mieszkalnych, projektów przestrzeni 
sklepowych czy fasad (Projekt mebli gabinetowych, 1926, Kiosk Ruchu, 1930 czy 
sklep „Fuziński”, 1926). Warto też wspomnieć o pięknych, znaczonych nowocze-
sną linią „metalach Julii Keilowej”37: paterach, cukiernicach, pudełkach na cygara. 
Wyroby te – zaprojektowane i skierowane do produkcji masowej, ale też często 
unikaty wykonywane własnoręcznie przez Keilową – były prezentowane (wraz 
z jej rzeźbami) podczas wystaw w Paryżu (1937, „Sztuka i technika w życiu współ-
czesnym”) i w Nowym Jorku (1939, „Nowojorskie Targi Światowe”). 

6.3. Sytuacja kobiet w PRL (1945–1989)

Mówiąc o sytuacji polskich kobiet w dobie PRL, należy stwierdzić, że na ich zna-
czenie początkowo wpływ miał czas II wojny światowej oraz okres powojennej 
odbudowy zniszczonego kraju. Kobiety nie tylko walczyły podczas wojny, ale też 
tuż przed jej wybuchem włączały się w propagandę antyniemiecką, koncentru-
jąc się na zagrożeniach, jakie niesie nazizm – warto wspomnieć medialne działa-
nia Wandy Wasilewskiej, Janiny Broniewskiej czy Haliny Koszutskiej (późniejszej 
redaktorki „Przyjaciółki”). Podczas wojny nastąpił także „szczególnie intensywny 
rozwój zatrudnienia kobiet [...] [bo] trwająca prawie sześć lat wojna zaangażowa-
ła ogromne masy męskiej siły roboczej, a równocześnie gospodarki walczących 
stron musiały produkować, aby zaspokoić potrzeby armii i ludności cywilnej. Re-
zerwę siły roboczej stanowiły kobiety”38. Jednocześnie warto wspomnieć o włą-
czeniu się kobiet w wysiłek walki z okupantem w organizacjach zarówno pomoc-
niczych (sanitariuszki, łączniczki), jak i militarnych. Przykładem sformalizowania 
obecności kobiet w organizacjach militarnych może być powołana w 1942 r. 
w Kwaterze Głównej AK Wojskowa Służba Kobiet (WSK), na której czele stanęła 
Maria Witek PS „Mira”. Zadaniem WSK była: łączność, intendentura, służba zdro-
wia, służba wartownicza, zaś wcielonych w jej poczet było ok. kilkunastu tysięcy 

37  A. Frąckiewicz, Rzeczy piękne – metale Julii Keilowej, [w:] Wyprawa w 20-lecie, s. 286–289.
38  A. Kuzynowski, Przemiany wzorów karier zawodowych kobiet w latach 1950–1989, 

[w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i praca, DiG, Warszawa 2000, s. 189.
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kobiet39. Wiele kobiet polskich było więzionych przez okupanta za działalność po-
lityczną – ich nazwiska przetrwały w rejestrze więzienia na Pawiaku40, były także 
więźniarkami obozów koncentracyjnych41 oraz ofiarami wywózek: do pracy przy-
musowej na rzecz niemieckiego okupanta lub przez Sowietów w głąb ZSRR42. 
Wszystko to sprawiało, że zajmowanie się rodziną, często poszerzoną o dalszych 
krewnych lub przyjaciół – a wszak było to głównie zadanie kobiet – stawało się 
jeszcze trudniejsze. Należy nadmienić, że nie tylko praca i walka z okupantem 
zajmowała kobiety polskie – w czasie wojny ukazywały się także 34 periodyki 
kobiecej prasy podziemnej43.

Powojenne lata 1945–1949 były okresem, kiedy konstytuująca się w Polsce 
władza komunistyczna szczególnie zabiegała o poparcie kobiet, gdyż po woj-
nie – zwłaszcza na skutek walk, w których zginęło wielu mężczyzn – przeważa-
ły one liczebnie w społeczeństwie. Po zakończeniu wojny miała miejsce próba 
reaktywowania kobiecych organizacji przedwojennych, takich jak Polskie Sto-
warzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem, Liga Kobiet Polskich czy Stowa-
rzyszenie Kooperatystek. Powstawały też nowe czasopisma dla kobiet: „Kobieta 
dzisiejsza”44, „Moda i życie praktyczne”, „Przyjaciółka”. Z owych reaktywowanych 
po wojnie przedwojennych organizacji kobiecych powstaje na mocy odgórnego 
zarządzenia jedyna organizacja kobieca PRL – Liga Kobiet Polskich. 

Wraz z umacnianiem się władzy komunistycznej następowało systematycz-
ne marginalizowanie znaczenia kobiet w społeczeństwie – stawały się one na 

39  K. Sobczak, Kobiety polskie w drugiej wojnie światowej, [w:] Kobiety polskie, Książka i Wie-
dza, Warszawa 1986, s. 144.

40  R. Domańska, Pawiak – więzienie gestapo. Kronika 1939–1944, Książka i Wiedza, Warsza-
wa 1978.

41  M. Kogut-Piotrowska, A. Gierczyk, Serca niezagasłe. Wspomnienia więźniarek z Ravens-
brück, Wydawnictwo MON, Warszawa 1979 czy S. Szmaglewska, Zapowiada się piękny dzień, 
Czytelnik, Warszawa 1979.

42  M. Wańkowicz, Ziele na kraterze, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1973. Zobacz także opra-
cowania: Z. Polubiec (red.), By nie odeszły w mrok zapomnienia. Udział kobiet polskich w drugiej 
wojnie światowej, Książka i Wiedza, Warszawa 1976 czy K. Sobczak, Kobiety polskie w drugiej woj-
nie światowej, [w:] Kobiety polskie.

43  Z. Sokół, Prasa kobieca w Polsce w latach 1945–1995, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, 
Rzeszów 1998, s. 43.

44  Jest to szczególnie dobry przykład tego, co można by nazwać instrumentalnym po-
dejściem władz do tzw. sprawy kobiet czy problemów, z jakimi musiały się one borykać. „Ko-
bietę dzisiejszą” wydawać zaczęła Obywatelska Liga Kobiet, a jak pisze Zofia Sokół, „powsta-
nie nowych tytułów dla kobiet [...] związane było z wyborami do Sejmu i Referendum. Głosy 
kobiet, stanowiących większość społeczeństwa, mogły zdecydować o wynikach wyborów”. Po 
wyborach kobiecy elektorat tracił na znaczeniu. Zob. Z. Sokół, Prasa kobieca w Polsce w latach 
1945–1995, s. 45.



162 Część III • Dzieje publicznej widoczności kobiet w Polsce...

powrót słabszą fizycznie (a więc i mniej pożądaną) siłą roboczą. Lata stalinizmu: 
1949–1956 to okres najmniejszej obecności kobiet w sferze publicznej oraz czas 
marginalizacji tematyki z nimi związanej, jeśli jako wskaźnik przyjąć liczbę no-
wych periodyków/dodatków dla kobiet. W tym czasie jedynym godnym zapa-
miętania ze względu na wpływ, jaki wywierał, był powołany do życia tygodnik 
„Kobieta i Życie”. Kobiety, jako „towarzyszki” w pracy, mobilizowano do ciężkiej 
fizycznej pracy i przekraczania planów, często w tradycyjnie „niekobiecych” za-
jęciach: przysłowiowej traktorzystki czy murarki, konkurującej (z różnym powo-
dzeniem) z mężczyznami etc. Motyw ten wykorzystano w pierwszym kolorowym 
filmie powojennym Przygoda na Mariensztacie45. Jednym z najgłośniejszych ha-
seł tamtego okresu, które powtarzane było wielokrotnie w kronikach filmowych, 
brzmiało Kobiety na traktory, zaś analizując powojenną dynamikę zatrudnienia 
kobiet, należy wskazać na rok 1950, w którym „zatrudnienie kobiet wzrosło o po-
nad połowę w stosunku do 1949 [...] wysoki był także przyrost zatrudnienia ko-
biet w okresie 1950–1955, co spowodowane było przyrostem zatrudnienia ko-
biet w pierwszych latach realizacji Planu 6-letniego”46.

W latach 1957–1970 wraz z zarzuconym kultem jednostki (po tym, jak 
w 1956 r. Nikita Chruszczow potępił J. Stalina w wystąpieniu „O kulcie jednostki 
i jego następstwach”), prasa kobieca porzuciła perspektywę, redukującą kobietę 
do roli przodowniczek pracy, co widać także na łamach prasy adresowanej do 
kobiet. Następuje zauważalne zróżnicowanie tytułów o zdyferencjonowanym 
charakterze. Do najważniejszych należy zaliczyć „Zwierciadło” – magazyn prze-
znaczony dla kobiet z wyższymi aspiracjami intelektualnymi, z wyraźnie obec-
nymi na łamach wątkami emancypacyjnymi oraz „Przyjaciółka”, adresowana do 
mieszkanek wsi. Powstała wcześniej „Kobieta i Życie” adresowana była do kobiet 
ze średnim wykształceniem żyjących w miastach, a utworzona „Filipinka” stała się 
pierwszym czasopismem dla dziewcząt. Można więc powiedzieć, że powstało 
wiele platform komunikacji z kobietami, zaś analiza owej różnorodności prasy 

45  Film Przygoda na Mariensztacie, wyreżyserowany w 1954 r. przez Leona Buczkowskiego 
według scenariusza Ludwika Starskiego, jest jednym z niewielu filmów epoki realnego socja-
lizmu, który choć trochę wytrzymał próbę czasu. Jak się okazało, programowy optymizm so-
crealizmu, ukazujący, jak cały naród nie tylko „z partią”, ale ze śpiewem i tańcem odbudowuje 
stolicę, szybko znudził widownię, lecz film ów zainteresowanie przyciągnął ponadczasowym 
elementem romansowym pomiędzy młodymi bohaterami, który został wzbogacony o elemen-
ty walki płci oraz zderzenia tradycyjnych stereotypów, dotyczących płci z niezwykle szybkim, 
powojennym awansem społecznym kobiet – co staje się źródłem wielu komediowych sytu-
acji, wraz z niezapomnianą frazą majstra Ciepielewskiego wykrzykującego, że „prędzej będę się 
nazywał Pumpernikiel niż jakaś baba będzie dobrym murarzem”. Zob. www.film.org.pl/prace/
przygoda_na_mariensztacie.html. 

46  A. Kurzynowski, Aktywność zawodowa kobiet w 40-leciu PRL, [w:] Kobiety polskie, s. 305.
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kobiecej sprawia, że można ją ujmować jako ważny element, pobudzający za-
angażowanie publiczności, w znaczeniu, jakie nadawał prasie (jako elementowi 
warunkującemu powstanie sfery publicznej) Jürgen Habermas. Pamiętając jed-
nak, że wolność wymiany poglądów w omawianym czasie była w sposób znacz-
ny ograniczana, należy zaznaczyć, że prasa kobieca rozwijała i sprzedawała się 
dobrze, lecz jej cechą charakterystyczną było małe upolitycznienie i skoncentro-
wanie się na kwestiach praktycznych: przepisach kulinarnych, pielęgnacji urody, 
modzie, zdobieniu domu i życiorysach znanych kobiet. Nawet najbardziej upoli-
tycznione „Zwierciadło”, organ Ligi Kobiet Polskich, tylko niekiedy prezentowało 
zabarwione ideologicznie artykuły, które jednak związane były nie ze współcze-
sną sytuacją polskich kobiet, lecz z historią ruchu emancypacyjnego krajów so-
cjalistycznych lub z prezentacją sylwetki wybranej kobiety polityczki47. 

Opisywany okres to jednocześnie czas, kiedy zaczynają być odczuwane i za-
uważane: społeczne problemy wiązane z nieobecnością kobiet w domu, które 
obwiniane są za pojawiające się trudności wychowawcze z młodzieżą oraz przy-
mus konkurowania z kobietami na rynku pracy, co wielu mężczyznom – którzy 
tylko z konieczności akceptowali pracujące kobiety, jako swego rodzaju aberra-
cję, wymuszoną ciężką rzeczywistością powojenną – wydawało się mało hono-
rowe. Takie podejście utrudniało postrzeganie kobiet jako pełnowartościowych 
pracowników i zapewne legły u podstaw tego, co zostało nazwane przez władze 
„akcją porządkowania miejsc pracy”, mającą miejsce w 1958 r., na skutek której 
zwolniono 6 tysięcy kobiet. Próbą nadania humorystycznego wydźwięku owym 
trudnościom w akceptacji kobiet jako profesjonalistek okazał się film – będą-
cy zapowiedzią niestety mniej optymistycznej rzeczywistości, w której zaczęto 

47  Niektóre numery „Zwierciadła”, np. nr 10 (146) z 1960 r., poświęcone były w całości do-
konaniom kobiet w sferze publicznej (Kongres Kobiet w Kopenhadze w 1953 r. i w 1960 r., czyli 
w 50. rocznicę zjazdu z 1910 r., który wprowadził Dzień Solidarności Kobiet), kobietom jako sile 
politycznej: wywiad z prof. Eugenią Pragierową, wiceprzewodniczącą Ligi Kobiet Polskich, por-
tret prezydentki Jadgar Nasreddinowej z Uzbeckiej Republiki Ludowej, niekiedy też zamiesz-
czano artykuły poświęcone postaciom historycznym z socjalistycznego ruchu feministyczne-
go, np. Klarze Zetkin. Typowymi przykładami kobiet sukcesu, których życiorysy zamieszczono 
w czasopiśmie lub z którymi przeprowadzano wywiady, były aktorki z Polski (Nina Andrycz, 
Mieczysława Ćwiklińska) i innych demokracji ludowych (Maria Töröcsik – Węgry). Początko-
wo więc „Zwierciadło” było poświęcone głównie sprawom zwykłych kobiet (one na okładce 
i dla nich porady), którym prezentowano te wybijające się (jako modele do naśladowania). 
Po 1989 r. czasopismo to podupadało i w efekcie zostało sprywatyzowane. Współcześnie zaś 
„Zwierciadło” zdaje się mieć profil psychologiczno-intelektualny, choć szata graficzna sugeruje, 
że jest to pismo ekskluzywne. Ostały się informacje z zakresu kulinariów, ale w wersji gurme-
towo-ekskluzywnej. Nadal poczesne miejsce zajmują portrety kobiet i jest to pismo do nich 
kierowane (zgodnie ze stereotypowym łączeniem kobiecości i „uczuciowości’), zatraciło jednak 
walor emancypacyjny.
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marginalizować kobiety na rynku pracy – Irena do domu (1955) w reżyserii Jana 
Fetkhe. Rolę męża-tradycjonalisty gra Adolf Dymsza, który klaruje żonie, gra-
nej przez Lidię Wysocką, gdzie (i dlaczego w domu) jest jej miejsce. Film, którego 
ozdobą jest komediowa gra Hanki Bielickiej i Adolfa Dymszy, podkpiwa sobie 
z tradycyjnych przekonań, obecne są jednak argumenty w sporze o to, czy i kiedy 
kobieta powinna pracować i jaki wpływ na tożsamość ma fakt pracy zawodowej. 
Na hasło męża (Dymszy) „kobieta ma siedzieć w domu”, żona wymienia nazwi-
sko poważanej koleżanki męża z pracy – Kwiatkowskiej (granej przez H. Bielicką), 
słyszy w odpowiedzi, że „Kwiatkowska to nie kobieta!”... bo kobiecości jej ujmu-
je fakt jednoczesnego bycia fachowcem. Cały komediowy ładunek zawarty jest 
w napięciu pomiędzy pozorami żony zajmującej się domem, która dzięki zdoby-
czom socjalistycznym: pralni, stołówce, przedszkolu – może uczęszczać na kurs 
prawa jazdy, który jest niezbędny do podjęcia pracy, a mężem, przekonanym 
o tym, że jego żona jest skoncentrowana na aktywności domowej, nakierowa-
nej jedynie na zaspokajanie jego potrzeb. Jednocześnie wydaje się zupełnie nie-
śmieszne napięcie żony, które towarzyszy owej konspiracji i dręczące ją rozterki, 
dotyczące jakości pożywienia stołówkowego, które może zaszkodzić mężowi czy 
(domniemanego) zaniedbania wychowawczego syna oddanego do przedszkola. 
Zmagania Ireny toczą się na tle innych kobiet (jej sąsiadek, znajomych), które ją 
podziwiają, ale i pomagają w konspiracji. Można ów film potraktować także jako 
obraz dobrze ukazujący sytuację kobiet w kilkanaście lat po wojnie, gdy nie są 
już aż tak potrzebne przy odbudowie kraju, więc powinny oddać zajmowane do-
tąd miejsca pracy mężczyznom, czyli – odnosząc się do poprzednich wytycznych 
władz – „zejść z traktorów”. Dlatego w omawianym filmie, dobrze oddającym 
ducha czasów, ukazuje się kobiety tak, by przekonać o tym widownię, że prace 
związane z techniką, praca intelektualna lub w grupie – bo kobiety są kłótliwe! – 
w zasadzie nie leży w naturze kobiet. 

Klimat lat 1971–1981 wyznacza Edward Gierek – z doświadczenia pozapoli-
tycznego, górnik – który na VII Zjeździe PZPR wygłasza referat zatytułowany Rola 
rodziny i domu rodzinnego w procesie wychowania. Pojawiają się także nowe ro-
dzaje czasopism (już nie tylko dla kobiet, choć to one pozostają ich głównymi 
odbiorcami) – „Magazyn Rodzinny” i „Z Pomocą Rodzinie”. Na ich łamach można 
dostrzec próbę „domowej” aktywizacji mężczyzn, które dobrze oddaje hasło re-
klamowe „Ludwik do rondla”. Jednocześnie można zauważyć pierwsze sympto-
my recepcji, przedzierającej się z trudem zachodniej myśli feministycznej, która 
kwestionowała tradycyjne postrzeganie ról płciowych i stała się inspiracją m.in. 
dla artystek, takich jak Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL czy Ewa Partum, które 
zaczęły w obszarze sztuki formułować postulaty zmiany społecznego postrzega-
nia roli i miejsca kobiety, używając do tego celu nowych form artystycznych, np. 
performance. 
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Po stanie wojennym nastał czas tzw. normalizacji, która przyniosła, być może 
jako tematy zastępcze, pewną liczbę publikacji poświęconych socjologii rodziny, 
budowaniu partnerskich relacji w rodzinie i w związkach oraz pierwsze publika-
cje poświęcone omówieniu najważniejszych idei feministycznych: możliwe, że 
w ten sposób próbowano odwrócić uwagę opinii publicznej od spraw dziejących 
się w polskiej sferze publicznej ku zagadnieniom związanym ze sferą prywatną 
lub z odległą rzeczywistością społeczną państw kapitalistycznych. Stąd można 
powiedzieć, że nie tylko przetrwało (od czasów zmagań teoretycznych idei fe-
ministycznych z socjalistycznymi, co opisane jest w Części I), ale i zostało umoc-
nione w polskiej mentalności przekonanie, że ideologia feministyczna jest czymś 
obcym polskiemu sposobowi myślenia. W zależności od ujęcia, feminizm był 
albo elementem importowanym z Zachodu – a więc obcym kulturowo – bądź 
elementem ideologii ponoć prorównościowej polityki komunistycznej, a więc 
ignorowanym przez społeczeństwo polskie, podobnie jak cała reszta doktryny. 

Dobrym przykładem mocnego przekonania o „obcości” feminizmu polskiej 
mentalności jest przedmowa Jerzego Urbana zatytułowana Spod wąsa, zamiesz-
czona w książce D. Sękalskiej Kobieta wyzwolona?. Choć rezerwa do tematu wyda-
je się być zaklęta choćby w znaku zapytania w tytule, to w sposób dość dokładny, 
choć przez „poprawnie” socjalistyczne filtry, książka ta rekonstruuje najważniejsze 
zagadnienia poruszane przez feministki. Niekiedy wykrzywiony w socjalistycznej 
soczewce opis dążeń i motywów działań zachodnich feministek zestawiany jest 
z problemami kobiet z bloku państw socjalistycznych i zawsze jakoś tak wycho-
dzi, że to kobiety z demokracji ludowych potrafią załatwić swe sprawy lepiej 
czy wywalczyć ponoć bardziej sprawiedliwy układ w społeczeństwie oraz wy-
pracować takie rozwiązania, które skutecznie eliminują i uniemożliwiają dalszą 
dyskryminację kobiet48. Niekiedy też przeprowadzane są porównania poczynań 
feministek zachodnich i wskazywane podobieństwa z (wcześniejszymi) poczyna-

48  Dobrym przykładem takiego podejścia jest wizja powojennej sytuacji Amerykanek, któ-
rą omawiałam w oparciu o Feminine Mystique B. Friedan. Bohaterką jest wykształcona gospo-
dyni domowa. W ujęciu Sękalskiej jest to wysoce niesympatyczna kreatura, która trawiona „in-
stynktem posiadania” czy „dyktatem konsumpcyjnym [...] stawia mężowi wysokie wymagania. 
Szuka samorealizacji za pośrednictwem jego pracy, kariery. Gardzi nim, jeśli nie potrafi sprostać 
jej ambicjom. Jej autorytet w domu jest niepodważalny, jej pragnienie dominacji sprawia, że 
życie domowników staje się nie do zniesienia. Mści się za nędzę swej zamożnej egzystencji i po-
pada w jeszcze większą izolację”. Zob. D. Sękalska, Kobieta wyzwolona?, s. 96. Zwłaszcza podkre-
ślana w niniejszej publikacji jest nicość dóbr materialnych (zob. wymowny oksymoron „nędza 
zamożnej egzystencji”) i ich patogenny wpływ na stosunki społeczne – na co zwraca uwagę 
J. Urban, sprytnie sugerując czytelniczkom, że lepiej mieć wolność i równość płci oraz przejścio-
wy brak towarów (jak w PRL), niż być nieszczęśliwym członkiem społeczeństwa opływającego 
w dostatki, ale na zasadach sprzyjających eskalacji nierówności, jako człowiek drugiej kategorii, 
cierpiący poniżenie, brak szacunku i często bezrobocie (jak kobiety w USA). 
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niami kobiet w krajach komunistycznych, co zapewne ma ilustrować „wtórność” 
idei feministycznych wobec rozwiązań krajów demokracji ludowych. Przykładem 
takich porównań może być opis działań na rzecz „consciousness- raising” (pod-
noszenia świadomości; lata 70. w USA) i tego, co zwane było „publiczną recytacją 
doznanych krzywd” i miało miejsce w latach 40. w Chinach, po zajęciu terenów 
wcześniej zajmowanych przez Japończyków49. Zostało to spisane przez Amery-
kanina W. Hintona, który opisywał, jak owo publiczne recytowanie doznanych 
krzywd się odbywało i jak na początku kobiety mówiły z niepewnością, a z cza-
sem coraz śmielej, na forach kobiecych zebrań, gdzie publicznie opowiadały 
swe cierpienia. Owo podnoszenie świadomości czy „publiczna recytacja dozna-
nych krzywd”, na co zwraca uwagę Sękalska, jest próbą „wypowiadania tego, co 
niewyrażalne, przezwyciężania różnorodnych tabu, ujawniania ukrytych lęków 
i frustracji, poczucia osamotnienia i zagubienia po to, by nadać emocjom indy-
widualnym wymiar problemu społecznego, doświadczeniu osobistemu – walor 
polityczny”50. Kobiety, biorące w takich poczynaniach udział, zyskują odczucie 
przynależności do pewnej wspólnoty, choćby za sprawą borykania się z podob-
nymi problemami, co „pomaga zrozumieć odrębność doświadczeń społecznych 
kobiet i mężczyzn, przekształca świadomość kobiety i zachęca ją do walki o zmia-
nę sytuacji”51. Sękalska poświęca także wiele uwagi podręcznikowi Claudii Dre-
ifus Los kobiety, który odnosił się do technik tworzenia i prowadzenia kobiecych 
grup podnoszenia świadomości, co jak się wydaje, było niezwykle użyteczne dla 
pierwszych polskich grup feministycznych, tworzących się przy Uniwersytecie 
Warszawskim w latach 80. Jej książka jest też ciekawa ze względu na krótkie opi-
sy sytuacji kobiet w takich krajach europejskich, jak: Portugalia, Hiszpania czy 
Włochy oraz za sprawą zamieszczonego krótkiego szkicu dziejów emancypacji 
kobiet. Stąd też książka ta, pomimo owego „poprawnego politycznie” kamuflażu 
komunistycznego, mogła stać się inspiracją i ciekawym źródłem wiedzy o femi-
nizmie. W procesie „de-kamuflowania” treści mogła być użyteczna – wielokrot-
nie działająca także w innych dziedzinach, np. w obszarze twórczości kabaretów, 
walczących z cenzurą – zdolność Polaków do czytania między wierszami. 

To, co myśleli ludzie sprawujący władzę w PRL o sytuacji kobiet i postulatach 
feministycznych, można wyczytać ze wstępu autorstwa Jerzego Urbana, który 
niekiedy w sposób zabarwiony pobłażliwością lub rubasznością pisze o stereo-

49  Są to tzw. speek-outs, czyli sytuacje, w których kobieta może „się wypowiedzieć”, jak 
i wyrzucić z siebie opowieść o traumie, jaka ją spotkała, związanej często z tabu – stąd tradycyj-
nie pomijanej milczeniem. Pisze o tej praktyce K. Szczuka, Milczenie owieczek czyli rzecz o aborcji, 
Wydawnictwo WAB, Warszawa 2004, s. 112. 

50  D. Sękalska, Kobieta wyzwolona?, s. 93.
51  Tamże.
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typie feministki, jako „ekscentrycznej i agresywnej wiedźmie, będącej zresztą 
lesbijką, która pragnęłaby widzieć mężczyznę chodzącego na czworakach przy 
nodze”52. Według Urbana polska reakcja na feministyczne postulaty „oscyluje 
pomiędzy rozbawieniem zaprawionym pobłażliwością, a oburzeniem pomiesza-
nym z antypatią [...] więcej bodaj irytując u nas kobiety”53. Irytacja polskich kobiet 
być może powodowana była jakimś rodzajem zazdrości o poziom zaspokojenia 
życiowych potrzeb materialnych, z których ogromnym niedoborem borykały się 
w PRL głównie kobiety, odpowiedzialne za prowadzenie domu, a także owa iryta-
cja mogła wypływać z niezrozumienia, że inne cierpienia spowodowane „niema-
terialnymi potrzebami”: uznania, poważnego traktowania, partnerstwa – mogą 
być potraktowane jako inspiracja do działań emancypacyjnych na rzecz zmiany 
społecznej. 

W umęczonym codziennym niedostatkiem społeczeństwie polskim, którego 
część zajęta była także podziemną walką o wolność, wydaje się, nie mogło być 
mowy o zrozumieniu dla niezadowolenia kobiet z Zachodu, spowodowanego ich 
wolniejszym awansem zawodowym czy otrzymywaniem mniejszego wynagrodze-
nia niż ich koledzy na tych samych stanowiskach. Na to nakładało się zadowolenie 
władz, które bardzo chętnie wskazywały, jak dobrze mają kobiety w Polsce, pisząc 
iż, „jeśli wszystkie, jakie występują w świecie dezyderaty prawne, przymierzyć do 
polskiego ustawodawstwa, nie znajdzie się postulatów, które u nas od dawna nie 
byłyby urzeczywistnione”54, zaś brak idei feministycznych w Polsce Urban tłuma-
czy tym, że „Polki stosunkowo szybko, w gwałtownym przebiegu socjalistycznych 
procesów społecznych, uzyskały tak znaczny postęp równoprawności, że doko-
nania chociaż odległe od ideału, okazały się większymi niż [ich] aspiracje”55. Jed-
nocześnie zwraca uwagę na inne niż feministyczne przesłanki, które powodowały 
władzą socjalistyczną, i przekonuje, że układ społeczny socjalizmu jest tak sprawie-
dliwy dla kobiet, a zaproponowane rozwiązania są tak dobre, iż eliminują dalszą 
potrzebę jakiegokolwiek ruchu wspierającego roszczenia kobiet. Jednocześnie 
– tonem wspomnień – przedstawia rys historyczny „dostosowywania” idei eman-
cypacyjnych do wymogów socjalizmu, na przykładzie działalności radzieckiej ak-
tywistki na rzecz emancypacji kobiet, Aleksandry Kołłątaj. „Kiedy socjalizm realny 
rodził się w Rosji, w ogólnym fermencie myślowym tego czasu, znalazły miejsce 
idee radykalnego feminizmu [...] eksponentką tego nurtu, mającego zresztą w ru-
chach socjalistycznych długą tradycję, była Aleksandra Kołłątaj [...]. Latami natrzą-

52  J. Urban, Spod wąsa, [w:] D. Sękalska, Kobieta wyzwolona?, s. 5.
53  Tamże.
54  J. Urban, Spod wąsa, s. 9.
55  Tamże, s. 13.
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sali się z tego radzieccy satyrycy”56. Fakt, że poglądy Kołłątaj odgrywały istotną 
rolę, potwierdzony był choćby polemiką między nią a Leninem, lecz to nie wpły-
nęło – jak się okazało – na przydanie godności ani powagi samej Kołłątaj. Urban  
rekonstruuje swobodnie (tzn. bez podania źródeł) myśl Lenina i uważa, że „Lenin 
zdawał sobie sprawę z tego, iż poglądy typu Kołłątaj są spekulatywnym tworem 
grupy intelektualistek, ekscytującym tylko tę grupkę intelektualistek formacji 
europejskiej. Rewolucję zaś trzeba robić z wielomilionowymi masami chłopskiej 
Rosji i dla tych wielomilionowych mas. Radykalne idee feministyczne nie odzwier-
ciedlają zaś tych dążeń i tradycji, przeciwnie, mogą tylko odstręczać”57. W omawia-
nym wstępie dygnitarza partyjnego, do książki popularnonaukowej, można więc 
dostrzec rekapitulację (wspomnianej w Części II niniejszej pracy) polemiki myśli 
marksistowskiej z myślą feministyczną i rekontekstualizację zarzutu, że feminizm 
jest ideologią elitarną białych kobiet klasy średniej i kobietom, przedstawicielkom 
innych klas społecznych – w szczególności klasy robotniczej – może on jedynie 
zaszkodzić. Dlatego nie dziwią słowa Urbana, który powiada, że „marksizm zawsze 
wyrażał przekonanie, że wyzwolenie kobiet, podobnie jak każdy inny szczegóło-
wy rodzaj swobód, pozostaje nieosiągalny samoistnie i z osobna”58. 

Jaki cel ma owa przedmowa? Wydaje się, że podobnie jak znak zapytania 
umieszczony w tytule – Kobieta wyzwolona? – ma ona tworzyć pewne ideolo-
giczne obramowanie dla prezentowanych na jej łamach treści oraz pomóc czy-
telnikowi wypracować ironiczną perspektywę, popartą zachętą samego Urbana, 
który namawia: „posłuchajmy i tych rozhisteryzowanych piekielnic, tych roz-
wścieczonych lesbijek, nie żeby się z nimi utożsamiać i urządzić brewerie na ska-
lę sypialni, ale by zrozumieć, że tu i teraz damskie rewindykacje wobec świata 
mężczyzn mogą, a nawet powinny przerastać przyziemne ambicje: żeby mąż nie 
pił, nie zdradzał i przynosił pieniądze do domu”59. 

W latach 80. XX w. problematyka związana z tym, co dziś nazywamy gender, 
czyli płcią kulturową – zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i mężczyzn – oraz 
badaniami nad ich rolami społecznymi zajmowała poczesne miejsce. Należy do 
nich zaliczyć nie tylko badania socjologiczne nad rodziną, byciem matką/ojcem, 
pracownikiem, ale także literaturę popularną. Dobrym przykładem może być 
książka Być partnerem, na którą składają się wywiady Felicji Borzyszkowskiej-Sę-
kowskiej, która pyta swych rozmówców (aktorów, literatów, naukowców, polity-
ków, dyrektorów) o relacje łączące ich z ludźmi, zarówno w sferze publicznej, jak 
i w sferze prywatnej, często też zahaczając o tematy związane z relacjami w związ-

56  Tamże.
57  Tamże, s. 14.
58  Tamże.
59  Tamże, s. 22.
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kach. Pod tym, jak się wydaje, ambitnym i dość nowoczesnym założeniem ukry-
wa się jednak, przebijający niekiedy przez zadawane rozmówcom pytania, świa-
topogląd silnie zakorzeniony w tradycji z gruntu niepartnerskiej. Przykładem  
może być rozmowa z Mikołajem Kozakiewiczem, podczas której dziennikarka, 
tonem znaczonym pewną oczywistością, wypowiadaną jako element wprowa-
dzający do zasadniczego pytania, twierdzi, że „wiadomo przecież, że mężczyzna 
realizuje się głównie w pracy a kobieta w domu”60 lub gdy pyta – wiedząc, że 
żona Kozakiewicza, jako artystka, tworzy w domu – „A jak wygląda organizacja 
żywienia u państwa? Skoro żona nie pracuje [podkreślenie N.K.] rodzina pewnie 
codziennie zasiada do wspólnego stołu”61. Owo „nie pracuje” oddaje przekona-
nie, że pracować można tylko poza domem, a praca kobiet w domu, mająca cha-
rakter nieodpłatny, w ogóle pracą nie jest. Stąd kobieta – twórca, często mająca 
„nadmetraż na pracownię” w domu, jest podwójnie odzierana z wartości działań, 
podejmowanych przez nią. Kobieta taka „nie pracuje” podwójnie: bo nie wycho-
dzi z domu, wykonując w przestrzeni domowej swe profesjonalne zobowiązania 
i – tak jak inne kobiety prowadzące dom – jakiekolwiek zajęcia domowe wykony-
wane przez nią nie są kwalifikowane jako praca.

Jedną z najbardziej znanych publikacji, dyskutowanych w tworzących się 
w Polsce pierwszych kręgach feministycznych, był – poruszający wiele z wyżej 
wymienionych kwestii – wydany pod redakcją Teresy Hołówki tom zatytułowa-
ny Nikt nie rodzi się kobietą62, będący komentarzem i kompilacją najważniejszych 
tekstów feministycznych dotyczących problemów kobiet, z którymi borykają się 
niezależnie od ustroju, jak: regulacja urodzin, opieka nad dziećmi, podział prac 
domowych, różnice w socjalizacji dziewcząt i chłopców. Tytuł jest wyznaczony 
znanym cytatem z Drugiej płci Simone de Beauvoir, która powiada, że „nie rodzi-
my się kobietami – stajemy się nimi”63 i dalej zaznacza, że „ów produkt, który okre-
śla się mianem kobiety [...] to wytwór całokształtu naszej cywilizacji”64. 

Można powiedzieć, że prezentowany przez Hołówkę wybór tekstów kon-
centruje się na zagadnieniach sygnalizowanych już w pismach Arystotelesa, 
który sugerował, że cechy, takie jak: bierność, silniejszy związek kobiet z naturą 
a mężczyzn z kulturą, której są twórcami dzięki lepiej pracującemu umysłowi – 
ma podłoże biologiczne i są zgodne z charakterystyką natury poszczególnych 
płci. Arystoteles zapoczątkował sposób ujmowania jednostki, jako tej, która musi 

60  F. Borzyszkowska-Sękowska, Być partnerem..., Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, War-
szawa 1988, s. 153.

61  Tamże, s. 162.
62  T. Hołówka (red.), Nikt nie rodzi się kobietą, Czytelnik, Warszawa 1982.
63  S. de Beauvoir, Druga płeć, Wydawnictwo Santorski & Co, Warszawa 2003, s. 299.
64  Tamże.
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ulec owemu naturalnemu determinizmowi, który znajduje odbicie w porządku 
patriarchalnego społeczeństwa. Stąd krytykę takiego myślenia, którego jednym 
z wątków może być np.: przekonanie o „naturalnej etymologii różnic” między ko-
bietami i mężczyznami, rozpoczyna autorka Drugiej płci65 – a tropem owym po-
dąża wybór tekstów w Nikt nie rodzi się kobietą. 

Procesem, który usiłują pokazać i przeanalizować feministki, jest „trening do 
bierności/kobiecości”, w którego efekcie wytrenowaną, nabytą w czasie socjali-
zacji „bierność” ocenia się jako wynik działań pośledniejszej, kobiecej „natury”. 
Niedowartościowanie (marginalizowanie ważności) tradycyjnie kobiecych zajęć, 
związanych z prowadzeniem domu i sprawowaniem opieki nad dziećmi, dopro-
wadza więc do tego, że „dziewczęta płacą [...] haracz: uczy się je upodobania do 
»typowo kobiecych« cech, funkcji i zadań a jednocześnie wpaja przekonanie, że 
mają one wartość drugorzędną”66. Stąd poczesną część w omawianym tomie zaj-
mują rozważania dotyczące owej natury/kultury, w którą kobiety są uwikłane, 
a – jak zauważa Hołówka – „z prac zamieszczonych w niniejszym zbiorze wyłania 
się obraz kobiet jako istot uwięzionych nie w »naturze« lecz w sieci społecznych 
oczekiwań, standardów i instrukcji; istot szantażowanych od dzieciństwa opinia-
mi, z którymi »wszyscy się godzą« i których »nie sposób zakwestionować«, sza-
moczących się wśród potocznych krętactw, racjonalizacji i pułapek myślowych”67. 
Stąd następną ważną kwestią omawianą w Nikt nie rodzi się kobietą jest włączenie 
„prac inspirowanych przez Ruch Wyzwolenia Kobiet [jako – przyp. N.K.] odświe-
żającego przyczynku do studiów nad anatomią i morfologią myślenia potoczne-
go”68, a „feministki spod znaku Women’s Lib należą do tego nurtu w intelektualnej 
historii ludzkości, który z najwyższą podejrzliwością traktuje wszystko, co wydaje 
się oczywiste, jasne i powszechnie przyjęte, a w powszednich dogmatach widzi 
– wzorem Bacona i Hume’a – nie tyle świadectwo »przyrodzonego światła umy-
słu«, co raczej »ucieleśnienie umysłowego lenistwa, wygórowanych pretensji, 

65  Rekonstruując polemicznie myśl Arystotelesa (zob. także część I niniejszej pracy), po-
wiada de Beauvoir, że „Arystoteles wyobrażał sobie, że zarodek powstaje przez spotkanie sper-
my z krwią menstruacyjną: w tej symbiozie kobieta dostarcza tylko biernego tworzywa, to 
pierwiastek męski jest siłą, aktywnością, ruchem, życiem” (tamże, s. 33). Myślenie Arystotelesa 
przetrwało do czasów nowożytnych i pobrzmiewa ono także w poglądach Hegla, który „uważał, 
że dwie płcie muszą się różnić: jedna ma być aktywna, druga pasywna” (tamże, s. 34). Hegel więc 
– pod wpływem myśli Arystotelesa – powiada, że „mężczyzna jest skutkiem tego rozróżnienia, 
elementem czynnym, kobieta zaś – biernym, ponieważ tkwi ona w swej nierozwiniętej jedno-
ści” (za Hegel, Filozofia natury, cz. III, oraz S. de Beauvoir, Druga płeć, s. 34).

66  T. Hołówka, Wstęp, [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, s. 19.
67  Tamże, s. 17.
68  Tamże, s. 12.



171Rozdział 6 • Działania kobiet w Polsce przed 1989 r.

łatwowierności i pobożnych życzeń«”69. Jednocześnie należy zaznaczyć, że jest 
to publikacja, do której po 1989 r. często się odwoływano, a więc wyznaczyła 
(zwłaszcza tekst H. Mayer Hacker Kobiety jako grupa mniejszościowa, do którego 
nawiązywała m.in. M. Fuszara czy H. Domański) kierunki refleksji feministycznej 
w transformującej się Polsce po 1989 r.

6.3.1. Przemilczane problemy kobiet w PRL

Danuta Markowska zauważa, że w latach 80. XX w. „chyba najlepiej orientujemy 
się w [problematyce – przyp. N.K.] awansu oświatowego kobiet i ich aktywizacji 
zawodowej oraz wpływie tych procesów na macierzyństwo, a także – w podda-
jących się socjologicznej obserwacji – sposobach godzenia roli rodzinnej z zawo-
dową”70. Przeglądając wyniki badań dotyczące kobiet, prowadzone w PRL, należy 
zgodzić się z przypuszczeniami Markowskiej, która wskazuje pewien niedostatek 
badawczy, odnoszący się do tego, jak zachodzące zmiany na polu pracy kobiet 
i ich edukacji wpływają na obyczajowość, jakie wywołują napięcia emocjonalne. 
Na fakt braku badań w tym obszarze zwracała już uwagę w latach 70. Magdale-
na Sokołowska, dla której „głównym źródłem wiedzy o obyczajach związanych 
z płcią pozostają prasa, kino, teatr i popularna piosenka”71. Stąd warto zastanowić 
się nad przemianą horyzontu oczekiwań bohaterek filmów popularnych, a tak-
że nad niejednokrotnie przerysowanymi filmowymi sylwetkami „nowoczesnych 
kobiet”, których postacie mogą trafnie ilustrować lęki, zrodzone przez zmianę 
ducha czasów. Przykładem może być nie tylko „kobieta pracująca”, która żadnej 
pracy się nie boi, postać z serialu Czterdziestolatek grana przez Irenę Kwiatkow-
ską, ale też Kasia (Ewa Błaszczyk), bohaterka serialu Zmiennicy, która jako zarad-
na kobieta bezskutecznie szuka pracy w przedsiębiorstwie taksówkowym, lecz 
przebrana za młodego mężczyznę „Mariana” – zostaje kierowcą taksówki, a jej 
fortelu nie rozszyfruje nikt: ani bliscy, ani koledzy z pracy. Jest to przykład o tyle 
przewrotny, że pokazuje, iż „fajnym facetem” może zostać – kobieca początkowo, 
lecz z czasem – zdeprymowana stosunkami społecznymi, kobieta.

W przypadku obu niezwykle popularnych seriali bohaterki są zdolne do kon-
kurowania z mężczyznami na rynku pracy, lecz ich, niezwykła ponoć u kobiet, 
samodzielność/innowacyjność w przezwyciężaniu ograniczeń budzą lęk w oto-
czeniu i sprawiają, że trudno zyskują aprobatę. 

69  Tamże, s. 8.
70  D. Markowska, Rola kobiety w polskiej rodzinie, [w:] Kobiety polskie, s. 184.
71  Tamże, s. 185.
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Można się więc zastanawiać, czy wymuszona przez uwarunkowania histo-
ryczne (wspomniana konieczność odbudowy powojennej kraju) powszechność 
kobiet na rynku pracy i ich jedynie postulowana przez władze komunistyczne 
ważność w sferze publicznej – obie wyprzedzające znacznie zmiany mentalności 
społeczeństwa – nie stały w sprzeczności z tradycyjnie ujmowaną pozycją i rolą 
kobiet w sferze prywatnej, a śmieszne wizerunki (np. kobiety pracującej) nie były 
dodatkowymi przeszkodami w faktycznej emancypacji kobiet. Przykładem takich 
sprzeczności może być niebudząca sympatii, a jednocześnie śmieszna w swych 
dążeniach „naczelnik gminy” grana przez Bożenę Dykiel w Wyjściu awaryjnym 
(reż. Roman Załuski, 1982). 

Pewnym znakiem tradycyjnej mentalności może być też scena ze wspomnia-
nego już serialu Zmiennicy, w której główni bohaterowie: Kasia i Jacek, poszukują 
„docenta”, którego wieźli taksówką. Nie wiedząc, gdzie mieszka, szukają „po omac-
ku” w całym bloku, a ku ich zdziwieniu pierwszy docent, na którego natykają się 
w swych poszukiwaniach – „docent J. Kwiatek” – okazuje się kobietą, która w do-
datku właśnie odkurza mieszkanie72. Ich zdziwienie wywołuje potoczne myślenie, 
w którym nie łączą się pojęcia: „docent” (najczęściej mężczyzna znaczony powa-
gą nauki) i „kobieta” (a więc „odkurzanie”). Problem był dostrzegany także przez 
same kobiety, bo jedna z rozmówczyń Borzyszkowskiej-Sękowskiej w wywiadzie 
zamieszczonym w Być partnerem..., Anna Staruszkiewicz, nagradzana wielokrotnie 
wychowawczyni Ochotniczego Hufca Pracy, powiada: „jak mówią obecność kobie-
ty łagodzi obyczaje, podnosi kulturę dnia codziennego. Jednocześnie jednak prze-
łożeni ostrzej oceniają kobietę [...] Błędy może popełniać każdy, kto pracuje, ale jeśli 
zrobi je kobieta, to wszyscy wiedzą dlaczego... »Bo to baba«”73. 

O wielu problemach można się także dowiedzieć z historii jedynej organiza-
cji kobiecej, mającej zabezpieczać interesy kobiet w PRL – Ligi Kobiet Polskich. 
Analizując jej działalność (i niepowodzenia), można, jak sądzę, wskazać zalążek 
współczesnych problemów kobiet w sferze publicznej. Jak zauważa Sławomira 
Walczewska, Liga Kobiet Polskich (LKP) nie może być ujmowana jako spadkobier-
czyni kobiecych organizacji przedwojennych, działających w Polsce, pomimo że 
wchłonęła większość z tych, które reaktywowały się po II wojnie światowej oraz 
„zapewniła sobie wyłączność na wszystkie inicjatywy kobiece i realizowała za-
danie [...] włączenia, a raczej wmanipulowania kobiet w przemiany ustrojowe”74. 
Przedwojenne założycielki wcześniejszej Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet,  
 

72  Zmiennicy, reż. S. Bareja, 1986, odc. 15. 
73  F. Borzyszkowska-Sękowska, Być partnerem..., s. 197.
74  S. Walczewska, Liga Kobiet – jedyna organizacja kobieca w PRL, „Pełnym Głosem” 1993, 

nr 1, http://www.efka.org.pl/index.php?action=p_art&ID=2.



173Rozdział 6 • Działania kobiet w Polsce przed 1989 r.

do której etosu usiłowała nawiązać peerelowska LKP, były zniechęcone jej nie-
demokratycznym charakterem, całkowicie podporządkowanym dyrektywom, 
odgórnie płynącym z Komitetu Centralnego PZPR. Projekt emancypacyjny, włą-
czony w szerszą perspektywę ideologii komunistycznej, nie nawiązywał do myśli 
międzywojnia, jednocześnie zgadzając się na politykę władz wobec kobiet „peł-
ną niekonsekwencji, niedomówień [...] propagowała ona aktywność zawodo-
wą kobiet, także w zawodach »męskich«, lecz nie zajmowała się sprawą kariery, 
równej płacy i obejmowania stanowisk kierowniczych przez kobiety. Popierała 
uczestnictwo kobiet w gremiach kierowniczych, ale nie faktyczny udział w spra-
wowaniu władzy: w parlamencie komunistycznym było wprawdzie ok. 20% ko-
biet, lecz w Komitecie Centralnym partii, który był faktycznym centrum decyzji 
politycznych, nie było ich wcale”75. 

Należy też podkreślić, że wizja socjalistycznego społeczeństwa wykluczała 
niekiedy poruszanie trudnych problemów kobiet, związanych ze sferą obyczajo-
wą: w poczet takich kwestii należałoby zaliczyć nie tylko alkoholizm i patologie, 
powodowane przez ludzi nadużywających alkoholu, którego skutki najczęściej 
dotykały kobiety i dzieci, ale także (powiązane z wcześniejszą kwestią) – wymie-
nianą przez Walczewską – opresja seksualna kobiet, powiązana z problemem 
gwałtów małżeńskich czy podwójnych standardów moralnych (osobno formu-
łowanych dla kobiet a osobno dla mężczyzn). Jedyną próbą obrony kobiet, która 
została ukarana przez władze, była próba reakcji LKP na to, co nazwano „akcją 
porządkowania miejsc pracy”, w efekcie której zwolniono 6 tysięcy kobiet. LKP 
próbowało organizować zwalniane kobiety w spółdzielnie pracy, co było poczy-
tane jako wyraz niesubordynacji organizacji kobiecej względem władzy. W jej 
następstwie LKP zostało zmarginalizowane, a w 1966 r. (być może w obawie, by 
nie stała się erzacem związków zawodowych) „musiała zaprzestać działalności 
w zakładach pracy i z dnia na dzień z organizacji dwumilionowej stała się 70-
tysięczną”76. Jednocześnie, mając już aspiracje związane jedynie z usprawnia-
niem działań kobiet, lawirujących między obowiązkami związanymi z pracą za-
wodową i prowadzeniem domu, zarzuciła jakiekolwiek choćby kwestionowanie 
tradycyjnego podziału pracy. Tym samym włączyła się w podtrzymywanie wizji 
czyniącej kobiety odpowiedzialnymi za opiekę nad dziećmi oraz prowadzenie 
domu. Pomijając dzieje tego, co nazywano „zachodnim” ruchem kobiet na ła-
mach „Naszej Pracy”, organu LKP, publikowano materiały bez nazwisk autorek (za 
to z dopiskiem „redaguje kolegium”) i propagowano przekonanie, że inicjator-
kami walki o sprawy kobiet były Wiera Zasulicz i Nadieżda Krupska. Dodatkowo 
pomijanie nazwisk autorek utwierdzało powszechne przekonanie o braku indy-

75  Tamże.
76  Tamże.
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widualistek w polskim ruchu kobiet. Należy zaznaczyć także, że zgodnie z kierun-
kami wyznaczonymi przez „mężczyzn u władzy” zasiadających w partii kobieta 
była bez jakiegokolwiek wahania obarczana powinnością poświęcenia, zarówno 
w środowisku domowym, jak i w pracy. 

Wyraźnie te wątki są eksponowane w tekście przemowy W. Jaruzelskiego, 
otwierającego konferencję z okazji Dnia Kobiet, zamieszczoną w tomie wyda-
nym z okazji jubileuszu 40-lecia PRL oraz LKP. Mówiąc o Polsce, umieszcza on 
„zrozumiałe/oczywiste” dla słuchaczek paralele, przekonując, że „jeśli mówimy 
o naszej ojczyźnie, to pragniemy ją widzieć jako wielką rodzinę [...] bowiem wła-
śnie w rodzinie, dzięki szczególnej roli kobiety spełniana jest służba i praca dla 
Polski”77. Dowodzi on, że nie powinno kobietom świtać nierozumne pytanie, dla-
czego to one mają się „poświęcać” na tym polu pracy, który jest najmniej doce-
nianym – choćby finansowo – zamiast budować dobro ojczyzny (i własną karierę) 
poza domem, realizując się w pracy zawodowej. Jednocześnie zaznaczało się, że 
„kobiety w socjalizmie uzyskały nie tylko formalne, ale i faktyczne równoupraw-
nienie. Jest jednak i ciężar tego równouprawnienia – znamy to i doceniamy”78. 
Jaruzelski wspomniał także o potrzebie wspólnego przezwyciężania problemów, 
na jakie napotykają kobiety oraz – tonem obietnicy – zdołał dodać, że „podję-
liśmy takie zobowiązania na niedawnym XV plenarnym posiedzeniu Komitetu 
Centralnego”79. Nie było więc żadnych nieporozumień między partią a LKP, nie 
było też zmiany na lepsze w rzeczywistości kobiet, borykających się z bolączka-
mi życia codziennego w ogarniętej kryzysem Polsce lat 80. Mogło to, jak myślę, 
zaciążyć na obserwowanej po 1989 r. niechęci czy nieufności kobiet do organizo-
wania się czy włączania w działania, mające na celu realizację dobra wspólnego 
w obrębie sfery publicznej. Co więcej – nieefektywność działań LKP oraz jej pod-
porządkowanie władzy komunistycznej – mogły sprawić, że postulaty związane 
z poprawą kondycji kobiet, próby wprowadzenia czegoś na kształt parytetów, 
by stymulować wzrost udziału kobiet w działaniach podejmowanych w obrębie 
sfery publicznej lub próby artykulacji postulatów wysuwanych przez organizacje 
kobiece, po 1989 r. kojarzone były jedynie z owym przebrzmiałym peerelowskim 
pustosłowiem, serwowanym regularnie z okazji Dnia Kobiet. 

Walczewska, analizując historię działań LKP, wskazuje, że niestety organizacja 
ta „przyczyniła się do zwiększenia bierności politycznej kobiet w Polsce i ich wy-
cofania się w prywatność [...], utożsamienia działaczki ruchu kobiecego z kobie-
tami działającymi w partiach komunistycznych i socjalistycznych [...] a efektem 

77  W. Jaruzelski, Szanowne Towarzyszki! Szanowne Panie!, [w:] Kobiety polskie, Książka i Wie-
dza, Warszawa 1986, s. 8.

78  Tamże, s. 9.
79  Tamże.
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45-letniego okresu jej istnienia, widocznym do dziś, jest bierność polityczna ko-
biet, ich niezdolność do organizowania się i do obrony swoich interesów grupo-
wych (casus ustawy antyaborcyjnej)”80. 

6.3.2. Zarzewie zmian? Obecność kobiet w „Solidarności” 
i brak solidarności z kobietami

Myślę, że obserwując polską rzeczywistość społeczną po 1989 r., można się „za-
stanawiać gdzie są kobiety [i jak to się stało, że – przyp. N.K.] demokratycznie, 
ale po cichu, wypchano je z nowego polis i odesłano z powrotem do domu”81. Za-
gadnienie to jest istotne dla każdego, kto zajmując się sferą publiczną, próbuje 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w polskiej sferze publicznej tak słabo arty-
kułowane są prokobiece postulaty i dlaczego, choćby ta niewielka grupa kobiet, 
której jakoś udało się zaistnieć w polskiej sferze publicznej, najczęściej dotknięta 
jest tym, co w literaturze nazywane jest gender blindness (niedowidzeniem pro-
blemów związanych z kulturową płcią)82.

Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania, należy sięgnąć do zaledwie kil-
ku publikacji odnoszących się do roli kobiet w wysiłku, który doprowadził do pol-
skiego przełomu w 1989 r. Do najważniejszych z nich należy z pewnością relacja 
Amerykanki Shany Penn Podziemie kobiet83 oraz Ewy Kondratowicz Szminka na 

80  S. Walczewska, Liga Kobiet – jedyna organizacja kobieca w PRL, „Pełnym Głosem” 1993, 
nr 1, http://www.efka.org.pl/index.php?action=p_art&ID=2.

81  E. Matynia, Demokracja performatywna, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej, Wrocław 2008, s. 143.

82  Taką ślepotę na sprawy kulturowej płci wskazać można nie tylko w bieżących wypowie-
dziach publicznych czy komentarzach politycznych, ale także odnaleźć ją można w opracowa-
niach historycznych, których autorami bywają nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. Dobrym przy-
kładem należącym do tego typu publikacji jest pozycja J. Jankowskiej, Portrety niedokończone. 
Rozmowy z twórcami Solidarności 1980–1984, Biblioteka Więzi, Warszawa 2003. Autorka w wy-
wiadach skoncentrowała się – jak większość polskich badaczy – na „najważniejszych” osobach, 
do których zaliczyła: B. Borusewicza, H. Gwiazdę, T. Mazowieckiego, B. Lisa, M. Jurczyka, J. Ku-
ronia, K. Modzelewskiego, A. Celińskiego, J. Rulewskiego, G. Pałkę, W. Frasyniuka, J. Pałubickie-
go, Z. Romaszewskiego, J. Onyszkiewicza, Z. Bujaka. W tym obszernym dziele, napisanym przez 
kobietę, na żadną z kobiet działających w Solidarności miejsce się nie znalazło. O ważności dla 
ruchu feministycznego pamięci o kobietach i odnalezieniu dla nich miejsca w relacjach histo-
rycznych piszę więcej w części poświęconej francuskiej Drugiej Fali feminizmu. 

83  Książka napisana przez Amerykankę, której oryginalny tytuł National Secret: The Women 
who Brought Democracy to Poland (Sekret narodowy: kobiety, które przyniosły demokrację Polsce) 
zdaje się lepiej oddawać charakter publikacji niż tytuł spolszczony, gdyż pojęcie „podziemie 
kobiet”, poza skojarzeniami z walką np. podczas II wojny światowej, może w sposób dość łatwy 
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sztandarze. O książce Penn Maria Janion pisze, że „jest to książka cudzoziemki. Nie 
tai ona swej amerykańskości: przeciwnie – stale ją uwydatnia, zestawiając bardzo 
dobitnie różnice, ale i pewne zbieżności demokracji już ustanowionej i codzien-
nie praktykowanej oraz demokracji dopiero się rodzącej”84. Wcześniejsza publi-
kacja Kondratowicz to zbiór swobodnych wywiadów z kobietami, które w latach 
80. tworzyły opozycję. Obie książki łączy to, co Janion nazywa „metodą prywatnej 
historii oralnej”85 – zarówno amerykańska feministka Shana Penn, jak i polska femi-
nistka Kondratowicz – próbują szukać odpowiedzi na pytania: „gdzie są kobiety So-
lidarności?”, „dlaczego nikt (ani one same) nie upomniały się o wywalczoną u boku 
mężczyzn władzę?” oraz dlaczego w Polsce tzw. kwestia kobiet (od lat na świecie 
włączana w szersze zagadnienie praw człowieka, o które wszak walczyła opozycja 
w komunistycznej Polsce) jest traktowana w oderwaniu od zagadnień, związanych 
z prawami człowieka i marginalizowana. Myślę, że podobne kwestie mogą trapić 
wszystkich tych, którzy zadają sobie pytania: skąd bierze się mizoginizm polskiej 
sfery publicznej, przebierany niekiedy w lepiej wyglądającą „donkiszoterię” wobec 
„pań’86 czy pogodzenie się tych kobiet, które są aktywne w sferze publicznej z fak-

kojarzyć się z „podziemiem” kobiet, które robią coś nie tylko nielegalnego, ale i nieakceptowa-
nego społecznie. W przypadku zaś współczesnej polskiej sfery publicznej pojęcie „podziemie” 
pojawia się chyba najczęściej w utrwalonym związku frazeologicznym, „podziemie aborcyjne”. 

84  M. Janion, Amerykanka w Polsce, [w:] S. Penn, Podziemie kobiet, Rosner & Wspólnicy, War-
szawa 2003, s. 5.

85  Tamże.
86  Jej objawów warto szukać w sytuacjach, w których – z braku innych argumentów na-

tury merytorycznej lub dla odwrócenia uwagi publiczności – ponoć zagrożony honor „szano-
wanych” kobiet wymaga obrony. Przykładem może być sejmowe wystąpienie wiceminister 
pracy i polityki społecznej (7 XI 2008) Agnieszki Chłoń-Domińczak, którą potraktowano – za 
sprawą zaawansowanej ciąży – jako dowód tchórzostwa premiera Tuska, „który się za nią cho-
wał”. Postawa i słowa samej wiceminister, że nie potrzebuje ochrony szarmanckich posłów PiS 
czy Andrzeja Dudy z Kancelarii Prezydenta RP, lecz ich uwagi dla projektu reformy dotyczące-
go emerytur pomostowych, nad którym pracowała i który właśnie przybliża – były szokujące. 
Dlaczego? Bo przeczyły temu, co zdawało się (zwłaszcza w zaawansowanej ciąży!) oczywiste, 
że kobieta „w sposób naturalny” jest przede wszystkim matką. Chłoń-Domińczak, nie chcąc, by 
jej kobiecość (i przyszłe macierzyństwo) przysłaniało jej publiczną rolę – wiceminister biorącej 
udział w dyskusji sejmowej poświęconej projektowi przygotowanej przez nią ustawy – była 
zaprzeczeniem „natury” kobiety (wynaturzeniem?), a na to wszak szarmanccy posłowie PiS nie 
mogli pozwolić. Stało się też jej życie prywatne (macierzyństwo) przyczynkiem do kpin z jako-
ści pracy w MPiPS, gdy w programie Warto rozmawiać prowadzący J. Pospieszalski stwierdził, 
że decydując się na trzecie dziecko, Pani Minister wyraża własną nieufność względem przygo-
towywanych przez nią zmian w systemie emerytalnym, bo – jak ponoć powszechnie wiadomo 
– dzieci są pewniejszym zabezpieczeniem spokojnej starości rodziców niż niewydolny system 
zabezpieczeń społecznych. Zob. E. Winnicka, Wierzę, że muszę, „Polityka”, 10 XI 2008 http://www.
polityka.pl/kraj/273282,1,wierze-ze-musze.read.
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tem, że jest ich tak niewiele. Kobiety obecne w polskiej sferze publicznej są zajęte 
„ukrywaniem swej politycznej inności” – zwanej niekiedy kobiecością – i nie po-
ruszają kwestii związanych z próbami zwiększenia udziału kobiet w sprawowaniu 
władzy, a w obronie przed zarzutem „bycia feministką/ekstremistką’87 pielęgnują 
gender blindness. 

6.3.3. Dwie opowieści o obecności kobiet w sferze publicznej 
solidarnościowej opozycji lat 80. 

W dwudziestolecie obchodów wydarzeń Okrągłego Stołu ożywiła się debata, 
dotycząca oceny i tego, czym był sam Okrągły Stół: „zgniłym kompromisem” 
czy „karnawałem demokracji’88. Można też – zgadzając się z Michnikiem – po-
wiedzieć, że Okrągły Stół był „najbardziej romantyczną operacją polityczną 
w polskiej historii XX wieku”89. Takie ujęcie jednocześnie wpisuje owo wydarze-
nie w długą listę wydarzeń, zaliczanych do najważniejszych w polskiej historii, 
z którego chwały i obchodów upamiętniających to wydarzenie – jednocześnie 
utwierdzających pewne sposoby historycznych interpretacji, tworzących pa-
mięć zbiorową – wykluczone są kobiety. Nie dziwi to, jeśli pamiętamy słowa 
Marii Janion, która powiada, że „w polskiej kulturze romantycznej i postroman-
tycznej (a jej przejawem stała się też Solidarność w latach 1981–1982 oraz w sta-
nie wojennym) bardzo silnie zaznaczało się oddziaływanie mitu heroicznego. 
W jego centrum, otoczony nimbem wielkości i piękności, znajduje się męski 
bohater – rycerz, żołnierz, bojownik, niezłomny więzień, wódz”90. Wydaje się, 
że kobiety uwewnętrzniły męskie prawo do rezerwacji nimbu romantycznego, 
bo – jak wynika z relacji Penn – wiele z nich prezentuje stanowisko podobne 
do tego, jakie zasygnalizowała Anka Grupińska91, postulująca także w imieniu 

87  Zob. Wypowiedź Anny Walentynowicz o feministkach, że to „te które zabijają dzieci” za 
E. Kondratowicz, Szminka na sztandarze, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001, s. 75. (w przypisie 
dolnym 17).

88  Zob. E. Matynia, Demokracja performatywna oraz T.G. Ash, Polska rewolucja. Solidarność 
1980–1981, Res Publica, Warszawa 1990. 

89  http://fakty.interia.pl/raport/20-lat-okraglego-stolu/aktualnosci/news/ to-sie-w-pale-
nie-miescilo-w-zadnej-pale,1254878,5823 (pobrane 6 II 2009).

90  M. Janion, Amerykanka w Polsce, s. 7.
91  A. Grupińska była „polską przewodniczką” S. Penn, która prowadziła ją po transformują-

cej się polskiej rzeczywistości działaczek Solidarności, których nazwiska i zasługi powoli stawały 
się zapominane. Z nimi to Penn prowadziła wywiady, już po Okrągłym Stole, w wolnej Polsce. 
Obchody dwudziestolecia Okrągłego Stołu dowiodły, że zapoczątkowany wtedy proces „zapo-
minania” i usuwania kobiet przebiegł bez zakłóceń i doprowadził do całkowitej nieobecności 
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innych działaczek solidarnościowej opozycji: „nie rób z nas bohaterek roman-
tycznych. Patrz na nas”92. 

Być może nie do końca przemyślane życzenie – wypływające prawdopodob-
nie ze skromności, do której polskie kobiety są tradycyjnie „trenowane” – ziściło 
się i romantyczny nimb, który w Polsce zapewnia chwałę i utrwala miejsce w pa-
mięci zbiorowej, ominął kobiety działające w „Solidarności”. 

Projektami, które mogą dopełnić/wzbogacić pamięć o wydarzeniach, prowa-
dzących w Polsce do upadku komunizmu oraz przypomnieć ich uczestniczki, wy-
pełniając luki w oficjalnej historii, zapisanej na kartach podręczników, wymienia-
jących z reguły jedynie kilka nazwisk mężczyzn – przywódców są książki Shany 
Penn (2003) i Ewy Kondratowicz (2001)93. 

W Podziemiu kobiet kanwą – tak jak w książce Kondratowicz – są rozmowy z ko-
bietami, biorącymi udział w tworzeniu demokratycznej opozycji, jednak wzbo-
gacone są o informacje dotyczące tego, kim są kobiety, z którymi prowadzone 
są rozmowy. Dodatkowo wpleciono w tekst informacje dotyczące chronologii 
wypadków oraz interpretację słów bohaterek i znaczenie wydarzeń prowadzone 
z (konsekwentnie) feministycznej perspektywy. Jak pisze Penn, polityka i jej zwy-
czajowi bohaterowie: mężczyźni w czasach podziemnej działalności zdelegalizo-
wanej Solidarności byli zmuszeni przenieść swą działalność polityczną do sfery 
prywatnej, najczęściej prywatnych domów, czyli tradycyjnej przestrzeni kobiet. 

Kobiecemu zaangażowaniu w konspirację sprzyjało to, że w czasie komuni-
zmu – pomimo postulowanej równości – były one niewidoczne dla władz PRL. 
One, niewidzialne publicznie i stąd niedostrzegane przez władze, lecz zadomo-
wione w sferze prywatnej, zapewniały ukrywającym się mężczyznom schronie-
nie, aprowizację, tworzyły „agory” wymiany wolnych myśli („Tygodnik Mazow-
sze”), możliwość publikowania i kontaktu ze światem – zyskując wiele satysfakcji, 
czując się w końcu docenione, po prostu ważne. Dlatego można się zgodzić 
z tym, że „podziemie zrobiło dużo dobrego dla kobiet, a one zrobiły dużo do-
brego dla podziemia [...] [a – przyp. N.K.] działając w podziemiu wykroczyły poza 
normę kulturową”94 i zaangażowały się, jednocześnie nie opuszczając domostw, 

kobiet – współtworzących Solidarność, wspierających mężczyzn w walce o wolność – w czasie 
obchodów dwudziestej rocznicy tego wydarzenia. 

92  S. Penn, Podziemie kobiet, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2003, s. 23.
93  Warto przypomnieć nazwiska kobiet, z którymi rozmawia Kondratowicz. Są to m.in. Ewa 

Kubasiewicz-Houèe – skazana na 10 lat, najwyższy(!) spośród wyroków wydanych na opozy-
cjonistów w 1981 r., Helena Łuczywo, Ewa Milewicz, Joanna Duda-Gwiazda, Joanna Szczęsna... 
I wiele innych. Wielką szkodą dla tej publikacji zdaje się być to, że uprzedzenia względem „fe-
ministek” – a tak była postrzegana Kondratowicz – sprawiły, że Anna Walentynowicz wycofała 
zgodę na publikację przeprowadzonego z nią wywiadu. 

94  S. Penn, Podziemie kobiet, s. 153.
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w poczynania związane z polityką, dyskusjami dotyczącymi konceptualizacji do-
bra wspólnego, źródeł patologii PRL..., czyli to, co warunkowało „pojawianie się” 
asocjacyjnej (zob. koncepcja Benhabib w części I niniejszej pracy) sfery publicz-
nej. Lecz, jak pisze Penn – być może z powodu efemeryczności asocjacyjnej sfery 
publicznej – po odzyskaniu wolności, po 1989 r., nie uczyniło to kobiet ani bar-
dziej widzialnymi, ani bardziej równymi uczestnikami polskiej sfery publicznej. 
A wszak, jak zaznacza B. Labuda, „kobiety wzięły na siebie różne zadania, zwią-
zane z podziemną działalnością po to, by utrzymać przy życiu mit robotniczych 
przywódców, »gwiazdorów« konspiracji”95. Niewidoczność kobiet – w roli konspi-
ratorek – sprzyjała im i między innymi dlatego stały się one idealnymi organiza-
torkami podziemia. Kobiety w owej niewidzialnej konspiracji były bardzo dobre, 
a sama strategia, której cechą podstawową była niewidzialność, niezwykle sku-
teczna... „nawet za bardzo skuteczna. Mężczyźni okryli się chwałą a rolę kobiet 
przemilczano”96. 

Jak się okazuje, podziemna ważność działalności kobiet w Solidarności była 
tylko czasową, karnawałową97, zmianą ról: kobiety na krótką chwilę poczuły, że są 
ważne i – pomimo działania w sferze domowej – miały wrażenie funkcjonowania 
w asocjacyjnej (pojawiającej się) sferze publicznej. 

Zarówno Podziemie kobiet, jak i Szminka na sztandarze, na sposób sobie wła-
ściwy (Penn – uporządkowany i feminizujący, Kondratowicz – przejawiający się 
w swobodnych, niekiedy lekko chaotycznych rozmowach) realizują to, czego nie-
zbywalność podkreśla Izabela Filipiak, która zauważa, że „nie odzyskując prawa 
do własnej historii nie istniejemy. Nie opowiadając własnej historii, skazujemy 
nie tylko siebie na nieistnienie”98. Przekonanie – przyświecające wielu, nie tylko 
Ewie Kondratowicz – o istnieniu pewnej „ogólnej” pamięci i potrzebie znalezienia 
jedynie miejsca w historii dla „nieobecnych” w niej kobiet jest też powodem, dla 

95  Tamże, s. 44.
96  Tamże.
97  Koncepcję karnawałowej obecności kobiet w sferze publicznej podkreśla w swej książce 

Elżbieta Matynia (Demokracja performatywna, s. 55.), która czerpie inspirację z toposu karna-
wału zawartego w M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza 
i renesansu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975. W tym ujęciu karnawał jest czasem, gdy „dół 
rządzi górą, a na placu publicznym króluje nie król a błazen [...] zadziorny, mówiący prostym 
językiem robotnik, a dokładniej – bezrobotny elektryk” – można dodać – otoczony, niepolitycz-
nymi ze swej natury (więc śmiesznymi w kontekście wydarzeń politycznych) kobietami. Topos 
ten ożywa także u T.G. Asha w Polska rewolucja. Solidarność 1980–1981, Res Publica, Warszawa 
1990, który pisze o tym, jak „przez godzinę jeździł (Wałęsa) po stoczni na elektrycznym wózku, 
otoczony z jednej strony przez posągową Annę Walentynowicz i dziewczęcą Ewę Ostrowską 
z drugiej strony. Był to jakiś niezwykły pojazd karnawałowy”. Cyt. za E. Kondratowicz, Szminka 
na sztandarze, s. 214.

98  E. Kondratowicz, Szminka na sztandarze, s. 5.
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którego warto analizować wydarzenia z różnych perspektyw i jak najpełniej opi-
sywać naszą najnowszą historię. Warto to robić także po to, by znaleźć możliwe 
odpowiedzi na pytania – podobne do tego, które stawia m.in. Maria Janion, gdy 
pyta, jak to się stało, że „prawa kobiet znalazły się poza prawami, o które walczyła 
Solidarność. Energia obywatelska kobiet została stłumiona a nawet odrzucona  
[a – przyp. N.K.] demokracja w Polsce okazała się demokracją rodzaju męskie-
go”99. Po zwycięstwie, jaki odniosła także dzięki wysiłkowi kobiet, demokratycz-
na opozycja po 1989 r. w Polsce, kobiety działające w podziemiu wolnościowym 
pozostały same tam, gdzie ich miejsce: w pozbawionej znaczenia politycznego 
sferze zacisza domowego, w nadal niewidocznej prywatności. To mężczyźni, już 
jako bohaterowie walki o wolność, opuścili cień sfery domowej oikos, by realizo-
wać swe plany, ambicje, zamiary, urzeczywistniać ideały w sferze polis. Karnawał 
– czas zaburzonego porządku, który dał kobietom szansę zaistnienia publicznie 
istotnego – skończył się i okazało się, że wkład kobiet w wysiłek wolnościowy 
tylko temporalnie wydobył je z prywatności, tylko na czas, gdy były potrzebne 
ojczyźnie i walczącym mężczyznom, których wspierały. Niestety wśród przywód-
ców ruchu solidarnościowego nie znalazł się polityk, który – jak Józef Piłsudski 
w II Rzeczpospolitej – prowadziłby dialog z myślą feministyczną (co było zasługą 
Aleksandry Szczerbińskiej), kierującą uwagę na walkę o prawa kobiet.

99  M. Janion, Amerykanka w Polsce, s. 9.



Rozdział 7

Pytanie o miejsce i rolę kobiet w polskiej sferze 
publicznej po 1989 r. 

Przemiany, które zostały ukoronowane zmianą systemu sprawowania rządów za 
sprawą wyborów w czerwcu 1989 r., potoczyły się tak, że kobietom nie udało się 
zyskać większego wpływu na kształt polityki, nowego prawa czy treści dyskur-
sów publicznych. Wydaje się, że w obliczu wyzwań oraz koniecznych zmian na 
niwie sprawowania władzy, prawa czy znajdującej się w stanie permanentnego 
kryzysu gospodarki – kwestie postulatów kobiet i ich problemy nie miały odpo-
wiedniego ciężaru gatunkowego, nie licowały z duchem czasu i zachodzących 
zmian. Należy podkreślić, że choć kobiety walczyły wraz z mężczyznami1 i mia-
ły zasługi w walce o wolność, to zarówno w trakcie obrad Okrągłego Stołu, jak 
i w formujących się szeregach nowej, demokratycznej władzy były nieomal nie-
obecne – być może to właśnie zaowocowało pewnym systematycznym pomija-
niem kwestii ważnych dla kobiet oraz spowodowało obcość kobiet w tworzącym 
się na początku lat 90. etosie zmian.

Z perspektywy dwóch dekad można przyjąć, że kobiety III Rzeczpospolitej 
w większości uwewnętrzniły powszechne po 1989 r. przekonanie, że najpierw 
trzeba się zająć naprawdę „ważnymi” kwestiami: przekształceniami gospodarczy-
mi, kryzysem ekonomicznym, kreowaniem nowego porządku państwowego oraz 
wieloma sporami natury ideologicznej, partyjnej czy związanymi ze sposobami 
interpretacji historii najnowszej, zanim przyjdzie czas na realizację kwestii postu-
lowanych przez kobiety. Wśród owych „ważnych” spraw nie znalazły się jednak 
kwestie związane z zabezpieczeniem praw kobiet, które na wielu polach stały 
się przymusowymi „sponsorkami transformacji”, płacącymi często wysoką cenę 
przemian: większego bezrobocia kobiet, pominięcia w reprezentacji politycznej, 

1  Wystarczy wspomnieć takie nazwiska, jak Grażyna (Gaja) Kuroń oraz inne, mniej znane 
kobiety (Joanna Lenartowicz, pobita podczas demonstracji 3 III 1981 r., zmarła 5 III 1981 r., Jo-
anna Drogowska, zmarła 31 VIII 1983 r. czy ośmioletnia Edyta Hnat, zastrzelona przypadkowo 
przez żołnierza 29 III 1984 r.), które przypłaciły życiem walkę o wolność z władzą komunistyczną 
w Polsce. 
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„oszczędności/usprawnień” czynionych ich kosztem i kosztem dzieci, za które to 
kobiety głównie są odpowiedzialne (np.: likwidacja funduszu alimentacyjnego, 
kolejne próby reform systemu zdrowia, kulejące dofinansowanie edukacji) czy 
problemami z zabezpieczeniem praw reprodukcyjnych2. 

Pojęcie prawa reprodukcyjnego odnosi się do definicji zdrowia reprodukcyj-
nego, które rozumiane jest jako „stan dobrego samopoczucia w aspekcie fizycz-
nym, psychicznym i społecznym, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagań 
[...] zdrowie reprodukcyjne oznacza zatem, że ludzie mogą prowadzić satysfak-
cjonujące i bezpieczne życie seksualne oraz że mają zdolność do reprodukcji, 
jak również swobodę decydowania czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci”3. Definicja 
zdrowia reprodukcyjnego mówi także o potrzebie edukacji seksualnej, dostę-
pie do bezpiecznych, skutecznych, przystępnych finansowo metod planowa-
nia rodziny, co najczęściej związane jest z częściową lub całościową refundacją 
kosztów przez państwo, które ma – ze względu na zabezpieczenie praw repro-
dukcyjnych kobiet, należących do szerzej pojmowanych praw człowieka – uła-
twiać dostęp do środków antykoncepcyjnych. Co ważne, prawa reprodukcyjne 
odnoszą się nie tylko do antykoncepcji, ale także do usług służby zdrowia, za-
pewniających kobietom bezpieczną ciążę i poród, a parom zabezpieczenie szans 
na posiadanie potomstwa4. Na przykładzie tej prostej definicji – funkcjonującej 
od 1995 r. – która powinna wyznaczać najbardziej ogólne standardy, widać, z jak 
wieloma problemami muszą borykać się kobiety w Polsce: i nie chodzi tu tylko 
o antykoncepcję czy aborcję, ale też o powszechne praktyki opłacania lekarzy 
w celu zabezpieczenia sobie właściwej opieki podczas porodu, kwestii związanej 
z prawem do znieczulenia w czasie porodu, za które przyszłe mamy muszą pła-
cić same, bo NFZ nie refunduje szpitalom jego kosztów czy też niemrawe próby 
uregulowania prawnego, dotyczącego zapłodnienia metodą in vitro. Większość 
problemów i potrzeb kobiet związanych z edukacją, zdrowiem czy opieką nad 
dziećmi pozostaje nierozwiązana, bo podobno „kraj na dorobku” nie może sobie 
pozwolić na ich zaspokojenie. 

Można powiedzieć, że jedyną sprawą, wracającą wielokrotnie w dyskursach, 
tworzących polską sferę publiczną po 1989 r., która ogniskowała uwagę opinii 
publicznej na sprawach związanych z sytuacją kobiet, była kwestia aborcji. Jed-

2  „Dobre zdrowie jest istotnym warunkiem produktywnego i dającego satysfakcję życia 
a prawo wszystkich kobiet do kontrolowania wszelkich aspektów swojego życia, w szczególno-
ści zaś własnej płodności, stanowi podstawę do ich u-mocnienia (ang. empowerment)”, artykuł 
92 Platformy Działania, Pekin 1995. Zob. http://www.federa.org.pl/publikacje/mat_info/zdrrep.
htm. 

3  Dokument końcowy IV Światowej Konferencji W Sprawie Kobiet, artykuł 94 Platformy 
Działania, Pekin 1995, http://www.federa.org.pl/publikacje/mat_info/zdrrep.htm.

4  Tamże.
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nakże badaczki dyskursu toczącego się wokół aborcji twierdzą, że pomija on 
często – w ujęciu tzw. obrońców życia5 – podmiotowość kobiety, koncentrując 
się bardziej na nienarodzonym dziecku, a dyskursy tworzone były głównie przez 
różne autorytety, które prowadziły spory jakby „ponad” głowami kobiet6. Jedno-
cześnie do spraw związanych z aborcją (prawem do niej, jej moralnym wydźwię-
kiem, prawomocności podejmowanych decyzji) są też wielokroć redukowane 
kwestie innych postulatów, formułowanych przez organizacje kobiece oraz ini-
cjatyw zmierzających do zwiększenia obecności kobiet w sferze publicznej. Do-
brym przykładem marginalizowania wagi postulatów kobiet, wykraczających 
poza elektryzującą opinię publiczną, media i polityków sprawę aborcji, może być 
dyskusja, a następnie odrzucenie (w pierwszym czytaniu!) ustawy o równym sta-
tusie kobiet i mężczyzn czy też mała uwaga poświęcona kwestiom zmian prawa, 
sprzyjającym równouprawnieniu płci w przedakcesyjnych dążeniach, dostoso-
wujących prawo polskie do wymogów Unii Europejskiej.

Wiele racji ma więc Harriet Bradley, która powiada, że „płeć musi być rozpatry-
wana w kontekście politycznym [gdyż – przyp. N.K.] relacje płci są relacjami wła-
dzy podobnie jak inne przejawy dynamiki społecznej”7. Analizując naturę władzy, 
sięga ona do teorii zarówno M. Foucaulta, dla którego „kluczowymi aspektami 
sprawowania władzy było [...] wykorzystywanie dyskursów stanowiących wcie-

5  Można powiedzieć, że feministki przegrały w Polsce wojnę o język w debacie publicznej, 
toczącej się wokół problemu aborcji. Feministki w niej nazywane są „zwolenniczkami aborcji”, 
które występują przeciw „obrońcom życia” (pro life). Poza tym, że trudno stanąć po stronie „zwo-
lenniczek aborcji” przeciw – heroicznie brzmiącej opcji „obrony życia” – to należy nadmienić, że 
obie nazwy wydają się nietrafione. Trudno nazwać „obrońcą życia” kogoś, kto chce zmusić ko-
bietę do – niekiedy – narażenia własnego zdrowia i życia i której ze względu na zły stan zdrowia 
prawo do aborcji przysługuje, ale nie jest ona w stanie go wyegzekwować (w obronie własnego 
zdrowia i życia), bo pod naciskiem „obrońców życia” lekarze oraz szpitale zasłaniają się „klauzulą 
sumienia” (przypadek Alicji Tysiąc). Jednocześnie feministki nie są „zwolenniczkami aborcji” – 
bo tak jak i „obrońcy życia” – zgadzają się z tym, że jest to rozwiązanie złe, po które sięga się 
w tragicznej ostateczności. Dlatego – zdając sobie sprawę z moralnego ciężaru decyzji o aborcji 
– uważają, że ich liczbę można ograniczyć (lub nawet zniwelować) za sprawą odpowiedniej 
edukacji seksualnej, opieki zdrowotnej połączonej z dostępem do subwencjonowanych przez 
państwo (ergo tanich) środków antykoncepcyjnych. Stąd najlepszym określeniem feministek 
w debacie aborcyjnej, proponowanym między innymi przez K. Szczukę w Milczeniu owieczek, 
wydaje się pro choice (za wyborem) tego, czy i kiedy kobieta chce mieć dziecko. 

6  Doskonałą analizę zjawiska aborcji w ujęciu historycznym (czym była, dzieje penalizacji 
aborcji), społecznym (co robić, by do niej nie dochodziło, edukacja seksualna, refundacje środ-
ków antykoncepcyjnych, analiza argumentów i sposobów działalności ruchów pro life i pro cho-
ice), jak i kulturowym (analiza mało znanych dzieł G. Zapolskiej Kaśka Kariatyda, S. Żeromskiego 
Dzieje grzechu czy T. Boya-Żeleńskiego Piekła kobiet) zamieszcza K. Szczuka, Milczenie owieczek 
czyli rzecz o aborcji, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2004.

7  H. Bradley, Płeć, Sic!, Warszawa 2008, s. 221.
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lenie pewnych idei podmiotów ludzkich i ich manifestacja w szeregu technik 
dyscyplinujących”8, jak i Pierre’a Bourdieu9, rozwijającego marksowską teorię ka-
pitału – rozróżniając obok kapitału ekonomicznego także społeczny, kulturowy 
i symboliczny – wzbogacając to wątkami myśli A. Giddensa, który „omawia wła-
dzę w kategoriach reguł i środków, które mogą wykorzystywać grupy i jednostki, 
by osiągnąć swoje cele”10. Bradley dowodzi, że mężczyźni to „grupa obejmująca 
swą kontrolą najbardziej kluczowe zasoby władzy: władzę fizyczną [...], władzę 
pozycyjną (zajmowanie stanowisk połączone z podejmowaniem decyzji i auto-
rytetem), władzę ekonomiczną (większe zasoby zarówno w zakresie przychodu, 
jak i majątku) oraz władzę symboliczną (władza nadawania znaczeń w dyskur-
sach i systemach wyobrażeń)”11. Analizując sytuację kobiet w obszarach władzy, 
wyznaczonych przez Bradley, chciałabym zaznaczyć, że trzy z nich, tj. władza 
pozycyjna, ekonomiczna i symboliczna – zdecydowanie odnoszą się do tego, 
jak postrzegane są kobiety w sferze publicznej, zaś władza fizyczna – bywa po-
strzegana tradycyjnie w świetle koncepcji Arystotelesa czy Hannah Arendt (zob. 
Część I niniejszej pracy), jako odnosząca się do funkcjonowania w sferze prywat-
nej oikos, która tylko czasami ma także pewien wpływ na wydarzenia w obrębie 
sfery publicznej12. 

8  Tamże, s. 223.
9  Zob. P. Bourdieu, Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 2005.
10  H. Bradley, Płeć, s. 224.
11  Tamże, s. 225.
12  Dobrym przykładem ukazującym znaczenie siły fizycznej dla rozstrzygnięć w obrębie 

sfery publicznej było śledzenie przebiegu protestu pielęgniarek w czerwcu 2007 r., kiedy to zde-
sperowane niemożnością podjęcia dialogu w sprawie reformy służby zdrowia i podwyżki płac 
z rządem PiS, zorganizowały pod kancelarią premiera tzw. białe miasteczko. Owo „białe mia-
steczko” składało się z namiotów, w których mieszkały przybyłe z różnych krańców Polski pro-
testujące. W ciągu dnia w namiotach darmowo odbywały się badania (pomiar ciśnienia, wagi, 
cholesterolu) przechodniów i tych, którzy przyszli, by je wspomóc w proteście. Władze jednak 
nie były zainteresowane dialogiem z kobietami, które koczowały na zewnątrz (i co najwyżej 
„utrudniały” komunikację lub grupowo powodowały monotonny hałas, uderzając plastikową 
butelką o butelkę) aż do momentu, kiedy ich strajk postanowiły wesprzeć związki zawodowe 
m.in. górników i hutników. Realne zagrożenie siłą fizyczną, mających przybyć rozeźlonych męż-
czyzn, którzy mieliby wspomóc protest pielęgniarek (często własnych żon, córek czy matek) 
spowodowało nagły przypływ przychylności władz i rozpoczęcie rozmów z protestującymi. Bia-
łe miasteczko było zorganizowane w dniach 19 VI–5 VII 2007 r. „Górnicy, hutnicy, nauczyciele, 
kierowcy i technicy wsparli (w piątek 6 VII 2007) miasteczko i razem pikietują pod kancelarią 
premiera”, http://www.oska.org.pl/ index.php?option=com_content&task=view&id=570&Ite-
mid=1 (pobrane 9 III 2009).
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7.1. Nierówności w kluczowych obszarach władzy w Polsce 
po 1989 r. 

Myślę, że obszary władzy, jakie wyznaczyła Hariett Bradley, tj.: władza pozycyj-
na, symboliczna i ekonomiczna w amalgamacie polskiej rzeczywistości, zdają 
się przenikać, stąd trudno jest jednoznacznie rozgraniczyć obszary poszczegól-
nych rodzajów władzy. Przykładem może być władza symboliczna i pozycyjna: 
wszak należy mieć zabezpieczoną „wysoką” pozycję (polityk, poseł, przedstawi-
ciel władz lokalnych, kościelnych, człowiek powiązany z mediami), by mieć szan-
sę – głównie poprzez media, których ważność dla wytworzenia się krytycznej 
publiczności, jako niezbędnego elementu sfery publicznej, podkreślał Habermas 
(zob. Część I) – by mieć wpływ na władzę symboliczną. Jednocześnie władza 
ekonomiczna, która często współgra ze światopoglądami czy sympatiami po-
litycznymi osób podejmujących decyzje biznesowe ma wpływ – także poprzez 
media – na obszar władzy symbolicznej. Ową nierozdzielność obszarów władzy: 
symbolicznej, ekonomicznej i pozycyjnej można pokazać na przykładzie analizy 
dyskursu medialnego dotyczącego seksafery w Samoobronie RP oraz na (skróto-
wo prezentowanych)13 wynikach badań medialnego obrazu kampanii wyborczej 
do Parlamentu Europejskiego w 2004 r., które ilustrują słabsze pozycje kobiet 
i mniejszą rolę, jaką odgrywają one w polskiej sferze publicznej po 1989 r. Sygna-
ły nierówności w obszarze władzy pozycyjnej między mężczyznami i kobietami 
mogą potwierdzać nie tylko wyniki wyborcze – i to na arenie narodowej, ale tak-
że na arenie ponadnarodowej (zob. badania poświęcone reprezentacji medialnej 
kandydatek, podczas kampanii wyborczej do PE, 2004 oraz dalsze strony niniej-
szej części) – ale także analizy prowadzone na gruncie ekonomii, która zajmuje 
się m.in. kwestiami zatrudnienia kobiet i mężczyzn, skalą bezrobocia, wskaźnika-
mi aktywności ekonomicznej etc. 

Władza ekonomiczna. Kobiety na gruncie transformującej się ekonomii opi-
sywane są w polskim piśmiennictwie ekonomicznym głównie w kategoriach 
pomocowych (polityka społeczna14) lub przy okazji monografii problemów: do-

13  Badania te zostały szerzej omówione także w artykule N. Krzyżanowskiej, O nierówności 
płci w sferze publicznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004, [w:] M.G. Woź-
niak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006. 

14  O sytuacji w schroniskach dla bezdomnych kobiet i samotnych matek pisze M. Okoński, 
Siostra Małgorzata na cenzurowanym, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 2, s. 4. O proteście bez-
domnych kobiet we Wrocławiu traktuje artykuł E. Nowakowskiej, Baby z wozu, „Polityka” 2000, 
nr 25, s. 32–34. Szerzej zaś o bezdomności kobiet pisze A. Białas, Zjawisko bezdomności kobiet 
w ujęciu teorii psychologicznych, „Auxilium Sociale” 2003, nr 2, s. 30–61.
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brym przykładem jest tu wspomniane wcześniej bezrobocie, na które kobiety 
w Polsce były szczególnie narażone15. Dopiero od niedawna zaczęto doceniać 
wagę zasobów, którymi dysponują kobiety. Duży wpływ na zachodzące prze-
miany oraz wspomaganie zatrudniania i przedsiębiorczość kobiet stymulowany 
jest akcjami Europejskiego Funduszu Społecznego, który wiele uwagi zwraca na 
sytuację kobiet w krajach poakcesyjnych. Na teoretyczne dowartościowanie ko-
biet wpływ miał także rozwój koncepcji Pierre’a Bourdieu, dotyczący rozczłon-
kowania tego, co dla Marksa było po prostu kapitałem, konotowanym jedno-
znacznie z wartościami natury czysto ekonomicznej, na wielości kapitałów m.in.: 
społeczny, ludzki, intelektualny, kulturowy16. Postrzeganie wielości rodzajów 
kapitału sprawia, że kobiety, choć dysponują mniejszym kapitałem finansowym 
i w związku z tym mają wciąż mniejsze zdolności kredytowe, mogą aktywizo-
wać inne zasoby powiązane z kapitałem intelektualnym (kobiety wszak częściej 
legitymują się wyższym wykształceniem) czy społecznym (definiowanym jako 
zasób związany z tzw. sieciami społecznymi). Kobiety też często postrzegane 
są jako osoby dysponujące lepszymi zdolnościami komunikacyjnymi17, empatią 
i większą otwartością na negocjacje, kontakt z klientem etc. – czyli dysponują 
zasobami z zakresu tzw. miękkich umiejętności18. Zachodzące zmiany, które nie-
jako dowartościowują umiejętności kobiet, wymuszone są tym, co jest często 
nazywane społeczeństwem opartym na wiedzy19, nowym podejściem do kwestii 
ekonomicznych20 oraz kiełkującą świadomością, zwłaszcza tych, którzy zajmują 
się projektowaniem wydatków z pieniędzy publicznych, kwestii związanych ze 
„z-gender-owanym budżetem” (gendered budget), która to świadomość jest wy- 
 

15  Zob. B. Kalinowska-Nawrotek, Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnic-
two Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.

16  Bourdieu oraz inni reprezentanci tzw. nowej socjologii ekonomicznej nie bez przyczy-
ny zapożyczają jedno z najbardziej znanych pojęć ekonomii, tj. kapitał, który rozumieć można, 
mówiąc najprościej, jako „określoną sumę wartości przynoszącą wartość dodatkową” (Mała 
encyklopedia ekonomii, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1974, s. 336). Zob. P. Bourdieu, 
Zaproszenia do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

17  N. Krzyżanowska, Komunikacja jako warunek kapitału społecznego, [w:] H. Januszek (red.), 
Kapitał społeczny. Aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe AE Poznań”, nr 42, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.

18  Zob. G. Krzyminiewska, Techniki negocjacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Po-
znań 2007.

19  Fukuyama zauważa, że współcześnie najistotniejszą cechą gospodarki opartej na wie-
dzy (knowledge based economy) jest to, że „istota kapitału zawiera się nie tyle w narzędziach, fa-
brykach i maszynach, ile w wiedzy i umiejętności ludzi”. F. Fukuyama, Zaufanie, kapitał społeczny 
a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997, s. 20.

20  A. Dijkstra, J. Plantega (red.), Ekonomia i płeć, GWP, Gdańsk 2003.
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nikiem m.in. „treningu” na szkoleniach, prowadzonych m.in. przez takie organi-
zacje, jak NEWW21. 

Jedną z najbardziej znanych polskich badaczek, zajmującą się zagadnienia-
mi związanymi z funkcjonowaniem kobiet na rynku pracy, tym jak widzą swo-
je szanse, ale i gdzie kryją się przeszkody w odnoszeniu sukcesu zawodowego 
przez Polki, jest Ewa Lisowska22. Badając zjawisko przedsiębiorczości, wskazuje 
na wielość przeszkód, wyrastających przed polskim przedsiębiorcą. Do owych 
przeszkód zalicza: bariery edukacyjne (brak wiedzy, jak zakładać, prowadzić i roz-
wijać własną firmę, zbyt szybko zmieniające się przepisy oraz zbyt wysoką cenę 
szkoleń), bariery ekonomiczne (do nich Lisowska zalicza obciążenia podatkowe, 
które są w Polsce szczególnie dotkliwe, obciążenia wynikające z wysokich skła-
dek ZUS oraz trudności w pozyskaniu kapitału na działalność), bariery instytucjo-
nalne (są to wszelkiego typu, zbyt w Polsce liczne formalności, których musi do-
pełnić przedsiębiorca, małą wydolność systemu sądowniczego, etc.) oraz bariery 
społeczne. Owe bariery społeczne – porównując przedsiębiorczość kobiet i męż-
czyzn w Polsce po 1989 r. – dotyczą jednak głównie kobiet. Lisowska pisze, że ba-
riery społeczne należy rozumieć jako „kulturowo uwarunkowane stereotypy, we-
dług których kobieta najlepiej się spełnia poprzez małżeństwo i macierzyństwo, 
a więc jej naturalnym miejscem jest rodzina i dom [...] Stereotypy te towarzyszą 
kobiecie w procesie socjalizacji w domu i w szkole, a w następstwie kształtują 
niską samoocenę u kobiet, która stanowi barierę w byciu przedsiębiorczą”23. Ana-
liza przygotowanego przez nią raportu Przedsiębiorczość kobiet w Polsce jest tym 
ciekawsza, że pokazuje pewne mechanizmy, które sterują przedsiębiorczością 
kobiet w Polsce i decydują o władzy ekonomicznej Polek. 

21  Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska jest partnerem polskim międzynaro-
dowej organizacji pozarządowej Network of East West Women, działającego w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej oraz na terenach byłego Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczo-
nych. Organizacja ta zajmuje się wspieraniem ruchów obywatelskich i niezależnych organizacji 
kobiecych oraz ma na celu pomoc i wsparcie kobiet, które chcą mieć większy wpływ na politykę 
(np.: zwiększenie reprezentacji kobiet wśród rozpoczynającej się kampanii do Parlamentu Euro-
pejskiego w 2009) http://www.neww.org.pl/pl/about/misja/0.html.

22  Ewa Lisowska jest wykładowczynią Szkoły Głównej Handlowej, jednocześnie założy-
cielką i prezeską Europejskiego Forum Kobiet (1993–2006), stowarzyszenia zrzeszającego wła-
ścicielki i kobiety zarządzające firmami. Jako pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej 
zajmuje się problemami kobiet na rynku pracy, kobiecymi stylami zarządzania oraz barierami 
przedsiębiorczości kobiet. Redaktor naczelna założonego przez siebie czasopisma interneto-
wego „Kobieta i biznes”, wydawanego w wersji polskiej i angielskiej. 

23  E. Lisowska, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, [w:] Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: 
czy kobiety straciły na transformacji?, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką 
Region Europy i Azji Środkowej Banku Światowego, Raport Nr 29205, 15 marca 2004, s. 57. 
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Władza pozycyjna. Władza polityczna jest najważniejszym składnikiem wła-
dzy pozycyjnej i się w niej zawiera. Oprócz polityki do władzy pozycyjnej należy 
zaliczyć obszar władzy, związanej z administracją państwową oraz kluczowe sta-
nowiska w państwie, np.: w spółkach zależnych od skarbu państwa (przykład: 
członkowie rady nadzorczej, a także obsada stanowiska prezesa PKN Orlen, zmie-
nia się w rytmie wyborów parlamentarnych). Tak więc, w przypadku Polski, intuicje 
Bradley odnośnie do tego, co nazywa ona władzą pozycyjną, można traktować 
jako emanację władzy politycznej. Wydaje się, że cechą dojrzalszej demokracji 
będzie zmniejszenie ważności władzy politycznej w obszarze władzy pozycyjnej. 
Obecnie jednak władza pozycyjna w Polsce najczęściej wiąże się ze sferą polity-
ki, dlatego warto zauważyć, że „w europejskiej tradycji politycznej homo politicus 
nigdy nie oznaczał kobiet”24. Stąd, jeśli chodzi o reprezentację kobiet w sferze po-
lityki, najbardziej znaczącej dla pojęcia władzy pozycyjnej, to warto pamiętać, 
że także w Polsce nie ma tradycji, która ośmielałaby ewentualne kandydatki do 
walki o mandat poselski czy do funkcji związanych z politycznym reprezento-
waniem kraju za granicą. Przyglądając się powojennej historii obecności kobiet, 
warto pamiętać, że w latach 1952–1997 reprezentacja kobiet w parlamencie wy-
nosi średnio 14,3%. Największy udział kobiet w parlamencie (23%) miał miejsce 
podczas 8. kadencji w latach 1980–1985, najmniejszy zaś w 2. kadencji w latach 
1956–1961. Duży spadek (7%) udziału kobiet w parlamencie można było zauwa-
żyć również po pierwszych wolnych wyborach, podczas 10. kadencji (1989–1991), 
kobiety stanowiły jedynie 13% składu parlamentu. Stąd można wyprowadzić 
wniosek, że (znając historię Polski) „udział kobiet w parlamencie zmniejsza się 
gwałtownie wówczas, gdy parlament zyskuje rzeczywistą władzę [...] W latach, 
w których wydawało się, że parlament uzyskuje rzeczywistą władzę, nadaną mu 
w konstytucji (1956), lub gdy rzeczywiście władzę taką uzyskał (1989) udział ko-
biet w parlamencie bardzo wyraźnie spadał”25. Jednocześnie należy stwierdzić, że 
nowa arena dostępna dla polskich polityków po akcesji naszego kraju do Unii Eu-
ropejskiej, postrzegana jako intratna finansowo i prestiżowa, stała się kolejnym, 
„eksportowym” obszarem, charakteryzujących polską sferę publiczną, nierówno-
ści pomiędzy kobietami i mężczyznami. 

Nierówności w obszarze polityki przekładają się na władzę pozycyjną, czego 
przejawem może być turbulentna historia stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. 

24  M. Bobako, Pomiędzy postmodernizmem a Oświeceniem, (pobrane 11 II 2005). http://
www.recyklingidei.pl/bobako_feminizm_w_filozofii_pomiedzy_postmodernizmem_oswiece-
niem. Problem wykluczenia kobiet z tradycji myśli politycznej i samej koncepcji polityczności 
zob. S. Benhabib, Situating the Self. Gender, Community and Postmodernism in Contemporary 
Ethics, Routledge, New York 1992.

25  M. Fuszara, Udział kobiet we władzy, [w:] Kobiety w Polsce w latach 90., s. 2–3. http://www.
babiniec.multinet,com.pl (pobrane 20 III 2008). 



189Rozdział 7 • Pytanie o miejsce i rolę kobiet...

Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Urząd ustanowiony w 2001 r. m.in. z powo-
du wymogów przedakcesyjnych, które Unia Europejska stawiała Polsce, pełnią 
w randze ministra I. Jaruga-Nowacka, a potem M. Środa. Za rządów PiS w 2005 r. 
– już po wejściu Polski do UE, gdy polityczna poprawność26 stała się zbędna – 
nazwa stanowiska została rozszerzona o „rodzinę” (jako nieodłączny element 
świata kobiety) i brzmiała „Departament ds. Kobiet, Rodziny, i Przeciwdziałania 
Dyskryminacji” w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Na jego czele stanęła 
podsekretarz stanu J. Kluzik-Rostkowska27. Wybrany w 2007 r. rząd koalicji PO – 
PSL zlikwidował „Departament ds. Kobiet, Rodziny, i Przeciwdziałania Dyskrymi-
nacji”, lecz – oskarżany o to, że jest liberalny jedynie w kwestiach ekonomicznych 
– w przeddzień Dnia Kobiet, 7 III 2008 r., powołał Elżbietę Radziszewską na stano-
wisko Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania28. Minister Radziszewska, 
z wykształcenia lekarz medycyny, większość czasu poszukiwała definicji pojęcia 
„dyskryminacja” i tejże „dyskryminacji w ogóle” (słowa Pani Minister w programie 

26  Polityczną poprawność rozumiem, za M. Środą, jako „etykietę XXI w., za którą stoją po-
ważne moralne i demokratyczne racje”. Zob. Być kobietą. Porozumienie ponad mężczyznami, 
J. Podgórska (wywiad z M. Środą), „Polityka”, 8 I 2008, nr 1 (2485), s. 76. 

27  Kluzik-Rostkowska działała w trudnej sytuacji: poprzez podporządkowanie tradycjona-
listycznej wizji świata społecznego i roli kobiety – matki, którą promował PiS, była krytykowana 
przez feministki czujące, że ich głos stał się mniej słyszalny niż za czasów minister Środy i Jarugi- 
-Nowackiej (przejawiało się to w lekceważeniu przez MPiPS opinii wszystkich organizacji poza-
rządowych, w tym także feministycznych). Jednocześnie, za werwę i obronę praw niektórych 
kobiet (choćby tylko matek) Kluzik-Rostkowska bywała ostro krytykowana przez środowiska 
prawicowe. Przykładem takiej krytyki może być wypowiedź Anny Skopińskiej, z „Polskiego Fo-
rum Rodziny”, przytaczana na łamach „Naszego Dziennika”, która postulowała odwołanie „Klu-
zik-Rostkowskiej, byłej dziennikarki, z pasją udzielającej wywiadów, w których głosi poglądy 
liberalne a nawet zbliżone do feministycznych” („Nasz Dziennik”, 5 XII 2006, s. 1, 4). Wtóruje 
jej Dariusz Kłeczek, przewodniczący „Polskiego Forum Rodziny”, oceniający, że „dotychczasowe 
działania pani Kluzik-Rostkowskiej są nad wyraz skromne a jej postępowanie cechuje feminizm 
liberalny” (tamże, s. 4.). 

28  Za E. Radziszewska, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, ma już zakres obowiązków, 
artykuł z dnia 27 IV 2008 r. Do zadań E. Radziszewskiej należy „realizowanie polityki rządu 
w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności ze 
względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy po-
lityczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny”, http://www.oska.org.pl/index.
php?option=com_content&task=view&id=736&Itemid=420. Minister Radziszewska była ostro 
krytykowana: M. Środa zarzucała Pani Minister, że nie ma pojęcia, co dzieje się w środowiskach 
kobiecych, że nie nawiązała żadnych kontaktów z organizacjami pozarządowymi, a „jedyną 
medialnie słyszalną deklaracją była taka, że ona nie jest Kaszpirowskim i nie może się zająć 
wszystkim. W związku z tym nie zajmuje się niczym”. W tym samym artykule Kluzik-Rostkowska, 
usprawiedliwiając częściowo Panią Minister, powiada, że to nie jej wina, bo nie wyposażono Ra-
dziszewskiej ani w ludzi, ani w budżet. SLD: za co Radziszewska bierze pieniądze, 29 I 2009, http://
www.dziennik.pl/polityka/article307864/sld_za_co_radziszewska_bierze_pieniądze_.html. 
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T. Lisa, Co z tą Polską z dnia 2 II 2009 r.) i nie miała zamiaru angażować się w po-
maganie jedynie kobietom.

Można więc powiedzieć, że zakres władzy pozycyjnej kobiet wyznaczony jest 
dwiema ustawami: przyjętą tzw. ustawą antyaborcyjną (Ustawa o planowaniu ro-
dziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży) 
i nieprzyjętą ustawą o równym statusie kobiet i mężczyzn. O ustawie antyaborcyj-
nej można powiedzieć, że „praktyka jest jeszcze surowsza niż ustawa, gdyż lekarze 
w szpitalach – powołując się na klauzulę sumienia – odmawiają nawet wykony-
wania zabiegów przewidzianych w obowiązującej ustawie”29, zaś nieprzyjęta usta-
wa sprawia, że nadal „w wielu dziedzinach szanse kobiet są znacznie mniejsze niż 
szanse mężczyzn [...] [a] kobiety napotykają zarówno na bezpośrednią, jak i po-
średnią dyskryminację i, że – mimo deklaracji a nawet zapisów konstytucyjnych – 
istniejące instytucje i procedury nie chronią praw [kobiet] w sposób skuteczny”30. 
Jednocześnie warto zauważyć, że poparcie posłów, mierzone liczbą zebranych 
podpisów pod kolejnymi wersjami ustawy równościowej, której projekty były 
przygotowywane przez kobiece organizacje pozarządowe i polskie feministki, 
było coraz mniejsze. W 1996 r. projekt wniesiony przez Parlamentarną Grupę Ko-
biet31 uzyskał poparcie 160 posłów, w roku 1997 (po poprawkach proponowanych 
przez parlamentarzystów) 120, zaś w 1998 r. uzyskał poparcie jedynie od 7132 po-
słów. Można więc zauważyć postępującą marginalizację problematyki równości 
płci i coraz mniejszy wpływ kobiet – z Parlamentarnej Grupy Kobiet, jak i z organi-
zacji pozarządowych – na prace Sejmu i kształt prawodawstwa polskiego. 

29  List stu, 4 II 2002 http://www.zgapa.pl/zgapedia/List_Stu_Kobiet.html.
30   M. Fuszara, E. Zielińska, Krótka acz zawiła historia ustawy równościowej, [w:] Prawa czło-

wieka prawami kobiet, „Biuletyn Ośki” 1998, nr 4, s. 12.
31  Parlamentarna Grupa Kobiet powstała w 1991 r., lecz już w „parlamencie wybranym 

w 1989 r. pojawiły się inicjatywy zorganizowania parlamentarnej grupy kobiet, zarówno wśród 
kobiet wywodzących się z partii i ugrupowań postkomunistycznych (środowiska Parlamentar-
nego Klubu Lewicy Demokratycznej) jak i mających swe korzenie w Solidarności (środowisko 
Parlamentarnego Klubu Unii Demokratycznej)”. Zob. R. Siemińska (red.), Płeć wybory władza, 
Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005, s. 176. Było to pewne „nawiązanie do Komitetu Wy-
borczego Kobiet Postępowych, który zawiązał się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. i wydawał pismo »Kobieta w Sejmie«” warto podkreślić, że w 1989 r. wstąpiło do niego 
2/3 wybranych posłanek, lecz w 1991 r. już mniej, bo tylko 1/3. W Deklaracji PGK z 8 XI 1993 r. 
czytamy, że „My, niżej podpisane parlamentarzystki polskie należące do różnych klubów poli-
tycznych Sejmu i Senatu, tworzymy PGK, pragnąc działać wspólnie, ponad podziałami politycz-
nymi w imię interesów i praw kobiet w Polsce. Kobiety, mimo iż stanowią większość obywateli 
naszego kraju, żyją na marginesie spraw publicznych państwa [...] a naszym celem jest ochrona 
interesów kobiet w tworzącym się ustawodawstwie polskim oraz umacnianie pozycji kobiet 
w życiu politycznym i społecznym kraju”. Tamże, s. 177. 

32  M. Fuszara, E. Zielińska, Krótka acz zawiła historia ustawy równościowej, s. 12.
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Całości obrazu zaś dopełnia tzw. ustawa parytetowa33 (będąca w zasadzie 
ustawą wprowadzającą kwoty) ustalająca wymóg zamieszczenia 35% kobiet na 
listach wyborczych przez wszystkie zarejestrowane komitety wyborcze. Dlaczego 
35%, a nie mniej czy więcej – trudno orzec. Tropem przy szukaniu satysfakcjonu-
jącej odpowiedzi może być artykuł, który ukazał się w czasie kampanii wyborczej 
do samorządu lokalnego, zatytułowany Partie kobiet nie biorą34, w którym Renata 
Grochal pisze, że „na listach PO i PiS do samorządów jest niewiele więcej kobiet 
niż cztery lata temu. Trochę lepiej jest w SLD. Ale i tu kobiety skarżą się, że były 
spychane na gorsze miejsca przez mężczyzn”. W publikacji tej podkreśla się także, 
że udział kobiet wśród kandydujących na najniższym szczeblu władzy, która to 
władza ponoć jest domeną kobiet, kształtuje się na listach powiązanych z par-
tiami koalicji rządzącej odpowiednio na poziomie 31,4% (PO) i 27,5% (PSL), zaś 
na listach opozycyjnego PiS było 30% kobiet. Można powiedzieć, że to ok. 2–3% 
zwiększenie liczby kobiet wśród kandydatek nie może satysfakcjonować po nie-
omal 2 latach bardzo aktywnego działania wielu środowisk kobiecych na rzecz 
parytetu płci. Dowodzi to też, że nie wystarczy mówić o potrzebie parytetu, bo 
choćby nawet najlepiej uargumentowany wywód może przegrać z „logiką” pro-
cesów politycznych35. Stąd też ustawa parytetowa dzięki temu, że jest nieprecy-
zyjna i „dostosowana” do praktyk polskiej sfery publicznej w zasadzie niczego nie 
zmieni: kobiety nadal będą umieszczane na dalszych miejscach list wyborczych, 
które nie zapewniają dostępu do środków finansowych, umożliwiających pełne 
wykorzystanie kapitału kobiet, co prawdopodobnie nie zaowocuje ani znacznym 
zwiększeniem reprezentacji kobiet w gremiach politycznych, ani większą słyszal-
nością postulatów kobiecych w polskiej sferze publicznej. 

Wspólną cechą sytuacji kobiet w obszarze władzy pozycyjnej (a więc także po-
lityki) i władzy ekonomicznej (sfery gospodarowania) wydaje się to, że w momen-
tach zawirowań w świecie porządku tworzonego wszak głównie przez mężczyzn 
– tworzy się luka, którą mogą wykorzystywać kobiety. Widać to zarówno w ich zaan-
gażowaniu w działalność podziemia solidarnościowego lat 80., następnie w ener-
gicznych działaniach protestacyjnych przeciw ustawie antyaborcyjnej (1993), jak 
i w sektorze gospodarki rynkowej tworzącej się po 1989 r. Lisowska zauważa, że „na 
samym początku transformacji (lata 1989–1992) dynamika przyrostu liczby kobiet, 

33  O wielości problemów związanych z konceptualizacją parytetu w kontekście teorii 
i praktyki demokratycznej, a także analizę argumentów antyparytetowych zob. N. Krzyżanow-
ska, Wokół koncepcji demokracji. Parytet płci w świetle polskiego dyskursu prasowego, „Studia So-
cjologiczne” 2012, nr 1, s. 199–223.

34  R. Grochal, Partie kobiet nie biorą, „Gazeta Wyborcza”, 5 XI 2010. http://wyborcza.
pl/1,75478,8609110,Partie_kobiet_nie_biora.html.

35  M. Iwański, Bycie zającem to męski sport. Dlaczego partie boją się parytetów, http://www.
feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=930.
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pracujących na własny rachunek poza rolnictwem była wyższa od dynamiki przy-
rostu mężczyzn przedsiębiorców [jednak, gdy sytuacja polityczna się ustabilizowa-
ła, także w ekonomii nastał »naturalny/tradycyjny« porządek społeczny i – przyp. 
N.K.] w dwóch następnych latach (1993–1994) tendencja ta uległa odwróceniu”36. 
Podobnie zmniejszenie ważności ekonomicznej kobiet można zauważyć, analizu-
jąc liczbę pracowników zatrudnianych przez kobiety przedsiębiorców. Lisowska 
wskazuje, że „liczba pracowników zatrudnianych przez kobiety w ich przedsiębior-
stwach wynosiła przeciętnie w 2002 r. ok. 5 osób (przez mężczyzn blisko 9 osób). 
Dwa lata wcześniej kobiety i mężczyźni zatrudniali przeciętnie zbliżoną liczbę pra-
cowników: odpowiednio: 5,30 i 6,57 a dane dla roku 1998 wskazywały, że kobiety 
zatrudniały przeciętnie więcej osób niż mężczyźni (odpowiednio: 10,5 oraz 8,61)”37. 
I choć w roku 2002 „37% wszystkich przedsiębiorców stanowiły kobiety – to jeden 
z najwyższych wskaźników zanotowanych w Europie”38, to należy zaznaczyć, że 
„samozatrudnienie w przypadku kobiet jest częściej niż w przypadku mężczyzn 
wymuszone”39. Oznacza to, że kobiety nie zawsze dobrowolnie biorą na siebie ryzy-
ko prowadzenia działalności gospodarczej. Sytuację pewnego przymusu zdaje się 
też potwierdzać sylwetka polskiej przedsiębiorczyni, która jest „przeważnie kobietą 
w wieku 45 lub więcej lat, zamężną, mającą jedno lub dwoje odchowanych dzieci 
oraz wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w sektorze państwowym”40. 
Można to, tak jak Ewa Lisowska i inne, tłumaczyć (optymistycznie), że w ten sposób 
kobiety w Polsce omijają to, co nazywa się „szklanym sufitem”, czyli „przeszkody, 
na jakie napotykają kobiety pełniące funkcje kierownicze: wyrażenie to symbolizu-
je »widoczność awansu przy równoczesnej jego nieosiągalności«”41 – lecz można 
spojrzeć na to w sposób mniej optymistyczny: kobiety w wieku 45 lat i więcej czę-
sto po prostu mają największe problemy ze znalezieniem pracy42. W ich przypad-

36  E. Lisowska, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, s. 48.
37  Tamże, s. 50.
38  Tamże, s. 47.
39  Tamże, s. 55.
40  Tamże, s. 51.
41  B. Budzowska, Bariery i ograniczenia karier kobiet – wyniki badań nad zjawiskiem „szkla-

nego sufitu”, [w:] Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, 
Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej 
Banku Światowego, Raport Nr 29205, 15 marca 2004, s. 70 oraz M. Strykowska, Kobiety w zarzą-
dzaniu. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania pełnienia przez kobiety funkcji menadżerskich, 
[w:] J. Miluska, E. Pakszys (red.), Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i histo-
rii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995, s. 49 czy A. Titkow, (red.), Szklany sufit. Bariery 
i ograniczenia karier kobiet, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

42  Często kobiety w tym wieku wracają do pracy po przerwach spowodowanych bądź 
złym stanem zdrowia i rentą, bądź przedłużającym się czasem opieki nad dziećmi w postaci 
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ku jest trudniej dwojako: startując, muszą konkurować na rynku z ludźmi młod-
szymi, którzy być może lepiej radzą sobie z nowymi rozwiązaniami technicznymi 
czy z cenioną obecnie znajomością języków obcych, a jednocześnie mają większe 
trudności ze znalezieniem środków na sfinansowanie planów biznesowych: w tym 
obszarze można powiedzieć, że nakładają się ograniczenia wypływające z płci oraz 
z wieku (ang.: sexism – czyli dyskryminacja ze względu na płeć z ageism-em – dys-
kryminacją ze względu na wiek43), tworząc to, co nazywamy zwielokrotnioną dys-
kryminacją (multiple discrimination).

Władza symboliczna, choć niezwykle istotna, jest jednocześnie transparent-
na i przejawia się w mocy nadawania znaczeń zarówno w dyskursach, jak i syste-
mach wyobrażeń. W dalszej części pracy na przykładzie prezentowanych badań, 
dotyczących reprezentacji kobiet w mediach podczas kampanii wyborczej do 
Parlamentu Europejskiego (2004) oraz w badaniach dyskursu medialnego toczą-
cego się wokół tzw. seksafery w Samoobronie RP (2006), w którym ważną rolę 
pełniły wątki związane z miejscem i rolami kobiet w polskim społeczeństwie, sta-
ram się ukazać, jak niewielkim wpływem dysponują kobiety w Polsce na to, jak 
rozumiemy/definiujemy/oceniamy, do czego mają one prawo, co „powinny”, a co 
jest im „obce”. Dodatkowo myślę, że można wykazać ową niewielką obecność ko-
biet w obszarze władzy symbolicznej także na innych przykładach, jak się wydaje 
znaczących dla tego, jak kobiety, ich rola i miejsce są postrzegane we współcze-
snej Polsce. Do takich kluczowych kwestii, które po 1989 r. wyznaczyły optykę, 
w której ujmuje się sytuację i problemy kobiet, zaliczyć można wprowadzenie 
ustawy antyaborcyjnej w Polsce oraz odrzucenie już w pierwszym czytaniu usta-
wy o równym statusie kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. 
Obie sprawy różniły się zasięgiem medialnego rozgłosu: sprawa ustawy abor-
cyjnej zmobilizowała kobiety – być może na fali euforii transformacyjnej – do 
walki (zbieranie podpisów pod protestem, demonstracje środowisk kobiecych44), 

urlopów bezpłatnych następujących po urlopach wychowawczych. Kobiety te często także są 
zwalniane: w latach 90. przekształcenia społeczne i polityczne sprawiły, że wiele kobiet w tym 
wieku, pracujących w sektorze państwowym, doświadczyło bezrobocia (nie tylko pracownice 
upadających zakładów produkcyjnych, ale też wiele przedszkolanek z zamykanych przedszkoli 
czy urzędniczek z zamykanych instytucji np.: branżowych kas chorych).

43  Kobiety, nawet te młode, traktowane są przez banki często jako klienci obciążeni więk-
szym ryzykiem. Ryzyko kobiety kredytobiorcy wzrasta wraz z wiekiem (zagrożenia spowodo-
wane pogorszeniem się stanu zdrowia), co związane jest z krótszym możliwym okresem kredy-
towania, wynikającym z krótszego czasu pracy kobiet. Praktykę różnicowania pod względem 
płci podejścia do indywidualnych kredytobiorców stosował np. Bank Ochrony Środowiska.

44  Wanda Nowicka pisze, że „ustawa antyaborcyjna została wprowadzona w Polsce 
w 1993 r. przy dużych naciskach ze strony Kościoła rzymskokatolickiego po blisko czterech 
latach nieustannych dyskusji parlamentarnych nad kilkunastoma kolejno zgłaszanymi projek-
tami”. Należy pamiętać także, że podejmowano nieudane próby (w 1994 i 1996 r.) jej zliberali-
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która nie doczekała się żadnego odzewu ze strony władz wolnej Polski, co zdaje 
się oduczyło kobiety jakiegokolwiek zaangażowania w to, co dzieje się w obsza-
rze demokratycznej, polskiej sfery publicznej. Kobiety polskie nauczyły się dość 
szybko – jeśli nie liczyć niewielkich, „niewyuczalnych” grup polskich feministek, 
skupionych w ośrodkach gender studies i organizacjach kobiecych: Ośka, eFka, 
Porozumienie Kobiet 8 Marca etc. – tego, że władza jest nie dla nich, oraz tego, że 
dla tych, którzy sprawują władzę, one i ich zdanie się nie liczą. Dlatego też trudno 
się dziwić, że kobiety w Polsce, nie czując się równoprawnymi uczestnikami ży-
cia publicznego, nie angażują się w większym stopniu w wydarzenia w obrębie 
sfery publicznej: nikt nie lubi być nieustannie utwierdzany we własnej nieważ-
ności. Stąd odrzucenie projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn45 

zowania. Przedstawiając historię działalności Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, 
której Nowicka przewodniczy, wspomina ona, że organizacja ta „opracowała wiele raportów 
adresowanych do władz polskich (1994, 1997, 2000) oraz międzynarodowych instytucji zaj-
mujących się prawami człowieka (2000)” oraz, że Federacja brała udział w zorganizowaniu wi-
zyty statku Langenord, wynajętego przez holenderską organizację „Kobiety na Falach” (Wła-
dysławowo, 22 VI 2003). Było to jedno z najgłośniejszych wydarzeń, szeroko relacjonowanych 
w mediach, które spolaryzowało opinię publiczną i uaktywniło (w niespotykanej wcześniej 
intensywności) organizacje prawicowe, takie jak Młodzież Wszechpolska, oraz nagłośniło na-
zwiska posłów: P. Bosaka i R. Strąka – jako głównych obrońców życia w Polsce. Zob. W. Nowicka, 
Starania o liberalizację ustawy antyaborcyjnej 1993–2005, http://www.federa.org.pl/publikacje/
mat_info/Federacja-liberalizacja-prawa.doc. Jednocześnie warto podkreślić, że każde wydarze-
nie relacjonowane medialnie w sprawie aborcji sprawia, że zwolennicy ruchów pro choice i ich 
oponenci pro life usztywniają się na swoich pozycjach. Dobrym przykładem jest tzw. sprawa 
14 letniej Agaty z Lublina (nastolatkę tak nazwały media w związku z tym, że jej prawdziwe 
imię było nieznane). Na stronie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) znalazł się list 
otwarty, nawołujący do obrony „czternastoletniej matki” oraz to, że „na podziw zasługuje ich 
[obrońców – przyp. N.K.] pokorna postawa [...] [a] przeraża znieczulica osób, które tak łatwo 
skazały młodziutką dziewczynę na traumę aborcji”. Apel podpisało 17 osób, w tym 13 mężczyzn 
(m.in. P. Babiarz, W. Cejrowski, J. Pospieszalski, M. Lorenc...). Każdy z sygnatariuszy wymienio-
ny z nazwiska i imienia oraz wykonywanego zawodu, np. Małgorzata Ostrowska-Królikowska 
– aktorka, Natalia Niemen – piosenkarka, Bogusław Kania – biznesmen. Przewaga mężczyzn 
i brak „zwykłych ludzi” (sprzedawca, nauczyciel, pracownik biurowy) może świadczyć o tym, że 
akcja ta była pomyślana także jako wydarzenie ze świata celebrytów, mających moc nadawa-
nia znaczenia, bo jeśli aktor, biznesmen i dziennikarz tak myślą, to – jak uczą gazety o życiu 
sław – muszą mieć rację. Jednocześnie PFROŻ co jakiś czas próbuje nakłonić władze polskie do 
zabrania głosu na forum organizacji międzynarodowych w sprawie obrony nienarodzonych. 
Dobrym przykładem jest Apel do Prezydenta RP – prof. Lecha Kaczyńskiego i Premiera D. Tuska 
w sprawie przyjęcia światowego moratorium zakazującego aborcji (1–2 III 2008), który miałby 
być zaprezentowany na forum ONZ, http://www.prolife.com.pl/serwis/pass.php?strona=_ac-
tionnewsczytnik&stronanews=2008.

45  Senacki projekt ustawy przepadł w głosowaniu sejmowym (za było 187, przeciw – 230). 
Jak twierdziła E. Kruk, „projekt był wyrazem lewicowej, radykalnej ideologii feministycznej, a nie 
jest wynikiem wsłuchania się w rzeczywiste potrzeby i pragnienia większości kobiet”. Przeciwko 
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już w pierwszym czytaniu przeszło w Polsce bez echa, oprotestowane jedynie na 
łamach pism feministycznych. 

Należy zauważyć też, że często w ferworze walki politycznej zwolennicy 
„zdrowego rozsądku” i „normalności” w debatach publicznych niekiedy czują się 
zmuszeni do wypowiedzi, znaczonych agresją kierowaną pod adresem kobiet. 
Wypowiedzi owe robią błyskawiczną „karierę” medialną i jakoś nie oburzają opi-
nii publicznej na tyle, by autor słów mógł odczuć dezaprobatę, za to (zapewne) 
są przykre dla adresatek46. Przykładami są epitety, które skierowano do kobiet, 
zajmujących się kwestiami politycznymi, do najbardziej znanych zaś należą: „fe-
ministyczny beton, który się nie zmieni nawet pod wpływem kwasu solnego” 
(2002, biskup T. Pieronek o I. Jarudze-Nowackiej) czy „małpa w czerwonym” (2006, 
L. Kaczyński o Indze Rosińskiej) czy obietnice „zniszczenia” i groźby pod adresem 
„Stokrotki” (2008, tegoż słowa do Moniki Olejnik).

Biorąc zaś pod uwagę przenikanie się sfer władzy politycznej i symbolicznej, 
znaczące może się wydawać połączenie sfer sztuki i polityki. Choć wydaje się ono 
nieoczywiste, jednak warte przybliżenia, zwłaszcza w nawiązaniu do myśli Jacqu-
esa Rancière’a, w którego filozofii związek estetyki i polityki zajmuje szczególne 
miejsce. „Dla Rancière’a polityka nie jest (a może nie jest tylko) walką o władzę, 
ale przede wszystkim arbitralnie ustanawia ona widzialność (wkluczenie) albo 
niewidzialność (wykluczenie) danych grup społecznych i jednostek. I jeśli polityka 
ma być rozumiana jako stawanie się podmiotem, widzialnym uczestnikiem spo-
łecznej i politycznej rozgrywki [...] to sztuka ze swoimi umiejętnościami ujawnia-
nia mechanizmów społecznej obojętności, dekonspirowania form zniewolenia, 
denuncjacji języków nienawiści oraz walki o podmiotowość jest jej naturalnym 
sojusznikiem [...] nie ma nawet uprawnionej różnicy pomiędzy tak rozumianą 

ustawie głosowały nie tylko kobiety z PiS, ale także posłanka M. Fogler (PO) czy W. Łyżwiński. 
„Projekt  zakładał wprowadzenie kwot wyborczych, określających procentowy udział kobiet 
i mężczyzn w organach kolegialnych, powoływanych albo mianowanych przez organ władzy 
publicznej. Od dnia 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2011 co najmniej 40 procent składu takich 
organów miałaby stanowić każda z płci, po 1 stycznia 2012 roku ich udział miałby wynosić po 
50 procent. Ustawodawcy zapewniają też kobietom przynajmniej 40 procent udziału na listach 
wyborczych. Chcą, by w przypadku wyborów bezpośrednich nazwiska osób kandydujących 
różnej płci był umieszczane na listach przemiennie”. Joanna Piotrowska, http://wiadomosci.
ngo.pl/strona/79343.html. 

46  Nie znaczy to, że kobiety próbujące funkcjonować w sferze publicznej mają wyidealizo-
wany obraz świata polityki, mediów i standardów w nich panujących. M. Środa, często krytyko-
wana w czasie sprawowania urzędu Rzeczniczki ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, zapytana, czy 
„była przygotowana na epitety?”, odpowiada – „Może nie aż na tyle, ale byłam”. Zob. Być kobietą. 
Porozumienie ponad mężczyznami, J. Podgórska (wywiad z M. Środą), „Polityka”, 8 I 2008, nr 1 
(2485), s. 76.
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sztuką a politycznością”47. Warto także zauważyć, że w myśli Rancière’a, „obraz 
jest niemy. Mówi nam coś dopiero wtedy, gdy się o nim mówi, gdy zostanie zła-
pany w siatkę dyskursu”48. W przestrzeni dyskursywnej polskiej sztuki krytycznej 
dyskurs tworzony przez sztukę kobiet często odnieść można także do problemu 
obecności kobiet w sferze publicznej.

Trop ten prowadziły także rozważania Elżbiety Matyni, która na przykładzie 
sztuki kobiet dowodzi, jak ogromną rolę mogą odgrywać poczynania artystów 
w procesie tworzenia się sfery publicznej. Obszar sztuki staje się bowiem często 
przestrzenią dyskursywną, łączącą nie tylko dyskursy związane z samymi realiza-
cjami, ale też obejmuje problemy, które stanowią nie tylko źródło inspiracji dla 
artystek, lecz też wypływają z doświadczeń będących udziałem odbiorców sztuki 
– także wielu kobiet polskich. 

Realizacje krytycznej sztuki kobiet tworzą niekiedy zaskakujące odbiorcę 
„szczeliny”49 pojawiające się znienacka w skonwencjonowanym „ekranie”50 sztuki, 
tworzonym przez dyskursy wyznaczające to, czym tradycyjnie była sztuka, jakie 
funkcje pełniła, jakie były sankcjonowane tradycją aprobowane tematy oraz kto 
uznawany był za wielkiego artystę.

Za sprawą działań artystek niekiedy prywatne doświadczenia kobiet zyskują 
nie tylko walor publiczny, tzn. dostępne stają się dla wszystkich (w przestrzeni 
miejskiej bądź przestrzeni galerii), ale stają się także zagadnieniem politycznym – 
zgodnie z feministycznym hasłem private is political. Realizacje te mogą też spra-
wić, że kobiety, które straciły już energię na samodzielne inicjowanie dyskusji 
w kwestiach „uwierających” je w życiu codziennym mają okazję być beneficjent-
kami zmian świadomościowych, wywołanych dyskusją „wokół” czy zdziwieniem 
wywołanym zetknięciem z realizacjami z zakresu krytycznej sztuki kobiet, zna-
czonych feministyczną refleksją, bo „każde działanie artystyczne jest ingerencją 
w porządek postrzegania świata i może modyfikować model oglądu otaczającej 
nas rzeczywistości”51. Artystki nie tylko za sprawą swych dzieł biorą udział w dys-
kursie publicznym, ale – trawersując słowa Zofii Kulik, jednej z najbardziej zna-

47  A. Żmijewski, Polityczne gramatyki obrazów, [w:] J. Rencière, Estetyka jako polityka, Wy-
dawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007, s. 7.

48  Tamże, s. 8.
49  O toposie szczelin więcej w J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, eFka, Kraków 1999.
50  Pragnę odwołać się do koncepcji ekranu Jacques’a Lacana, który powiada, że pomię-

dzy podmiotem a przedmiotem (rzeczywistością) jest swego rodzaju zasłona – ekran – która 
odgradza i chroni podmiot. Ekran definiowany bywa – za Normanem Brysonem – jako „suma 
dyskursów”, także dyskursów sztuki współczesnej. Zob. M. Bakke, Świat, który na nas spogląda, 
[w:] tejże, Ciało otwarte, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2000, s. 60–67.

51  J. Rencière, Estetyka jako polityka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007 
(z tekstu zamieszczonego na obwolucie). 
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nych polskich artystek współczesnych – „są szczególnym przypadkiem. Są spra-
wą [...] są połową świata”52. 

Jednocześnie myślę, że można traktować sztukę kobiet tak, jak czyni to Elżbieta 
Matynia w Demokracji performatywnej, jako jeden z ważniejszych komponentów 
polskiego dyskursu sztuki współczesnej, która tworzy jedną z najważniejszych 
przestrzeni, w „których wolność może się pojawić”53. Sztuka kobiet w przestrzeni 
„wolnej” po 1989 r. sztuki polskiej zdaje się pozostawać jej najbardziej krytycz-
nym przyczółkiem, wobec którego bardzo łatwo zorganizować opozycję: „my/
swoi” (skupiające to, co: maskulinistyczne, tradycyjne, zorientowane na prawdzi-
we wartości, przywiązane do tradycji patriotyczno-bogoojczyźnianych) i „one/
obce” (ucieleśniające za sprawą sztuki krytycznej to, co zdaje się być najcięższe 
dla kobiety – obcej w przestrzeniach zarówno sfery publicznej, jak i publicznej 
galerii). Kobieca sztuka krytyczna skupia się na prezentowaniu świata kobiety, 
odczuwającej skutki wykluczenia jej z porządku wytworzonego przez „swoich”, 
zadomowionych w tradycyjnych porządkach (publicznych sfer i galerii) zarówno 
społecznych, jak i estetycznych, które sprawiają, że pozorna „niemożność” zrozu-
mienia sztuki kobiet staje się powszechnie aprobowaną normą. 

Bunt kobiet artystek, widoczny w uprawianej przez nie sztuce, z początku nie-
zauważany i pomijany w głównym nurcie dyskursu sztuki, ma miejsce w Polsce 
od lat 70. XX w. i staje się coraz bardziej widoczny. Swój punkt kulminacyjny osią-
ga zaś w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. i zdaje się przejmować ciężar kreacji 
i stymulacji dyskursów, tworzących współczesną polską sferę publiczną. Wystar-
czy wspomnieć częste dyskusje „z przyganą” toczące się wokół – niekiedy odbie-
ranych jako bulwersujące – realizacji Katarzyny Kozyry (Piramida zwierząt 1993, 
Łaźnia 1997), Alicji Żebrowskiej (Tajemnica patrzy 1995, Onoone 1995–1999, Kie-
dy Inny Staje Się Swoim 1998–2002) czy Doroty Nieznalskiej (Pasja 2001, 196kk 
2012), ale też i te – być może bardziej stonowane – dyskusje teoretyków wokół 
prac artystek uznanych i docenianych także poza Polską, takich jak Izabela Gu-
stowska54 (Life is a story, 2005, praca inspirowana twórczością Julii Kristevej) czy 
Maria Pinińska-Bereś (Gorsety 1966–1967, Różowe zwierciadło, 1970).

Wydaje się więc możliwe takie podejście, które postuluje „niezajmowanie się 
[jedynie] autonomiczną, rozumianą tradycyjnie »artystyczną« wartością samych 

52  J. Ciesielska, A. Smalcerz (red.), Sztuka kobiet, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2000, 
s. 184.

53  S. Benhabib, Trzy modele przestrzeni publicznej, „Krytyka Polityczna” 2003, nr 3.
54  Zob.: M. Bakke, Efemeryczne i przezroczyste, [w:] A. Jamroziakowa (red.), Rewizje i kon-

tynuacje. Sztuka i estetyka w czasach transformacji, Wydawnictwo Humaniora, Poznań 1996, 
A. Jamroziakowa, Brzmienie – burza – brzask. O sztuce Izabelli Gustowskiej, Wydawnictwo Huma-
niora, Poznań 2002 czy A. Jamroziakowa, Chimera wobec Pegaza. Nowe media – nadzieja wielkiej 
sztuki, „Estetyka i Krytyka” 2003, nr 5 (2).
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prac [lecz także tym, co wydaje się – przyp. N.K.] ważniejsze [...] [a więc – przyp. 
N.K.] problemami, które próbują artykułować językiem sztuki”55 polskie artystki. 

One to, niekiedy, opuszczając przestrzenie muzealno-galeryjne, kierują się ku 
przestrzeni publicznej miast. Przykładem tego, jak kobiety wnikają w/transfor-
mują tkankę miasta, jednocześnie nadając jej nowe znaczenia, mogą być realiza-
cje Joanny Rajkowskiej: „Dotleniacz” czyli „sadzawka tlenowa”, która umieszczona 
była w przestrzeni dawnego getta warszawskiego (Plac Grzybowski), miała po-
móc w rozładowaniu napięć, pojawiających się między przybyszami, opłakują-
cymi ofiary Holocaustu, a obecnymi mieszkańcami, często jakby obwinianymi za 
tragedię mieszkających tu przed wojną Żydów, dostarczając jednocześnie chwili 
wytchnienia. Inną realizacją znaną z Warszawy są „Pozdrowienia z Alej Jerozolim-
skich” czyli „palma”, którą tak polubili mieszkańcy Warszawy, że projekt został prze-
dłużony, a palma wyremontowana z funduszy zbieranych przez mieszkańców 
stolicy. Obie realizacje zakładają, że możliwa jest zmiana stosunków społecznych 
poprzez wprowadzenie nieoczekiwanej zmiany w przestrzeni miejskiej i obie, 
odnosząc się do trudnych historycznych relacji polsko-żydowskich, mają wnieść 
w nie odprężenie („Dotleniacz”) bądź przypomnienie wielowiekowej obecności 
Żydów w Warszawie („Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”). Wspomniane realiza-
cje, choć nie nawiązują bezpośrednio do problemów gender, mieszczą się jednak 
w nurcie sztuki krytycznej, bo, jak powiada Rajkowska, „żeby się na tej planecie 
coś zmieniło musimy zajmować stanowisko”56. 

Innym przykładem wnikania (i zajmowania stanowiska) w przestrzeni miasta, 
są realizacje młodej sztuki (także) z obszaru sztuki kobiet, promowane kilkuletnią 
działalnością Galerii Zewnętrznej AMS. Działalność skupiała się na prezentowaniu 
na billboardach prac młodych artystów, o które mógł się „potknąć myślą” każdy, 
kto oderwał wzrok od chodnika. Założeniem kuratorów projektu było – poza pro-
mocją młodej, ambitnej sztuki – „stawianie w przestrzeni publicznej ważnych, ale 
przemilczanych problemów społecznych”57. Krajewski, jeden z kuratorów AMS, 
pisze, że wspólną cechą prezentowanych prac jest to, że „mówią one o tych pro-
blemach, które są bolesne, utrudniają nam życie, są przyczyną licznych społecz-
nych patologii, ale o których jednocześnie się nie mówi, ani nie podejmuje pod-
czas parlamentarnych debat, ani w publicznych dyskusjach i które nie są również 
przedmiotem działalności różnego rodzaju instytucji [...] dotyczą tego, co prze-
milczane a co jest jednocześnie groźne i niepokojące”58. Było to przedsięwzięcie 

55  E. Matynia, Demokracja performatywna, s. 175.
56  J. Rajkowska, Gaza- Izrael. Tu nie ma neutralnych, „Gazeta Wyborcza”, 31 I–1 II 2009, s. 27.
57  M. Krajewski, „Zewnętrzna Galeria AMS. Szkic do portretu”, http://www.opoka.org.pl/bi-

blioteka/X/XB/galeriaams.html (pobrane 12 II 2009).
58  Tamże.
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fascynujące, bo niestandardowe i niebezpieczne: z jednej strony wyprowadzenie 
artystów z chronionej przestrzeni muzeów, do których wszak nie trafia większość 
przechodniów, stawiała ich dzieła w nowym kontekście i mogła spowodować 
falę (często niewybrednej) krytyki ze strony, niekiedy, niewyrobionego odbiorcy. 
Z drugiej strony odbiorca sztuki w miejscu, w którym zwyczajowo znajduje się 
jakże swojska i „wyprana” z nieoczekiwanych treści reklama, np. proszku, spoty-
ka przekaz niepokojąco niejednoznaczny, który nie od razu kojarzy z działaniem 
artystycznym. Dzieło sztuki bowiem w tradycyjnej przestrzeni galeryjnej ujęte 
jest w pewien instytucjonalny cudzysłów, który wytwarza dystans – w przypadku 
Galerii Zewnętrznej AMS, artyści prezentujący swe dzieła w przestrzeni miejskiej 
i publiczność, zostali pozbawieni dzielącego ich dystansu, co miało prowokować 
dyskusje/przemyślenia/spotkania w przestrzeni dyskursywnej. 

Do najbardziej znanych realizacji, prezentowanych przez Galerię Zewnętrz-
ną AMS, zaliczyć należy Moniki Zielińskiej Bliznę po matce, Anny Jaros Jesteśmy 
okropne, Elżbiety Jabłońskiej Gry domowe, Katarzyny Kozyry Więzy krwi, Joanny 
Rajkowskiej Satysfakcja gwarantowana. 

Sztuka młodych artystek, uwidaczniana przez Galerię Zewnętrzną AMS, sta-
ła się niezwykle cenna, bo – za sprawą masowości odbiorcy oraz wpisania się 
w to, co Habermas nazywa „światem życia” – sprawiła, że ich „twórczy” ładunek 
wyzwolił wielość krytycznych dyskusji, konstytuujących polską sferę publiczną. 
W świetle koncepcji Habermasa sztuka kobiet – wpisująca się także w dyskursy 
emancypacyjne i feministyczne – może, jak się wydaje, odegrać duże znaczenie, 
gdyż „sfera publiczna artykułuje się w dyskursach, w które mógł się włączyć [...] 
ruch feministyczny, by w efekcie te dyskursy – oraz same struktury sfery publicz-
nej – przekształcić od wewnątrz”59.

7.2. Sytuacja kobiet w Polsce w świetle aspiracji, a następnie 
obecności w Unii Europejskiej

Zastanawiając się nad polityką Unii Europejskiej wobec kobiet, „należy zauważyć, 
że zrównanie szans kobiet i mężczyzn w udziale w życiu społecznym, politycz-
nym, zawodowym a także prywatnym jest nie tylko celem, ale także warunkiem 
dalszego rozwoju integracji europejskiej”60. Równość płci od lat jest tematem 
obecnym w debatach, toczących się na forum europejskich instytucji, zaś proble-

59  J. Habermas, Przedmowa, [w:] Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warsza-
wa 2007, s. 12.

60  K.M. Wolska, UE a równość płci, http://www.rodzina.gov.pl/?2,18,267, (pobrane ze strony 
Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, MPiPS, 13 V 2008).



200 Część III • Dzieje publicznej widoczności kobiet w Polsce...

matyka gender jest wpisana w zakres obowiązków Komisarza ds. Zatrudnienia, 
Spraw Socjalnych i Równości Szans. Z perspektywy unijnej polityki przyjmuje się, 
że „równość płci nie jest jedynie sloganem lub taktyką polityczną, a faktycznie 
istniejącą potrzebą jak najszerszej obecności wszystkich obywateli UE we wszyst-
kich przejawach jej funkcjonowania”61. Stąd niewielki udział polskich kobiet, bio-
rących udział w sprawowaniu władzy (na poziomie ok. 20%) wiąże się również 
z problemem konceptualizacji obywatelstwa na poziomie ponadnarodowym, 
europejskim62. Rekonstruując historię legislacyjnych prób implementacji main-
streamingu63, czyli włączenia zagadnień płci i problematyki kobiet do głównego 
nurtu rozważań i działań z zakresu prawa, ekonomii, polityki społecznej, teorii 
obywatelskości, kreowania warunków konkurencyjności, należy wymienić Dy-
rektywę z roku 1976 (nr 76/207/EWG), mówiącą o równym dostępie do kształce-
nia, pracy oraz awansu zawodowego, Dyrektywę z 1978 r. (79/7/WE) i Dyrektywę 
z 1986 r. (86/378/EWG) – obie w sprawie równości płci i wprowadzania zmian sys-
temowych w dziedzinie zabezpieczeń społecznych, Dyrektywę z 1992 r. (92/85/
EWG), koncentrującą się na problemie poprawy zdrowia i zagadnieniach, związa-
nych z bezpieczeństwem pracy kobiet w ciąży, po porodzie oraz matek karmią-
cych piersią, Dyrektywę Rady Europejskiej z 2000 r. (2000/78/WE), w której zary-
sowane są warunki ramowe w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w obszarze zatrudnienia i pracy. 

Można także wyznaczyć obszary, w których wskazywana jest szczególna po-
trzeba wprowadzenia równości płci. Do takich kwestii należy zaliczyć równość 
w obszarze ekonomii, ponieważ wciąż widoczne jest zróżnicowanie zarobków 
mężczyzn i kobiet, które wykonując tę samą pracę na takim samym stanowisku, 
dostają średnio w Europie ok. 15% mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni, co ma 
wpływ nie tylko na sytuację kobiet w czasie ich kariery zawodowej, ale także na 
wysokość ich uposażenia emerytalnego. Następnym obszarem – wskazywanym 
w dokumentach unijnych, w którym pojawiają się nierówności w sytuacji kobiet 
i mężczyzn, jest obszar związany z godzeniem życia prywatnego i zawodowego. 
Wskazuje się w nim, że aby umożliwić zwiększenie konkurencyjności na rynku 
pracy oraz zwiększyć reprezentację kobiet we władzy i ich aktywność polityczną, 
należy wprowadzić takie rozwiązania systemowe, które umożliwiłyby elastycz-

61  Tamże.
62  Zob. M. Krzyżanowski, European Identity Wanted! On Discursive and Communicative Di-

mensions of the European Convention, [w:] R. Wodak P. Chilton (red.), New Agenda in CDA, John 
Benjamins, Amsterdam 2005.

63  Gender mainstreaming oznacza wrażliwość na społeczną/kulturową tożsamość płci 
i włączanie zagadnień związanych ze społeczną/kulturową płcią do działań z zakresu polityki, 
ekonomii, prawa. Zob. więcej http://www.neww.org.pl/pl/activites/mainstreaming/0.html.
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ne zatrudnienie kobiet i mężczyzn, sprawujących opiekę nad potomstwem oraz 
wprowadzić możliwość brania urlopów „tacierzyńskich”. Ważnym elementem jest 
także dostęp do żłobków i przedszkoli tak, by rodzice mogli wrócić do wykonywa-
nia pracy zawodowej. W tym obszarze pojawia się też, często podkreślany przez 
feministki, problem wynagrodzenia za domową pracę kobiet, które opiekują się 
dziećmi oraz rozwiązaniami w zakresie zabezpieczenia emerytalnego takich ko-
biet64. Problem, który często wiąże się z powyższymi zagadnieniami i ekonomicz-
ną zależnością kobiet, jest obszarem związanym z przemocą w rodzinie i handlem 
ludźmi. Skala zjawiska w transformujących się krajach postkomunistycznych 
sprawia, że dostrzec można „istniejący związek między nielegalnym handlem 
kobietami i ich bezsilnością wobec nowych, nieczytelnych, ale nadal regulowa-
nych akceptowaną zwyczajowo nierównością płci, zasad gospodarki rynkowej”65. 
Kobiety, nie umiejąc sobie poradzić w zmieniającej się rzeczywistości, stają się 
często zbyt słabe, by obronić siebie (i dzieci) przed przemocą domową lub przed 
procederem handlu kobietami. Jedną z najbardziej znanych organizacji pozarzą-
dowych, działających na rzecz ograniczenia handlu kobietami, pomagającą tym 
kobietom, które tego doświadczyły, jest działająca w krajach postkomunistycz-
nych LaStrada66. 

Kolejnym obszarem, który jest o tyle trudny, że nie można ograniczyć działań 
jedynie do prawodawstwa, jest eliminowanie negatywnych stereotypów związa-
nych z płcią. Działania instytucji Unii Europejskiej zmierzają ku zmianie myślenia 

64  Jest to zwłaszcza problem w takich krajach, jak Polska, gdzie prawicowi politycy „powo-
łując się na naukę Kościoła, najchętniej zagnaliby kobiety do domów. A jest ich tam już sześć 
milionów, 55% wszystkich dorosłych kobiet. Nie istnieją publicznie. Nie mają prawa do emery-
tury, choć całe życie pracują”. Zob. M. Bunda, Matki, żony, kucharki, „Polityka”, 22 IV 2006, nr 16 
(2551), s. 4. Uwagę na problem nieodpłatnej pracy kobiet w domu zwrócił poseł T. Cymański, 
gdyż w czasie rządów koalicji PiS–LPR–Samoobrona nasiliły się zachęty kierowane do kobiet, 
by wracały w pielesze domowe. Nie udało się jednak wypracować żadnych rozwiązań i nadal 
praca w domu nie jest ani wynagradzana, ani nie liczy się do tzw. wysługi lat, warunkującej 
uposażenie emerytalne. Nie upoważnia także do pobierania, najniższej choćby, emerytury. Jak 
powiada Bunda, która wysłuchała kilkunastu kobiet, od lat świadczących nieodpłatną pracę 
w domu i doświadczających wielu upokorzeń oraz poczucia niemocy, o tym kobiety „nikomu 
nie mogą powiedzieć. Chyba, że księdzu, [jednak jedyną radą księdza z reguły jest] niesienie ich 
krzyża do Boga”. Tamże. 

65  E. Matynia, Demokracja performatywna, s. 147.
66  Początkiem LaStrady był roczny projekt (1995–1996), wspierany przez holenderską 

Fundację Przeciwko Handlowi Kobietami (STV), który jako pierwszy powstał w Europie Środ-
kowej i Wschodniej i był programem prewencji handlu kobietami. W 1996 r. powstaje Fundacja 
Przeciwko Handlowi Kobietami LaStrada, koncentrująca się na udzieleniu pomocy kobietom, 
informowaniu o nieuczciwych „pośrednikach pracy”, w wyniku działalności których kobiety były 
więzione i trafiały do domów publicznych, oraz programy oświatowe, kierowane prewencyjnie 
do obszarów dotkniętych szczególnie biedą i bezrobociem. Zob. http://www.strada.org.pl.
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i próbie zastąpienia negatywnych stereotypów – pozytywnymi. By cel ów zreali-
zować, środki unijne wydawane są w większości na programy edukacyjne, akcje 
afirmacyjne lub te, koncentrujące się na kreowaniu pozytywnego wizerunku płci 
(np. kobieta w pracy etc.). Unia Europejska „za niezbędne uznaje oddziaływa-
nie zarówno na państwa kandydujące do przystąpienia do UE jak i na państwa, 
które pretendują do otrzymania takiego statusu”67, stąd działania w obszarze 
propagowania równości w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Działania 
te podejmowane są chociażby po to, by skuteczniej współpracować w sprawie 
przeciwdziałania handlu ludźmi oraz by rozpocząć zmianę myślenia w obsza-
rze relacji między płciami już w okresie przedakcesyjnym, ażeby potem uniknąć 
problemów z uchwalaniem praw respektujących prawa kobiet w instytucjach, 
w skład których będą wchodzić przedstawiciele krajów nowo przyjętych68. Moż-
na powiedzieć, że przedstawione zostało powyżej postulatywne stanowisko Unii 
Europejskiej i jej zalecenia w sprawie równości kobiet i mężczyzn. 

Znając powyższe założenia, przyświecające polityce UE, środowiska kobiece 
w Polsce z nadzieją czekały na wejście Polski do Unii Europejskiej, gdyż spodzie-
wano się, iż waga, jaką Unia wiąże z postulatami idei równouprawnienia, sprawi, 
że nabiorą one ważności politycznej także i w Polsce, w której po 1989 r. postulaty 
prorównościowe były traktowane z ironicznym przymrużeniem oka. Dodatkowo 
sytuację komplikowało to, że poza granicami kraju przedstawiciele władz pol-
skich – choć do problematyki równości płci odnosili się bez ironii, by nie naruszać 
wymogów poprawności politycznej, co mogłoby być odebrane jako obraźliwe 
– to jednak nie traktowali ich jako poważne. Przykładem braku ważności kwestii, 
związanych z tematyką gender w Polsce, może być wysłanie ministra budownic-
twa (!) J. Kropiwnickiego na konferencję Kobiety 2000: równość płci, rozwój i pokój 
XXI wieku w Nowym Jorku, która dotyczyła postępów w implementacji ustaleń 
Platformy Pekińskiej (1995). Minister Kropiwnicki, niewprowadzony w tematykę 
konferencji, w dodatku hołdujący bardzo konserwatywnym poglądom na temat 
roli i miejsca kobiet w społeczeństwie, oburzył się na zarzuty stawiane przez 
uczestników, jakoby w Polsce nie było postępów w likwidowaniu nierówności 
między płciami. Jego przekonanie, że w Polsce nie istnieją jakiekolwiek przejawy 
dyskryminacji ze względu na płeć – wyrażone głośno – wywołało konsternację 
międzynarodowej grupy autorów, którzy przygotowali raport o sytuacji w Pol-
sce, którego wnioski świadczyły o wręcz przeciwnej sytuacji.

67  K.M. Wolska, UE a równość płci, http://www.rodzina.gov.pl/?2,18,267, (pobrane ze strony 
Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, MPiPS, 13 V 2008).

68  Dobrym przykładem są negocjacje prowadzone z Turcją, w których jedną z najwięk-
szych przeszkód stanowią kwestie związane z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn. 
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Unia Europejska deklarowała w latach 90. XX w. (szczególnie w polityce Rady 
Europy oraz ekspertyzach organizacji pozarządowych) politykę gender mainstre-
aming. Pojęcie to używane jest od III Światowej Konferencji ONZ o Kobietach 
(1985) i rozumiane jest jako „reorganizacja, poprawa, rozwój i ocena procesów 
kształtowania polityki społecznej, której celem jest włączenie perspektywy rów-
ności płci we wszystkie działania, na wszystkich szczeblach i etapach przez tych, 
którzy zwykle uczestniczą w tworzeniu zasad polityki społecznej”69, stąd rozsze-
rzenie Unii Europejskiej mogło być ogromną szansą na poprawę sytuacji kobiet 
w Polsce, bo „kraje starające się o wejście do Unii dostosowywały i reorganizo-
wały swoje struktury, uczyły się podejmować nowe obowiązki [...] [gdyż] musiały 
wykazać swoją dobrą wolę polityczną. Jednak dokładniejsze zbadanie trzydzie-
stu rozdziałów negocjacji dotyczących warunków, na jakich kraje kandydujące 
mogą wejść do UE, pokazuje, że priorytet w negocjacjach przyznano sprawom 
gospodarczym i ekonomicznym”70. 

W Polsce, która negocjowała wejście do elitarnego klubu państw unijnych, za-
gadnienie związane z równouprawnieniem płci pojawiły się jedynie w rozdziale 
XIII negocjacji, dotyczącym pracy i polityki społecznej. Dlatego też, zaniepokojo-
ne kierunkiem negocjacji i tym, co było postrzegane w tym procesie jako „ważne” 
przez negocjujące strony („Gospodarka, głupcze!”71), intelektualistki, działaczki, 
zwolenniczki idei feministycznych oraz organizacje kobiece, próbujące wcielać 
idee prorównościowe w życie, wystosowały „List Stu” (7 III 2002), adresowany do 
Parlamentu Europejskiego i Komisarza ds. Pracy i Polityki Społecznej (w tamtym 
czasie Anny Diamantopoulou), zwracając uwagę, że prawa kobiet w Polsce nie 
są respektowane, a kwestia ta umyka negocjatorom. Co więcej, w liście zawarta 
była teza, że prawa kobiet w Polsce padły „ofiarą targów za kulisami negocjacji 
Polski z UE”72. Ów nieprawdopodobny na pierwszy rzut oka wniosek staje się bar-

69  „Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology, and presentation of good 
practices”, Rada Europy, EG-S (9) 2 rev., www.nrights.coe.int/equality/eng/word.docs, Zob. także 
E. Matynia, Demokracja performatywna, s. 150.

70  E. Matynia, Demokracja performatywna, s. 150.
71  Przytaczam hasło zwycięskiej kampanii prezydenckiej B. Clintona (1992). 
72  „List stu kobiet” wystosowany został 4 II 2002 r., zaś organizacjami, które zainicjowały 

działania na rzecz ustalenia jego treści oraz zbierania podpisów były: Porozumienie Kobiet 8 
Marca oraz Ośka. Sygnatariuszkami były m.in. profesorki (M. Janion, J. Kurczewska, E. Matynia, 
E. Pakszys, J. Tokarska-Bakir i wiele innych), aktorki (K. Janda), artystki (M. Abakanowicz, M. Zieliń-
ska, D. Nieznalska, A. Żebrowska) i wiele innych kobiet biznesu i polityczek. List adresowany był 
do Parlamentu Europejskiego z kopiami do Premiera L. Millera, Prezydenta A. Kwaśniewskiego 
i Episkopatu Polski. W ramach komentarza abp. Józef Życiński powiedział, że był to „najbardziej 
niepoważny list jaki czytał w ostatnim czasie” http://www.zgapa.pl/zgapedia/List_Stu_Kobiet.
html. „Gazeta Wyborcza” wydrukowała treść listu 7 III 2002.
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dziej wiarygodny, gdy przypomnimy rys sytuacji politycznej w Polsce, rządzonej 
w czasie negocjacji przedakcesyjnych przez lewicowy rząd Leszka Millera, który 
pomimo wcześniejszych wyborczych deklaracji wprowadzenia zmian w obsza-
rze respektowania praw kobiet w czasie sprawowania urzędu nie uczynił w tej 
sprawie absolutnie nic. Matynia przypuszcza, że „ostrożność rządu objawiająca 
się łagodzeniem stosunków z Kościołem”73 spowodowana była obawami o wy-
nik referendum akcesyjnego, bowiem z badań wynikało, że społeczne poparcie 
wejścia Polski do Unii Europejskiej systematycznie spadało (z 80% w 1996 r. do 
55% w 2001 r.), stąd lewicowy rząd musiał szukać sojusznika w Kościele, ma-
jącym wpływ zwłaszcza na środowiska, z których najliczniej rekrutowali się ci, 
którzy najbardziej podejrzliwie podchodzili do planów rozszerzenia, czyli rolni-
ków i mieszkańców prowincji. Tak narodziło się to, co można nazwać „dziwacz-
ną i tymczasową konstelacją strategiczną”. Jak zwraca uwagę Matynia, właśnie 
w trosce o sojusz kościelno-lewicowy nie należało poruszać tak drażliwych kwe-
stii, jak prawa kobiet (a zwłaszcza tematów związanych z liberalizacją ustawy an-
tyaborcyjnej). Tak więc wydaje się, że problem dyskryminacji kobiet w Polsce, jak 
twierdzi A. Graff, Unia potraktowała jako element kolorytu lokalnego, zgodnie 
z przekonaniem, że „Francuzi mają swoje sery, Brytyjczycy królową, a Polacy mają 
dyskryminację kobiet”74. 

7.3. Nowe, europejskie obszary władzy (ekskurs wyborów 
do Parlamentu Europejskiego 2004)

Kwestia równouprawnienia płci i zwiększenia reprezentacji kobiet na wszystkich 
szczeblach władzy jest jednym z problemów, z którymi od lat usiłują sobie pora-
dzić zarówno kraje członkowskie, jak i instytucje UE. Jak powiada Renata Siemiń-
ska, odnosząc się do tego problemu, zwłaszcza w polskim wydaniu, „o ile istnieje 
pewna gotowość zaakceptowania kobiet jako osób zdobywających środki do 
utrzymania, których dochód stanowi immanentną część zasobów niezbędnych 
rodzinie do przeżycia, o tyle powszechnie występuje niechęć do dopuszczania 
ich do władzy”75. To, że na rynku pracy kobiety napotykają problemy, zostało opi-

73  Tamże.
74  A. Graff, Patriarchat po seksmisji, „Gazeta Wyborcza”, 19–20 VI 1999, s. 21–22. 
75  Zob. R. Siemińska, „Nie mogą, nie chcą czy nie potrafią” cyt. za www.oska.org.pl/pe/pol-

ska.html. Warto też zwrócić uwagę, za R. Siemińską, że „połowa populacji świata jest właściwie 
nieobecna w ciałach, podejmujących decyzje polityczne. W połowie 2000 r. we wszystkich par-
lamentach na świecie zasiadało niewiele ponad 5000 kobiet, stanowiąc 13,8% wszystkich parla-
mentarzystów, co potwierdza niewielki przyrost w porównaniu z 1987 rokiem, gdy było ich 9%. 
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sane w wielu publikacjach76, lecz niemal zupełny brak wpływu kobiet na kształt 
polskiej polityki jest jeszcze bardziej widoczny77.

W pracach tych prezentowana jest analiza porządku, zaczerpnięta z pism Ary-
stotelesa, którego koncepcja opierała się na przekonaniu, że domeną mężczyzny 
jest sfera publiczna (starożytna agora), a sferą kobiety jest sfera prywatna. Porzą-
dek współczesny więc poszerza arystotelesowską sferę działania kobiet niejako 
o „wyjście” do pracy, postrzeganej jako sposób zdobywania środków niezbędnych 
do utrzymania rodziny (kiedyś zapewniało je gospodarstwo domowe, w którym 
także pracowały głównie kobiety)78. W Europie postkomunistycznej wydaje się, że 
funkcjonuje przeświadczenie, iż polityka jest zajęciem nie tylko „brudnym”, ale też 
jakby „nie dla dam” – potwierdzeniem mogą być wyniki analizy reprezentacji ko-
biet w historii powojennej parlamentu polskiego. Aby zmienić tę sytuację, powsta-
ła m.in. wspominana wcześniej Parlamentarna Grupa Kobiet, a wspierają ją, zwłasz-
cza w trakcie kampanii wyborczych, organizacje kobiece i organizowane przez nie, 
pod różnymi hasłami, akcje informacyjne, np. „Głosuj świadomie” lub „Twój głos się 
liczy” itd. Aby jednak zmienić pogląd na rolę kobiet w społeczeństwie, nie wystar-
czą inicjatywy, które z reguły mają miejsce w Warszawie, których inicjatorki mają 
(jak każdy człowiek) jedynie niewielką zdolność informowania osobiście – potrzeb-
ne jest pośrednictwo mediów i ich ogromne możliwości, aby przekazać informację 
o podejmowanych inicjatywach i akcjach, gdyż pamiętać trzeba, że media nie tylko 
przekazują informacje, ale również „odgrywają wielką rolę w procesie kształtowa-
nia percepcji społecznych ról płciowych (ang. gender roles)”79. Uznając więc waż-
ność mediów w kreowaniu wizerunku miejsca i roli kobiet w społeczeństwie oraz  
 

A więc jeśli dotychczasowe tempo wzrostu by się utrzymywało, można myśleć o osiągnięciu 
parytetu kobiet i mężczyzn nie wcześniej niż na początku XXII w.” zob. „Aktorzy życia publiczne-
go. Płeć jako czynnik różnicujący”, cyt. za www.oska.org.pl/pe/polska.html.

76  Zob. A. Titkow (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2003 czy H. Domański, Is the East European „Underclass” Feminized?, 
„Communist and post-Communist Studies” 2002, Vol. 35, s. 383–394 lub R. Pringle, Women and 
Consumer Capitalism, [w:] L. Mc Dowell, R. Pringle, (red.), Defining Women. Social Institutions and 
Gender Divisions, Polity Press, Cambridge 1994, s. 148–152, i wiele innych.

77  W tej kwestii pomocne mogą być: A. Graff, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicz-
nym, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2001; K.A. Montgomery, R.E. Matland (red.), Women’s Access 
to Political Power in Post-communist Europe, Oxford University Press, Oxford 2003.

78  Zob. J.B. Elshtain, Public Man, Private Woman. Women in Social and Political Thought, Mar-
tin Robertson, Oxford 1981 oraz M.L. Shanley, C. Pateman, Feminist Interpretations and Political 
Theory, Polity Press, Cambridge 1991 czy A. Giddens, Socjologia, Zysk i S-ka, Poznań 1998.

79  A. Sloat, Y. Galligan, Understanding women’s political engagement in the new democracies 
of Central and Eastern Europe, 2003, Political Studies Association, s. 15. http://www.psa.ac.uk/
journals/pdf/5/2003/Amanda%20Sloat.pdf (pobrane 5 III 2008).
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problematyki płci w sferze publicznej, chciałabym krótko przytoczyć wyniki badań 
projektu „Gender and the European Elections”80. 

Celem badania było wyświetlenie, czy udział kobiet we władzy i ich sukces wy-
borczy w jakiś sposób zależy od miejsca, jakie zajmują one, ich program i ich po-
czynania w medialnych doniesieniach o kampanii wyborczej. Innymi słowy więc 
kwestią, na którą miał być nakierowany badawczo projekt, było to, czy mniejszy 
udział kobiet we władzy może być postrzegany jako wynik m.in. mniejszej uwagi 
mediów poświęconej kobietom podejmującym walkę o mandat do Parlamentu 
Europejskiego. W badaniach zwracano też uwagę na to, kto (kobieta czy męż-
czyzna) był/a autorem/autorką tekstu, czy było zamieszczone zdjęcie, o kim pi-
sał/a (płeć), kto był cytowany, a kto wymieniony tylko z nazwiska, w jakim tonie 
była utrzymana wypowiedź (pozytywny/negatywny), jaki był temat rozmowy, czy 
wspominano o rodzinie, czy poruszana była problematyka płci. Nie tylko chodziło 
więc o analizę ilościową obecności kobiet wśród kandydatów i osób tworzących 
przekazy medialne, ale również celem było wychwycenie ewentualnych powiązań 
pomiędzy sposobami narracji i prezentowania kandydatek i kandydatów a płcią 
autora artykułu. 

Każdy z artykułów był opisywany na osobnym arkuszu odpowiedzi, który 
zawierał pytania otwarte, jak i zamknięte z wbudowanym zbiorem odpowiedzi, 
opracowanych wspólnie przez uczestniczki projektu, dzięki kontaktowi e-mail 
i liście dyskusyjnej. Raporty z poszczególnych krajów stanowią niezwykle cieka-
wą lekturę, gdyż każdy z zespołów wzbogacił analizę ilościową o opis kampanii, 
jak i pewnych specyficznych uwarunkowań, np.: obchody Bożego Ciała (Polska), 
przesilenia polityczne (Polska, Czechy), niechęć do liderów politycznych (Fran-
cja)... Raporty te stanowią także dowód nowych możliwości, jakie dają media 
elektroniczne: uczestniczki projektu nigdy nie miały bezpośredniego kontaktu, 
znały się jedynie z korespondencji i wymiany/komentarzy wyników badań. 

D. Kevin powiada, że „istnieje kilka sposobów myślenia o mediach w kontek-
ście europejskiej integracji, demokracji i kwestii tożsamości europejskiej [...] me-
dia mogą, poprzez prezentację i próbę analizy, wpływać na sposób postrzegania 
świata, informując – stawać się elementem edukacji, mogą w końcu przełamy-

80  Projekt, który koordynowała prof. Karen Ross z Coventry University (Wielka Brytania), 
skupiał zespoły z 8 krajów, które miały podczas 5 tygodni poprzedzających Eurowybory 2004 
prowadzić badania dotyczące sposobów prezentacji kandydatek i porównywania liczby i miej-
sca informacji o nich zamieszczonych w prasie (przynajmniej 2 tytuły prasowe musiały być 
analizowane w każdym z państw) z liczbą i miejscem poświęcanym kandydującym mężczy-
znom. W Polsce wybrane zostały „Gazeta Wyborcza” i „Trybuna”, by móc skonfrontować sposoby 
prezentacji kandydatów/ek na łamach dzienników dominujących (przed 1989 r. „Trybuna”) i po 
1989 r. („Gazeta Wyborcza”), co zostało zaaprobowane przez K. Ross.
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wać bądź umacniać granice między ludźmi”81, stąd rola mediów była tak ważna 
w pierwszej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w której brały 
udział kraje nowo przyjęte, w tym Polacy. 

Kampania wyborcza trwała w mediach od 29 V 2004 r. do 11 VI 2004 r., audycje 
wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze emitowane były przez Telewi-
zję Polską SA, Polskie Radio SA, spółki radiofonii regionalnej oraz na łamach prasy. 
Materiały prasowe były w miarę wyczerpujące, obejmowały: kampanie informa-
cyjne i promujące, artykuły poświęcone uwidocznieniu specyfiki nadchodzących 
wyborów, rozmowy z kandydatami o ich zapatrywaniach społeczno-politycznych 
i ekonomicznych. Pamiętając o pewnym niedoinformowaniu wyborców (zob. Ra-
port ISP, 2001, poniżej), nawet niemrawe mówienie o Eurowyborach zdawało się 
przynosić korzyści. 

W badaniach skoncentrowano się na analizie gazet codziennych, a dobrane 
tytuły zdają się dobrze oddawać podstawowy (tzn. prawica-lewica) podział po-
glądów politycznych w Polsce, które zabarwiały również sposoby przedstawiania 
kandydatów na eurodeputowanych, sam proces wybierania czy w końcu przy-
szłe cele obecności Polaków w Parlamencie widziane przez: lewicową, postko-
munistyczną Trybunę i postsolidarnościową, neoliberalną „Gazetę Wyborczą”.

Pierwsze wybory – w 6 tygodni po rozszerzeniu Unii Europejskiej – to było 
przedsięwzięcie trudne zarówno w Polsce, jak i w innych „nowych” krajach UE, nie 
tylko z powodu czasu niezbędnego do przygotowań legislacyjnych, ale przede 
wszystkim ze względu na brak wiedzy wyborców dotyczących funkcji i upraw-
nień Parlamentu Europejskiego oraz z powodu pewnego rodzaju nieufności za-
równo do całej klasy politycznej, jak i Unii Europejskiej82. Jakie były oczekiwania, 
obawy Polaków Instytut Spraw Publicznych badał w projekcie zatytułowanym 
„Polacy i Parlament Europejski”. Badania, koncentrując się na postawach Polaków 
względem polskich i europejskich instytucji demokratycznych83, ukazały wiele 
problemów, z jakimi boryka się świadomość polityczna Polaków. Badania wska-

81  Zob. D. Kevin, Europe in the Media: A Comparison of Reporting, Representation, and Rheto-
ric in a National Media in Europe, Lawrence Erlbaum Associates, London 2003, s. 35.

82  Nieufność Polaków zdaje się budzić i nasilać się, gdy nasz kraj wchodzi do jakichkolwiek 
struktur ponadnarodowych i uwarunkowana jest nie tylko doświadczeniami epoki komunizmu 
(1945–1989), lecz również faktem, że pomiędzy 1772 a 1918 r. Polska wcielona była przemocą 
w terytoria ówczesnych potęg Europy: Rosji, Prus i Austro-Węgier. Tak więc obawy o tożsamość 
narodu, związane z historią Polski i niewolą oraz faktem, że w latach 1772–1989 naród polski 
niepodległy był przez 21 lat (1918–1939) wzmacniany był przez niewielką wiedzę o charakterze 
akcesji, instytucjach i procedurach podejmowania decyzji w UE. 

83  Projekt sfinansowany został ze środków programu PHARE 2001 „Teraz integracja” oraz 
Parlamentu Europejskiego. Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS na repre-
zentatywnej grupie 1620 dorosłych Polaków w dniach 27 II–4 III 2001 r.
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zują, że „wraz z upływem czasu ład instytucjonalny w postkomunistycznej Polsce, 
zamiast ulegać konsolidacji, cieszy się coraz mniejszym zaufaniem [...] krystalizacji 
także uległy opinie Polaków na temat motywów uprawiania polityki – istotnie 
wzrósł odsetek respondentów przekonanych, że do uprawiania polityki moty-
wuje chęć posiadania władzy i zdobycia pieniędzy”84. Można też zauważyć, że 
spadkowi zaufania do instytucji sprawujących władzę w Polsce towarzyszy pe-
wien spadek zaufania żywionego względem instytucji Unii Europejskiej – jed-
nak wciąż pozostaje ono wyższe. W raporcie ISP zaznaczono, że „zaufanie do Unii 
Europejskiej deklaruje znacznie mniej respondentów (56%) niż do ONZ (63%) 
i NATO (62%). Deklarowana nieufność wobec UE (15%) jest wyższa niż w przy-
padku ONZ (7%) i NATO (9%)”85. Największą grupę „nieufnych”, jak pokazują wy-
niki badań, stanowią rolnicy i mieszkańcy wsi. Zaufanie można zaś postrzegać 
jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na poparcie dla integracji 
oraz przyzwolenie na model wspólnotowy, widoczny także na poziomie instytu-
cjonalnym – dlatego warto powiedzieć o tych, którzy mają zaufanie do UE i jej in-
stytucji. Według raportu ISP „portret Polaka ufającego Unii Europejskiej to: młody 
mężczyzna, mieszkaniec dużego miasta, interesujący się polityką, zamierzający 
wziąć udział w referendum akcesyjnym oraz w wyborach parlamentarnych i ra-
czej optymistycznie patrzący w przyszłość”86. Badania potwierdzają, że zaufanie 
wydaje się zależeć od poziomu znajomości instytucji UE, gdyż osoby deklarują-
ce wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej ufają Unii 
w większym stopniu, niewiedza zaś zwiększa nieufność w jedynie niewielkim 
stopniu. 

Respondenci proszeni o ocenę i porównanie instytucji polskich i unijnych uwa-
żali, że instytucje polskie dbają przede wszystkim o interesy rządzących i urzędni-
ków (89%), zaś unijne dbają o to samo w znacznie niższym stopniu – 32%. Wejście 
Polski do Unii Europejskiej jest istotne dla Polaków, nie tylko ze względu na samą 
akcesję, ale także ze względu na fakt, że 48% respondentów sądzi, iż proces ten ko-
rzystnie wpłynie na pracę Sejmu i władz samorządowych. Około 55% responden-
tów dostrzega w tym także szansę na poprawę działania rządu, administracji pań-
stwowej, a także sądów. Jednak, jak pokazały badania, wiedza dotycząca funkcji 
i działania Parlamentu Europejskiego jest niewielka, gdyż „jedynie 23% badanych 
uznaje, że wie sporo na temat Parlamentu Europejskiego i wiedza ta go satysfak-
cjonuje. Ponad połowa (55%) sądzi, że niewiele wie o tej instytucji”87. Co ciekawe 
na wcześniej zadane pytanie, czy Unia Europejska ma swój parlament, twierdząco 

84  Raport ISP, s. 2.
85  Tamże, s. 3.
86  Tamże.
87  Tamże, s. 6.
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odpowiedziało jedynie 63% respondentów. Wśród osób, które słyszały i we własnej 
ocenie sporo wiedzą o Parlamencie Europejskim, zaufanie względem Unii deklaru-
je 76% osób, zaś wśród osób, które niewiele bądź nic nie wiedzą o Parlamencie Eu-
ropejskim zaufanie do Unii wynosi 57%. O tym, że będziemy wybierać sami depu-
towanych do Parlamentu Europejskiego wiedziało 27% respondentów, zaś udział 
w wyborach stanowczo deklarowało 42% respondentów88 – co jednak połączone 
z poziomem wiedzy na temat wyborów, należałoby traktować jako swego rodzaju 
deklaracje zainteresowania sprawami europejskimi.

Szukając przyczyn niskiej frekwencji w wyborach do PE w Polsce, która wynio-
sła 20,87% uprawnionych do głosowania, można wymienić obok niewiedzy tak-
że małą rozpoznawalność miejsca: PE, obradując w trzech miejscach nie kojarzy 
się z żadnym budynkiem czy nazwą. Utrudnia to budowanie rozpoznawalności 
instytucji, takiego problemu nie mają parlamenty narodowe: brytyjski funkcjo-
nujący w historycznym budynku Westminster Hall w Londynie, parlament w Pol-
sce, który jest kojarzony z Warszawą, ul. Wiejską czy białym okrągłym gmachem 
czy parlament niemiecki, zwany Bundestagiem, którego charakter tworzy nie 
tylko historia, ale i szklana kopuła projektu Normana Fostera. Istotny wpływ na 
niską frekwencję wyborczą w Polsce mogło mieć także zniechęcenie Polaków do 
brania udziału w wydarzeniach w sferze publicznej oraz bardzo długi weekend, 
podczas którego odbywały się wybory do PE i piękna, słoneczna pogoda, za-
chęcająca do opuszczenia miejsca zamieszkania w celu wyjazdu rekreacyjnego. 
Sama kampania – jeśli już się mówiło w mediach o Eurowyborach – „zdomino-
wana była przez skok na kasę, jakiego zamierzali rzekomo dokonać kandydaci 
na eurodeputowanych. Wiele mówiono o tym, ile będą zarabiać w Strasburgu, 
a bardzo mało o tym, czym się będą zajmować”89. 

Traktat rzymski z 1957 r. stwierdzał, że Parlament Europejski (PE) reprezentuje 
narody państw połączonych we Wspólnocie Europejskiej. Skład Parlamentu Euro-
pejskiego wybierany jest w bezpośrednich, powszechnych wyborach mających 
miejsce co pięć lat, a liczne traktaty, zwłaszcza traktat z Maastricht (1992) i Traktat 
amsterdamski (1997) stopniowo rozszerzały zakres jego uprawnień. Pomimo że 
siedziba PE znajduje się w Strasburgu, to Parlament obraduje w trzech miejscach: 
w Strasburgu, Brukseli oraz Luksemburgu90. 

88  Tamże, s. 7.
89  Tamże.
90  Uwarunkowane jest owo rozstrzelenie tym, że Trzy Wspólnoty nie powstawały w tym 

samym czasie: Europejską Wspólnotę Węgla i Stali powołano do życia w Rzymie w 1951 r., Eu-
ropejska Wspólnota Energii Atomowej (zwana też EURATOMEM) oraz Europejska Wspólnota 
Gospodarcza powstały również w Rzymie w roku 1957. Strasburg zaś pierwotnie był przede 
wszystkim siedzibą Rady Europy, a następnie od 1952 r. także Parlamentu Europejskiego. Mia-
sto to zostało wybrane głównie ze względów symbolicznych: miało ono dawać wyraz historycz-
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PE ma trzy podstawowe uprawnienia: władzę ustawodawczą, uprawnienia 
budżetowe i uprawnienia kontroli władzy wykonawczej. Władza ustawodawcza 
znajduje swoje odbicie w procedurze współdecydowania wraz z Radą Unii Euro-
pejskiej91, która jest zobowiązana do współdziałania, co oznacza, że żaden tekst 
nie może zostać przyjęty bez formalnej zgody PE oraz Rady Unii Europejskiej. 
Procedura współdecydowania znajduje zastosowanie w takich kwestiach, jak: 
przepływ siły roboczej, tworzenie rynku wewnętrznego oraz rozwoju technolo-
gicznego, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, edukacji etc. Procedurze 
tej nie podlegają takie zagadnienia, jak: kwestie podatkowe, dopłaty do produk-
cji rolnej – tu PE ogranicza się tylko do wydawania opinii. 

Uprawnienia budżetowe PE są swego rodzaju okazją do wskazania politycz-
nych priorytetów, a warunkiem wejścia budżetu w życie jest podpis przewodni-
czącego PE. Parlament ma głos decydujący w kwestiach dotyczących wydatków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionów (fundusz powołany w 1975 r. w celu 
zredukowania różnic ekonomicznych pomiędzy regionami w Europie), w walce 
z bezrobociem ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia wśród kobiet i ludzi 
młodych oraz w kwestiach programów kulturalnych i edukacyjnych (przykładem 
mogą być programy Erasmus i Sokrates). Istnieją też takie kwestie, w których PE 
może proponować jedynie poprawki, gdyż decydujące znaczenie ma stanowisko 
Rady Unii Europejskiej, do takich kwestii należą np. wydatki na rolnictwo.

Uprawnienia PE dotyczące kontroli władzy wykonawczej objawiają się nie 
tylko w jego kluczowej roli w procesie powoływania Komisji Europejskiej92, za-
twierdzaniu nominacji na stanowisko przewodniczącego Komisji oraz przepro-
wadzaniu rozmów z nominowanymi komisarzami. PE może też powoływać tym-
czasowe komisje śledcze, tak się stało, gdy PE uznał, że należy zbadać sprawę 
„choroby wściekłych krów”, co zakończyło się powołaniem Europejskiej Agencji 
Weterynaryjnej z siedzibą w Dublinie. W gestii PE leży również możliwość od- 
 

nemu pojednaniu Francji i Niemiec. Umiejscowienie PE w trzech miejscach zostało potwierdzo-
ne dwukrotnie w 1992 r. w Edynburgu i w 1997 r. poprzez ustalenia Traktatu amsterdamskiego. 
Zob. www.elections2004.eu.int oraz http://europarl.eu.int/comm.

91  W skład Rady Unii Europejskiej wchodzą głowy państw i szefowie rządów krajów Unii 
oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Spotkania Rady odbywają się dwa razy do roku, 
a podczas nich wyznaczane są podstawowe kierunki rozwoju polityki wewnętrznej Unii i za-
gadnienie dotyczące unijnej polityki międzynarodowej. Rady Unii Europejskiej nie należy mylić 
z Radą Europy, utworzoną w 1949 r. w Strasburgu, w skład której wchodzi 41 państw europej-
skich, łącznie z Rosją i Turcją. 

92  W skład Komisji Europejskiej wchodzą komisarze wybierani na pięć lat. Komisja inicjuje 
procesy legislacyjne, dba o przestrzeganie praw unijnych. W jej skład wchodziło w momencie 
badań 25 komisarzy (obecnie 27), a przewodniczącym był Romano Prodi, po nim zaś urząd 
objął José Manuel Barroso (zob. http://europa.eu.int/comm).
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woływania Komisji (odbywa się głosowanie nad wotum nieufności, które może 
być przeprowadzone uchwalaniem jednoczesnym przez absolutną większość 
głosów i większość dwóch trzecich głosów). Poza tym PE bada przedkładane 
przez Komisję sprawozdania, dotyczące wdrażania legislacji i wykonywania bu-
dżetu. 

Pierwsze bezpośrednie wybory do PE odbyły się w 1979 r., następne odby-
wają się co 5 lat. W efekcie rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r. o kolejnych 
10 państw EP skupiał reprezentantów 25 krajów Unii i liczył 732 posłów, wśród 
których były 222 posłanki, czyli 30,3%. Wybory, które odbyły się 6 tygodni po 
rozszerzeniu UE, były szczególnie interesujące dla nowo przyjętych państw, a py-
tania dotyczące ich znaczenia, możliwości interpretacji wyników czy faktu niskiej 
frekwencji były często stawiane.

W Polsce proces przygotowania do Eurowyborów został rozpoczęty 23 I 2004 r., 
gdy Sejm przyjął ordynację wyborczą i podpis złożył Prezydent A. Kwaśniewski. 
Polskę podzielono na 13 okręgów wyborczych: pomorski, warmińsko-mazurski, 
podlaski, okręg obejmujący Warszawę (stolica oraz 8 powiatów), mazowiecki, 
łódzki, wielkopolski, lubelski, podkarpacki, małopolsko-świętokrzyski, śląski, 
dolnośląsko-opolski oraz okręg lubusko-zachodniopomorski. Głosy dzielono 
na szczeblu krajowym pomiędzy komitety, które przekroczyły pięcioprocento-
wy próg wyborczy. Jak wiadomo, metoda d’Hondta jest korzystna dla dużych 
partii93. Nadzieje, pokładane zwłaszcza przez ludzi młodych w Partii Zielonych, 
właśnie dzięki zastosowaniu owej metody, zostały zawiedzione: partia nie zdąży-
ła się prawnie ukonstytuować, a strategia oparta o pomysł stworzenia Komitetu 
Wyborczego Zieloni 2004 – nie przyniosła spodziewanego rezultatu. Zebrano za 
mało podpisów i okazało się, że studenci, stanowiący główny elektorat, w więk-
szości nie mogą być brani pod uwagę, gdyż wielu z nich składało podpisy poza 
miejscem zamieszkania (czyli w miastach, gdzie studiują). Jest to istotne dla na-
szych badań o tyle, że był to komitet, który akcentował najmocniej potrzebę rów-
ności płci i większego udziału kobiet we władzach. Następnie dzięki zastosowa-
niu zasady Hare Niemeyera, uwzględniającej frekwencję, ustalono, ile mandatów 
przypadnie każdemu z 13 okręgów. Aby lista mogła wystartować w wyborach, 
należało zebrać w 7 okręgach powyżej 10 tys. podpisów, obowiązywało to partie 
polityczne, ale także możliwy był udział komitetów wyborców i listy obywatel-
skie. Od kandydatów do PE wymagano oświadczenia lustracyjnego, choć ustawa 
nie mówiła, że kłamstwo lustracyjne miałoby być w jakikolwiek sposób karane 
oraz ukończenia 21 lat, udział w głosowaniu mogli wziąć ci, którzy ukończyli 18 
lat94.

93  Zob. dane z http://euro.pap.com.pl/cgi-bin/raporty2.pl, s. 4.
94  Tamże.
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Mówiąc o wynikach wyborów, można zacytować PAP z dnia 14 VI 2004 r. – „fa-
woryci zwyciężali łatwo”95, gdyż w zasadzie wszyscy zostali wybrani z pierwszych 
3 miejsc swoich list wyborczych w danych okręgach. Startowało 1887 kandyda-
tów na eurodeputowanych, wśród nich było 286 kobiet96, co stanowi 15,1%, zaś 
wśród 54 wybranych tylko 7 to kobiety, czyli 13%. Najwięcej kobiet zgłoszono 
w okręgu 4., tj. warszawskim – 37, z którego jednak nie wybrano żadnej kandy-
datki, po 31 zgłoszono w okręgach 11. (śląski) – z którego wybrano do Parlamentu 
Europejskiego 3 kandydatki – i 12. (dolnośląsko-opolskim) – 1 kandydatka. Jest 
to niezwykle ciekawe, gdyż są to okręgi powszechnie uznane za dość tradycjona-
listyczne i powiązane ze śląskim stereotypem porządku patriarchalnego, a z obu 
tych okręgów rekrutuje się 57% polskich europarlamentarzystek. Ważny też wy-
daje się fakt, że Małgorzata Maria Handzlik (PO) została wybrana pomimo tego, 
że na swojej liście zajmowała dopiero 3. miejsce w okręgu 11. Większość partii 
traktowała wyniki wyborów jako swego rodzaju pomiar popularności, a wielu po-
lityków mówiło, że był to swego rodzaju sprawdzian przed wyborami do Sejmu. 
Jednocześnie niewielki udział kobiet w poczcie wybranych po raz pierwszy euro-
parlamentarzystów może świadczyć (w nawiązaniu do prawidłowości zaobser-
wowanej na przykładzie polskiego Sejmu przez M. Fuszarę, że liczba kobiet spa-
da zawsze, gdy Sejm zyskuje ważność polityczną) o tym, że Parlament Europejski 
był postrzegany jako nowa, atrakcyjna przestrzeń samorealizacji. Jednocześnie 
w związku z tym, że udział kobiet w poczcie polskich europarlamentarzystów 
plasował się znacznie poniżej średniej Parlamentu Europejskiego, zaryzykować 
można wniosek, że bariery stawiane kobietom na politycznej arenie narodowej97 
zostały przeniesione i wzmocnione w przypadku areny europejskiej. Wydaje się 
więc, że europejska retoryka równości płci i działania z zakresu gender mainstre-
aming miały niewielki wpływ na polską rzeczywistość polityczną, co może być 
efektem zaniedbań problematyki, związanej z sytuacją kobiet oraz kwestiami 
kulturowej płci w okresie negocjacji przedakcesyjnych. 

95  http://euro.pap.com.pl.
96  Za www.ośka.org.pl.
97  Mówiąc o barierach, przeszkadzających kobietom w większym udziale w życiu poli-

tycznym, na podstawie wyników badań, J. Regulska wymienia: brak czasu i przeciążenie obo-
wiązkami związanymi z pracą zawodową kobiet, połączoną z obowiązkami domowymi (47%), 
przekonanie, że mężczyźni funkcje publiczne wykonają lepiej (46%), brak wiary we własne siły 
połączone z przekonaniem, że kobiety są mniej asertywne (14%), brak tradycji w uczestnictwie 
kobiet w życiu publicznym (9,5%) i dopiero niższe u kobiet zainteresowanie sprawami publicz-
nymi. J. Regulska, Transition to Local Democracy. Do Polish Women Have a Chance?, [w:] M. Rue-
schemeyer (red.), Women in Politics in Post Communist Eastern Europe, M.E. Sharpe INC., London 
1998, s. 51. 
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Tabela 7.1. Wyniki polskich wyborów do Parlamentu Europejskiego – podział głosów 
z uwzględnieniem partii politycznych

Partia Liczba posłów (poparcie) W tym kobiet

Platforma Obywatelska 15 (24,1%) 2

Liga Polskich Rodzin 10 (15,92%) 1

Prawo i Sprawiedliwość 7 (12,67%) 1

Samoobrona 6 (10,78%) 0

SLD–UP 5 (9,35%) 1

Unia Wolności 4 (7,33%) 1

Socjaldemokracja Polska 3 (5,33%) 1

7.3.1 Kampania wyborcza do PE na łamach „Gazety Wyborczej” 
i „Trybuny” 

„Trybuna” jako gazeta wywodzi się z czasów komunizmu i była jednoznacznie 
odbierana jako organ propagandy: wtedy pełny tytuł brzmiał „Trybuna Ludu” – 
w czasie prowadzenia badań miała znaczenie niewielkie i raczej niszowy charak-
ter, o czym może świadczyć fakt, że w tym czasie, liczba stron została z przyczyn 
ekonomicznych zredukowana z 20 do 16. W okresie 10 V 2005 r.–14 VI 2005 r. 
ukazało się 60 artykułów poświęconych wyborom do EP, spośród których 9 było 
napisanych przez kobiety, co stanowi 15%. W owych 60 artykułach wymienia 
się 102 nazwiska, ale nazwiska kobiet wspominane były jedynie 38 razy (37,2% 
wszystkich nazwisk) w 28 artykułach (46,6%), z czego 6 razy w 9 artykułach au-
torstwa kobiet (co daje 66% w przypadku autorek i 43,1% w przypadku autorów). 
Jednak kobiety cytowane są jedynie w 22 artykułach (36,6%), z czego 5 razy w ar-
tykułach autorstwa kobiet (55,5%).

Jeśli chodzi o źródła cytatów, to 2 razy wskazuje się na Izabelę Jarugę-Nowac-
ką (ówczesnego Pełnomocnika Rządu ds. Równouprawnienia Kobiet i Mężczyzn, 
a także polityka nadającego „ludzką” twarz rządzącej koalicji SLD–UP, później 
zajmującą stanowisko Ministra ds. Polityki Społecznej) oraz Magdalenę Środę 
(Pełnomocnika ds. Równouprawnienia Kobiet i Mężczyzn w rządzie M. Belki), raz 
cytowana była Elżbieta Smorawińska, kandydatka z okręgu poznańskiego, star-
tująca z listy SdPl. Co ciekawe, Polki cytowane były zaledwie 5 razy – siedmiokrot-
nie zaś cytowane były kobiety z zagranicy. 

Ważnym dla zauważenia artykułu wydają się również zdjęcia: w 60 artykułach 
poświęconych wyborom zamieszczono 30 zdjęć, czyli 50% (w tym w 9 artyku-
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łach kobiet były 4 zdjęcia, co daje 44,4%). Trybuna pomimo zmniejszenia liczby 
stron (do 16, w weekendy zaś do 20) większość artykułów odnoszących się do 
kampanii wyborczej do PE lokowała na stronach 2–8 (61,6%), co może świadczyć 
o dużym zainteresowaniu gazety tematyką międzynarodową, będącym efektem 
transformacyjnego liftingu gazety. Analizując treść owych artykułów, należy za-
znaczyć, że 72% (43 z 60) poruszały tematy o zasięgu krajowym, w których te-
matyka kampanii wyborczej splatała się z komentarzami dotyczącymi sytuacji 
w rolnictwie, skandali politycznych oraz tego, jak Polacy odbierają wybory, co 
myślą o konkretnym kandydacie/kandydatce.

Tematy związane z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn oraz postula-
ty wspierania działalności kobiet pojawiają się czterokrotnie (6,6%). W związku 
z pojawieniem się nowej, lewicującej Partii Zielonych oraz utworzeniem Komi-
tetu Wyborczego Zieloni 2004 tego ugrupowania, ukazał się artykuł prezentu-
jący program i kandydatów (31 V 2004 r., na stronie 15 na 20). Była to jedyna 
partia w Polsce, która w swoim programie akcentowała wyraźnie tematykę rów-
nouprawnienia, nie tylko kobiet i mężczyzn, ale też mniejszości seksualnych i et-
nicznych. Kolejnym artykułem, w którym obecna była problematyka gender, jest 
profil Lilli Gruber (1 VI 2004), prezentujący jej sylwetkę jako kandydatki z partii 
opozycyjnej, gwiazdy TV, która prawdopodobnie w wyborach odniesie kolejny 
sukces. Tylko ten artykuł napisany przez kobietę, zamieszczony został na stro-
nie 9 (na 22). Następnym artykułem, w którym wyraźnie akcentuje się tematykę 
równości płci, jest ten poświęcony prezentacji Margrethe Alken (12–13 VI 2004), 
duńskiej parlamentarzystce, kandydatce do Parlamentu Europejskiego i jedno-
cześnie duchownej protestanckiej, zamieszczony na stronie 10 (na 20). Tylko raz 
ukazał się wywiad z polską kandydatką do Parlamentu Europejskiego – Anną 
Skrzypek, w którym kandydatka sama zaznacza potrzebę obecności kobiet w po-
lityce, artykuł zamieszczony 3 VI 2004 r. na stronie 2 (na 16).

Tabela 7.2. Charakterystyka artykułów w Trybunie, w których poruszana była tematyka 
równouprawnienia

Temat główny Kraj Płeć autora Strona Liczba stron

Lilli Gruber Włochy kobieta 9 16

Margrethe Alken Dania mężczyzna 10 20

Zieloni Polska mężczyzna 15 20

Anna Skrzypek Polska mężczyzna 2 16

„Gazeta Wyborcza” jest największą jakościową gazetą codzienną ukazującą 
się w Polsce, jednak nie eurowybory były najgorętszym tematem kampanii, lecz 
fakt, że w czasie wyborów najważniejsze osoby związane z etosem gazety i jej 
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kierowaniem: Wanda Rapaczyńska i Adam Michnik, były zamieszane w tzw. afe-
rę Rywina (zawirowaniami związanymi ze zmianą prawa dotyczącego mediów), 
która zdominowała uwagę opinii publicznej. Dlatego też często w miejsce uwagi 
koncentrowanej na kampanii przedwyborczej – relacjonowano przebieg prze-
słuchań przed Sejmową Komisją Śledczą. Kampania ukazana na łamach GW nie 
obfitowała w ciekawe pomysły czy wydarzenia.

W „Gazecie Wyborczej” ukazało się 120 artykułów, spośród których 11 napisa-
ły kobiety (czyli 9,2%). Kobiety wspominane są w 42 artykułach (35%), cytowane 
są 26 razy (21,6%), a w 11 artykułach pisanych przez kobiety 7 razy (63,6%), zaś 
w 109 artykułach pisanych przez mężczyzn kobiety cytowane są jedynie 19 razy 
(17,4%). 

W artykułach poświęconych tematyce przedwyborczej wymienia się 145 na-
zwisk, z których jedynie 42 to nazwiska kobiet (28,9%). Do 53 artykułów zamiesz-
czono zdjęcia, co daje 44,2% (jednak były to często małe zdjęcia samego auto-
ra – nigdy autorki), a do artykułów autorstwa kobiet zamieszczono zdjęcia tylko 
w 2 przypadkach, czyli w 18,2%.

Opracowanie wyników badań dla tej gazety, na którą składają się w wyda-
niu codziennym 32 strony oraz dodatek lokalny (w niniejszym badaniu jest to 
dodatek poznański ok. 20–24 stron) oraz reklamy i dodatki tematyczne („Duży 
Format” etc.) utrudnia fakt, że weekendowe wydanie jest jeszcze grubsze, po-
szerzone o największy dodatek gazety, tj. „Wysokie Obcasy” (dodatek dla kobiet) 
wraz z zachowaniem podziału na część lokalną i ogólnopolską.

W zasadzie tematyka gender nie pojawia się poza opisem inicjatywy 3 kandy-
datek, z różnych partii, które wybrały się na rynek owocowo-warzywny, by osobi-
ście przekonywać wyborców (głównie kupujące tam kobiety) do wzięcia udziału 
w eurowyborach oraz wspierania w nich kandydujących kobiet. O tej inicjatywie 
zostały zamieszczone jedynie krótkie informacje w dodatku lokalnym, żadnej też 
z owej trójki udział w wyborach nie zakończył się sukcesem.

Pomimo że „Gazeta Wyborcza” postrzegana jest jako najbardziej proeuro-
pejski dziennik, to 76% artykułów poświęconych wyborom do Parlamentu Eu-
ropejskiego miało zakres krajowy (91 artykułów). Wyborom do EP w kontekście 
międzynarodowym poświęconych było 29 artykułów, czyli 24,2%. Na pierwszych 
stronach (zarówno ogólnopolskiej, jak i poznańskiej części) znalazło się 7 artyku-
łów, dotyczących wyborów (5,8%). Można jednak stwierdzić, że tematyka wybo-
rów zajmowała stosunkowo ważne miejsce, bo na stronach 2–6 znalazło się 81 
spośród 120 artykułów (czyli 67,5%).



216 Część III • Dzieje publicznej widoczności kobiet w Polsce...

Tabela 7.3. Częstotliwość ukazywania się artykułów dotyczących wyborów do Parlamen-
tu Europejskiego w „Gazecie Wyborczej” i „Trybunie”

„Trybuna” „Gazeta Wyborcza”

10–16 V 2004 r. 6 12

17–23 V 2004 r. 6 10

24–30 V 2004 r. 12 19

31 V–6 VI 2004 r. 17 26

7–13 VI 2004 r. 13 43

14 VI 2004 r. (prezentacja wyników wyborów) 6 10

W sumie 60 120

Można więc wywnioskować (biorąc pod uwagę dane z tabeli 7.3), że większą 
uwagę poświęcała wyborom do EP „Gazeta Wyborcza” – aż 120 artykułów, lecz 
pamiętajmy, że GW ma też większą liczbę stron i kilka dodatków regionalnych. 
Dlatego ogólna liczba artykułów mogłaby ulec zmianie, gdybyśmy analizowali 
GW z dodatkiem nie poznańskim, lecz np. warszawskim. W badaniu zaś chodziło 
o znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy kandydatki są obecne w mediach – i tu 
w przypadku GW należałoby odpowiedzieć: nie. Jedyne artykuły w GW, poświę-
cające problematyce płci jakąkolwiek uwagę, znalazły się w dodatku regional-
nym... w formie 2-zdaniowej notatki, informującej o spotkaniu z kandydatkami 
(dwa razy) oraz w artykuliku (kilka zdań), który informował o inicjatywie, jaką 
wykazały te same panie, gdy zorganizowały spotkanie zachęcające do wzięcia 
udziału w wyborach do EP na jednym z rynków warzywnych w Poznaniu. Jedno-
cześnie komentarz sugerował, że w ocenie autora nie była to trafna decyzja i ra-
czej chybiona idea. Należy też zwrócić uwagę na małą liczbę kobiet cytowanych. 
Najczęściej w GW cytowana (pięć razy) była Olga Krzyżanowska, której niestety 
nie udało się uzyskać mandatu europarlamentarzystki – dla porównania: w ba-
danym czasie nazwisko (i częste cytaty) Andrzeja Leppera, który wszak nie kan-
dydował, pojawiło się w artykułach poświęconych wyborom do EP aż 15 (!) razy. 
Jeśli chodzi zaś o możliwości, jakie mają kobiety nie tylko jako rozmówczynie, 
lecz także i autorki, to wydaje się, na podstawie zebranego materiału, że w czasie 
kampanii wyborczej do EP były one większe w „Trybunie”. Poza tym procentowy 
udział kobiet w grupie osób wspominanych w tekście, jak i wśród osób cytowa-
nych, jest jednoznacznie wyższy w „Trybunie”. Gazeta ta prezentowała konse-
kwentnie kandydatki (z kraju i z zagranicy) związane z tym, co można by nazwać 
ideałami lewicy. Były to osoby związane nie tylko z SLD czy z Zielonymi 2004, ale 
też obszerne prezentacje kandydatek zagranicznych (patrz tabela 7.2). 
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7.3.2 Sposoby prezentacji kobiet i mężczyzn w relacjach medialnych 
o wyborach do PE (2004) na przykładzie wybranych krajów 

W dalszej części krótko przytoczę wyniki badań poświęconych reprezentacji płci 
w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego z Czech i Litwy, które znaj-
dując się w grupie krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej – i tak jak Polska 
– brały udział w wyborach do PE po raz pierwszy. Jednocześnie relacje z krajów 
postkomunistycznych zestawiam z raportem francuskim, dotyczącym kampanii 
wyborczej, co wydaje się o tyle ciekawe, że Francja jest krajem długo obecnym 
w UE, w którym odbywały się już wielokrotnie wybory do PE oraz działają instru-
menty prawne, wspierające równość płci.
W wyborach do PE Litwini98 mieli wybrać 13 reprezentantów, zaś udział w kam-
panii wyborczej wzięło 11 partii. Do wyborów stanęło 241 kandydatów, spośród 
których 54 (22%) stanowiły kobiety, tylko jedna partia (National Center Party) nie 
umieściła na swoich listach żadnej kobiety. Podstawą analizy były dwie centro-
we gazety („Lietuvos Ryta-LR” i „Republika-R”), choć jak zwracają uwagę Autorki, 
w czasie kampanii wyborczej startujący dla swoich potrzeb wybierali częściej 
telewizję niż prasę, a mała różnorodność materiału spowodowana została tym, 
że „litewskie gazety są mało zróżnicowane i nie oddają całej szerokiej gamy poli-
tyczno-kulturalnego spectrum. Lewicowo-socjalistyczna prasa prawie nie istnie-
je, co jest dziwne, jeśli się weźmie pod uwagę, że partia socjaldemokratyczna 
odnosi sukcesy w wyborach”99. W rezultacie ukazało się 89 artykułów w LR i 56 
w R (w sumie 145). Najwięcej, bo po ok. 30%, w obu gazetach ukazywało się arty-
kułów w postaci krótkich informacji, dotyczących statystyk wyborczych, samego 
procesu głosowania i (już po wyborach) wyników głosowania100. W obu tytułach 
ukazujące się materiały koncentrowały się na sprawach litewskich (wymiar naro-
dowy miało ok. 82% artykułów w każdej gazecie). Tak jak i w Polsce, kwestie rów-
nouprawnienia płci raczej nie były poruszane podczas wyborów do PE, ale należy 
zaznaczyć, że w tym samym czasie odbywała się kampania prezydencka, która 
sprawiła, że udział kobiet w sferze publicznej był widoczny za sprawą 2 kandyda-
tek, spośród 5, startujących w tych wyborach. Swoje zainteresowanie ważnymi 
kwestiami płci w tych wyborach akcentowała zwłaszcza Vilija Blinkeviciute. W LR 
w artykułach poświęconych wyborom do PE wspomnianych zostało 31 nazwisk 

98  Informacje zaczerpnięte za zgodą Autorek z raportu „Mapping an engendered media: 
a comparative analysis of reporting gender during the 2004 European Elections”. Autorki litew-Autorki litew-
skiego raportu to I. Matonyte i A. Novelskaite z Instytutu Badań Społecznych w Wilnie.

99  Tamże, s. 3.
100  Tamże, s. 12.
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kobiet (34%), a cytowanych 7 (7,9%), zaś w R wspomnianych 24 (42,9%), a cyto-
wanych 6 (10,7%). W latach 1999–2000 72%101 Litwinów deklarowało zaufanie 
wobec mediów, jednak w okresie, gdy odbywały się wybory do Europarlamentu, 
zostało ono obniżone, m.in. za sprawą uwikłania mediów w skandale, związa-
ne z prezydentem Paksasem, dlatego też wydaje się, że „wysoce wyspecjalizo-
wana kampania wyborcza do EP uwydatniła słabe zaangażowanie wyborców 
i ich wpływ na jej kształt”102.  Stąd też była ona „powierzchowna, ukazująca małe 
zaangażowanie w sprawy UE i brak podejścia krytycznego, charakteryzującego 
dojrzałe uczestnictwo w strukturach UE”103. 

Czeski raport104 wskazuje, że również w Czechach spodziewano się wyższej 
frekwencji w Eurowyborach, która ostatecznie wyniosła 28,32% – czyli była i tak 
dużo wyższa niż w Polsce. Autorki przypominają też, że w referendum akcesyj-
nym w Czechach frekwencja wynosiła 55,21%. W wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego wystartowało 806 osób, w tym 203 (25,19%) kobiety. Spośród zaś 
wybranych do EP 24 posłów było 5 kobiet (20,83%). Autorki przypuszczają, że 
szanse kobiet byłyby jeszcze większe105, gdyby Czechy nie były jednym okręgiem 
wyborczym106. Duży udział kobiet wśród wybranych europarlamentarzystów jest 
zapewne efektem tego, że 20 z 32 startujących partii miało przynajmniej 1 kobie-
tę na pierwszych trzech miejscach swoich list. Godnymi naśladowania wyjątkami 
były: Partia Zielonych (Strana Zelených) – 16 kandydatów i 16 kandydatek oraz 
Humanistyczny Sojusz (Humanistycká Alliance), wśród kandydatów tej partii 
było 10 kandydatek i 20 kandydatów. Nie bez znaczenia dla obecności kobiet 
w sferze publicznej wydaje się fakt, że w większości partii funkcję rzecznika pra-
sowego powierzono kobietom i to one głównie zabierały w mediach głos, ob-
jaśniając stanowiska i poczynania swoich partii podczas konferencji prasowych, 

101  Dane za http://www.lls.lt, także raport, s. 2.
102  Raport, s. 13.
103  Tamże, s. 15.
104  Wszystkie dane za pozwoleniem Autorek: P. Rakušanowej i Z. Mansfeldovej z Instytutu 

Socjologii Czeskiej Akademii Nauk zawarte w raporcie „Gender analysis of the 2004 European 
Parliament elections from the point of view of political parties, voters and the media-the Czech 
case”.

105  Autorki, analizując procentowy udział kobiet w czeskim parlamencie, stwierdzają, że 
systematycznie rośnie – w 1996 r. wynosił 14,5%, w 1998 r. – 15%, a w 2002 r. – 17%, zaś do EP 
w 2004 r. – 20,83%. Stąd są umiarkowanymi optymistkami, jeśli chodzi o reprezentację i udział 
kobiet w sferze publicznej.

106  Tu Autorki odwołują się do P. Norris, która dowodzi, że kobiety mają tym większe szanse 
na udział we władzy, im więcej jest okręgów wyborczych. Zob. P. Norris, Women’s Legislative Par-
ticipation In Western Europe, „Western European Politics”, Vol. 8, s. 90–101 lub P. Norris, Electoral 
Engineering. Voting Rules and Political Behavior, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
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które były najczęstszym sposobem komunikowania się z wyborcami. Czechy, 
zdaniem Autorek, wpisały się w ogólnoeuropejską tendencję, tzn.: wybory były 
wyrazem protestu przeciw rządzącej partii i wyrazem braku zaufania wobec klasy 
rządzącej, a jednocześnie przez polityków były traktowane jako przedbiegi do 
wyborów krajowych. Do analizy zostały wybrane dwa dzienniki: „Lidové nowiny” 
(Ln) gazeta centroprawicowa i „Mladá fronta” (Mf), raczej centrowa i najbardziej 
poczytna ze względu na przystępność i żywy język (zaraz po brukowcu „Blesk”). 
W obu tych gazetach ukazały się 224 artykuły, dotyczące wyborów do EP (91 
w Ln i 133 w Mf). Jak stwierdzają Autorki, zainteresowanie mediów kobietami 
nie było równe ich zaangażowaniu w wybory (25,2% kandydatek), bo jedynie 
w 36,1% artykułów kobiety były wspominane, zaś cytowane w średnio 17,1% ar-
tykułów (w Ln 15,4%, a w Mf 19,5%). Natomiast tematy związane z gender lub 
równouprawnieniem pojawiły się jedynie w Ln w 1,1% artykułów, czyli w jednym. 
W materiałach dominowały problemy związane z własnym krajem (Ln 78%, a Mf 
86,5%). Kobiety były autorkami 5,5% artykułów w Ln, zaś w Mf 14,3%. Analizując 
zaś, kto jest źródłem informacji, na które powoływano się w badanych artyku-
łach, można powiedzieć, że w związku z faktem, że 79,5% owych „źródeł” było 
płci męskiej, a jedynie 20,5% to kobiety, to nie media miały główny wpływ na 
sukces wyborczy kobiet. Co dziwniejsze Autorki zauważają, że pomimo faktu, iż 
w materiałach przygotowywanych przez kobiety panie pojawiają się jako źródło 
informacji dwukrotnie częściej, to we wszystkich materiałach kobiety ukazywane 
są niejako przez pryzmat pejoratywnych stereotypów, dotyczących kobiet: jako 
mało zainteresowane wyborami oraz charakteryzujące się swego rodzaju „anal-
fabetyzmem politycznym”107.

Analizując pewne problemy w „medialnym zaistnieniu” samych kandydatek, 
jak i tematyki związanej z równouprawnieniem płci i szeroko rozumianymi kwe-
stiami, związanymi z gender w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w czasie 
eurowyborów, warto przyjrzeć się francuskiemu raportowi108 z kampanii wybor-
czej do PE. Raport bazuje na badaniach kampanii prowadzonej na łamach dzien-
ników „Le Monde” i „Le Figaro”, zaś efektem kampanii wyborczej, relacjonowanej 
przez media, był duży udział kobiet w poczcie eurodeputowanych: spośród wy-
branych 78 posłów były aż 34 posłanki (43,58%). Francja miała 8 okręgów wy-
borczych, a wybory do PE odbyły się dwa i pół miesiąca po wyborach do władz 
lokalnych, poza tym wybory do PE były ostatnimi przed wyborami prezydencki-
mi w 2007 r. Frekwencja wyborcza wynosiła (w porównaniu z krajami nowo przy-
jętymi niezwykle wysoka) 42,78% i była najniższą zanotowaną dotychczas we 

107  Raport czeski, s.16.
108  Dane z raportu francuskiego podawane są za zgodą Autorki raportu, Hilary Footitt ze 

Stirling University (Szkocja).
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Francji, o 4% niższą niż frekwencja w eurowyborach w 1999 r.109 Warto nadmie-
nić, że francuskie prawo stawia wymóg parytetów, stąd na listach wyborczych 
partie umieszczają w systemie suwakowym równą liczbę kobiet i mężczyzn110, 
a w wyborach do PE jest on wyjątkowo ściśle przestrzegany. Należy zauważyć, 
że choć udział kobiet w gronie europarlamentarzystów wyłonionych w wybo-
rach w 2004 r. jest duży, to Autorka zwraca uwagę na fakt, że w wyborach do PE 
w 1999 r. było ich więcej o ponad 6% (49%). 

Francuski raport wskazuje także, że eurowybory zdominowane były przez te-
maty dotyczące życia politycznego we Francji, a zwłaszcza kwestii dotyczących 
przyszłości premiera Jean-Pierre’a Raffarina i tego, jak w dłuższej perspektywie 
będzie to rzutować na prezydenta Jacquesa Chiraca. Do tematów często poru-
szanych w artykułach poświęconych eurowyborom należało także wiele tych, 
mówiących o możliwej niskiej frekwencji. Dlatego też spośród analizowanych ar-
tykułów ponad jedna trzecia dotyczyła walki politycznej między partiami, a 62% 
miało zasięg krajowy. Hillary Footit zauważa, że „było bardzo niewiele artykułów, 
poświęconych szerszym zagadnieniom – zaletom i wadom UE, integracji z kraja-
mi nowo przyjętymi do wspólnoty czy kwestiom społeczno-ekonomicznym”111. 
Autorka zwraca uwagę, że pomimo iż średnio w 32% artykułów wspomniane są 
kobiety, to ukazywane są one z reguły jako osoby, które zajmują raczej peryfe-
ryjne miejsce we francuskiej polityce. Autorka raportu wytypowała kilka sposo-
bów opisywania kobiet we francuskiej prasie. Jednym z nich jest ten, który mówi 
o kobietach, opisując je nie jako „normalne” czy „pełnoprawne” uczestniczki życia 
politycznego, lecz jako „outsiderów” bądź „wyjątki”, innym sposobem jest opisy-
wanie kandydatek w nawiązaniu do ich relacji rodzinnych – jako kobiet, które 
będąc „córką” czy „wdową” po polityku, za sprawą owej relacji i bliskiego związku 
emocjonalnego z mężczyzną-politykiem niejako polityką się „zaraziły” lub zain-
teresowanie polityką „odziedziczyły”112. Specyficznym sposobem, zarezerwowa-
nym dla mówienia o kobietach zajmujących się polityką, jest także informowanie 

109  Zob. „2004 European Parlament Election Briefing no. 6. The European Parlament Elec-
tion in France, June 13 2004”, European Parties Elections and Referendum Network, www.sus-
sex.ac.uk.

110  Raport francuski, s. 5. Hilary Footit podaje, że system suwakowy, czyli na przemian umiesz-
czanie kobiet i mężczyzn na listach wyborczych, potocznie nazywa się systemem „chabada”, od-
wołując się do znanego tematu muzycznego z filmu C. Lalouche’a, Kobieta i mężczyzna.

111  Raport francuski, s.1.
112  Tak opisywane są: Marinne LePen, córka przywódcy Frontu Narodowego, która wspie-

rała polityczne poczynania Lidii Schenardi, wdowy po poprzednim przywódcy tej partii („Le 
Figaro”, 13 V 2004). Tak samo opisywano Marielle de Sarnez („Le Figaro”, 9 VI 2004), liderkę cen-
trowej listy wyborczej na Ile-de-France, jako córkę byłego posła, która jednak poszła całkiem 
inną drogą niż ojciec. 
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czytelnika, jak dana osoba wygląda, jakie ma włosy czy głos, czy się uśmiecha, 
a dopiero w następnej kolejności zamieszczanie opisu jej profesjonalnych umie-
jętności – sposób ten nie bywa stosowany przy opisie kandydatów. Można przy-
puszczać, że nie tylko legislacja (parytet na listach partyjnych), ale i to, że kobiety 
zajmujące się polityką są obecne w życiu publicznym i w relacjach medialnych, 
sprawiło, że jest tak duży udział kobiet wśród posłów do EP. 

Próbując odpowiedzieć więc na pytanie, czy jest możliwe, iż fakt małej repre-
zentacji kobiet w polskiej sferze publicznej, a zwłaszcza w polityce (także gdy pod-
stawą analizy są wybory do PE 2004) może być spowodowany niewystarczającą 
obecnością kobiet w mediach (w tym wypadku na łamach „Trybuny”, a zwłaszcza 
„Gazety Wyborczej”), należy stwierdzić, że tak – być może byłoby inaczej, gdyby 
uwaga poświęcona kandydatkom w mediach była większa. Jak jednak pokazuje 
przykład Litwy i Czech – media to nie wszystko. W obu tych krajach rzeczywistość 
polityczna i faktyczna obecność w niej kobiet zdaje się zmieniać szybciej niż tra-
dycyjny (niezbyt afirmujący) sposób ukazywania wizerunku kobiet w mediach. 
Przykład zaś Francji pokazuje, jak korzystnie wpływają na wyraźną obecność ko-
biet w sferze publicznej i polityce zarówno legislacja (parytet) oraz bardziej zróż-
nicowane obrazy kobiet, ukazane w mediach. 

Zwłaszcza przypadek Polski, na tle Czech czy Litwy, mógł zastanawiać: mieli-
śmy zdecydowanie najmniejszy procent kandydatek do PE, najniższą frekwencję 
i jeden z niższych odsetków kobiet wśród reprezentacji krajowych do EP, który 
jest instytucją decydującą i opiniującą o wielu ważnych sprawach, także z zakresu 
aktywności ekonomicznej, rozwoju regionów czy wreszcie w dziedzinie edukacji. 
Oczywiście daleko nam do kanonów szwedzkich (wśród 19 posłów jest 11 po-
słanek), ale i naszym sąsiadkom – zarówno Czeszkom, jak i Litwinkom – mogły 
kobiety w Polsce pozazdrościć umiejętności przebicia i zdobycia poparcia... i to 
jakby wbrew ilości poświęcanej uwagi medialnej. Być może wynik polski jest po 
części także efektem procesu, o którym już Ośrodek Informacji Środowiska Ko-
biecych „Ośka” informował, że „po 1989 roku, po okresie transformacji ustrojowej, 
tworzenia się demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskie-
go w Europie Środkowo-Wschodniej nastąpił spadek liczby kobiet zasiadających 
w parlamentach. Z chwilą odzyskania realnej władzy przez ciała ustawodawcze 
w tych krajach, kobiety zostały odsunięte od możliwości podejmowania de-
cyzji a partie polityczne, mimo deklarowanych w statutach zapisów pro-rów-
nościowych, nie prowadzą polityki, która zachęcałaby kobiety do startowania 
w wyborach. Kandydatki najczęściej lokowane są na niekorzystnych miejscach 
list wyborczych, nie mają środków na prowadzenie kampanii, mają utrudniony 
dostęp do mediów”113. Na pewno nie bez znaczenia dla wyników wyborów do 

113  Zob. www.oska.org.pl, „Kobiety w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2004” – re-
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PE był fakt, o którym pisała już Joanna Regulska z Women’s and Gender Studies 
Departament (Rutgers University, USA), że kwestia równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn nie była obecna podczas negocjacji z Unią Europejską, badania zaś 
Eleonory Zielińskiej dowiodły, że w Polsce zbyt późno zaczęto dostosowywać 
prawo dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn do dyrektyw Unii Eu-
ropejskiej114. Dlatego też, jako podsumowanie badań, dotyczących medialnego 
obrazu kobiet, biorących udział w kampanii wyborczej 2004 do PE (zwłaszcza 
Polsce) warto zacytować słowa Andre Lorde, gdy mówi: „to nie różnica nas unie-
ruchamia, ale cisza. Jest jeszcze wiele takich cisz do przełamania”115.

7.4. Ruch feministyczny w Polsce: próba periodyzacji

Warto nadmienić, że aktywność obywatelska – w tym także aktywność w obszarze 
ruchu feministycznego – w Polsce nie jest masowa. Założenie, że „proces kształto-
wania społeczeństwa obywatelskiego przebiegać może nie tyle poprzez stosowa-
nie odgórnej strategii, polegającej na nadawaniu jednostkom praw przez państwo, 
co zazwyczaj prowadzi do wytworzenia się kategorii »pozytywnego« obywatela, 
ale przede wszystkim strategii oddolnej, prowadzącej do kształtowania obywatela 
aktywnego”116, nie zostało w naszym kraju wsparte żadnymi działaniami. Owa stra-
tegia oddolna stała się w Polsce po 1989 r. mało realna dlatego, że – jak twierdzi 
W. Morawski117 – „szybko zaczęto odwoływać się do metod odgórnych po to, by 
»niewidzialną rękę rynku« wesprzeć »widzialną ręką« biurokracji państwowej”118. 
Jednocześnie w latach 90. zaczęto obserwować spadek zaangażowania Polaków 

gionalny projekt realizowany przez Ośkę w partnerskiej współpracy z Fundacją im. Heinricha 
Bölla.

114  Wcześniejsze zmiany miały charakter naskórkowy, a do szybszych przemian rząd polski 
został niejako przymuszony groźbą niezamknięcia negocjacji przedakcesyjnych w XIII obszarze 
„Zatrudnienie i polityka społeczna”. Zob. raport E. Zielińskiej, Równość szans kobiet i mężczyzn. 
Doświadczenia krajów kandydujących i wyzwania związane z akcesją do Unii Europejskiej, przy-
gotowanego na zlecenie Programu Kobiecego Fundacji im. S. Batorego, w ramach programu 
realizowanego przez Network Women’s Program OSI oraz Partnership for Equality Foundation 
z Rumunii.

115  A. Lorde, Sister Outsider, Crossing Press, New York 1984, s. 44.
116  D. Walczak-Duraj, Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu 

społeczno-politycznym, [w:] J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet 
wiejskich w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny 
i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa 2008, s. 128.

117  W. Morawski, Zmiana systemowa jako wyzwanie cywilizacyjne, [w:] A. Sułek, A. Grabow-
ska (red.), Fragmenty pejzażu, IFiS PAN, Warszawa 1993 za D. Walczak-Duraj, s. 128.

118  Tamże.
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w działalność społeczno-polityczną, co wiąże się często z trudną „sytuacją życio-
wą i bytową [która] blokuje aktywność społeczną, sprzyja bierności”119. Biorąc pod 
uwagę to, że kobiety są bardziej narażone na problem ubóstwa120, bezrobocia oraz 
odpowiedzialne za zaspokajanie potrzeb rodziny, nie dziwi fakt ich niskiej aktyw-
ności obywatelskiej – stąd brak masowego zaangażowania kobiet także w ruch fe-
ministyczny. Charakteryzując aktywność prospołeczną w społeczeństwie polskim, 
należy jednak zaznaczyć, że „w pewnych środowiskach można obserwować po-
nadprzeciętne zaangażowanie w działalność na rzecz innych”121. Taka działalność 
charakteryzuje środowiska inteligenckie i uczniów, a zwłaszcza studentów. Stąd 
„enklawy aktywności społecznej w biernym na ogół społeczeństwie mają [...] swoją 
specyfikę”122. 

W takich właśnie enklawach działał ruch feministyczny w Polsce w latach 80. 
i 90., skupiając się w hermetycznych grupach słuchaczek i wykładowczyń gender 
studies czy organizacjach feministycznych. A stan ten został przełamany w mo-
mencie pierwszej Manify, która wyprowadziła tematykę związaną z gender z do-
tychczasowych enklaw „na ulice” polskich miast, na których corocznie spore grupy 
ludzi manifestują swe poparcie dla ruchu kobiet. Należy zaznaczyć, że w świado-
mości społecznej prawdopodobnie nie byłoby polskiego ruchu feministycznego, 
gdyby nie coroczne Manify, którym na stałe udało się wpisać w kalendarz po-
lityczny. Jest to coroczna demonstracja organizowana od 2000 r., początkowo 
tylko w Warszawie, przez Porozumienie Kobiet 8 Marca, co roku pod innym ha-
słem (Demokracja bez kobiet to pół demokracji, Nasze ciała, nasze życie, nasze pra-
wa, Jesteśmy silne razem silniejsze, Dziewczyny potrzebne są czyny, Hasło dowolne, 
chcemy być wolne). Kinga Dunin o Manifie powiada, że „jest zawsze dla biorącego 
w niej udział ryzykowna. Grozi śmiesznością, marginalizacją, uznaniem za waria-
ta [...] Jest to jednak nie tylko szkoła walki, ale i myślenia. Czucia. I jedyna okazja, 
by choć na chwilę znaleźć się poza systemem i zobaczyć go z zewnątrz”123. Należy 
zwrócić uwagę, że to coroczne wydarzenie skupia uwagę mediów, dzięki swej 

119  Tamże, s. 129. oraz Kondycja polskiego społeczeństwa obywatelskiego, Komunikat z ba-
dań CBOS, Warszawa 2002. 

120  Zob. Domański, Is the East European „Underclass” Feminized?, „Communist and Post-
Communist Studies” 2002, Vol. 35, s. 383–394 czy A. Kurzynowski (red.), Sytuacja społeczno-za-
wodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2001. 

121  D. Walczak-Duraj, Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu 
społeczno-politycznym, s. 129.

122  Tamże.
123  Za A. Graff, Świat nadal bez kobiet, „Wysokie Obcasy”, „Gazeta Wyborcza”, 11 III 2008 

(pobrane 2 III 2009) http://www.krytykapolityczna.pl/Teksty-poza-KP/Graff-Swiat-nadal-bez-
kobiet/menu-id-129.html. 
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kolorowej, karnawałowej stylistyce. Ów kolorowy marsz jest chwilą, w której raz 
do roku feministki wywalczyły sobie to, czego były pozbawione w koncepcjach 
sfery publicznej Arystotelesa i Arendt: „słyszalność” i „widzialność” publiczną, zaś 
główne ulice stolicy (i większych miast, w których coraz częściej odbywają się 
lokalne wersje Manify) należą do ich korowodu. Kulturowo znacząca karnawa-
łowa przestrzeń dyskursywna124 nacechowana jest performatywnością125, która 
przejawia się w tym, że wydarzenie to zawsze skupione jest wokół hasła – idei 
wyrażonej w słowach. Owo słowo sprawia, że wolność pojawia się w szczelinie, 
która ujmowana jest bardzo podobnie do tego, co Dunin mówi o Manifie. Arend-
tiańska asocjacyjna sfera publiczna pojawia się więc co roku na naszych oczach 
i znika. Lecz za sprawą przewidywalności pojawienia się (co roku o tej samej po-
rze, ci sami organizatorzy) sprawia, że może się w nią włączyć coraz więcej osób 
z coraz różniejszych środowisk. Już nie tylko organizacje feministyczne czy ruchy 
spod znaku LGBT, ale też „Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80” (2007) czy „Ko-
biety z Tesco” (2008). Performatywna ulotność Manify daje coś, co dobrze oddają 
słowa Dunin, która powiada, że jest to „okazja by choć na chwilę znaleźć się poza 
systemem i zobaczyć go z zewnątrz”, bo taki ogląd z dystansu dodaje odwagi 
i wzbogaca wiedzę dotyczącą tego, jak system działa. Dzięki temu możemy osią-
gnąć to, o czym powiada Habermas: przemianę sfery publicznej artykułowanej 
w dyskursach i przestrzeniach dyskursywnych, które działania feministek mogą 
przekształcić od wewnątrz126. 

Manifa, jak się wydaje, dzieli najnowsze dzieje ruchu feministycznego w Pol-
sce na dwa okresy: mniej widoczny (do 2000 r. – co oczywiście jest wskazywane 
przeze mnie jako cezura umowna), skupiony na ważnej, lecz ściśle „zorganizowa-
nej”, czyli zawężonej do enklaw działalności (organizacji Ośka, eFka, Konfederacja 
na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, LaStrada, NEWW i wielu innych) nakiero-
wanej na działalność edukacyjną (np. gender studies w UW czy UJ, ale też kilka 

124  O przestrzeniach dyskursywnych więcej w M. Krzyżanowski, Konstrukcja tożsamości na-
rodowych i europejskich w polskim dyskursie politycznym po 1989: analiza dyskursywno-historycz-
na, [w:] N. Fairclough, A. Duszak (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście 
do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków 2008, s. 278.

125  Performatywność – pojęcie, zaczerpnięte od brytyjskiego filozofa języka Johna Lang-
showa Austina („Jak działać słowami” w tegoż Mówienie i poznawania. Rozprawy i wykłady filo-
zoficzne, PWN, Warszawa 1993) – odnosi się do „zdania, które nie tylko opisuje rzeczywistość czy 
stwierdza fakty, ile ma moc powoływania do życia tego, o czym mówi” (E. Matynia, Demokracja 
performatywna, s. 13). Jednocześnie, sięgając do koncepcji Matyni, pragnę zaznaczyć, że „do-
strzegając znaczenie mowy w ustanawianiu demokracji [...] chciałabym rozszerzyć owo wąskie 
czy wręcz techniczne rozumienie performatywności poza sens lingwistyczny i wpisać w nie bar-
dziej złożony, społeczny wymiar mowy”. Tamże.

126  J. Habermas, Przedmowa, [w:] Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warsza-
wa 2007, s. 12.
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edycji Letnich Szkół Feminizmu127, monografie problemów128), pomocową oraz 
monitoring sytuacji kobiet w Polsce, przygotowując na ten temat wiele raportów 
zarówno w okresie przedakcesyjnym dla UE, jak i dla ONZ.

Drugi, bardziej widoczny, okres rozwoju polskiego ruchu feministycznego 
(po 2000 r.) poza widocznością Manify związany jest także z najnowszą historią 
Polski i tym, co można wiązać z ideologią nacjonalistyczną, która zyskała pewien 
nowy wigor zarówno w okresie poprzedzającym, jak i niedługo po wejściu Pol-
ski do struktur Unii Europejskiej. Jak się wydaje, ideologia ta nasilała się, by stać 
się jedną z dominujących retoryk w czasie rządów koalicji PiS–LPR–Samoobrona. 
Retoryka ta potrzebowała antybohatera, „Innego”129, względem którego mogła-
by organizować się i zwierać swe szyki, zaś owym „Innym” – jak wskazuje Graff 
– jest nie tylko ktoś z zewnątrz, zagrażający niepodległości, spoistości danego 
narodu, ale też ten/ta, który/która osłabia ducha narodu niejako od wewnątrz: 
feministka, homoseksualista czy lesbijka130. Wymuszona „językiem nienawiści” 
IV RP, bardzo podobnym do nowomowy władz komunistycznych131, medialna 
i ideowa bliskość – jakże trzeciofalowa132 – środowisk feministycznych i tych, 
związanych z „Kampanią Przeciwko Homofobii”, stała się faktem. Skąd się bierze 
łatwość uprawomocnień antyfeministycznego dyskursu w przestrzeniach świa-
topoglądu nacjonalistycznego?133 Myślę, że można uznać za zasadne twierdze-

127  Letnie Szkoły Feminizmu, organizowane przez UW i Ośkę, prowadzone były przez za-
praszane na wykłady feministyczne naukowczynie i działaczki. Zajęcia oprócz wiedzy teoretycz-
nej były nakierowane na praktykę: jak starać się o granty, jak założyć stowarzyszenie, jak prezen-
tować się w mediach, sposoby rozpoznawania i dekonstrukcji argumentacji antyfeministycznej 
oraz na konsolidację środowiska. Dzięki wsparciu Fundacji Batorego tygodniowe wyjazdy były 
dofinansowywane i stawały się bardziej dostępne. Udział w LSF był formą nagrody w konkursie, 
bo spośród zgłaszających się kandydatek były wybierane najlepsze aplikacje.

128  Zob. klasyczne już prace I. Reszke, Prestiż społeczny a płeć, Ossolineum, Wrocław 1984 
czy tejże, Nierówność płci w teoriach, IFiS PAN, Warszawa 1991.

129  Zob. o toposie „Innego/Obcego”, [w:] T. Kitliński, Obcy jest w nas, Wydawnictwo Aureus, 
Kraków 2001.

130  O problemie inności w polskiej sferze publicznej zob. N. Krzyżanowska, Denying the 
Right to Speak in Public: Sexist and Homophobic Discourses in Post-1989 Poland, [w:] A. Galasińska, 
D. Galasiński (red.), The Post-Communist Condition. Public and Private Discourses of Transforma-
tion, John Benjamins, Amsterdam 2010, s. 105–130.

131  Zob. M. Głowiński, Dramat języka. Uwagi o mowie publicznej IV RP, „Przegląd Polityczny” 
2006, nr 78.

132  Zob. Trzecia Fala feminizmu w Części II niniejszej pracy.
133  Z badań feministek wynika, że bardzo często w krajach postkomunistycznych dochodzi 

do połączenia światopoglądu nacjonalistycznego i antyfeminizmu. Przyczyny tego upatrywać 
należy w poszukiwaniu nowych tożsamości narodowych i tworzeniu się nowego układu sił. 
Jednocześnie wzmaga się on w momentach (takich jak akcesja do UE czy rozpad kraju – np.: 
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nie, iż bierze się to z koncepcji narodu jako poszerzonej rodziny, stąd tradycyjną 
w rodzinie subordynację kobiet rozszerza się na sferę publiczną oraz z pewnej 
„gry o władzę symboliczną, o prawo do definiowania zbiorowej tożsamości. Tu 
chodzi o »naród« – ten sam, który zastąpił w mowie publicznej »społeczeństwo« 
i sprawia, że »obywatelstwo« powoli wychodzi z użycia”134 a – co w historii Polski 
jest nową sytuacją – „wobec braku innych wrogów wrogami »narodu« stają się 
właśnie zwolennicy praw kobiet i mniejszości seksualnych”135. 

Mówiąc o ruchu feministycznym w Polsce po 1989 r., należy podkreślić, że 
pewną oznaką jego dojrzałości może być „stały motyw dyskursu feministycz-
nego ostatniego dwudziestolecia”136 dotyczący tożsamości. Walczewska stawia 
pytanie: „Skąd się właściwie wzięłyśmy? Czy jesteśmy amerykańskim towarem 
eksportowym? [Pytając o to, jednocześnie zaznacza, że – przyp. N.K.] książki fe-
ministyczne starszych sióstr z Zachodu były ważne, ale też ważna była historia 
tutejszych emancypantek, entuzjastek, sufrażystek i feministek sprzed dwóch 
wieków [...], by przypomnieć dawne działaczki ruchu kobiecego, jak Paulina 
Kuczalska-Reinschmit, Kazimiera Bujwidowa czy Maria Turzyma [...] Oczywiście 
strategie działania na dziś trzeba wymyślać samemu, ani feministki z Zachodu 
ani emancypantki sprzed wieku nie zrobią tego za nas”137. Fragment ów wydaje 
się ważny, bo dobrze oddaje różnorodność wpływów, jakie miały znaczenie dla 
rozwoju polskiego ruchu feministycznego i które ukształtowały jego specyfikę. 
Jednocześnie fakt szukania tożsamości „lokalnych feminizmów” dostrzega tak-
że Elżbieta Matynia, która – od lat obserwując przemiany w krajach postkomu-
nistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej138 – powiada, że to właśnie na  
 

Czechosłowacji, Jugosławii, Związku Radzieckiego), które budzą niepokój i rodzą obawy i py-
tania o niepodległość. Wtedy to kobiety znajdują się pod specjalnym nadzorem, bo „kobiety 
to matki, córki, żony – a zatem symbole czystości [...] [są one jednak] narażone na uwiedzenie, 
gwałt i splamienie, stanowią ucieleśnienie niebezpieczeństw, jakie grożą narodowemu tery-
torium”. J. Mostov, Sexing the Nation/Desexing the Body. Politics of National Identity in the For-
mer Yugoslavia, [w:] T. Mayer (red.), Gender Ironies of Nationalism. Seeing the Nation, Routledge, 
London 2000, s. 98. za A. Graff, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, Wydawnictwo 
WAB, Warszawa 2008, s. 17. Zob. także P. Watson, (Anti)feminism after Communism, [w:] A. Oak-
ley, J. Mitchell (red.), Who’s Afraid of Feminism? Seeing through the Backlash, The New Press, New 
York 1997. 

134  A. Graff, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, Wydawnictwo WAB, Warszawa 
2008, s. 25.

135  Tamże.
136  S. Walczewska (red.), Feministki. Własnym głosem o sobie, Wydawnictwo eFka, Kraków 

2005, s. 16. 
137  Tamże.
138  E. Matynia, Women After Communism: a Bitter Freedom, „Social Research” 1994, nr 61 (2).
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skutek działań feministek po 1989 r., które omawiając kwestie (tłumaczonego 
powoli kanonu) feministycznej literatury oraz ucząc się działać w rzeczywistości 
nowej, kształtującej się demokracji (nie tylko polskiej, ale i czeskiej, słoweńskiej, 
serbskiej, słowackiej... i wielu innych), jej mechanizmów, ale i problemów zwią-
zanych z nowym porządkiem, doprowadziły do zlokalizowania globalnych idei 
feminizmu (zob. idea Z. Baumana „glolokalizacji”, która dotyczy także dyskursów 
emancypacyjnych kobiet), a „projekt i dyskurs feministyczny [...] stopniowo, ale 
na dobre zadomawia się w debatach publicznych, czerpiąc swą legitymizującą 
siłę z obnażania źródeł kulturowych, odpowiedzialnych za generowanie życia 
politycznego w dzisiejszej Polsce”139, doprowadzając do „rekonstrukcji idiomu 
kulturowego, który rozjaśnia powody trudnej sytuacji polskich kobiet i pomaga 
sformułować wyzwania lokalnego feminizmu”140.

Dlatego ważnym zagadnieniem – także z powodu dwudziestolecia trans-
formacji i działalności feministycznej w wolnej Polsce – jest to, które porusza 
Walczewska, dotyczące „międzypokoleniowej ciągłości i współpracy [oraz tego, 
czy] każde kolejne pokolenie feministek musi zerwać z poprzednim [...] czy musi 
nastąpić konflikt, żeby każde następne pokolenie feministek mogło budować 
własną tożsamość”141. Jeśli bowiem chcielibyśmy pokazać podobieństwa między 
wskazanymi (w Części II niniejszej pracy) Trzema Falami feminizmu zachodnie-
go a rozwojem idei feministycznych w Polsce, to najmniejszy problem będziemy 
mieli z Pierwszą Falą: na zachodzie i w Polsce miały miejsce w podobnym czasie 
(do lat 20. XX w.), stawiały sobie podobne cele (uzyskanie praw publicznych dla 
kobiet) oraz podobne były sposoby działania. Ważną cechą Pierwszej Fali – za-
równo w Polsce, jak i w innych krajach – było też zaangażowanie wielu mężczyzn 
wspierających walkę kobiet o równość praw. 

Kwestie sporne mogą pojawić się, gdy próbujemy szukać analogii pomiędzy 
falami Drugą i Trzecią feminizmu w Polsce i na Zachodzie. Wydaje się, że pomimo 

139  E. Matynia, Demokracja performatywna, s. 158.
140  Tamże.
141  W tej kwestii Walczewska przyrównuje ruch feministyczny i konflikty pokoleniowe mię-

dzy feministkami różnych generacji do tradycyjnej rodziny i konfliktu pokoleń między dziećmi 
i rodzicami. Jednak pamiętać należy o tym, że tradycyjna rodzina (z tradycyjnie ujmowanymi 
rolami płciowymi) na gruncie teorii feministycznej jest środowiskiem, w którym utrwalono 
podległość kobiet. Rodzina także jest ujmowana jako sfera władzy, lecz najważniejsze – także 
w odniesieniu do sfery publicznej – jest to, na co zwróciła uwagę Arendt (zob. Część I niniej-
szej pracy), że tym „polis różniło się od gospodarstwa domowego, że znało jedynie »równych« 
podczas gdy gospodarstwo domowe było ośrodkiem najostrzejszych nierówności”. Analogia 
rodziny więc nie jest czymś pozytywnym, a drogę dla polskiego feminizmu Walczewska widzi 
w porozumieniu pokoleń i dialogu. H. Arendt, Kondycja ludzka, Aletheia, Warszawa 2000, s. 38. 
S. Walczewska (red.), Feministki. Własnym głosem o sobie, s. 17.
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pewnej sztuczności tego pomysłu (bo różne były historie społeczeństw, systemy 
polityczne, w których operowały kobiety, a więc i różne problemy, z którymi się 
zmagały), to jednak taką próbę można podjąć142. Wskazując pewne rozerwanie 
Drugiej Fali feminizmu w Polsce oraz niejakie rozciągnięcie jej w czasie, można 
wskazać wątki myśli feministycznej w latach 70. i 80., w twórczości zdecydowa-
nie znaczonej feministyczną refleksją artystek M. Pinińskiej-Bereś, E. Patrum czy 
Natalii LL oraz próbach dialogu z myślą feministyczną (Sękalska,1982) czy w dys-
kusjach wokół przekładów tekstów Drugiej Fali zachodniego feminizmu (Hołów-
ka, 1982). Jednocześnie polska Druga Fala rozciąga się na pierwsze lata wolności 
po 1989 r., kiedy w Polsce wokół „zmagań o liberalne prawodawstwo w Polsce 
tworzył się ruch feministyczny”143. Ma miejsce „zakładanie feministycznych grup 
i stowarzyszeń w latach 90., ruch pro choice czy wreszcie wprowadzenie perspek-
tywy feministycznej do badań uniwersyteckich”144. Jedną z głównych postaci pol-
skiego feminizmu Drugiej Fali zapewne jest Barbara Limanowska, dla której tak 
jak dla innych feministek drugofalowych „ruch kobiecy to instytucje, międzyna-
rodowe networki i raporty”145. Być może bezskuteczność działań, które były do-
stosowane do procedur sytemu, który lekceważył kobiety tak bardzo, że one, ich 
problemy, a także protesty były dla władz wciąż niewidoczne, doprowadziły do 
tego, że coraz większy poziom frustracji skłonił kobiety do zmiany sposobu dzia-
łania – czyli pierwszej Manify, którą sprowokowały m.in. wydarzenia w Lublińcu. 
W 2000 r. w Lublińcu policja (na podstawie anonimowego donosu) zatrzymała 
lekarza ginekologa, który był podejrzany o nielegalne dokonywanie aborcji. Za-
trzymany lekarz był w czasie przyjmowania pacjentki, którą policja zatrzymała 
wraz z lekarzem. Spędziła ona noc w areszcie i została poddana oględzinom pod 
kątem przejścia ewentualnej nielegalnej aborcji. Kobieta ta stanowiła dla policji 
„dowód w sprawie” – jak opisać tego typu uprzedmiotowienie i opresję kobiet?... 
Żaden raport tego nie odda. Jednocześnie cała ta sytuacja jest trochę grotesko-
wa – a do groteski nie można (zwłaszcza gdy jest się feministką, które słyną po-

142  Zob. A. Graff, Odmienna chronologia. Refleksje nad feminizmem we współczesnej Polsce, 
„Zadra” 2007, 3–4 (32–33 czy I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz, Między chronologią a przemocą, „Za-
dra” 2008, nr 3–4 (36–37).

143  S. Walczewska (red.), Feministki. Własnym głosem o sobie, s. 7. Ów wczesny ruch femini-
styczny, którego uczestnicy zogniskowali swe działania wokół niedopuszczenia do wprowadze-
nia ustawy antyaborcyjnej, zmobilizowali rzesze zwolenników, utworzono „jesienią 1992 roku 
największy od czasów »Solidarności« ruch obywatelski, »Ruch na rzecz referendum«. Jego spo-
łeczne komitety zebrały ponad milion podpisów pod petycją do Sejmu o ogłoszenie ogólnona-
rodowego referendum w sprawie ustawy aborcyjnej [...] Gdy wprowadzono zakaz aborcji, nie 
trzeba było tłumaczyć, że kobiety w Polsce traktowane są inaczej niż mężczyźni”. Tamże, s. 7. 

144  I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz, Między chronologią a przemocą, 2008, s. 48.
145  Tamże.
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noć z braku poczucia humoru) podejść inaczej niż „manifowo”: zakładając różo-
wą perukę i tańcząc na ulicy w oparach nonsensu, by walczyć o sprawy bardzo 
serio: polepszenie opieki zdrowotnej, lepsze warunki pracy, równą płacę za tę 
samą pracę kobiet i mężczyzn. I pomimo tego, że cele Drugiej Fali feminizmu nie 
zostały w Polsce osiągnięte, feministki polskie przeszły w stadium Trzeciej Fali: 
znaczonej postmodernistyczną ironią i inkluzyjnością, otwartością na „Innego”, 
czyli do bardzo trzeciofalowego (zob. Część II) łączenia zagadnień równości płci 
z ruchami spod znaku LGBT.

Należy jednak zaznaczyć, że takie przejście w Polsce może być zarzewiem pro-
blemów komunikacyjnych: nie całe społeczeństwo wie, co to postmodernizm, zaś 
używanie języka znaczonego ironią nie musi przynieść zmiany politycznej i spo-
łecznej. Dlatego – apel Walczewskiej o kontynuację i uzupełnianie się feministek 
różnych pokoleń – wydaje się jak najbardziej zasadny: raporty i organizacje nie 
przestają być wszak potrzebne146 (trudno byłoby zamiast raportów dla różnych 
instytucji przesłać nagrania z Manify), lecz w mediach o wiele ciekawiej wypada 
Manifa niż np. relacja z obrad konferencji ONZ. Oba sposoby, którymi polski ruch 
feministyczny może próbować wywoływać zmianę społeczną, mogącą poprawić 
sytuację kobiet w Polsce, wydają się jednak niezbędne, bo „świat społeczny, który 
staramy się poznać, nie jest w pełni przejrzysty i racjonalny, nie da się więc ściśle 
określić środków jego naprawy”147.

146  W tym miejscu warto wspomnieć o nowym, bardziej sformalizowanym wydarzeniu, 
które zdaje się na stałe wpisywać w kalendarz feministyczny – czyli o Kongresach Kobiet. Pierw-
szy odbył się w czerwcu 2009 r. w Sali Kongresowej i wyznaczył pewien „konferencyjny” stan-
dard, który powtarzany był w latach 2010 i 2011. Wydaje się, że swą stonowaną formułą równo-
waży on żywiołowość Manif, jednocześnie będąc również zauważalnym medialnie. Staje się on 
też najbardziej znanym forum tego, co można by nazwać polską odmianą feminizmu liberal-
nego. Więcej o Kongresach N. Krzyżanowska, Kongres Kobiet Polskich jako przyczynek do debaty 
o miejscu i roli kobiet w sferze publicznej, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 3 oraz N. Krzyżanowska, Za 
rok o tej samej porze czyli kilka uwag o II Kongresie Kobiet, „Kultura i Edukacja” 2010, nr 4. 

147  L. Rasiński, Wstęp, [w:] E. Laclau, Emancypacje, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007, s. 9.



Część IV
Dyskursy płci w polskiej sferze publicznej

Należy nadmienić, że funkcjonujący „podział życia na dwie sfery [...] [publicz-
ną i prywatną – przyp. N.K.] właściwie nigdy nie zdefiniowany precyzyjnie, nie 
wzbudzał wątpliwości i był powielany przez wszystkich wielkich teoretyków poli-
tyki”1. Oprócz koncepcji Arystotelesa, Arendt i Habermasa omawianych w tej pra-
cy, do grona powielających ten podział zaliczyć można zarówno J. Locka, który 
„definiował władzę polityczną poprzez odróżnienie jej od relacji władzy istnieją-
cej w gospodarstwie domowym, [jak i – przyp. N.K.] Rousseau i Hegla, [którzy – 
przyp. N.K.] kontrastowali ze sobą rodzinę z państwem”2. W części IV chciałabym 
nawiązać do kwestii związanych z pojęciem sfery publicznej poruszanych w ni-
niejszym tomie w Rozdz. 1., w którym pokazuję nie tylko „zwyczajowe” przypo-
rządkowanie kobiet do sfery prywatnej i mężczyzn do sfery publicznej, ale także 
i to, jak funkcjonowało ono zarówno w koncepcji Arystotelesa, jak i H. Arendt. 
Warto zauważyć, że obie koncepcje ufundowane są na dowartościowaniu aktyw-
ności w obrębie sfery publicznej i deprecjonowaniu aktywności w przestrzeni 
sfery prywatnej oikos, współgrają z ideą realizacji cnót, możliwą jedynie w sferze 
publicznej, w której istotny jest także walor ich politycznego nacechowania (zob. 
A. MacIntyre). Wszystko to sprawia, że na gruncie obu teorii, mówienie o zlegity-
mizowanym udziale kobiet w sferze publicznej, choć trudne, jest możliwe choćby 
w kontekście interpretacji myśli H. Arendt, poczynionej przez S. Benhabib, dowo-
dzącej, że w koncepcji Arendt występują jakby dwa rodzaje sfery publicznej: poj-
mowana klasycznie agonistyczna sfera publiczna oraz „pojawiająca się” – asocja-
cyjna sfera publiczna. O możliwości egzemplifikacji asocjacyjnej sfery publicznej 
wspomniałam w Części III niniejszej pracy w Rozdz. 7. na przykładzie analizy Ma-
nify. W świetle powyższych trudności S. Benhabib powiada jednak, że „przewaga 
modelu Habermasa nad koncepcjami H. Arendt i liberałów polega na tym, że 

1  O koncepcjach sfery publicznej zob. B. Moor Jr, Privacy: Studies in Social and Cultural Hi-
story, Armonk, New York 1984 za S. Nadgrodkiewicz, Seyla Benhabib – feminizm i polityka, Oficy-
na Wydawnicza Atut, Wrocław 2010, s. 104.

2  Tamże.
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kwestie demokratycznego uprawomocnienia w rozwiniętych społeczeństwach 
kapitalistycznych mają dla niego centralne znaczenie”3, stąd w dalszej części pra-
cy bardziej skoncentruję się na koncepcji sfery publicznej w ujęciu Habermasa. 
Zagadnieniem centralnym zaś chciałabym uczynić prawomocność obecności 
kobiet w polskiej sferze publicznej po 1989 r., rozumianej jako publiczna widzial-
ność i słyszalność ich głosów/postulatów: w tym właśnie celu chciałabym prze-
analizować dyskurs medialny o seksaferze w Samoobronie RP. 

W niniejszym studium uwagę koncentruję na zagadnieniu sfery publicznej 
w powiązaniu z dyskursem prasowym, poświęconym kwestiom obecności kobiet 
w polskiej sferze publicznej po to, by spróbować wskazać możliwe przyczyny ich 
niewielkiej publicznej obecności oraz znikomej uwagi mediów, poświęconych 
sprawom kobiet (wykazanych także na przykładzie ekskursu medialnego obrazu 
kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego). 

Należy też zwrócić uwagę na to, że krytykowany na gruncie refleksji femini-
stycznej podział na sferę publiczną i prywatną w jakiś sposób sankcjonuje pomi-
janie sfery prywatnej – wraz z kobietami do niej przyporządkowanymi – w kon-
tekście zarówno teorii sprawiedliwości, obywatelstwa, jak i szerzej – na gruncie 
refleksji nauk o polityce i sprawia, że „relację pomiędzy męską głową rodziny 
a jego małżonką i dziećmi nazywa Benhabib »matowym szkłem« (opaque glass)4, 
czyniącym kobiety i ich tradycyjną sferę aktywności niewidocznymi i niesłyszal-
nymi”5. W koncepcji Habermasa sfera publiczna ujmowana jest jako sfera pomię-
dzy społeczeństwem obywatelskim i państwem, w której jest zagwarantowana 
krytyczna dyskusja publiczna dotycząca kwestii powszechnie uznanych za waż-
ne6 i ujęcie takie, współgrając z „matowym szkłem”, o którym pisze Benhabib, 
może tłumaczyć, dlaczego w sferze publicznej sprawy związane z problemami 
i kwestiami ważnymi dla kobiet poruszane są sporadycznie. Jednocześnie niewi-
dzialność i niesłyszalność publiczna postulatów kobiet może – w nawiązaniu do 
powyższej definicji sfery publicznej – wskazywać, że nie są to kwestie powszech-
nie uznawane za ważne. Na tle tendencji marginalizowania kwestii, które jawią 
się jako ważne dla kobiet w polskiej sferze publicznej po 1989 r., wyjątkiem wy-
daje się dyskurs prasowy poświęcony temu, co nazwane zostało „seksaferą w Sa-
moobronie RP”. 

3  S. Benhabib, Trzy modele przestrzeni publicznej, „Krytyka Polityczna”, nr 3, s. 75.
4  S. Benhabib, Situating the Self: Gender, Community and the Postmodernism in Contempo-mmunity and the Postmodernism in Contempo-

rary Ethics, Routledge, New York 1992, s. 12.
5  S. Nadgrodkiewicz, Seyla Benhabib – feminizm i polityka, Oficyna Wydawnicza Atut, Wro-

cław 2010, s. 108–109.
6  T. McCarthy, Introduction, [w:] J. Habermas, Structural Transformation of the Public Sphere. 

An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Polity Press, Cambridge 1999.
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Analizując dyskurs medialny o seksaferze w Samoobronie RP wydaje się, że 
można poddać badaniu sposób w jaki społeczna/kulturowa płeć (gender) kon-
struowana jest w dyskursach tworzących polską sferę publiczną. Bowiem – za Ha-
bermasem – zakładam, że polską sferę publiczną konstytuuje wielość dyskursów 
(m.in. politycznych), zaś dyskursy i społeczeństwo wzajemnie na siebie wpływają, 
gdyż dyskurs reprodukuje społeczeństwo i kulturę, będąc jednocześnie przez nie 
reprodukowanym (Fairclough i Wodak 1997 oraz Wodak 1996, 2001). Dodatkowo 
analiza dyskursu o seksaferze w Samoobronie RP może być pomocna w próbie 
uchwycenia problemów, na jakie napotykają kobiety próbujące funkcjonować 
w sferze publicznej, a także bariery w u-mocnieniu (empowerment) w niej kobiet 
– co również jest nawiązaniem do wcześniej zarysowanych kwestii, związanych 
z kategorią obywatelstwa (Rozdz. 2.) oraz z kwestiami ważnymi dla współcze-
snej myśli feministycznej (zob. victim feminism, power feminism – Rozdz. 5.) i jej 
polskiej recepcji (Rozdz. 7.). I choć Habermas powiada, że „dyskursy nie sprawują 
rządów, [to pamiętać należy, że – przyp. N.K.] wytwarzają one władzę komuni-
kacyjną, która nie może wyręczać władzy administracyjnej, może tylko na nią 
wpływać. Wpływ ten [skupia się na – przyp. N.K.] nadawaniu i pozbawianiu pra-
womocności”7.

Omówienie wyników analizy dyskursu o seksaferze w Samoobronie RP chcia-
łabym poprzedzić refleksją nad tym, jak definiowany bywa dyskurs na gruncie 
nauk społecznych, jakie znaczenie dla kategorii gender ma badanie języka i spo-
sobów jego użycia oraz charakterystyki implementowanej metodologii, wypra-
cowanej przez CDA (zwłaszcza przez tzw. szkołę wiedeńską, reprezentującą po-
dejście dyskursywno-historyczne). 

7  J. Habermas, Przedmowa, [w:] Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa 
2008, s. 43.



Rozdział 8

Dyskurs jako kategoria w wymiarze filozoficznym, 
lingwistycznym i socjologicznym

Próba odpowiedzi na pytanie stawiane sobie także przez T. van Dijka, „czym jest 
dyskurs?”, nie jest łatwa, gdyż – „podobnie, jak w przypadku takich pokrewnych 
pojęć, jak „język”, „komunikacja”, „interakcja”, „społeczeństwo” i „kultura” – „dys-
kurs” jest kategorią rozmytą”1. Jak powiada P. Śpiewak, „dyskurs”, „dyskursyw-
ność” to „bodaj najważniejsze słowo w humanistyce współczesnej [...]. Wszyscy 
prowadzą dyskurs. Są do niego włączeni i zeń eliminowani. Każdy dyskurs ma 
swoje reguły prawomocności i reguły wykluczenia [...]. [Śpiewak zaznacza też, 
że] oczywiście dyskurs prowadzi się nie tylko za pomocą słów, ale i za pomocą 
strojów, konstruując wystawy w muzeach, urządzając polityczne manifestacje, 
[a co ważne] – nie sposób wskazać takiej sytuacji, w której dyskurs milknie”2. 
Warto zauważyć, że pierwotnie pojęcie „dyskursu” rozumiane było jako „deba-
ta”, „dyskusja”, jednak współcześnie najczęściej odchodzi się od tego rozumienia 
w kierunku definiowania go jako „tworzenia rzeczywistości społecznej poprzez 
struktury językowe i/lub poprzez interakcję”3. Na gruncie wielu dyscyplin nauko-
wych pojęcie „dyskursu” związane jest z uwagą, jaką nauki społeczne zaczęły po-
święcać szerszej problematyce komunikacji. Dzieje się tak, gdyż „komunikacja 
stała się najistotniejszym elementem pracy większości ludzi w społeczeństwach 
postindustrialnych, [wydaje się więc, że] [...] zainteresowanie dyskursem wiąże 
się z głębokimi przemianami społecznymi i wizją współczesnego społeczeń-
stwa jako społeczeństwa zdominowanego przez praktyki komunikacyjne oraz 
przekonaniem, że rzeczywistość jest konstruowana w procesach komunikacyj-

1  T. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] tenże (red.),  Dyskurs jako struktura i proces, PWN, 
Warszawa 2001, s. 9.

2  P. Śpiewak, Słownik słów modnych i niemodnych (w humanistyce), Nowa-ResPublica.onet.
pl (październik 2002). 

3  A. Horolets, Dyskursywne wymiary integracji europejskiej, [w:] Europa w polskich dyskur-
sach, pod red. tejże, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 6. 
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nych”4. Wielu badaczy zwraca także uwagę na wzrost „ekonomicznej wagi języ-
ka”5. Do ich grona można zaliczyć np. A. Giddensa, który powiada, że praktyki  
komunikacyjne stanowią jedną z najważniejszych cech tego, co nazywa „nie-
ważką ekonomią”6. 

Jak zauważa van Dijk, pojęcie „dyskursu odnosi się zwykle do języka w uży-
ciu”7, stąd – niezależnie od sposobu definiowania obu pojęć – rozróżnienie po-
jęć „dyskurs” i „język” wydaje się istotne. Podążając za myślą P. Ricouera, odróżnić 
można pojęcie „dyskursu” od niedyskursywnych zjawisk językowych na podsta-
wie czterech cech dyskursu8. Można więc – rekonstruując przemyślenia Ricouera, 
mające na celu uchwycenie rozróżnienia pojęć „dyskursu” i „języka” – powiedzieć, 
że dyskurs ma zawsze odniesienie czasowe i realizowany jest w teraźniejszości. 
Język zaś charakteryzuje się ponadczasowym walorem i jest jakby wirtualny. Dla-
tego „konstruowanie dyskursu określa sposób wytwarzania rzeczywistości dla 
uczestniczących w nim aktorów – rzeczywistość ta, niezależnie w czasie i prze-
strzeni, zawsze powiązana jest z tu i teraz”9. Następną cechą dyskursu jest to, że 
ma on zawsze odniesienie do tworzących go aktorów, czyli konkretnych jedno-
stek, podczas gdy język ma charakter bezosobowy – wydaje się więc, że dla ro-
zumienia języka nie potrzeba wiedzy o nadawcy komunikatu (przykładem może 
być informacja umieszczona w pociągach w kilku językach, zakazująca wychyla-
nia się przez okno). Jak pisze Trutkowski: „aby zrozumieć dyskurs, czy to jako ba-
dacze, czy jako uczestniczący w jego konstruowaniu aktorzy, musimy posiadać 
rozległą wiedzę na temat nadawcy komunikatów”10. Po trzecie dyskurs – w prze-

4  A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współcze-
snych badań nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 1 (48), s. 13.

5  N. Fairclough, R. Wodak, Critical Discourse Analysis, [w:] T. van Dijk (red.), Discourse as a So-
cial Interaction, Sage, London 1997, s. 259. 

6  A, Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004, s. 76. 
7  T. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, 

PWN, Warszawa 2001, s. 9.
8  P. Ricouer, The Model of Text: Meaningful Action Considered as Text, [w:] tegoż, From Text to 

Action: Essays on Hermeneutics, The Athlone Press, London 1991.
9  C. Trutkowski, Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu, „Kultura 

i Społeczeństwo” 2004, nr 1 (48), s. 44–45. Wydaje się, że dobrym przykładem potwierdzającym 
tę ważną cechę dyskursu są badania prowadzone przez wiedeńską szkołę CDA, dotyczące dys-
kursu antysemickiego w Austrii czy dyskursu dotyczącego tzw. sprawy Kurta Waldheima. Bada-
nia te pokazują jak zdarzenia odległe w czasie, z okresu II wojny światowej, stają się elementami 
współczesnego dyskursu austriackiego, dotyczącego dyskryminacji oraz pamięci i tożsamości 
zbiorowej Austriaków. Wydarzenia te ulegają, jak wskazują badacze CDA, rekontekstualizacji 
i stają się elementami dyskursu współczesnej rzeczywistości społecznej. 

10  C. Trutkowski, Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu, „Kul-
tura i Społeczeństwo” 2004, nr 1 (48), s. 45.
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ciwieństwie do języka – zawsze dzieje się w jakimś konkretnie uwarunkowanym 
momencie czasowym i pozostaje w określonej relacji do świata zewnętrznego. 
Po czwarte zaś, jak zwraca uwagę Ricoeur, język jest platformą komunikacji, na-
rzędziem, czymś co można porównać do kodu tworzącego jedynie warunki do 
komunikowania, zaś dyskurs jest źródłem znaczeń. Stąd, biorąc pod uwagę po-
wyższe rozróżnienia, warto podkreślić, że „dyskurs [...] nie istnieje poza określo-
nym czasem, poza konkretną, codzienną rzeczywistością”11 społeczną. 

Paweł Bytniewski zauważa, że „pojęcie dyskursu od końca lat 60. mijającego 
stulecia toruje sobie drogę do filozofii [...]. Filozoficzna tematyzacja dyskursu oka-
zała się próbą wykrojenia w załamującej swą metrykę przestrzeni wielorakich po-
staci sensu i nonsensu quasi-transcendentalnego porządku, który z negatywów 
europejskiego ratio pozwalałby zrekonstruować sposób, w jaki dziś my sami 
myślimy”12. Dyskurs, jawiący się jako kategoria polisemiczna, otwiera więc możli-
wość rozważań nie tylko nad tym, jak pojęcie to definiować, ale też nad tym, jak 
ową wielość sposobów definiowania pojęcie „dyskursu” powiązać z dziedzinami 
nauki, które mogą być niejako przymuszone13 do zainteresowania się jego bada-
niem. Dlatego dyskurs – i badania nad nim, które są swego rodzaju efektem po-
strzegania zjawisk językowych jako coraz ciekawszego pola badawczego, ściśle 
związanego z duchem czasów – może stać się przedmiotem zainteresowań wielu 
nauk, nie tylko filozofii, na której gruncie już w pierwszej połowie XX w. doszło do 
tzw. zwrotu lingwistycznego, ale także językoznawstwa (zob. także Bachtin14), ze 

11  Tamże, s. 45. To uwarunkowanie czasowe (współczesność dyskursu dla osób w nim 
uczestniczących/tworzących) powinno być jeszcze dopełnione przez określenia natury spo-
łeczno-politycznej, np.: dyskursy populistyczne w Europie, polski dyskurs feministyczny, dys-
kurs neoliberalny etc. 

12  P. Bytniewski, Genealogia dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, Lublin 2000, s. 7.

13  Dobrze zdaje się oddawać pewien problem (czy nieufność) związany z nieuchwytnością 
pojęcia „dyskurs” oraz kłopot związany z potrzebą wypracowania oprzyrządowania badawcze-
go artykuł C. Trutkowskiego Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu 
w socjologii opublikowany w „Kulturze i Społeczeństwie” 2004, nr 1 (48). 

14  O pojęciu „genre” pisze Duszak, że był „przez długi czas odrzucany przez lingwistów 
w ogóle bądź też stosowany niechętnie. Powód stanowiły literacko-estetyczne podstawy zain-
teresowania genrami [...], [zaś] Bachtin był tym, który jako pierwszy orędował za poszerzeniem 
zakresu działań typologicznych na obszar całego uniwersum mowy” (A. Duszak, Tekst, dyskurs, 
komunikacja międzykulturowa, PWN, Warszawa 1998, s. 214). Bachtin uważał, że „człowiek mówi 
nie zdaniami, ale gatunkami mowy (genrami), czyli względnie uschematyzowanymi typami wy-
powiedzi, które uzależnione są od sytuacji, tematu, typu kontaktu społecznego czy funkcji aktu 
mowy. Bachtin wydziela genry pierwotne i wtórne. Te pierwsze wiąże z wypowiedziami mó-
wionymi – natomiast te drugie [...] z wypowiedziami o charakterze pisanym, które funkcjonują 
w wyspecjalizowanych dziedzinach ludzkiej działalności praktycznej, społecznej, artystycznej, 
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szczególnym uwzględnieniem badań nad mediami, dla których istotny jest też 
wpływ refleksji kulturoznawczej, politologicznej czy socjologicznej. 

Myśl P. Ricouera znajduje swe odzwierciedlenie w sposobie ujmowania „dys-
kursu” przez R. Wodak, która powiada, że „dyskurs to jest tekst w kontekście”15. Ta 
krótka definicja zawiera dwa pojęcia: „tekst” i „kontekst”, stąd nad ich rozumie-
niem chciałabym się zatrzymać. Warto zaznaczyć, że nastąpił pewien odwrót 
od rozumienia tekstu jako swego rodzaju oderwanego, gotowego fragmentu, 
w którym „czytelnicy są wyobrażani jako »dekodery« odnajdujące pewne, z góry 
ustalone, znaczenia ku [ujmowaniu tekstu] w sposób bardziej dynamiczny, gdzie 
znaczenia są negocjowane przez aktywnie uczestniczących [w procesie two-
rzenia znaczeń] odbiorców tekstu”16. Za prekursora takiego podejścia uważa się 
m.in. R. Barthesa, który w eseju Introduction to the Structural Analysis of Narrative 
rozróżnił „pracę” (ang.: work), która odnosi się do artefaktu, który ma stałe, z góry 
określone, znaczenia i „tekst” (ang.: text), „który odnosi się do procesu tworzenia 
znaczeń podczas czytania”17. 

W ujęciu proponowanym przez analityków dyskursu kontekst jest definiowa-
ny szerzej niż z reguły czynią to lingwiści – i jest on kontekstem społecznym18. 
Taka interpretacja może być wywiedziona także od Bachtina i jego „szerokiej in-
terpretacji kontekstu jako systemu procesów społecznych”19. Duszak powiada: 
„kontekst staje się tym hasłem, pod którym treści socjokulturowe mogą spełniać 
rolę mediatora w procesach tworzenia i interpretowania aktów komunikacji [...], 
[a w rodowodzie] analizy dyskursu istotne miejsce zajmują studia nad pragma-
tycznymi i społecznymi uwarunkowaniami ludzkich systemów porozumiewania 
się”20. Dlatego też „dyskurs – jako stający się akt komunikacji – nabiera charakteru 

a więc na obszarze kultury, literatury, nauki, zinstytucjonalizowanych zachowań społecznych”. 
Za A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, PWN, Warszawa 1998, s. 16. oraz 
M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, PIW, Warszawa 1986.

15  R. Wodak, Introduction: Discourse Studies – Important Concepts and Terms, [w:] R. Wodak, 
M. Krzyżanowski (red.), Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke 2008, s. 3.

16  U. Meinhof, Double talk in news broadcasts, [w:] D. Graddol, Boyd-Barrett (red.), Media 
texts: authors and readers, Multilingual Matters, Clavedon 1994, s. 212. Zob. także R. Wodak, 
B. Busch, Approaches to media texts, [w:] J.D.H. Downing, D. Mc Quail, P. Schlesinger, E. Wartella 
(red.), The Sage Handbook of Media Studies, Sage, London 2004, s. 106. 

17  R. Wodak, B. Busch, Approaches to media texts, [w:] The Sage Handbook of Media Studies, 
Sage, London 2004, s. 106.

18  Już Wilhelm von Humboldt – łącząc językowe zjawiska ze społecznym kontekstem – uwa-
żał, że „język jest emanacją ducha narodu”. Zob. A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja, s. 244.

19  A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja, s. 216.
20  Tamże, s. 245.
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zjawiska społecznego i kulturowego”21. Koncentrując się na dyskursie, czyli tek-
ście – zarówno mówionym, jak i pisanym – w kontekście społecznym należy jesz-
cze raz podkreślić znaczenie tego ostatniego, który według van Dijka „odgrywa 
zasadniczą rolę w opisach i objaśnieniach tekstów”22. Ważne jest, aby pamiętać, 
że „cechy kontekstu nie tylko wpływają na komunikację, ale też vice versa: przekaz 
może po swojemu określić bądź zmienić charakter kontekstu [...], zaś gdy tylko 
przyjmiemy na serio taką kontekstualną perspektywę oglądu dyskursu, wciąga-
my w obręb naszych dociekań szereg aspektów związanych ze społeczeństwem 
i kulturą [...], [a] uczestnicy komunikacji (i badacze dyskursu) [będą musieli] dys-
ponować wiedzą na temat stosunków społecznych”23. Stąd wydaje się, że upraw-
nione jest twierdzenie, że warto badać dyskursy i ich konteksty, gdyż badając 
je, możemy jakoś zmieniać konteksty społeczne, czyli naszą rzeczywistość: mó-
wiąc/pisząc o problemach związanych z gender czy z jakąkolwiek dyskryminacją 
(płciową, etniczną, religijną), otwieramy uczestników dyskursu na nowe spojrze-
nia i argumenty i w ten sposób możemy przemieniać dyskurs wraz z jego kontek-
stami społecznymi. Wagę tego procesu zauważa van Dijk, który powiada, że „dys-
kurs i jego użytkownicy pozostają w »dialektycznej« relacji ze swoim kontekstem: 
poza podleganiem społecznym przymusom kontekstualnym przyczyniają się też 
do konstruowania lub przekształcania tego kontekstu”24. 

Należy też zwrócić uwagę na to, że niekiedy może mieć miejsce „przeniesienie 
cech tekstu na cechy użytkownika – stanowisko zgodne zresztą z tezą, iż język ist-
nieje jedynie jako atrybut człowieka – oznacza interpretacje zjawisk komunikacyj-
nych w kategoriach ludzkich postaw [...], zachowania komunikacyjne prowadzą 
tym samym do budowania między ludźmi więzi bądź też barier”25. Często także 
używa się pojęcia dyskurs w odniesieniu do dyskursu „liberalnego” („prawicowe-
go” czy „dyskursu feministycznego”) i jak powiada van Dijk: „w takim wypadku 
»dyskurs« odnosi się nie tylko do sposobów mówienia, stosowanych przez neoli-
beralnych myślicieli czy polityków, ale też do propagowanych przez nich koncep-
cji i idei” – i tu następuje wyjście poza lingwistykę czy socjolingwistykę jednego 
z głównych twórców dziedziny zwanej analizą dyskursu (z ang. DA – discourse ana-

21  Tamże. Stanowisko to reprezentują: M.A.K. Halliday, Language as a Social Semiotics. 
The Social Interpretation of Language and Meaning, Edward Arnold, London 1978; T. van Dijk, 
W. Kintsch, Cognitive psychology and discourse. Recalling and summarizing stories, [w:] W. Dressler 
(red.), Current Trends in Text Linguistics, Walter de Gruyter, Berlin 1983; N. Fairclough, Language 
and Power, Longman, London 1989. 

22  T. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, 
PWN, Warszawa 2001, s. 28.

23  Tamże, s. 29.
24  Tamże.
25  A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja, s. 253.
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lysis), gdyż van Dijk, podając „dyskurs feministyczny” czy „liberalny” jako przykłady, 
niejako otwiera możliwość prowadzenia owocnych badań nad dyskursem bada-
czom niebędącym lingwistami. Powiada on więc, że „na dobrą sprawę badania nad 
neoliberalnym dyskursem [jak i innymi: feministycznym, medialnym, akademickim 
– przyp. N.K.] mogą w ogóle nie uwzględniać poziomu użycia języka”26.

Koncentrując się zaś na analizie dyskursu (DA)27, należy zaznaczyć, za van Dij-
kiem, że istnieją trzy główne wymiary dyskursu: a) użycie języka (kto używa danej 
formy językowej?, jak?, dlaczego?, kiedy?); b) przekazywanie idei (jakie idee, myśli 
są przekazywane); c) interakcji w sytuacjach społecznych (co uczestnicy komuni-
kacji robią, jak się względem siebie zachowują)28. Wydaje się więc, że „analitycy 
dyskursu muszą powiązać język dyskryminacji (discriminatory linguistics features) 
ze społecznym, politycznym i historycznym kontekstem analizowanego »dyskur-
sywnego zdarzenia«”29. Zastanawiając się nad typologią podejść na gruncie ana-
lizy tekstu, van Dijk wyodrębnia trzy główne: „a) te, które skupiają się na »samym« 
dyskursie, czyli na strukturach tekstu bądź wypowiedzi; b) te, które badają dys-
kurs i komunikację pod kątem ich uwarunkowań poznawczych; i c) te, które po-
święcają szczególną uwagę kulturze oraz strukturom społecznym. [Gdyż] to wła-
śnie ów trójkąt: dyskurs–poznanie–społeczeństwo wyznacza w gruncie rzeczy 
obszar interdyscyplinarnych badań nad dyskursem. [...] [jednak należy zaznaczyć, 
że] każdy z wierzchołków owego trójkąta jest powiązany z dwoma pozostałymi. 
Struktury tekstu i interakcji nie potrafimy wyjaśnić bez aspektów kognitywnych, 
a z kolei procesów poznawczych – bez uświadomienia sobie, że wiedza i przeko-
nania są przyswajane i stosowane za pośrednictwem dyskursu i w społecznych 
kontekstach; [zaś] do funkcjonowania mechanizmów poznawczych, społecznych 
i kulturowych, jak też do ich odtwarzania, potrzebny jest język, dyskurs oraz ko-

26  T. van Dijk, Badania nad dyskursem, s. 10.
27  Początek temu, co van Dijk zwie analizą dyskursu, w latach 60. dały badania prowadzone 

symultanicznie na gruncie wielu dziedzin. Podaje przykłady antropologii, etnografii, strukturali-
zmu, semiotyki czy socjolingwistyki oraz rosyjskiego formalizmu lat 20. i 30. XX w. W latach 70. 
i 80. XX w. zaczęły przyciągać coraz większe zainteresowanie badaczy studia nad komunikacją, 
wzbogacone przez wiedzę z zakresu socjologii czy nauk prawnych (T. van Dijk, Badania nad dys-
kursem, s. 35–37). Jak zauważa van Dijk: „na tej długiej liście różnorodnych dyscyplin [mających 
swój udział w stosowaniu/kształtowaniu się analizy dyskursu] właściwie tylko nauki polityczne 
wydają się systematycznie nieobecne” (tamże, s. 37). Co w kontekście badań nad sposobami 
reprezentacji kobiet w medialnym dyskursie wyborczym, poprzedzającym wybory do Parla-
mentu Europejskiego oraz tzw. seksafery w Samoobronie – obu procesów mających miejsce na 
polskiej arenie politycznej, relacjonowanych w mediach – wydaje się dość dziwne. 

28  T. van Dijk, Badania nad dyskursem, s. 10.
29  M. Reisigl, R. Wodak, Discourse and discrimination, Routledge, London 2001, s. 1.
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munikacja”30. Postulowana interdyscyplinarność, a niekiedy nawet to, co można 
nazwać transdyscyplinarnością31 badań nad dyskursem, są wymuszone jego na-
turą, ale też „analiza dyskursu w swoich założeniach miała być ujęciem o inter-
dyscyplinarnym, integrującym charakterze, pozwalającym na przezwyciężenie 
tradycyjnych podziałów w naukach społecznych”32, które można rozszerzyć o kul-
turoznawstwo, niekiedy historię sztuki oraz filozofię. Na gruncie filozofii jednym 
z najważniejszych twórców, do którego dzieł często nawiązują badacze dyskursu 
jest zarówno wczesny Traktat logiczno-filozoficzny oraz późniejsze Dociekanie filo-
zoficzne L. Wittgensteina33. To on wszak twierdził, podkreślając fundamentalność 
języka dla świata, w którym żyjemy/który konstruujemy, że „granice mego języka 
oznaczają granice mego świata”34. Wagę komunikacji podkreśla się także w od-
niesieniu do tego, co współcześnie kryje się pod pojęciem „społeczeństwa pono-
woczesnego”, którego „znaczenie wiąże się z faktem powszechnej komunikacji 
[i które staje się – przyp. N.K.] społeczeństwem mass mediów”35. 

30  T. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, 
PWN, Warszawa 2001, s. 34. 

31  Pojęcie to zostało użyte przez T. van Dijka na konferencji w Wiedniu dla podkreślenia 
szczególnej wagi interdyscyplinarności w naukach społecznych i badaniach dyskursów. A New 
Research Agenda in Critical Discourse Analysis, 4 marca 2003, Wiedeń. Pisze o tym także T. van 
Leeeuwen, Three Models of Interdisciplinarity, [w:] R. Wodak, P. Chilton (red.), A New Agenda in 
Critical Discourse Analysis, John Benjamins, Amsterdam 2005, s. 9. 

32  A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współcze-
snych badań nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 1 (48), s. 15. Rekapituluje ona 
myśl van Dijka, który powiada, że „badania nad dyskursem wchodzą w obręb zainteresowań 
wielu dyscyplin – lingwistyki (badającej język i formy jego użycia), psychologii (zainteresowanej 
analizą przekonań i tym, w jaki sposób są one komunikowane) oraz nauk społecznych (któ-
re pozwalają analizować interakcję w kontekstach społecznych)”. Zob. T. van Dijk, Badania nad 
dyskursem, s. 10.

33  To jedno z najważniejszych dzieł XX-wiecznej filozofii poświęcone językowi. Drugim 
dziełem odnoszącym się do języka są Dociekania filozoficzne, późniejsze dzieło Wittgensteina. 
Jednak „język rozumie się w Dociekaniach całkiem inaczej niż w Traktacie. Tam pojmowany był 
jako nośnik prawdy i fałszu: jako wielkie zwierciadło, w którym odbija się świat. Tu zaś pojmuje 
się go czysto instrumentalnie i naturalistycznie: jako środek ekspresji i narzędzie komunikacji, 
za pomocą którego ludzie w różnych sytuacjach swego życia – zwanych tam właśnie »grami 
językowymi« – sterują wzajemnie swoim zachowaniem”. Za B. Wolniewicz, Wstęp. O Traktacie, 
[w:] L. Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus, PWN, Warszawa 1997, s. XI. 

34  Jest to teza 5.6 (L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, PWN, Warszawa 1997, s. 64), 
choć Wolniewicz uważa, że byłoby lepiej, gdyby zamiast „oznaczać” było „wskazywać”, gdyż taki 
przekład ukazywałby lepiej sens: to nie znaczy, że bez języka świat fizycznie przestałby istnieć, ale 
przestałby być „mój”, przestałby być światem człowieka. B. Wolniewicz, Wstęp. O Traktacie, s. XXXIX. 

35  G. Vattimo, Społeczeństwo przejrzyste, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006, s. 15.
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8.1. Główne założenia krytycznej analizy dyskursu (CDA)

Dla celów niniejszej pracy najbardziej interesującym i adekwatnym metodolo-
gicznie wydaje się podejście wypracowane na gruncie krytycznej analizy dys-
kursu (ang. CDA – Critical Discourse Analysis lub polski skrót KAD36), która może 
być pierwotnie widziana jako wyrastająca z socjolingwistyki i analizy dyskursu. 
Inspiracje teoretyczne CDA zdaje się czerpać z marksizmu w wersji zachodniej, 
rozważań dotyczących sfery publicznej i pewnych tendencji emancypacyjnych, 
pojawiających się po 1968 r. w Europie Zachodniej. Ruth Wodak – jako jedna 
z głównych inspiratorek owego podejścia – powiada, że wszystko zaczęło się, 
gdy „w 1989 r. opublikowała Język, władzę i ideologię – co zbiegło się z tym, co 
w tamtym czasie interesowało van Dijka oraz Fairclouga i znalazło odbicie w ba-
daniach, dla których wspólnym mianownikiem było ich krytyczne podejście. 
W 1991 r. z inicjatywy Teuna van Dijka zorganizowano spotkanie w Amsterdamie, 
które często bywa postrzegane jako formalne i instytucjonalne ukonstytuowa-
nie się CDA”37. Sam van Dijk powiada, że badacze mają wybór, „mogą przepro-
wadzać społeczne analizy w sposób zdystansowany i bezinteresowny, aspiru-
jąc do »obiektywizmu« [...], [ale – i to podejście wskazywane przez niego jako 
bardziej efektywne] – mogą bardziej aktywnie angażować się w badane tematy 
i zjawiska, jak to zazwyczaj dzieje się (w sposób uświadomiony bądź nie), gdy 
ktoś bada przypadki nadużycia władzy, dominacji i nierówności, wyrażane lub 
powielane przez dyskurs”38. Wydaje się, że zabierając głos w dyskusji dotyczącej 
kwestii w jakiś sposób dotyczących pewnej części społeczeństwa, „zwolennicy 
metody krytycznej bezpośrednio wyrażają swoje stanowisko społeczne i poli-
tyczne, [...] [a] poprzez swoje analizy starają się odsłaniać, demistyfikować lub 
w jakikolwiek inny sposób podważać struktury dominacji”39. Tym samym badacz 
„nie tylko opisuje i wyjaśnia interesujące go zjawiska, lecz także przyjmuje po-
stawę aktywnego rzecznika i obrońcy tych, którzy podlegają działaniom ukrytej, 
często nieuświadomionej, władzy przybierającej formę przemocy o charakterze 
symbolicznym”40. 

36  Zob. A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podej-
ście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków 2008. 

37  R. Wodak, G. Kendall, What is Critical Discourse Analysis?, „Forum: Qualitative Social Re-
search” 2007, Vol. 48, No. 2.

38  T. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, 
PWN, Warszawa 2001, s. 32. 

39  Tamże, s. 32.
40  B. Jabłońska, Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, s. 58.
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Taką postawę badawczą zdaje się usprawiedliwiać także P. Sztompka, który 
powiada, że gdy badacz przyjmuje jakieś stanowisko teoretyczne, to w sposób 
nieunikniony deklaruje jakieś przywiązanie czy bliskość leżącego u podstaw tego 
stanowiska wartościowania, a swoistą właściwością nauk społecznych jest także 
normatywny, a więc wartościujący, punkt widzenia oraz skłonność do artykulacji 
wskazówek czy zaleceń o charakterze praktycznym czy politycznym41. 

Dlatego Wodak i Fairclough twierdzą, że „CDA ujmuje praktykę związaną z dys-
kursem – językiem – jako formę »praktyki społecznej«. Zaś opisywanie dyskursu 
jako praktyki społecznej wprowadza dialektyczny związek pomiędzy poszcze-
gólne zdarzenia dyskursywne a sytuację (sytuacje), instytucję (instytucje) i struk-
turę społeczną (struktury społeczne). Oznacza to, że zdarzenie dyskursywne jest 
poniekąd przez nie kształtowane, ale i owo zdarzenie dyskursywne ma wpływ 
na ową sytuację (sytuacje), instytucję (instytucje) i strukturę społeczną (struktury 
społeczne). Dlatego dyskurs – społecznie tworzony i społecznie warunkowany 
– konstytuuje sytuacje, przedmioty zainteresowań nauki, społeczne tożsamości 
jednostek i grup oraz relacje między nimi”42. Ujmując relacje pomiędzy dyskursem 
a praktykami społecznymi na gruncie CDA, Theo van Leeuven – twórca metod 
zajmujących się analizą aktorów społecznych oraz analizą wizualną – powiada, że 
CDA powinien zajmować się „dyskursem zarówno jako instrumentem władzy, ale 
także jako instrumentem społecznego konstruowania rzeczywistości”43. 

W krytycznych analizach dyskursu często punktem wyjścia czy teoretyczną 
inspiracją bywa myśl filozoficzna i społeczna XX-wiecznych myślicieli, do których 
grona można zaliczyć Pierra Bourdieu – którego teoria pól oraz symbolicznej 
przemocy zyskała spore uznanie wśród badaczy CDA44, Michela Foucaulta – cho-
dzi tu zwłaszcza o koncepcje powiązane z ideami porządku dyskursu i władzy/
wiedzy, czy Jürgena Habermasa. Dla każdego z wymienionych język w użyciu był 
obszarem poznawczo istotnym i każdy z nich zajmował się tym, co dla CDA jest 
szczególnie ważne, tzn. analizowaniem „kategorii, zasad, kryteriów i procedur 
[...], które akceptujemy jako po prostu racjonalne, [które zaś] służą w rzeczywisto-
ści konkretnym interesom władzy i dominacji”45. Można też korzenie filozoficzne 

41  Zob. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002, s. 20.
42  N. Fairclough, R. Wodak, Critical Discourse Analysis, [w:] T. van Dijk (red.), Introduction to 

Discourse Analysis, 1997, s. 258.
43  T. van Leeuven, Language and Representation: The Recontextualisation of Participants, Ac-

tivities and Reaction, University of Sydney, Sydney 1993, s. 193.
44  J. Blommaert, C. Bulcean, Critical Discourse Analysis, „Annual Review of Anthropology” 

2000, s. 452. Autorzy ci podkreślają rolę teorii Bourdieu także w studiach nad edukacją i socjali-Autorzy ci podkreślają rolę teorii Bourdieu także w studiach nad edukacją i socjali-
zacją, a chodzi tu zwłaszcza o prace Pierra Bourdieu, Language and Symbolic Power, Polity Press, 
Cambridge 1991.

45  K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyj-
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CDA wywieść z zachodniej recepcji myśli K. Marksa, z tym że – jak zwracają uwa-
gę Wodak i Fairclough – „zachodni marksizm kładł większy nacisk na znaczenie 
kulturowych wymiarów społeczeństwa, podkreślając, że kapitalistyczne relacje 
społeczne są ustanawiane i podtrzymywane (reprodukowane) w gruncie rzeczy 
przez kulturę (a więc i ideologię), nie tylko (lub głównie) przez ekonomiczną »ba-
zę«”46. Wskazują oni, że niekiedy zapomniana w Polsce myśl Marksa – z gruntu 
zakładająca możliwości emancypacyjne – zdecydowanie miała wpływ na tych 
twórców, do których także sięga CDA, do ich grona zalicza się: Antonio Gramsci-
’ego, teoretyków szkoły frankfurckiej, wśród nich zaś zwłaszcza J. Habermasa oraz 
Luisa Althussera. Jednocześnie – antycypując ducha postmodernizmu, którego 
dobrze oddaje tytuł jednego z pierwszych manifestów „Cross the Border – Close 
the Gap” (Przekraczajcie granice – zasypujcie przepaści)47 – Norman Fairclough, 
Utz Maas, czy tzw. szkoła duisburdzka (Siegfried Jäger)48 wykraczają poza ramy 
marksizmu i sięgają także do – jawnie przeciwnego marksizmowi – Foucaulta49. 

Michel Foucault – analizujący dyskursy władzy/wiedzy – „swej pasji przenosze-
nia z głębi na powierzchnię wszystkiego, co mogłoby mieć jeszcze jakieś znaczenie 
dla uratowania Rozumu, nadał postać pytania »Czym jest mówienie?«. W konse-
kwencji zamiar ratowania ratio promował takie przemieszczenia w strategii filozo-
fii, w których centralne miejsce zajęło pojęcie formacji dyskursywnych, quasi-tran-
scendentalnych warunków wypowiedzi, pozwalające pytającemu »Kto mówi?«, 
być w pewnym aktualnym środowisku sensu. Wydobyć mowę, która mówi do nas 
z głębi rzeczy, mowę zróżnicowaną i przemawiającą zapomnianymi, lecz cały czas 
aktualnymi językami”50. Dla Foucaulta dyskurs jest „etapem myśli, która ukrywa 
się w pewnym nie dość dobrze oznaczonym miejscu [...], celem jest nie tyle wy-
dobywanie głębi sensu na powierzchnię dyskursu, ile opis determinacji podmiotu 
podległego rozproszonej władzy, przejawiającej się nie tylko w mowie”51. Splatają 
się tu tendencje o proweniencji filozoficznej i metodologicznej, które dla dalszych 
rozważań opartych na badaniu dyskursu publicznego, zakotwiczonego w polityce, 

nym, dyskursem a kulturą masową, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, 
s. 223.

46  N. Fairclough, R. Wodak, Critical Discourse Analysis, [w:] T. van Dijk (red.), Discourse as 
a Social Interaction, Sage, London 1997, s. 260.

47  W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, 
s. 23.

48  N. Fairclough, R. Wodak, Critical Discourse Analysis, [w:] T. van Dijk (red.), Discourse as 
a Social Interaction, Sage, London 1997, s. 267.

49  Tamże, s. 260–261.
50  P. Bytniewski, Genealogia dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-

skiej, Lublin 2000, s. 7.
51  Tamże, s. 9.
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ma dodatkowy wymiar wskazywany przez E. Laclau. Powiada on, że właśnie „poję-
cie »dyskursu«, rozwinięte w ramach pewnych współczesnych podejść do politycz-
nej analizy, ma swe [...] korzenie w zjawisku, które można by nazwać transcenden-
talnym zwrotem w nowożytnej filozofii – tzn. w typie analizy skierowanej przede 
wszystkim nie na fakty, lecz na warunki ich możliwości”52. Można więc wskazać owe 
tendencje – zapoczątkowane rozważaniami I. Kanta dotyczącymi „badania warun-
ków możliwości doświadczania”53, które widoczne są zarówno w dociekaniach Fo-
ucaulta (jednostka a władza), jak i Habermasa (sytuacja idealnej rozmowy). 

8.2. „Krytyczność” w ujęciu CDA

Źródeł współczesnej ważności pojęcia „krytyka” należy szukać w myśli I. Kanta, 
autora Krytyki czystego rozumu, i jego rozważaniach dotyczących prawomocności 
poznania. Jak pisze Sierocka, można to ujmować jako „badanie wiedzy naukowej 
pod kątem jej stosowności i poprawności metodologicznej”54, zaś „epoka kan-
towska zasługiwała [...] na miano krytycznej także z uwagi na znaczące i z istoty 
głęboko krytyczne głosy tych filozofów i intelektualistów, dla których pytaniami 
najwyższej wagi były te związane z kwestiami społecznymi, moralnymi”55. Do tej 
tradycji „krytyczności” w sensie kantowskim nawiązuje także zachodnia recepcja 
myśli marksistowskiej56, która znowu inspirowała rozważania twórców związanych 
z tym, co nazywamy – pomimo zasadności obiekcji zgłaszanych np. przez J. Szac-
kiego57 – szkołą frankfurcką. Szacki, analizując pojęcie „krytyki” funkcjonującej 
w szkole frankfurckiej, powiada, że „warunkiem sine qua non owej krytyki była nie 

52  E. Laclau, Dyskurs, [w:] R.E. Goodin, F. Pettit, Przewodnik po współczesnej filozofii politycz-
nej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 555. 

53  Kant powiada bowiem, że „każde doświadczenie zawiera prócz naoczności zmysłowej, 
przez którą coś jest dane, jeszcze pojęcie pewnego przedmiotu, który jest dany naocznie, czyli 
przejawia się. Pojęcia przedmiotów w ogóle, jako warunki a priori, znajdują się więc u podstaw 
wszelkiego poznania doświadczalnego”. Zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Wydawnictwo 
Antyk, Kęty 2001, s. 129. Jest to twierdzenie, którego sens zbiega się ze znaczeniem tezy L. Wit-
tgensteina, która wskazuje, że to, co „nienazwalne”, „niewypowiadane”, znajduje się poza świa-
tem istotnych społecznie zjawisk – w przypadku nauki zaś poza dyskursem – stąd dopiero włą-
czenie w dyskurs danego pojęcia/zjawiska/procesu niejako u-ważnia go społecznie i sprawia, 
że staje się ono możliwe do badania.

54  B. Sierocka, Krytyka i dyskurs, Ureus, Kraków 2003, s. 177.
55  Tamże, s. 178.
56  Zob. M. Drożdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny teorii mediów, Wydaw-

nictwo Byblos, Tarnów 2005, s. 173.
57  J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, s. 523. 
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tylko świadomość zła, lecz również zdolność wyobrażenia sobie świata, który byłby 
od niego wolny [...], [zaś twórcom zaliczanym do grona frankfurtczyków] chodziło 
o gruntowną zmianę świadomości teoretycznej, rozumianej przy tym jako począ-
tek wielkiej zmiany społecznej, której kierunek wyrażało nieustannie powtarzane 
hasło emancypacji”58. Najważniejszym postulatem „krytyki” szkoły frankfurckiej 
było „poszukiwanie źródeł zła społecznego”59, czemu wyraz dał m.in. M. Horkhe-
imer, pisząc Teorię tradycyjną i teorię krytyczną60 – uznaną później za swego rodzaju 
manifest szkoły frankfurckiej. Jak pisze Sierocka, jednym z najważniejszych pytań 
było to, „na ile historycznie ukształtowane formy i treści świadomości są źródłem, 
a w przypadku filozofii Adorna należy powiedzieć precyzyjniej: są legitymizacją 
przemocy i zniewolenia, które dotkliwie paraliżują cywilizowany świat”61. Haber-
mas, jako spadkobierca frankfurtczyków, łącząc swą teorię socjologiczną z trady-
cją niemieckiej filozofii, podkreśla bardzo marksowską „ideę teorii społeczeństwa 
tworzonej z praktyczną intencją”62. Dla dalszej prezentacji badań skupiających się 
na medialnych doniesieniach dotyczących seksafery w Samoobronie szkoła frank-
furcka istotna jest także dlatego, że formacja ta „akcentowała mocno społeczny wy-
miar mediów i teorii medialnych”63. Jednocześnie – wiedzieni refleksją M. Foucaulta 
– myśląc o medialnych doniesieniach dotyczących seksafery, które wywołały je-
den z wielu kryzysów polskiej demokracji po 1989 r., zdaje się, że warto docenić 
wagę owych momentów kryzysowych, gdyż właśnie „problematyzacje trudności 
myślenia dokonują się jak gdyby w naturalny sposób, w momentach kryzysu da-
nej społeczności i w momencie utraty pewnych pojęć, wartości, praktyk, struktur, 
ograniczeń”64. Zastanawiając się zaś nad tym, co może łączyć refleksję Habermasa 
i Foucaulta, należy powiedzieć, że są to elementy czerpane z myśli Kanta, poczucie 
misji „bycia krytycznym”, zaś uwaga koncentrowana na badaniach dyskursu me-
dialnego zdaje się dobrze wpisywać w ducha przemyśleń szkoły frankfurckiej. 

Dlatego dla Krytycznej Analizy Dyskursu – odwołującej się zarówno do trady-
cji frankfurtczyków (a zwłaszcza Habermasa), ale i inspirowanej myślą Foucaulta 

58  Tamże, s. 525.
59  B. Sierocka, Krytyka i dyskus, Ureus, Kraków 2003, s. 201.
60  M. Horkheimer, Teoria tradycyjna i teoria krytyczna, „Colloquia Communia” 1983, nr 2, 

s. 39–69.
61  B. Sierocka, Krytyka i dyskurs, Ureus, Kraków 2003, s. 201.
62  J. Habermas, Niektóre trudności próby związania teorii z praktyką. Wprowadzenie do nowego 

wydania, [w:] Z. Krasnodębski (red.), Teoria i praktyka. Wybór pism, PIW, Warszawa 1983, s. 24.
63  M. Drożdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny teorii mediów, Wydawnictwo 

Byblos, Tarnów 2005, s. 173.
64  A. Kapusta, Ostatni Foucault, Kant i krytyka, [w:] A. Dubik (red.), Poznanie, podmiot, dys-

kurs, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 134.
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i tego, jak oni ujmowali zadania „krytyczności”, przymiotnik „krytyczny” w sposób 
wzbogacony funkcjonuje także w znaczeniu: „to, co oparte na analizie, badaniu 
cech przedmiotu, dokonując analizy i oceny jakiegoś zjawiska”65. Wodak, najbar-
dziej znana reprezentantka wiedeńskiego podejścia dyskursywno-historyczne-
go, o „byciu krytycznym” powiada, że „oznacza ono traktowanie zjawisk jako »nie-
oczywistych«, otwartych na złożoność/wielość, a jednocześnie wyzywającym 
redukcjonizm, dogmatyzm i dychotomiczność, bycie samorefleksyjnym w swo-
ich badaniach, by poprzez owe procesy, wskazywać transparentność struktur 
relacji władzy czy przejawy ideologii. »Krytyczny« oznacza więc brak zapośred-
niczeń ze zdroworozsądkowym znaczeniem kojarzonym z »byciem negatyw-
nie nastawionym« i odwołuje się raczej do sceptycyzmu”66. Pojęcie krytyczności 
nawiązuje także do habermasowskiego sposobu ujmowania nauk krytycznych, 
które powinny być „autorefleksyjne (self-reflexive), uwidaczniając ukryte interesy 
oraz powinny uwzględniać historyczny kontekst, w którym językowe i społeczne 
interakcje mają miejsce”67. 

Dlatego podejmowane przeze mnie w dalszej części badanie dyskursu me-
dialnego dobrze oddaje to, o czym pisze Bytniewski, który powiada, że „Jürgen 
Habermas odkrywa dyskurs [także medialny – przyp. N.K.] dla teorii krytycznej 
jako postać Rozumu, który choć nie jest ześrodkowany w podmiocie, nie wypły-
wa z transcendentalnego źródła refleksyjności i to pozwala człowiekowi być sen-
sownie współobecnym z innymi”68. W niniejszej rozprawie niezwykle ważne są 
sposoby konceptualizacji sfery publicznej, skupiając się zaś na komunikacji i jej 
roli, należy uznać jej wagę dla tworzenia się i trwania sfery publicznej, bowiem – 
idąc tropem myśli J. Habermasa – należy podkreślić, że sfera publiczna jest sferą 
„świata życia uspołecznionego przede wszystkim komunikacyjnie”69.

8.3. Szkoła wiedeńska CDA: podejście dyskursywno-historyczne 

W dalszych rozważaniach chciałabym skupić się na podejściu reprezentowanym 
przez szkołę wiedeńską CDA, która odwołuje się częściej do myśli Habermasa, 
uznając poniekąd zasadność intuicji A. Kapusty, który powiada, że „krytycyzm 

65  A. Pitrus, Znaki na sprzedaż, Wydawnictwo E.R., Warszawa 2000, s. 24.
66  What is Critical Discourse Analysis?, wywiad G. Kendalla z Ruth Wodak, „Forum: Qualita- wywiad G. Kendalla z Ruth Wodak, „Forum: Qualita-k, „Forum: Qualita-rum: Qualita-

tive Social Research” 2007, Vol. 48, nr 2.
67  N. Fairclough, R. Wodak, Critical Discourse Analysis, [w:] T. van Dijk (red.), Discourse as 

a Social Interaction, Sage, London 1997, s. 261.
68  P. Bytniewski, Genealogia dyskursu, s. 8.
69  J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, PWN, Warszawa 2002, s. 582.
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Foucaulta nie proponuje żadnych kryteriów oceny, nie przedstawia moralnego 
ideału, nie proponuje wizji idealnego społeczeństwa [...], nie oferuje on bowiem 
żadnego pozytywnego rozwiązania, jakiejkolwiek alternatywnej koncepcji, nie po-
kazuje, w imię czego, w imię jakich rozwiązań, jakich wartości należałoby dokonać 
zmiany aktualnej sytuacji”70. Stąd, świadomie zabarwiając ową myśl typową dla M. 
Foucaulta ironią, może się wydawać, że tropienie przejawów dyskryminacji, nad-
użyć władzy, języka władzy/wiedzy pozostaje we Francji nadal rozrywką kontestu-
jących intelektualistów (przez wielu widzianych przez pryzmat modusu działania 
egzystencjalizmu), bezpiecznie zdeponowanych w barwnym życiu kawiarnianym. 

Nie znaczy to, że można umniejszać ważność wpływów czy inspiracji myślą 
Foucaulta, które można wskazać w twórczości francuskiej analizy tekstów, choć-
by u Michela Pêcheux, w którego ujęciu dyskurs to „miejsce, gdzie spotyka się 
język i ideologia, a analiza dyskursu to analiza ideologicznych wymiarów używa-
nia języka i analiza miejsca, w którym ideologia materializuje się w języku”71. Jak 
już zostało wcześniej powiedziane, do teorii Foucaulta władzy/wiedzy i władzy 
ukrytej w dyskursie nawiązuje szczególnie silnie Norman Fairclough72, lecz szko-
ła wiedeńska CDA, która wypracowała tzw. podejście dyskursywno-historyczne, 
odwołuje się równie często do myśli przedstawicieli szkoły frankfurckiej, zwłasz-
cza zaś do koncepcji Habermasa73.

Zgodnie z założeniem, że jedną z najważniejszych kwestii badawczych jest 
badanie nie tylko faktów, lecz warunków ich możliwości, Habermas uważa, że 
„zasadniczym celem nauk społecznych jest rozpoznawanie ukrytych, ale realnie 
istniejących, form zniewolenia społecznego i przymusu, które badacz społeczny 
powinien ujawniać”74. Rozpoznawanie owych ukrytych sił, przymuszających (lub 
ograniczających) formy działania i możliwość brania udziału w sferze publicznej, 
jest polem badań wiedeńskiego podejścia w CDA. Jak powiada Szacki, w myśli 
Habermasa „nie chodzi o samą tylko interpretację rzeczywistości społecznej, 
lecz o jej zmianę, która w tym wypadku polegałaby na ustanowieniu stosunków 

70  A. Kapusta, Filozofia ekstremalna – wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta, Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 161. 

71  Zob. M. Pêcheux, Language, Semantics and Ideology, Macmillan, London 1982 i N. Fairc-
lough, R. Wodak, Critical Discourse Analysis, [w:] T. van Dijk (red.), Discourse as a Social Interaction, 
Sage, London 1997, s. 262.

72  N. Fairclough, Language and Power, Longman, London 1989 czy tegoż, Discourse and 
Social Change, Polity Press, Cambridge 1992.

73  What is Critical Discourse Analysis?, wywiad G. Kendalla z Ruth Wodak, „Forum: Qualita-wywiad G. Kendalla z Ruth Wodak, „Forum: Qualita-, „Forum: Qualita-orum: Qualita-
tive Social Research” 2007, Vol. 48, No. 2.

74  B. Jabłońska, Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, „Przegląd 
Socjologii Jakościowej” 2006, nr 1, s. 59. 
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społecznych zapewniających [...] swobodną komunikację”75. Tak więc haberma-
sowska krytyka współczesnego społeczeństwa koncentruje się z jednej strony 
na ukazywaniu, nie zawsze oczywistych, skutków dominacji pieniądza i władzy, 
z drugiej zaś na niedostatkach współczesnej sfery publicznej i możliwościach, ja-
kie tworzyłby jej rozwój. Gdyż właśnie w sferze publicznej powinna „toczyć się 
swobodna dyskusja, biorąca w nawias wszelkie różnice między obywatelami 
poza różnicami zdań – dyskusja w której liczą się argumenty, a nie to, kto ich 
używa i jakimi środkami rozporządza”76. W rozważaniach Habermasa szczególnie 
zaś ważną rolę odgrywa namysł nad rolą, kształtem, zagrożeniami, na jakie jest 
narażona sfera publiczna. Osiągnięcie sytuacji idealnej rozmowy (ideal speech si-
tuation), o której pisze Habermas, jest celem jego krytyki społecznej – krytyki, 
która poprzez wskazywanie władzy wywierającej ukryty przymus, ma być zni-
welowana. Owa sytuacja idealnej rozmowy „rozumiana jest jako utopijna wizja 
interakcji mającej miejsce bez zakłócających ją relacji władzy”77, dlatego – jak po-
wiada Turner – krytyka owa „musi ujawniać warunki zakłócające komunikację”78. 

Dyskurs być może jest tym, co „pozwala nam zerwać z mitem i otwiera spo-
łeczeństwo na jego własną historię, czyniąc przeszłość przedmiotem zapytywa-
nia”79, lecz nie powoduje on zaniku czy unieważnienia podmiotu – „zachowuje 
[on] w historii wartość pojedynczego głosu, nadaje mu bowiem funkcję znacze-
nia niedającą się zredukować do zdarzenia [...]. Pozwala zachować w niszy subiek-
tywności wartość doświadczenia indywidualnego, które dzięki niemu może być 
oszacowane i skonfrontowane z doświadczeniem innych. Dyskurs zatem wydo-
bywa sens z uniwersalnego przepływu zdarzeń, ocala znaczenie dla podmiotu. 
[...] Dyskurs staje się więc przestrzenią, w której historycznie określony porządek 
zdarzeń konfrontuje się z podmiotowo określonym życiem, przestrzenią w której 
podmiot może wyrażać siebie. Tym samym staje się także ośrodkiem różnicowa-
nia dwóch nieredukowalnych do siebie rozmaitości: sensów i zdarzeń”80. Zarazem 
zaś to dyskursywność jest właśnie tym, „co wydobywa sens z niezróżnicowanego 
żywiołu działań i rzeczy. Tym samym zostaje określone miejsce, gdzie sens zysku-
je własną przestrzeń [...] jest to przestrzeń konfrontacji języka i kultury, w której 
sens określa się jako znaczenie. Granice i właściwości tej przestrzeni wyznacza 

75  J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002, s. 928.
76  Tamże, s. 928.
77  N. Fairclough, R. Wodak, Critical Discourse Analysis, [w:] T. van Dijk (red.), Discourse as 

a Social Interaction, Sage, London 1997, s. 261.
78  J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004, s. 654.
79  P. Bytniewski, Genealogia dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-

skiej, Lublin 2000, s. 11.
80  Tamże, s. 10–11.
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taki stosunek rozmaitości języka do kultury, który zakłada, iż człowiek wyraża się 
nie tylko poprzez to, co powiedziane, lecz także przez to, co zrobione, co jest 
czynem lub artefaktem”81. A twierdzenie to umożliwia rozszerzenie pola analizy 
dużo dalej, poza granice tekstu: na zdjęcia, obrazy, Internet, wygląd wnętrz insty-
tucji etc. Założenie takie jest niezwykle istotne dla analizy medialnego dyskursu 
o seksaferze w Samoobronie RP, bowiem pozwala włączyć do materiału podda-
wanego analizie zdjęcia – zamieszczane w analizowanych dziennikach, ilustrują-
ce i niejako dopełniające artykuły – jako ważny element dyskursu prasowego. Jak 
zauważa Bytniewski, to właśnie dzięki poszerzeniu pojęcia „dyskurs” także o wa-
lor wizualny „sens zostaje zróżnicowany w taki sposób, że może przynależeć do 
myśli, jak i do działań, do tekstów i do fenomenów. Sam więc odtąd zależny jest 
od gry, w której uczestniczy podmiot jako strona wobec jakiegoś »naprzeciw«, 
będącego raz zdarzeniem, raz tekstem, innym razem działaniem bądź myślą”82.

Dyskursywność jest procesem, który nie wykształcił się od razu, lecz pojawiać 
się zaczął w społeczeństwach stopniowo, wszędzie tam, gdzie „stosunki między 
członkami społeczeństwa ulegały głębokiemu zróżnicowaniu, zapośredniczeniu, 
a więc tam, gdzie więź międzyludzka jest w szczególny sposób podatna na zerwa-
nie, gdzie staje się ona nieoczywista i podległa kwestionowaniu. Możliwość zerwa-
nia więzi międzyludzkiej, która powstaje w wyniku tych przemian, odnosi się nie 
tylko do pewnej aktualnej wspólnoty [...] lecz odnosi się także do związków pod-
miotowości z tradycją, sensem tego, co dokonane. Dyskursywność otwiera także 
pole do waloryzowania przeszłości w ten sposób, iż czyni ją przedmiotem wyboru, 
a tym samym wiąże sens z czasem. Dlatego utrwalenie sensu, jego zapis, przestaje 
być w dyskursie sprawą spontanicznej ekspresji [...]. Utrwalone postaci działań ko-
munikacyjnych stanowią odtąd niezbędną przesłankę podtrzymywania i odtwa-
rzania więzi podmiotu ze społeczeństwem i tradycją”83. Ktoś, kto dokonuje zapisu, 
ów metaforyczny „skryba” (dziś filmowiec, dziennikarz, twórca blogu internetowe-
go, autor plakatu, reklamy) „utrwala w znakach wszystko to, co powiedziane, a co 
do tej pory przemijało bezpowrotnie. Dokonuje tym samym wyboru sensów god-
nych przetrwania [i] zarazem utrwala przeciwieństwo między słowem a czynem”84. 
Wydaje się, że korzystając z takiego sposobu konceptualizacji historii, szkoła wie-
deńska ma prawo – z którego korzysta – pytać także o dyskursy przeszłości, o to 
jak legitymizujemy wybrane opowieści związane z wizjami przeszłości, które kon-
stytuują współczesne tożsamości zbiorowe, bowiem – jak powiadają Burszta i Kuli-

81  Tamże, s. 12.
82  Tamże.
83  Tamże, s. 13.
84  Tamże.
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gowski – „kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad teraźniejszością”85. Dlatego 
wiedeńska szkoła CDA ujmuje dyskurs także jako „formę wiedzy i pamięci”, których 
przejawów poszukuje się w różnego typu materiałach: tekstach mówionych (in-
dywidualne wywiady z emigrantami, grupy fokusowe, badanie komunikacji lekarz 
– pacjent), tekstach przemówień polityków, tekstach drukowanych w gazetach: 
debat czy doniesień medialnych. Jednocześnie zaś – nie odrzucając wszak przemy-
śleń Foucaulta, lecz skłaniając się do podobnego ujęcia celów krytyki, co Habermas 
– poszukują tego, jak medialnie kreuje się postać Innego, a Innym w przestrzeni 
publicznej może być emigrant, kobieta, pacjent z problemami psychicznymi, re-
prezentant mniejszości etnicznej bądź seksualnej. Szacki powiada – a interpretując 
myśl Foucaulta, wskazuje też trop ważny dla CDA – że „problem ekskluzji, czyli – 
przymusowego lub dobrowolnego-wykluczenia”86 był jednym z najważniejszych 
w jego rozważaniach, gdyż „pytanie zgoła zasadnicze dotyczyło nie tylko tego, co 
społeczeństwo nakazuje swoim członkom i czego im zabrania, lecz również tego, 
kogo wyklucza? kogo spycha na margines? [...] społeczeństwo daje się opisać m.in. 
ze względu na to, jakie są jego marginesy. Zmiany, jakim ulega, to także zmiany 
systemów wykluczeń”87. Zmiany dyskursów konstytuujących świadomość i prakty-
ki społeczne mogą się dokonywać także pod wpływem działalności naukowej, ale 
też za sprawą wpływu jednych dyskursów na drugie (interplay of discourses)88. 

Badacze skupieni wokół tego, co nazywamy wiedeńską szkołą dyskursywno- 
-historyczną (do nich należą zaś – oprócz Ruth Wodak – Martin Reisigl, Alexander 
Pollak, Michał Krzyżanowski, Helmut Gruber, Rudolf De Cillia), czynią to, anali-
zując zdjęcia, filmy, relacje z II wojny światowej w celu dekonstrukcji opowieści, 
które milczą o zagładzie Żydów, udziale prominentnych polityków w działaniach  
 

85  W. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Muza, 
Warszawa 2005, s. 205. 

86  J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, s. 909.
87  Tamże.
88  Dobrze pokazuje to analiza relacji medialnych, dotyczących przemian po 1989 r. w kra-

jach komunistycznych. Jak piszą Reisigl i Wodak, doniesienia medialne, dotyczące upadku ko-
munizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, przechodziły różne fazy: 1) traktowania paterna-
listycznego „nowych demokracji”, 2) wywołując współczucie poprzez nagłaśnianie mizernych 
warunków życia oraz „kosztów” społecznych transformacji (relacje podobne w tonie do filmu 
dokumentalnego E. Borzęckiej Arizona z 1997 r.) i 3) zmianę tonu na dość wrogi w stosunku do 
emigrujących pracowników z byłych krajów socjalistycznych – co w efekcie uruchomiło cały 
szereg reakcji ksenofobicznych, podbudowywanych oficjalnie troską o rynek pracy. Wyniki 
badań wraz z analizą, które zostały streszczone powyżej, można znaleźć w M. Reisigl, R. Wodak, 
Discourse and Discrimination, Routledge, London 2001 oraz P. Muntigl, G. Weiss, R. Wodak, Eu-
ropean Union Discourses on Unemployment: An Interdisciplinary Approach to Employment Policy-
Making and Organizational Change, John Benjamins, Amsterdam 2000. 
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wojennych i eksterminacji ludności (znana sprawa Kurta Waldheima). Wiedeń-
ską szkołę dyskursywno-historyczną zajmuje także analiza dyskursów rasistow-
skich, antysemickich, seksistowskich oraz współczesna reaktywacja ruchów pra-
wicowych (austriacki przykład działalności J. Heidera). Ważną kwestią badawczą 
jest też konstytuowanie się zbiorowych tożsamości czy procesy komunikacyjne 
w obrębie sfery publicznej, dotyczące takich kwestii, jak instytucje i kolejne roz-
szerzenia Unii Europejskiej czy bezrobocie. Jak przyznaje sama Wodak, tym, co 
wyróżnia wypracowane przez nią i jej współpracowników podejście, jest widocz-
na bardziej niż w innych podejściach w obrębie CDA, ważność interdyscyplinar-
ności podejścia i metod, implementowana w badaniach szkoły wiedeńskiej, któ-
ra wynika z jej przywiązania do socjolingwistyki, ale także z praktyki badawczej 
„z pracy zespołowej prowadzonej wraz z historykami i socjologami”89. 

Krytyczna analiza dyskursu jest perspektywą badawczą, której twórcy – co już 
wcześniej zostało powiedziane – świadomie przyjmują zaangażowaną postawę 
badawczą, której celem jest emancypacja i osiągnięcie tego, co Habermas nazy-
wa „sytuacją idealnej rozmowy”. 

Nie jest obca tej perspektywie metodologiczna refleksja – przykładem może 
być debata na łamach czasopisma „Discourse and Society” (redaktorem naczel-
nym jest van Dijk) w 1999 r. – tocząca się pomiędzy Emanuelem Schegloffem, 
piętnującym rzekomą tendencyjność prowadzonych przez CDA badań a Micha-
elem Billigiem. Zastanawiając się nad tą dyskusją, wydaje się, że diagnoza, którą 
stawia Shegloff, właściwie nie jest zarzutem, bo cóż nagannego ma być w tym, 
że CDA jest „raczej określonym sposobem podejścia do zjawisk społecznych [a] 
badacze w ramach tej orientacji otwarcie zajmują w sporach ideologicznych, 
odgrywając rolę obrońców grup doznających dyskryminacji [...] [a] Billig i inni 
badacze [...] całkiem świadomie przyjmują zaangażowaną postawę”90. Z meto-
dologicznego punktu widzenia ważne jest jednak to, że – jak twierdzi Michael 
Meyer – „krytyczna analiza dyskursu akceptuje dogmatyczne stanowisko pozy-
tywistycznej metodologii, które dopuszcza sądy wartościujące w procesie wy-
boru obiektów i problemów badawczych (»kontekst odkrycia«), ale zabrania ich 
w »kontekście uzasadniania« [...], zaś CDA wpisuje się w tradycje epistemologii 
Kanta, która odrzuca możliwość »czystego« poznania”91. Jednocześnie, także za 
sprawą owych dyskusji, badacze są szczególnie wyczuleni na opis i naukową po-

89  What is Critical Discourse Analysis?, wywiad G. Kendalla z Ruth Wodak, „Forum: Qualita-
tive Social research” 2007, Vol. 48, No. 2.

90  C. Trutkowski, Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu, „Kul-
tura i Społeczeństwo” 2004, nr 1 (48), s. 48.

91  M. Meyer, Between Theory, Method and Politics, [w:] R. Wodak, M. Meyer (red.), Methods of 
Critical Discourse Analysis, Sage, London 2001, s. 17. 
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prawność warsztatu metodologicznego i kładą szczególny nacisk na postulowa-
ną przez Aarona Cicourela triangulację: multiplikując techniki zbierania i analizy 
danych, będących podstawą do formułowanych wniosków92. 

8.4. Wymiar społeczny badań nad dyskursem

Zastanawiając się nad przydatnością perspektywy proponowanej przez analizę 
dyskursu (DA) oraz krytyczną analizę dyskursu (CDA) powiązaną z tzw. podej-
ściem dyskursywno-historycznym szkoły wiedeńskiej dla rozważań prowadzo-
nych w obszarze socjologii, warto pamiętać, że dyskurs jest lokowany między 
poziomem językowym a warstwą semantyczną tekstu; szerzej zaś między syste-
mem językowym a strukturą społeczną. Jak powiada E. Rewers, „być może dys-
kurs jest tym poziomem wypowiedzi, który jak dwustronne lustro odbija w swo-
ich przestrzeniach niższe poziomy organizacji języka z jednej strony, organizacje 
społeczeństwa z drugiej [...] [jednak] każda strona tego lustra zbudowana została 
według innych zasad”93, dlatego dyskurs, jako kategoria pośrednicząca, stwarza 
możliwość wzbogacenia metodologicznego horyzontu zainteresowań nauk spo-
łecznych, w szczególności zaś socjologii.

Jak zaznacza Grzymała-Kazłowska, choć „socjologowie często ujmują dyskurs 
jako rodzaj działania komunikacyjnego, formę interakcji symbolicznej, w której 
za pomocą użycia języka odbywa się definiowanie i interpretowanie sytuacji”94, 
to należy wszak pamiętać, że „w trakcie procesu komunikowania się mamy do 
czynienia nie tylko z wymianą komunikatów i negocjowaniem znaczeń, ale także 
z wzajemnym oddziaływaniem na siebie partnerów i towarzyszącymi mu proce-
sami, takimi jak: budowanie tożsamości95, dążenie do korzystnej autoprezentacji 
oraz zmaganie się o uzyskanie władzy nad partnerem i skłonienie go do określo-

92  R. Wodak, The Discourse – Historical Approach, [w:] R. Wodak, M. Meyer (red.), Methods of 
Critical Discourse Analysis, Sage, London 2001, s. 65. Przywołuje ona A. Cicourela, Three Models 
of Discourse Analysis, „Discourse Processes” 1980, Vol. 3 (2), s. 101–131. 

93  E. Rewers, Teorie dyskursu i ich znaczenia dla badań nad literaturą, „Kultura i Społeczeń-
stwo” 1995, nr 1, s. 43.

94  A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współcze-
snych badań nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 1(48), s. 17.

95  Procesom tworzenia się nowych tożsamości zbiorowych poświęcono sporo uwagi w ba-
daniach prowadzonych przez szkołę dyskursywno-historyczną. Zob. M. Krzyżanowski, Europe-
an Identity Wanted! On Discursive and Communicative Dimensions of the European Convention, 
[w:] R. Wodak, P. Chilton (red.), A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis, John Benjamins, 
Amsterdam 2005. 
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nego działania”96. Komunikacja leży też u podstaw procesów demokratycznych, 
jak i samej demokracji definiowanej jako „modus historycznej świadomości: jej 
otwarcia na dyskurs, mnogość perspektyw (ang. multiperspectivity), pluralizm 
oraz uznania dla odbiorców i ich celów”97. 

Wzajemny, widoczny wpływ twórców socjologii i socjolingwistów można 
wskazać na przykładzie CDA, która w swych badaniach uwzględnia dorobek ta-
kich twórców, jak: Erving Goffman98 (dramaturgiczna koncepcja interakcji mię-
dzy aktorami społecznymi), Harold Garfinkel99 (etnometodologa, którego zain-
teresowania skupiały się wokół interpretacji sensu działań i zjawisk społecznych) 
czy Niklas Luhmann100 (i jego teorii systemów). 

Przykładem pojęcia łączącego rozważania lingwistyczne z refleksją socjo-
logiczną, podkreślającym powiązania dyskursu z jego społecznym wymiarem 
jest „wspólnota dyskursu”. Koncepcja ta wypracowana przez J. Swaleasa101 „wy-
szczególnia szereg czynników stanowiących o naturze tego rodzaju wspólnoty 
komunikacyjnej, z których trzy wydają się szczególnie istotne”102 – pierwszym 
założeniem jest to, że „wspólnoty dyskursu konstytuowane są przez wspólnotę 
przyjętych celów społecznych (public goals) – jak uprawianie nauki czy zbiera-
nie znaczków. Po drugie, czynnikiem przesądzającym o powstaniu tego rodzaju 
wspólnoty jest istnienie dla niej właściwych form dyskursu [...]: monografia, ko-
munikat, recenzja. Przynależność do danej wspólnoty oznacza więc umiejętność 
odbierania, ale i zdolność produkowania tekstów o określonej strukturze reto-
ryczno-stylistycznej. Po trzecie, wspólnoty dyskursu zasadzają się na koncepcji 
kompetencji gradualnej, co pozwala ustalić hierarchię członków. Wspólnoty tego 
typu mają więc swoje autorytety (experts), ale też mają i nowicjuszy (novices), 

96  A. Grzymała-Kazłowska, Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współcze-
snych badań nad dyskursem, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 1 (48), s. 17.

97  Za J. Reusen, C. Geulen, Transition to Democracy as a Matter of Historical Culture, 
(manuskrypt), [w:] M. Ziółkowski, Remembering and Forgetting After Communism. Are the Ske-
letons Taken out from the Polish National Memory Closet?, [w:] Z. Drozdowicz (red.), Transforma-
tions, Adaptations and Integrations in Europe. Global and Local Problems, Humaniora, Poznań 
2001, s. 81.

98  E. Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday & Anchor Books, New 
York 1959 lub tegoż, Interaction Ritual, Pantheon, New York 1982.

99  H. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, Polity Press/ Blackwell Publishers, Oxford Cam-
bridge 1984 lub tegoż, Ethnomethodology’s Program, Rowman and Littlefield, Lanham 2002.

100  N. Luhmann, Systemy społeczne, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2007. 
101  J. Swales, Genre Analysis: English in Academic and Research Settings, Cambridge Univer-

sity Press, Cambridge 1990.
102  A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja, s. 254.
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a zapewne również i osoby »średnio zaawansowane«”103. Koncepcję tę antycypu-
ją R. i S. Scollonowie104, zaliczani105 do grona badaczy związanych z CDA, którzy 
piszą o „systemach dyskursów”, cechujących ich wymiarach i odpowiedziach na 
pytania związane z owymi wymiarami. Pierwszą cechą systemów dyskursów jest 
ideologia, interpretowana jako ogólny system wartości – pytania, jakie wiążą się 
z tą cechą, stawiane przez Scollonów koncentrują się wokół kwestii związanych 
z tym, jaka jest historia, właściwości społeczne i ideologiczne danej grupy. Drugą 
cechą, istotną z punktu widzenia badania systemów dyskursów, jest socjalizacja 
i odpowiedzi związane z kwestiami przebiegu procesu nabywania członkostwa 
czy kształtowania się tożsamości grupowej. Trzecią kwestią interesującą Scollo-
nów są preferowane formy dyskursu (genry) oraz typy form i zachowań komuni-
kacyjnych. Czwartą zaś są relacje interpersonalne oraz typy stosunków między-
ludzkich. 

Wydaje się, iż niszowy dyskurs feministyczny w Polsce – skupiony wokół kilku 
periodyków, zajmujących się nie tylko tematyką związaną z sytuacją i problema-
mi kobiet, ale i szerzej, traktujących o gender (czyli kulturowej płci, w którego 
obszar refleksji włączany jest także namysł nad zmieniającą się rolą i miejscem 
społecznym mężczyzn) rozwijanej również w akademickich ośrodkach gender 
studies – wytworzyły właśnie takie wspólnoty dyskursu. Ową odrębność femi-
nistycznej wspólnoty dyskursu zdaje się podkreślać fakt, że myśląc i pisząc trze-
ciofalowo, polskie feministki nie do końca są rozumiane przez społeczeństwo 
w swych postulatach i roszczeniach, wyrażanych w języku znaczonym zarówno 
refleksją naukową z dziedzin, takich jak psychologia, socjologia czy filozofia – co 
zawiera się nie tylko w sposobie i tematyce prowadzonych debat, ale także za-
pośrednicza historię rozumienia takich pojęć, jak „równość”, „wolność”, „uznanie”, 
„redystrybucja” – często dodatkowo zabarwionych postmodernistyczną ironią. 

8.5. Gender w badaniach CDA

Badanie języka wydaje się kluczowe dla wskazania ważności „z-gender-owanej” 
perspektywy ujmowania świata społecznego. Nie tylko na mocy tezy Wittegen-
steina, który powiada, że „granice mojego języka są granicami mojego świata”, 
lecz także „z powodu języka, który jest połączony z konstrukcją naszej tożsa-

103  Tamże, s. 254.
104  R. Scollon, S. Scollon, Intercultural Communication. A Discourse Approach, Basil Black-

well, Oxford 1995, s. 98.
105  What is Critical Discourse Analysis? wywiad G. Kendalla z Ruth Wodak, „Forum: Qualita-

tive Social research” 2007, Vol. 48, No. 2. 
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mości”106. W języku zaś zaklęta bywa władza: władza konstruowania świata spo-
łecznego oraz tworzenia wartości – a w oparciu o nie – ocen. To z użycia języka 
możemy dowiedzieć się, co jest cenne, chwalone („postąpiłeś jak mężczyzna”), 
a co mniej ważne i mniej cenne („babskie gadanie”, „zachował się jak baba”107), 
a „kobiety dzielą z innymi grupami podporządkowanymi (subordinates) to, że nie-
ustannie są one pozycjonowane jako Inni (Others), dla których jedynym i trady-
cyjnym rozwiązaniem było przystosowanie się do norm narzucanych przez gru-
pę dominującą”108, dodatkowo zaś „język odgrywa istotną rolę w symbolicznym 
pozycjonowaniu kobiet w relacji niższości do mężczyzn”109. 

Ciekawe rozróżnienie roli języka dla studiów nad kulturową płcią wprowadza 
Mary M. Talbot, która powiada, że są dwa sposoby ujmowania jego ważności dla 
badań genderowych: a) „język jako lustro” odbijające sankcjonowane tradycją 
relacje społeczne oraz b) „język jako sposób reprodukcji”110 stosunków władzy. 
W pierwszym znaczeniu chodzi o to, że badając język, możemy zobaczyć odbi-
te w nim stosunki społeczne, role i status osób komunikujących się, w drugim 
chodzi nie o odbicie istniejących nierówności, lecz o badanie komunikacji i języ-
ka jako narzędzia/sposobu wytwarzania nierówności. Przykładem z codziennej 
praktyki językowej, podawanym przez Talbot, może być rozróżnienie Pani/Panna 
(ang. Mrs/Miss), mogące wiązać się z wartościowaniem (a w domyśle piętnowa-
niem, zaklętym w postaci określeń: „stara panna”) lub kształtować zachowania 
mężczyzn („panna” oznacza dopuszczalność zalotów), podczas gdy mężczyzna, 
niezależnie od stanu cywilnego, całe życie jest po prostu „panem”. 

Innym obszarem badań języka, ważnych dla rozumienia społecznych spo-
sobów konceptualizacji gender – obecnym zwłaszcza na gruncie literatury an-
glojęzycznej – jest uwaga poświęcana zwrotom grzecznościowym. Ich ważność 
uwidoczniona jest na podstawie analizy choćby prostej wymiany zdań w sklepie. 

106  S. Romaine, Communicating Gender, Lawrence Erlbaum Associates, Publisher, London 
1999, s. 10.

107  O przykładach wartościowania zaklętego w języku pisze także B. Szacka, Wprowadzenie 
do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003; w rozdziale Kobiety jako przedmiot zaintereso-
wanie socjologii.

108  S. Romaine, Communicating gender, Lawrence Erlbaum Associates, Publisher, London 
1999, s. 10. Jeśli przeanalizujemy język polski i pewne potoczne stwierdzenia, odnajdziemy w nim 
naszych polskich Innych, którzy towarzyszą kobietom w doświadczeniu pewnego rodzaju „by-
cia nie-w-centrum”. Mówimy, choć na szczęście coraz rzadziej, że ktoś nas „oszwabił”, „ocyganił” 
(w znaczeniu „oszukał”), a na kogoś, kto w odczuciu mówiącego jest zbyt oszczędny, że „żydzi”. 
W języku więc możemy znaleźć ślady historii Polski i ślady owych historią warunkowanych od-
rzuceń.

109  S. Romaine, Communicating gender, s. 15. 
110  M.M. Talbot, Language and Gender, Polity Press, Cambridge 1998, s. 14.
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Talbot zwraca uwagę na wyniki badań potwierdzające, że gdy mężczyzna sprze-
dający w sklepie zwraca się do mężczyzn – klientów, to używa zwrotu „pan”, a do 
kobiet często zwraca się słowami: „kochana” czy „złociutka” – co odbija, ale i re-
produkuje swego rodzaju szacunek dla mężczyzn oraz rodzaj protekcjonalnego 
traktowania kobiet, zaklęty i reprodukowany w komunikacji. Na podstawie po-
wyższego przykładu widać, że analiza nawet codziennych, zdawałoby się nieistot-
nych bądź zdawkowych, rozmów może być istotna dla badań związanych z kwe-
stią gender. Nie jest to twierdzenie nowe czy szczególnie oryginalne i wydaje się, 
że jego sensowność wyłania się także z refleksji pozanaukowej: w jednej z książek 
Agathy Christie – autorki, której powieści tylko w języku angielskim sprzedały się 
w nakładzie ponad miliarda egzemplarzy – zauważa ona, że „rozmowa jest nie-
zawodnym środkiem wykrycia czegoś, co człowiek pragnie ukryć. Człowiek [...] 
w rozmowie z innym człowiekiem musi dać wyraz swojej indywidualności”111, 
a więc i sposobowi, w jaki widzi świat społeczny, siebie i innych, jak postrzega 
tych, którzy mu sprzyjają, z którymi ma wspólne wartości i cele oraz tych, z któ-
rymi ich nie podziela. Jednocześnie warto zauważyć, że „choć zmiana języka nie 
musi bezpośrednio wpłynąć na jakąś drastyczną zmianę społeczną [to pamiętać 
trzeba, że – przyp. N.K.] ma ona wpływ na podnoszenie świadomości poprzez to, 
że sygnalizuje problem opinii publicznej”112, a wszak „feminizm jest formą polityki, 
która ma doprowadzić do zmiany społecznej a zwłaszcza do zaprzestania repro-
dukowania systemowych nierówności między mężczyznami i kobietami”113. 

Jednocześnie w obszarze refleksji feministycznej poświęca się wiele uwagi 
problemowi publicznego zabierania przez kobiety głosu, stąd Talbot analizu-
je brak, można by powiedzieć, heideggerowskiego „zadomowienia” się kobiet 
w sferze publicznej i jej (dość specyficznym) języku. Wskazuje ona na to, że hi-
storycznie rzecz ujmując (zob. także problemy sygnalizowane w rozdziale po-
święconym sferze publicznej), kobiety, nie będąc uczone retoryki i pozbawione 
możliwości treningu radzenia sobie z publicznym przemawianiem (takim, jakie-
go doświadczają np. chłopcy ministranci, odczytujący słowa Pisma Świętego lub 
ogłoszenia kościelne, mają szansę zetknięcia się z przemawianiem publicznym), 
robią to także i dzisiaj odrobinę gorzej, także w kategoriach spektakularności. Tak-
że, jeśli przeanalizujemy cytaty z wielkich przemówień XX w., które funkcjonują 
w zbiorowej świadomości, raczej nie znajdziemy wśród nich słów wypowiedzia-
nych przez kobiety. Myśląc o ważnych przemówieniach, nasuwają się przykłady: 
Martin Luter King i jego „I have a dream...” czy J.F. Kennedy i jego „Ich bin ein Berli- 
 

111  A. Christie, A.B.C., Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2008, s. 157.
112  M.M. Talbot, Language and Gender, Polity Press, Cambridge 1998, s. 15.
113  Tamże.
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ner”, lecz próżno przetrząsać zakamarki pamięci w poszukiwaniu podobnej mocy 
słów wypowiedzianych przez kobietę. 

Prowadzone przez lingwistki feministyczne badania pokazują także, że na 
gruncie nauki, w takich sytuacjach, jak sympozja czy konferencje, kobiety prze-
mawiają krócej oraz mają mniej czasu na dyskusję, a także rzadziej wygłaszają 
wykłady plenarne114. Feministki nie tylko badają użycie języka, ale też inicju-
ją zmiany jego użycia, stąd często na początku obco i dziwnie brzmiące słowa: 
„prawniczka”, „adwokatka”, „ministra” – z czasem, dzięki uporczywemu ich propa-
gowaniu, mają szansę stać się powszechne i tym samym niwelować pierwotne 
zdziwienie towarzyszące użyciu owych sfeminizowanych form. Zdziwienie wy-
wołane żeńskimi formami nazw zawodów może być interpretowane dwojako: 
jako wywołane tym, że kobieta wykonuje trudny i wymagający wiedzy zawód 
(np. prawniczka) lub że wykonując go (zamiast pogodzić się z tym, że jest od-
stępstwem od normy, aberracją), chce to dodatkowo podkreślać żeńską formą 
tradycyjnie zarezerwowanego dla mężczyzn zawodu. Oprócz tego feministyczne 
naukowczynie prowadzą treningi mówienia językiem „neutralnym” genderowo, 
który ważny jest nie tylko w miejscu pracy, ale także w edukacji115. 

Tematem, do którego analizy posłużą metody wypracowane na gruncie CDA, 
jest dyskurs prasowy poświęcony tzw. seksaferze w Samoobronie RP, który jak 
się wydaje, był bodźcem do publicznej dyskusji nie tylko o wypadkach ściśle 
związanych z seksaferą, ale też stał się przyczynkiem czy inspiracją dla rozważań 
dotyczących szerszych zagadnień związanych z miejscem i rolą kobiet w społe-
czeństwie polskim. 

Dodatkowo należy podkreślić, że pojęcia „dyskursu” i „płci” mogą być ujmowane 
w pewnym wzajemnym powiązaniu. W rozważaniach wielu badaczek feministycz-
nych (np. Judith Butler) zwraca się bowiem uwagę na „rolę dyskursu, w trakcie któ-
rego ma miejsce konstrukcja i wytwarzanie ciała jako przedmiotu wiedzy”116, a po-
nieważ dla Butler „kategoria »płci« ma od samego początku charakter normatywny 
[...] płeć nie tylko funkcjonuje jako norma, lecz także stanowi element praktyki 
regulacyjnej”117, wpływając nie tylko na to, jak jesteśmy zakwalifikowani (kobieta/

114  M.M. Talbot, Language and Gender, Polity Press, Cambridge 1998, s. 106.
115  Zob. L. Litosseliti, The Development of Gender and Language Studies in the Classroom, 

[w:] Gender & Language, Hodder Arnold, London 2006, s. 73–81 oraz K.A. Remlinger, Negotia-
ting the Classroom Floor: Negotiating Ideologies of Gender and Sexuality, [w:] M.M. Lazar (red.), 
Feminist Critical Discourse Analysis. Gender, Power and Ideology in Discourse, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke 2005, s. 114–139.

116  R. Siemińska, Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości a rolami społeczny-
mi, [w:] M. Marody, (red.), Wymiary życia społecznego, Scholar, Warszawa 2007, s. 319.

117  J. Butler, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex”, Routledge, London 1993, 
s. 1–2.
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mężczyzna), ale też jakie formułowane są oczekiwania wobec nas: inne wobec ko-
biet inne wobec mężczyzn. W ujęciu Butler wskazać można także powinowactwa 
kategorii „gender rozumianej jako kulturowa płeć” i „dyskursu”, gdyż „kobiecość nie 
jest skutkiem wyboru, lecz narzuconym cytowaniem normy, takim którego zło-
żonej historyczności nie da się oddzielić od stosunków dyscypliny, regulacji, kary. 
W istocie nie jest tak, że »ktoś« przyjmuje normę genderową. Przeciwnie – przyj-
mowanie, cytowanie normy genderowej jest konieczne do tego, aby być uznanym 
za kogoś”118. W tym wypadku zaś normy „prawdziwa kobieta” bądź „prawdziwy 
mężczyzna” sankcjonują także sposób zarówno „przygotowania do”, jak i „funk-
cjonowania” w sferze publicznej (chłopcy ministranci czytający Pismo Św. wobec 
tłumu wiernych lub proste przepisy na „bycie chłopcem”: „bądź dzielny” etc.) oraz 
prywatnej („o, jak ładnie posprzątałaś”, „pomóż mamie” etc.). Wielość codziennego 
„treningu” do coraz lepszego spełniania oczekiwań powiązanych z płcią zależna 
jest także (podobnie jak dyskurs) od kontekstu: historycznego (inaczej oczekiwania 
względem płci formułowano przed II wojną światową, a inaczej współcześnie) oraz 
kulturowego (zob. oczekiwania wobec chłopców i dziewcząt społeczności imigran-
tów żyjących współcześnie w wielkich metropoliach europejskich)119. 

Dlatego jednym z najczęściej poruszanych problemów na gruncie CDA są 
kwestie związane z kulturową płcią, czyli gender. Oczywiście problematyka ta jest 
poruszana także na gruncie innych dziedzin: kulturoznawstwa, antropologii, filo-
zofii, psychologii (ze szczególnym uwzględnieniem psychoanalizy) czy socjolo-
gii. Znaczenie tej tematyki jest także coraz częściej dostrzegane na gruncie takich 
dziedzin, jak ekonomia120. Złożoność i wielowymiarowość zagadnienia gender 

118  Tamże, s. 232. Cyt. za R. Siemińska, Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości 
a rolami społecznymi, s. 319.

119  Zob. M. Krzyżanowski, R. Wodak, The Politics of Exclusion: Debating Migration in Austria, 
Transaction Publishers, New Brunswick 2008. Prowadząc wywiady fokusowe z muzułmankami 
w wiedeńskich szkołach zawodowych, dostrzegli oni, że pomimo iż wiele z uczennic radziło 
sobie z łatwością z wymaganiami szkolnymi i mogłoby z powodzeniem uczęszczać do szkół 
innych niż tylko zawodowe, nie robiły tego, bo ich rodziny oczekiwały, że będą się uczyć jedynie 
takich czynności, które następnie będą praktycznie przydatne w domu, np. szycia czy gotowa-
nia. Edukacja więc mogąca stać się furtką do usamodzielnienia się i funkcjonowania w sferze 
pozadomowej miała na celu jedynie wzmocnienie ich pozycji w sferze prywatnej (domowej) 
jako przyszłych żon. Żyjąc więc w kontekście współczesnej metropolii europejskiej, ich najbliżsi 
skupieni byli na separowaniu ich od możliwości dostępnych ich rówieśnicom, w mniemaniu 
dobrze spełnionego obowiązku: po co starać się w szkole, rozpraszać na niepraktyczne przed-
mioty (matematyka, języki obce, fizyka czy literatura), jednocześnie obniżając swą przyszłą war-
tość na najważniejszym z rynków: matrymonialnym. 

120  Choć Brian Snowdon (His and Her Economics, „Times Higher Education”, 14–20 II 2008, 
s. 26) pisze, że „ekonomia była i pozostaje dziedziną zdominowaną przez mężczyzn”, wymienia-
jąc jedynie trzy godne zapamiętania ekonomistki: Różę Luksemburg, Irmę Adelman i Joan Ro-
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wzmaga potrzebę interdyscyplinarności/transdyscyplinarności, która znajduje 
swe odzwierciedlenie w badaniach CDA, ogniskując uwagę na charakterystyce 
sposobów komunikowania się właściwych kobietom i mężczyznom121, na języku, 
którym się posługujemy122, na problemach związanych z funkcjonowaniem ko-
biet w sferze pozadomowej: zarówno w pracy, jak i w przestrzeniach publicznych 
(medialnych, politycznych)123, wiążąc także problematykę gender z rasizmem czy 
problematyką antysemityzmu124. 

Jak się wydaje, na podstawie przeglądu kwestii najczęściej poruszanych przez 
badaczki feministyczne oraz z punktu widzenia badań prowadzonych na gruncie 
CDA, jedną z najważniejszych kwestii, związanych z badaniami nad kulturową 
płcią (gender) jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania, związane z funkcjono-
waniem w sferze publicznej: w pracy, w polityce, w mediach. Kobiety są tu uj-
mowane jako ta część społeczeństwa, która – pomimo tego, iż statystycznie sta-
nowi większość społeczeństwa – jest mniej licznie reprezentowana w gremiach 
sprawujących władzę polityczną, symboliczną czy o dużym znaczeniu dla sfery 
gospodarowania oraz mniej obecna (słyszalna/widzialna) w doniesieniach z wy-
mienionych wyżej obszarów. Badaczom, których inspirują wciąż rozważania za-
równo Habermasa, ale i Foucaulta, przyświeca także jako cel, wychwycenie tych 
mechanizmów (wspomnianych wcześniej warunków możliwości), które przeszka-
dzają w zaistnieniu habermasowskiej „sytuacji idealnej rozmowy”, mogącej stać 
się udziałem kobiet.

binson, to kwestie związane zarówno z aktywnością ekonomiczną kobiet, pracą (możliwością 
awansu, kwestiami wyrównania różnic płacowych między kobietami i mężczyznami), opieką 
nad dziećmi, ale też popularyzacją wiedzy o kobietach i ich roli w historii myśli ekonomicz-
nej obecne są w wielu publikacjach: zob. E. Boserup, Woman’s Role in Economic Development, 
St. Martin’s Press, London 1970, M.A. Pujol, Feminism and Anti-feminism in Early Economic Tho-
ught, Elgar, Cheltenham 1992, M.A. Diamand, R. Diamand, E.L. Forget (red.), Women of Value. 
Feminists Essays on the History of Women in Economics, Elgar, Cheltenham 1995 czy wydana już 
w Polsce książka G.A. Dijkstry, J. Plantegi (red.), Ekonomia i płeć, GWP, Gdańsk 2003. Oczywiście 
należy dostrzec mniejszą obecność kobiet w poczcie twórców czy najważniejszych myślicieli 
w obszarze ekonomicznym oraz słabszą pozycję kobiet w sferze gospodarowania, ale i tu sytu-
acja zaczyna się zmieniać. Zob. N. Krzyżanowska, Kobiety a ekonomia: próba szkicu tradycyjnych 
aporii, [w:] J. Sikora (red.), Gospodarka a społeczeństwo, Wydawnictwo Uni-Druk, Poznań 2010.

121  R. Wodak (red.), Gender and Discourse, Sage, London 1997.
122  V. Koller, Metaphor and Gender in Business Media Discourse, Palgrave Macmillan, Basing-

stoke 2004.
123  M. Lazar, Language, Communication and the Public Sphere: Perspective from Feminist 

Critical Discourse Analysis, [w:] R. Wodak, V. Koller, Handbook of Communication and the Public 
Sphere, Mouton de Gruyter, Berlin 2008. 

124  N. Räthzel, Gender and Racism, [w:] R. Wodak (red.), Gender and Discourse, Sage, London 
1997.



Rozdział 9 

Kobiety w sferze publicznej na przykładzie badań 
dyskursu prasowego poświęconego tzw. seksaferze 
w Samoobronie RP

O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości ani chciwości niechaj 
nawet mowy nie będzie wśród was [...] ani o tym, co haniebne ani 

o niedorzecznym gadaniu ani o nieprzyzwoitych żartach bo to 
wszystko jest niestosowne

Ef. 5, 3–51

W rozdziale przedstawię sposoby konstruowania i komunikowania miejsca i roli 
kobiet w dyskursie prasowym, poświęconym wydarzeniu zwanemu powszechnie 
„seksaferą w Samoobronie RP”, szeroko komentowanym w polskiej sferze publicz-
nej pod koniec 2006 r. Wydarzeniu, które – jak się wydaje – zmieniło spojrzenie 
Polaków na to, jak powinny się kształtować relacje między płciami w przestrzeni 
„pozadomowej”, czyli tym, co można nazwać sferą publiczną. Wcześniejsza analiza 
kampanii wyborczej kobiet ubiegających się w roku 2004 o mandat eurodeputo-
wanej oraz dyskurs dotyczący miejsca i roli kobiet w sferze publicznej, wyłaniają-
cy się z relacji poświęconych tzw. seksaferze w Samoobronie RP, moim zdaniem, 
w jakiś sposób się łączą. Próbuję pokazać, że tym, co wiąże oba wydarzenia, jest 
problem niewielkiej i akcydentalnej obecności kobiet w „typowych” działaniach, 
mających miejsce w sferze publicznej: wszak w demokratycznym procesie rela-
cjonowanym przez media (pierwsza polska kampania wyborcza do PE), w którym 
wszyscy kandydaci mają ponoć równe szanse, kobiet nie widać. Za to w wydarze-
niach będących „nie – typowymi” wydarzeniami (często dla łatwego rozpoznania 
zwanymi skandalami, aferami), kobiety są ukazywane inaczej niż mężczyźni. 

Mamy więc dwa rodzaje wypowiedzi dotyczące kobiet, które wynikają z dwo-
jakiej natury myślenia o kobietach. Owa dwoistość myślenia odnosi się do ko-
biet „symbolicznych” i tych „realnie” istniejących. Dwoistość – którą postaram się 

1  List do Efezjan, Pismo Święte, www.nonpossumus.pl.
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zrekonstruować – nie jest jedyną trudnością w analizowaniu relacji prasowych. 
Kolejną trudnością jest to, co zaniepokoiło też Agnieszkę Graff, czemu wyraz dała 
w pracy zatytułowanej Rykoszetem, w której próbuje zastanowić się nad wzajem-
nymi relacjami pomiędzy pojęciami płci i narodu, które splatają się w dyskursie 
prawicowym, który był szczególnie ważny dla kształtowania się polskiej sytu-
acji politycznej w okresie, w którym prowadzone były badania dotyczące tzw. 
seksafery w Samoobronie RP. Rozpatrując tę kwestię, należy pamiętać o wspo-
mnianych już trudnościach w definiowaniu narodu i obywatelstwa w kontekście 
kulturowej płci kobiet (w części poświęconej obywatelskości kobiet), co zosta-
ło umiejętnie podsycone w latach 2005–2007, w okresie sprawowania rządów 
przez Prawo i Sprawiedliwość. 

Należy bowiem pamiętać, że dla kwestii „upłciowienia narodowych emocji za-
sadnicze znaczenie ma to, czy dana zbiorowość odczuwa swoją sytuację jako sta-
bilną. W sytuacji zagrożenia, kryzysu lub wojny kobiety stają się zakładniczkami 
swoich społeczności, a ekspertami od narodowej tożsamości [...] stają się zaciekli 
konserwatyści. Dlatego, paradoksalnie, w interesie wszelkiej maści fundamenta-
listów jest budowanie napięcia, podsycanie w swych społecznościach poczucia 
zagrożenia”2. Kobiety zaś w dyskursach narodowych ujmowane są jako „matki, 
córki, żony – a zatem symbole czystości, opiekunki i przekazicielki tradycyjnych 
wartości; to one przecież rodzą wojowników i wodzów narodu. Jednocześnie ko-
biety są ofiarami: narażone na uwiedzenie, gwałt i splamienie, stanowią uciele-
śnienie jakie grożą narodowemu terytorium”3. 

W Polsce poczucie niepokoju społecznego po 1989 r. miało wieloraką genezę 
i obszary: ekonomiczny – spowodowany zmianą systemu gospodarowania i wy-
zwaniami/zagrożeniami, jakie niosła ze sobą gospodarka rynkowa, społeczny – 
kwestie sprawiedliwości społecznej w przestrzeniach lustracji, zabezpieczenia 
społecznego, ale i przekształceń własnościowych oraz polityczny: spowodowany 
wewnętrzną niestabilnością sytuacji politycznej w latach 90. XX w. (cykliczność 
przedwczesnych wyborów parlamentarnych, fluidalność partii, zwanych często 
ze względu na liczebność „kanapowymi”, gdyż wszyscy członkowie mieścili się na 
jednej kanapie), a po roku 2000 lękami/nadziejami związanymi z akcesją Polski 
do Unii Europejskiej. 

Dlatego zjawisko kreowania lub wzmacniania poczucia niepokoju/niestabilno-
ści społecznej przez polityków populistycznych nie było problematyczne ani w Pol-

2  A. Graff, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, Wydawnictwo WAB, Warszawa 
2008, s. 18.

3  J. Mostov, Sexing the Nation/Desexing the Body. Politics of National Identity in the Former 
Yugoslavia, [w:] T. Mayer, Gender Ironies of Nationalism. Sexing the Nation, Routledge, London 
2000, s. 98. (cyt. za Graff, s. 17). 
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sce, ani w innych krajach postkomunistycznych, zaś badania dotyczące splatania 
się dyskursów płci i narodowych dowodzą, że w momentach niestabilności (czy 
to w Polsce, czy np. w krajach byłej Jugosławii) skutki niechęci z reguły uderza-
ją w „Innego”, którym często okazują się kobiety. Dlatego poczucie niestabilności 
bądź zagrożeń (takich jak: pogorszenie sytuacji materialnej, utrata pracy z powodu 
likwidacji upadającego zakładu pracy, zagrożenia tożsamości narodowej przez czy-
hającą na nią postnarodową Unię Europejską) może zaowocować zmianą stosunku 
wobec kobiet. Jak powiada Graff, owa „wyobrażona kobiecość wymaga [w okresie 
poczucia niestabilności – przyp. N.K.] z jednej strony opieki, z drugiej – nieustan-
nej podejrzliwości i kontroli ze strony mężczyzn”4. Trafność tego stwierdzenia po-
twierdza to, co stało się udziałem Anety K. – głównej bohaterki seksafery – która 
traktowana była przez jednych jako ofiara (zob. strategie dyskursywne „Gazety Wy-
borczej”), przez innych widziana jako nieomal zdrajczyni, która sprowadza kryzys 
na rząd polski, umacniając tym samym wrogów własnej Ojczyzny (zob. np. stra-
tegie „Naszego Dziennika”). Koncepcja rekonstruowana przez Graff zakłada więc 
dwa podejścia do kobiecości uobecniającej się także w polskiej sferze publicznej: 
kobiety w znaczeniu „symbolicznym” i kobiety „realnej”, która chciałaby zabrać głos 
w debacie publicznej, być wybraną reprezentantką lub wybierać innych (także 
inne kobiety), mogąca walczyć w obronie swoich praw. Kobiety „realne” widziane 
są jako „obce” w różnych obszarach sfery publicznej i traktowane inaczej niż męż-
czyźni, niejako bardziej podejrzliwie (strategia „Naszego Dziennika”) lub pobłażli-
wie (strategia „Trybuny”). 

W dyskursie toczącym się wokół seksafery – której główną bohaterką była 
Aneta K. – rozprawiający mężczyźni swobodnie umieszczali ją w zmieniającej 
się optyce: raz jako obrazę etosu (symbolicznej kobiety), w polskiej tradycji koja-
rzonej z postacią matki-Polki, która nie tylko jest złą matką (zob. ND, Komunikat 
Rady Etyki ds. Mediów), ale też poniekąd zdrajczynią, nieświadomą tego, że staje 
się narzędziem wykorzystanym w zamachu na rząd polski. Innym razem Aneta K. 
ujmowana była jako „przypadek jednostkowy”, który w związku ze swą jednost-
kowością jest obiektywnie mało ważny, co często ma miejsce np. w komenta-
rzach „Trybuny” (kobieta realna). 

Wydaje się, że zaobserwowane cechy dyskursu medialnego – w tym celu 
analizowane będą materiały dotyczące seksafery w Samoobronie RP zamiesz-
czane w „Gazecie Wyborczej”, „Trybunie” i „Naszym Dzienniku” – ujawniają pewne 
szersze strategie stwarzające „przyciasne” ramy działania kobiet w polskiej sferze 
publicznej. Proponuję więc – niejako ex post facto – poszukanie ewentualnych 
przesłanek warunkujących słabsze pozycje osiągane przez kobiety w sferze pu-

4  A. Graff, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, Wydawnictwo WAB, Warszawa 
2008, s. 17.
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blicznej (wielokrotnie ukazane w badaniach)5 i powiązanie ich z pewnymi prze-
konaniami funkcjonującymi społecznie, których symptomy ujawniły się właśnie 
w dyskursie dotyczącym seksafery w Samoobronie RP. Co więcej – jak się wydaje 
– ta pierwszy raz tak nagłośniona, wielokrotnie komentowana afera być może 
zmieniła społeczne przekonania Polaków, dotyczące tego typu nadużyć6. Pozo-
staje więc pytaniem otwartym, czy w grudniu 2006 r. byliśmy świadkami tego, co 
po latach być może zostanie nazwane – trawersując nazwę amerykańskiej histo-
rii Anity Hill i Clarence’a Thomasa z roku 19917 – polskim „gender quake”. 

9.1. Seksafera w Samoobronie RP – kontekst badań

Seksafera w Samoobronie RP została nagłośniona 4 XII 2006 r. za sprawą materia-
łów opublikowanych przez „Gazetę Wyborczą” (GW), w której autorem większo-
ści artykułów był Marcin Kącki. W „Dużym Formacie”, dodatku do GW, ukazał się 
reportaż Praca za seks w Samoobronie, w którym padały oskarżenia pod adresem 
zarówno prominentnego działacza i wiceprzewodniczącego Samoobrony RP Sta-
nisława Łyżwińskiego, jak i prezesa partii, ówczesnego wicepremiera i ministra 
rolnictwa Andrzeja Leppera. Tego samego dnia ruszyło śledztwo prokuratury. 
W dniu 5 II 2006  r. w programie telewizji TVN „Teraz my” Aneta Krawczyk ujawniła, 
że Łyżwiński jest ojcem jej dziecka – czemu Łyżwiński zaprzeczył – i co doprowa-
dziło 9 XII 2006 r. do pobrania od niego materiału genetycznego w celu ustalenia 

5  Zob. A. Titkow, Szklany sufit, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003; R.E. Matland, 
K.A. Montgomery, Women’s Access to Political Power in Post-Communist Europe, Oxford Universi-
ty Press, Oxford 2003; A. Graff, Świat bez kobiet, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2001 czy R. Sie-
mińska (red.), Płeć, wybory, władza, Scholar, Warszawa 2004. 

6  Podobne intuicje wyraziła m.in. Wanda Nowicka, w rozmowie 28 II 2008 r. w radiu „Tok 
FM”, wskazując, że seksafera w Samoobronie była „wyłomem”, tym, co zmieniło mentalność Po-
laków, które doprowadziło do tego, że gdy 28 II 2008 r. zatrzymano prezydenta Olsztyna pod 
zarzutem molestowania pracownic i gwałtu, nikt nie podważał jego zasadności. Nie pojawiały 
się także przypuszczenia – typowe dla dyskursu dotyczącego seksafery – poddawania w wąt-
pliwość prawdomówność kobiet podległych prezydentowi, które formułowały tego typu oskar-
żenia. 

7  Zob. N. Wolf., Fire with Fire. Analogie są uprawomocnione także przez to, że amerykań-Analogie są uprawomocnione także przez to, że amerykań-
skie „gender quake” wspominał w rozmowie Ryszard Legutko, który dokonuje tego porówna-
nia z zaznaczeniem, że „do tej pory Ameryka jest podzielona i jedni wierzą sędziemu, inni tej 
pani” (GW, 6 h). Jednocześnie warto nadmienić, że w wypowiedzi Legutki sędzia Clarence Tho-
mas jest wymieniony z nazwiska i wiemy, że jest „sędzią”, lecz „ta pani” nie. Pominięcie imienia 
i nazwiska (Anita Hill) oraz statusu społecznego (profesor prawa) może znamionować pewną 
niechęć autora wypowiedzi do (polskiego i amerykańskiego) upubliczniania tego typu spraw 
i przywiązywania wagi do tego rodzaju zarzutów.



263Rozdział 9 • Kobiety w sferze publicznej...

ojcostwa. Dnia 11 XII znane już były wyniki testów DNA, przeczące wcześniejszym 
twierdzeniom Anety Krawczyk. Tego dnia Samoobrona złożyła w ABW doniesienie 
o próbie „zamachu stanu”, który miał być wymierzony w jedność koalicji rządzącej, 
w skład której oprócz PiS wchodziły wówczas populistyczna (jakoby lewicująca) 
Samoobrona RP oraz (zdecydowanie prawicowa) Liga Polskich Rodzin. Ważnym 
elementem wydaje się także to, że zarówno PiS – której etymologia nazwy wszak 
jest biblijna8 – jak i LPR, deklarowały przywiązanie do instytucji Kościoła, jego na-
uki i wartości katolickich. Po upublicznieniu prób zastraszenia świadków przez 
asystenta posła Łyżwińskiego i matactw w prowadzonym przez prokuraturę śledz-
twie, 14 XII 2006 poseł Łyżwiński został wyrzucony przez Leppera z Samoobrony. 
Tegoż samego dnia do prokuratury zgłosił się były działacz Samoobrony, potwier-
dzający inne przypadki molestowania kobiet w Samoobronie. Do dnia 15 XII 2006 r. 
prokuratura przesłuchała już 50 świadków, w tym 8 kobiet, które potwierdziły, że 
były molestowane przez działaczy Samoobrony. W kilka miesięcy po tych wyda-
rzeniach, w sierpniu 2007 r. Łyżwiński został pozbawiony przez Sejm immunitetu 
poselskiego i aresztowany m.in. pod zarzutem gwałtu oraz molestowania seksu-
alnego. W dniu 29 II 2008 r., po czternastomiesięcznym śledztwie, łódzka prokura-
tura wysłała akt oskarżenia do sądu w Piotrkowie Trybunalskim, który potwierdził 
wszystkie zeznania Anety K. – jak i innych działaczek Samoobrony RP – obciążające 
zarówno Łyżwińskiego, jak i Leppera9. I pomimo tego, że obaj zostali skazani10, tak-
że w oparciu o zeznania i oskarżenia Anety K., to w świadomości społecznej pozo-
staje ona wciąż osobą niewiarygodną i – co w Polsce wydaje się zarzutem równie 
ciężkim, jak oszczerstwo – wyrodną matką, czego dowodem miałoby być to, że nie 
wiedziała, kto jest ojcem jej córki. 

9.2. Metodologia empirycznej analizy

Przedstawiona poniżej analiza skupia się na dwóch „etapach” badań, stosowa-
nych szeroko w analizie dyskursu prasowego11 i typowych dla opisywanego 

8  Zob. Księga Psalmów, Psalm 33 (http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/33.php) lub 119 
(http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/119.php).

9  M. Kącki, Lepper i Łyżwiński stają przed sądem, „Gazeta Wyborcza”, 1–2 III 2008, s. 1.
10  Wyrok wydał Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim 11 II 2010 r., S. Łyżwińskiemu 

wymierzono karę pięciu lat pozbawienia wolności, zaś A. Lepperowi dwa lata i trzy miesiące, 
bez zawieszenia. Obaj odwoływali się i sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który 
utrzymał część zarzutów stawianych S. Łyżwińskiemu i zmniejszył karę do trzech lat i sześciu 
miesięcy pozbawienia wolności. W związku ze śmiercią A. Leppera 5 VIII 2011 r. postępowanie 
wobec niego umorzono.

11  Zob. m.in. A. Triandafyllidou, R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), The European Public Sphe-
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uprzednio szczegółowo podejścia dyskursywno-historycznego w krytycznej 
analizie dyskursu12 (zob. Rozdz. 8.). Etap pierwszy, zwany także analizą wstępną 
(entry-level analysis), skupia się na poziomie tematów dyskursu, a jego zadaniem 
jest wyznaczenie (mapping) zawartości analizowanych tekstów i tym samym 
ukazanie ogólnych ram semantycznych analizowanych dyskursów. Późniejsza 
analiza, zwana także analizą dogłębną (in-depth analysis), tradycyjnie skupia się 
natomiast na badaniu zawartych w dyskursie strategiach dyskursywnych oraz 
pokrewnych aspektach zastosowanej argumentacji i retoryki (wraz z innymi ka-
tegoriami lingwistycznymi, takimi jak m.in. metafory czy elementy retoryki np. 
deiksa itd.). Oba poziomy analizy są dość blisko ze sobą powiązane, gdyż prze-
analizowanie struktury tematycznej dyskursu pozwala na wyznaczenie ogólnej 
mapy analizowanych tekstów, a to w późniejszej fazie umożliwi zidentyfikowanie 
bardziej skomplikowanych struktur argumentacyjnych, których badanie nastę-
puje na poziomie analizy dogłębnej. 

Na etapie analizy tematycznej główną kategorią analityczną są tzw. topiki 
zwane też tematami dyskursu (discourse topics), które definiuję za T.A. van Dij-
kiem, jako struktury semantyczne tekstu, które są niezbędne zwłaszcza w analizie 
większych korpusów materiału (takich jak analizowany poniżej materiał prasowy) 
i pozwalają ustrukturyzować jego całościową zawartość. W tym rozumieniu więc 
„tematy (topics) podsumowują znaczenia tekstu i wyszczególniają zawarte w nim 
najważniejsze informacje. W sensie teoretycznym tematy mogą być rozumia-
ne jako semantyczne makro-propozycje, które są podsumowaniem zawartych 
w tekście propozycji13: za pomocą takich makro-reguł, jak selekcja, abstrakcja czy 
też inne działania pomagające redukować złożoność znaczeń. Układ hierarchicz-
ny tematów czy makro-propozycji formuje tematyczną strukturę tekstu” 14. 

Należy nadmienić, że analiza tematów ma za zadanie przede wszystkim przed-
stawić ogólny zarys zawartości analizowanego dyskursu (discourse contents) po-
przez nakreślenie tematów poruszanych (opisywanych) w tekstach, stanowią-

re and the Media: Europe in Crisis, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2009 czy też np. F. Oberhuber 
i in., Debating the European Constitution: On Representations of Europe/EU in the Press?, „Journal 
of Language and Politics” 2005, nr 4 (2), s. 227–271; P. Baker i in. A Useful Methodological Synergy? 
Combining Critical Discourse Analysis and Corpus Linguistics to Examine Discourses of Refugees 
and Asylum Seekers in the UK Press, „Discourse & Society” 2008, nr 19 (3), s. 273–306.

12  Zob. np. Krzyżanowski (2008); Krzyżanowski i Oberhuber (2007); Wodak (2001 i 2008); 
Reisigl i Wodak (2001 i 2009). 

13  W semantyce i pragmatyce lingwistycznej „propozycją” nazywa się jednostkę znaczenia, 
która zazwyczaj odpowiada na poziomie gramatycznym jednostce zdania. 

14  T.A. van Dijk, The Interdisciplinary Study of News as Discourse, [w:] K. Bruhn-Jensen, 
N. Jankowski (red.), Handbook of Qualitative Methods in Mass Communication Research, Rout-
ledge, London 1991, s. 113. 



265Rozdział 9 • Kobiety w sferze publicznej...

cych podstawę niniejszego badania. Aby ukazać ewentualne podobieństwa czy 
różnice w tematach dyskursu we wszystkich analizowanych źródłach prasowych, 
wyniki analizy tematycznej zamieszczone zostały w sposób sumaryczny, w od-
niesieniu do poszczególnych, analizowanych gazet. 

Na etapie zaś tzw. analizy dogłębnej, moje zainteresowanie ogniskuje się 
wokół strategii dyskursywnych, które można rozumieć, jako „mniej lub bardziej 
właściwy i intencjonalny plan działań (w tym działań dyskursywnych) zastosowa-
nych po to, by osiągnąć dany społeczny, polityczny, psychologiczny bądź lingwi-
styczny cel”15. W ujęciu dyskursywno-historycznym krytycznej analizy dyskursu16 
podczas identyfikowania i analizowania owych strategii w dyskursie porusza się 
następujące pytania17: 

a) „jak osoby są nazwane i jakie stosowane są do nich odniesienia językowe?” 
(strategie referencji i nominacji),

b) „jakie cechy, charakterystyki i znamiona są przypisane owym osobom?” 
(strategie predykacji), 

c) „za pomocą jakich argumentów i schematów argumentacyjnych dane oso-
by i grupy społeczne próbują usprawiedliwić i legitymizować wykluczenie 
innych”18 (strategie argumentacji),

d) „z jakiej perspektywy bądź punktu widzenia wyrażane są owe nazwy (ang: 
labels) atrybuty i argumenty” (strategie perspektywizacji, obramowania 
i reprezentacji),

e) „czy dane wyrażenia eksplikowane są otwarcie czy są intensyfikowane lub 
pomniejszane/mitygowane” (strategie intensyfikacji bądź mitygacji – miti-
gation: rola autora jest pomniejszana, ukrywana – N.K.).

15  M. Reisigl, R. Wodak, Discourse and Discrimination, Routledge, London 2001, s. 45.
16  W tradycji dyskursywno-historycznej Krytycznej Analizy Dyskursu możemy znaleźć różne 

typy strategii dyskursywnych, które są specyficzne dla różnego typu analizowanych dyskursów. 
Poza przedstawionymi powyżej strategiami – znanymi także jako strategie przedstawiania siebie 
i innych (strategies of self- and other-presentation) – szeroko stosowane są także analizy strategii, 
mających na celu dyskursywne tworzenie, rekonstruowanie i legitymizowanie różnego typu toż-
samości zbiorowych (zob. R. Wodak i in., The Discursive Construction of National Identity, Edinburgh 
University Press, Edinburgh 1999). Na gruncie językoznawstwa kwestie podobnych strategii były 
także tematem innych prac, skupiających się na np. językowym tworzeniu „siebie” i „innych” – 
w obrębie szerzej pojętej analizy dyskursu (zob. A. Duszak (red.), Us and Others: Social Identities 
Across Languages, Discourses and Cultures, John Benjamins, Amsterdam 2002), jak również na 
gruncie tzw. językoznawczej i socjologicznej analizy konwersacyjnej (zob. M. Czyżewski i in. (red.), 
Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch, Opladen: Westdeutscher Verlag 1995). 

17  M. Reisigl, R. Wodak, Discourse and Discrimination, Routledge, London 2001, s. 44.
18  Należy nadmienić, że owe „strategie dyskursywne siebie i innych” (strategies of self- and 

other-presentation) i rozwinięte zostały na podstawie badań różnych form dyskursów dyskrymi-
nacyjnych: rasistowskich, seksistowskich, antysemickich etc. 
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Diagram 1. Relacje między makrostrategiami i strategiami dyskursywnymi w analizie dys-
kursu prasowego o seksaferze w Samoobronie RP

Analizując powyższe strategie dyskursywne stosowane w relacjach medial-
nych dotyczących seksafery, moim celem jest naszkicowanie szerszych wzorów 
argumentacji – zwanych dalej makrostrategiami – którym podporządkowane 
były strategie referencji i nominacji, predykacji, argumentacji, perspektywacji 
i intensyfikacji/mitygacji. Postaram się wykazać, że takimi szerszymi strukturami 
argumentacyjnymi w analizowanym dyskursie prasowym były makrostrategie: 
wiktymizacji, trywializacji i zaprzeczenia, którym przypisane były, w różnych kon-
figuracjach, powyższe mikrostrategie (zob. Diagram 1). 

Na podstawie przeprowadzonej analizy postaram się wykazać także, że makro-
strategie dyskursywne, charakterystyczne dla wybranych przeze mnie dzienników, 
były przede wszystkim wypadkową ich zdecydowanie różnych światopoglądów 
na społeczne (a tym samym genderowe) status quo: liberalne („Gazeta Wyborcza”), 
lewicowe („Trybuna”) i skrajnie prawicowe („Nasz Dziennik”). Ze względu na zogni-
skowanie seksafery wokół jej centralnego aktora (Anety K.) ukazany został jedynie 
element status quo odnoszący się do sposobów pojmowania roli kobiet w społe-
czeństwie, a zwłaszcza ich roli i sprawstwa (w znaczeniu agency) w życiu publicz-
nym. 

Ze względu na bardzo szczegółowy charakter analizy na poziomie dogłęb-
nym, jej prezentacja (zob. poniżej) ograniczona będzie jedynie do naznaczenia 
głównych strategii dyskursywnych, użytych w typowych dla analizowanych 
dzienników makrostrategiach. 
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9.3. Opis materiału empirycznego 

Okres badań wyznaczały przede wszystkim publikacje „Gazety Wyborczej”, a pod 
uwagę brane były publikacje ukazujące się w okresie 4 XII 2006 r. (pierwszy re-
portaż Praca za seks w Samoobronie) do 18 XII 2006 r., kiedy to seksafera zeszła 
z pierwszej strony „Gazety Wyborczej” (GW). „Trybuna” (Tr) i „Nasz Dziennik” (ND) 
znacznie wcześniej przestały się zajmować tą sprawą.

W okresie prowadzonych badań w GW ukazało się 79 artykułów poświęco-
nych tzw. seksaferze w Samoobronie RP. Składają się na nie wzmianki informacyj-
ne (podpisane inicjałami), komentarze, relacje, wywiady. Wśród autorów artyku-
łów pojawiały się 13 razy nazwiska kobiet i 47 nazwiska mężczyzn. Zamieszczono 
42 zdjęcia odnoszące się do bohaterów i tematu seksafery: 5 razy były to zdjęcia 
Anety K., umieszczono też 6 zdjęć S. Łyżwińskiego i 9 A. Leppera. Jednak ważne 
jest to, że po 11 XII 2006 r. – czyli dniu upublicznienia wyników testów DNA, zwią-
zanych z ustaleniem ojcostwa dziecka głównej bohaterki – nie zamieszczano już 
zdjęć Anety K. 

Tabela 1. Liczba artykułów w okresie 4 XII–18 XII 2006 r. we wszystkich trzech dziennikach 
wraz z zaznaczeniem liczby zdjęć oraz miejsca kobiet (autorki, rozmówczynie) w dyskur-
sie dotyczącym seksafery

Liczba publikacji Publikacje kobiet – 
autorek

Zdjęcia Rozmówczynie 
(„autorytety”1)

GW 79 16,45% (13)

42
w tym 9 A. Leppera (21,4%), 
6 S. Łyżwińskiego (14,3%) i
5 A. Krawczyk (11,9%)

9
(w tym 
5 autorytetów)

TR 26
11,5% (3)
w tym 2 artykuły 
M. Szyszkowskiej

14
w tym 5 A. Leppera (35,7%),
3 S. Łyżwiński (21,4%)

9
(w tym 
1 autorytet)

ND 21 23,8% (5)
10

w tym 3 A. Leppera (30%), 
1 S. Łyżwińskiego (10%)

1

Relacje dotyczące seksafery na łamach GW mają jakby dwa stadia: (a) stadium 
pierwsze (od 5 XII do 11 XII 2006 r.) – podczas którego uwaga skupia się na re-
lacjach Anety K. oraz innych (często byłych) działaczek Samoobrony RP; w tym 
stadium kobiety są w centrum, a głosy w dyskusji odnoszą się w większości do 
problemu molestowania kobiet w pracy i rozmiarów tego procederu (nie tylko 
w Samoobronie); (b) stadium drugie (po 11 XII 2006 r.), kiedy upubliczniono wy-
niki testów DNA dowodzących, że poseł Stanisław Łyżwiński nie jest ojcem dziec-
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ka Anety K. Wtedy afera stała się przyczynkiem do układania teorii politycznych 
spisków, a akcenty rozkładały się na zagadnienia wiarygodności GW (na którą 
jakoby miała rzutować niewiarygodność Anety K.) oraz interpretowaniu seksafe-
ry jako próby obalenia rządu koalicyjnego, w skład którego wchodziła w tamtym 
okresie Samoobrona RP. Jak już zostało powiedziane, w drugim stadium, które 
trwa do 18 XII 2006 r. (kiedy to seksafera zeszła definitywnie z czołówki GW), nie 
pojawia się ani jedno zdjęcie Anety K., lecz cytowani są zarówno A. Lepper, jak 
i S. Łyżwiński oraz zamieszczane są ich zdjęcia. 

W badanym okresie (5 XII–18 XII 2006 r.) w „Trybunie” (Tr) ukazało się 26 arty-
kułów. Jako ważne/znaczące dla relacjonowania seksafery na łamach Tr uwzględ-
nione w badaniu zostały także zdjęcia zamieszczane wraz z ironicznymi komen-
tarzami, bowiem w okresie badań aż czterokrotnie odnosiły się one do seksafery: 
dwukrotnie ukazani byli S. Łyżwiński i Andrzej Lepper. Na zdjęciach ilustrujących 
artykuły dotyczące seksafery w Samoobronie RP ani razu nie pojawia się Aneta K. 

W „Naszym Dzienniku” (ND) natomiast w okresie 4–18 XII 2006 r. ukazało się 
21 artykułów. Co ciekawe, większość (11 z 21) ukazała się jednak po 11 XII 2006 r. 
– co zdaje się przeczyć logice działania mediów, gdyż wtedy seksafera nie była 
już newsem – gdy były już znane wyniki testu DNA, które przeczyły twierdzeniu 
jakoby poseł Łyżwiński był ojcem dziecka Anety K. Od tego czasu problem „rze-
komej” seksafery łączony był – zgodnie z interpretacją A. Leppera – z zamachem 
stanu i próbą obalenia rządu oraz oskarżeniami pod adresem „Gazety Wyborczej”, 
widzianej jako główna siła sprawcza i źródło całego zamieszania. Owa politycz-
na akcja w relacjach ND miała niewiele wspólnego z niewinnymi „żartami” praw-
dziwych mężczyzn z Samoobrony (zob. ton komentarzy publikowanych w Tr). 
O takim rozłożeniu akcentów świadczyć mogą już same tytuły artykułów (Cel: 
zniszczyć koalicję 11 XII 2006 r., To miał być zamach stanu 11 XII 2006 r., Niech drżą 
media, które łżą 12 XII 2006 r.). Charakterystyczne dla sposobu relacjonowania 
tzw. seksafery w Samoobronie RP wydaje się także to, że na łamach ND dużo 
ostrzej o całej sprawie wypowiadały się kobiety-autorki (Małgorzata Gross, Julia 
M. Jaskólska). ND, podobnie jak „Trybuna”, nie zamieścił ani jednego zdjęcia Ane-
ty Krawczyk, a artykuły zwykle pozostawały bez komentarza wizualnego (wyjąt-
kiem były 3 zdjęcia A. Leppera i 1 S. Łyżwińskiego). 

Analizując materiały opublikowane na łamach badanych dzienników – „Gazety 
Wyborczej” (GW), „Trybuny” (Tr) i „Naszego Dziennika” (ND) – należy zwrócić uwagę 
na ilość miejsca zajmowanego przez kobiety w dyskursie prasowym poświęconym 
seksaferze w Samoobronie RP. Głos kobiet był najbardziej słyszalny na łamach GW, 
świadczy o tym nie tylko liczba kobiet jako autorek tekstów, ale też liczba kobiet, 
którym dano wprost możliwość wyrażenia swych poglądów podczas rozmów 
i wywiadów. Ciekawą sprawą jest też duża liczba kobiet „autorytetów”, tzn. przed-
stawicielek organizacji udzielających pomocy kobietom w trudnych sytuacjach – 
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dziennikarek czy profesorek, które za sprawą swych przekonań (I. Łętowska) czy 
tematów badań (M. Środa) zyskały miano autorytetów, lecz publikowane one były 
jedynie do czasu, gdy zostały upublicznione wyniki testów DNA, które świadczyły, 
że to nie Łyżwiński jest ojcem dziecka Anety K. Tylko jeden artykuł kobiety (D. Wie-
lowieyskiej, GW 8 e)19 ukazał się po 11 XII 2006 r.

Zdjęcie 1. „Dwa dni po nocy z Lepperem Aneta K. została wicedyrektorem biura posła 
Łyżwińskiego, ale by utrzymać pracę, świadczyła mu usługi seksualne” GW, 4 XII 2006, s. 1 
(fot. J. Zamoyski, © Agencja Agora)

Zastanawiająca zaś jest nieprzychylność kobiet piszących i cytowanych na 
łamach lewicowej wszak (a więc tradycyjnie bliższej idei równouprawnienia ko-
biet) gazety, jaką jest Tr (zob. Tr 2b, 5a, 5b). Nieprzychylność ta skierowana jest 
nie tylko ku Anecie K., ale i innym działaczkom Samoobrony, poszkodowanym 
w seksaferze (np. A. Rutkowska).

Zdjęcia odgrywały ważną rolę we wszystkich trzech analizowanych dzienni-
kach, jednak Aneta K. była widoczna jedynie na łamach GW. Ani w Tr, ani w ND nie 
opublikowano ani jednego jej zdjęcia, za to obecne były zdjęcia S. Łyżwińskie-
go, a jeszcze częściej A. Leppera. W obu tych gazetach politycy ci ukazywani byli 
w „tradycyjnych” pozach znanych z działalności politycznej (jako profesjonaliści: 
podczas przemówień, konferencji prasowych, etc. Zob. zdjęcie 2.). Istotny wydaje 

19  Sygnatury odnoszą się do analizowanych artykułów według listy zamieszczonej w Za-
łączniku 1, umieszczonym na końcu niniejszej pracy.
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się fakt, że na wszystkich analizowanych zdjęciach kobiety (głównie Aneta K.) po-
kazywane były jako zawstydzone lub zażenowane „ofiary”, o wzroku wstydliwie 
odwróconym lub z niewidoczną twarzą (zdjęcie 1.), zaś mężczyźni ukazani byli 
w rolach bardziej „aktywnych” czy „drapieżnych” (jak np. na zdjęciu 2.). GW pu-
blikowała także zdjęcia, które miały, nierzadko w sposób ironiczny, pokazać sto-
sunek do kobiet, wyznawany przez działaczy Samoobrony (zob. zdjęcie 3. Poseł 
Samoobrony, w czasie obrad Sejmu, dorysowuje na wizerunku kobiety – ilustru-
jącej „styl w biznesie” – okulary, wąsy oraz wystający nóż wbity w jej szyję).

Zdjęcie 2. „Fotomigawka – Chłop żywemu nie przepuści (Andrzej Lepper)”  Tr, 12 XII 2006, 
s. 4 (fot. W. Rozłucki, © Agencja Reporter)

Analiza częstotliwości ukazywania się artykułów (zob. tabela 2.) wyraźnie uwi-
dacznia to, że swego rodzaju „przesilenie dyskursu” miało miejsce w poniedziałek 
11 XII 2006 r., czyli w pierwszym dniu, w którym były możliwe komentarze wyni-
ków testów DNA, upublicznionych w sobotę 9 XII 2006 r. Od tego dnia tematy-
ka związana z kobietami w sferze publicznej, ich prawami w pracy oraz kwestie 
związane ze zjawiskiem molestowania, przestają być pierwszoplanowymi tema-
tami, zaś najżywiej dyskutowanymi kwestiami stają się: zamach stanu (ND 6a, 6b, 
6c) (Tr 6a) oraz odpieranie ataków przez GW (7a, 8c, 8d, 9b). W owych atakach 
zarzucano dziennikarzom GW ukryte intencje, które powodowały ich działaniami 
w ujawnieniu seksafery, które tylko „rzekomo” miały pomóc kobietom molesto-
wanym i za sprawą nagłośnienia procederu molestowania – wywołać publiczną 
dyskusję. Zarzucano więc, że argumentacja na rzecz respektowania praw kobiet 
była jedynie pretekstem, a prawdziwym celem nagłośnienia procederu molesto-
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wania pracownic przez posłów Samoobrony RP było obalenie rządu koalicji PiS–
Samoobrona–Liga Polskich Rodzin. Z tego to powodu od 11 XII 2006 r. główną 
bohaterką przestaje być Aneta K. i zmarginalizowane zostają problemy związane 
z opresją kobiet20, których jest ona niejako personifikacją, a centralną kwestią sta-
je się jedność koalicji oraz walka polityczna. 

Zdjęcie 3. Poseł Czesław Litwin z Samoobrony podczas głosowań w sejmie, 22 lipca 
2006 r., GW, 9–10 XII 2007, s. 16 (fot. W. Surdziel, © Agencja Agora)

20  W jakiś sposób opresję kobiet próbujących walczyć o swoje prawa poprzez włączenie się 
w sferę aktywności politycznej może naświetlić także obraz rysujący się w publikacjach L. Osta-
łowskiej. Pisząc o pewnym rozdźwięku między feministkami a tzw. alimenciarami, czyli samo-
dzielnymi matkami mającymi trudności z wyegzekwowaniem alimentów, które w sposób bez-
względny zostały pozbawione wsparcia za sprawą likwidacji Funduszu Alimentacyjnego w 2004 r. 
Z publikacji Ostałowskiej wyłania się obraz tego, jak partie polityczne (zwłaszcza PiS i Samoobro-
na) łudziły kobiety tym, że wesprą ich działania na rzecz zwiększenia wsparcia dla działań samot-
nych matek. Pozyskawszy poparcie alimenciar, które między innymi dały zwycięstwo PiS w 2005 r., 
partie te natychmiast o nich zapomniały. Samoobrona zaś próbowała przyciągnąć zdesperowane 
kobiety szukające pomocy np. darmowym wypoczynkiem dla dzieci. W niniejszej analizie należy 
wspomnieć, że samotną matką, w jakiś sposób także wykorzystaną przez Samoobronę, jest wszak 
Aneta K., żyjąca w niezwykle trudnych warunkach bezrobotna samotna matka, dla której dobra 
praca w Samoobronie mogła być ponoć szansą na polepszenie bytu swojego i dzieci. Zob. L. Osta-
łowska, Alimenciary kontra feministki?, http://kobiety-kobietom.com/feminizm/art.php?art=4524 
(dostęp 5 IV 2011) oraz L. Ostałowska, Porzucone przez mężów i polityków, „Gazeta Wyborcza”, 10 IV 
2007, http://wyborcza.pl/1,79769,4049106.html (dostęp 5 IV 2011). 
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Tabela 2. Częstotliwość artykułów w dyskursie prasowym dot. seksafery w Samoobronie 
(wg analizowanych gazet i dni)

„Gazeta Wyborcza” „Trybuna” „Nasz Dziennik” Łącznie

4 XII 2006 2 – – 2

5 XII 2006 7 4 1 12

6 XII 2006 9 2 – 11

7 XII 2006 8 2 2 12

8 XII 2006 9 2 2 13

9–10 XII 2006 8 3 3 14

11 XII 2006 10 4 4 18

12 XII 2006 7 3 2 12

13 XII 2006 8 2 – 10

14 XII 2006 2 – 2 4

15 XII 2006 5 1 1 7

16–17 XII 2006 – 2 3 5

18 XII 2006 4 – 1 5

Łącznie 79 25 21 125

Analizując genry (typy tekstów) opublikowanych na łamach GW, Tr i ND (zob. 
tabela 3.) widać wyraźnie, że najbardziej poczesne miejsce zajmują komentarze. 
Warto zwrócić uwagę, że dwa pozostałe genry, czyli wywiady (dające możliwość 
wypowiedzi i ustosunkowania się do pytań osobom pytanym, bez filtru inter-
pretacji/parafrazy ich słów) oraz doniesienia (czyli opisy faktów) są domeną GW. 
Zarówno ND, jak i Tr skupiają się raczej na komentowaniu owoców starań (wywia-
dy, doniesienia) dziennikarzy GW. Zwłaszcza na łamach Tr połowa nieomal ko-
mentarzy ma wydźwięk ironiczny i dużą rolę odgrywają tu zdjęcia zamieszczane 
na 2. stronie. Najbardziej ironicznie brzmi komentarz autorstwa Agnieszki Wołk- 
-Łaniewskiej (5a), która sugeruje nie tylko mitomanię (zwaną tu eufemistycznie 
„wyobraźnią”) Anety K., ale też to, że „gdyby pani Krawczyk zabrakło pomysłów, 
znajdą się godne kontynuatorki, jak na przykład pani Rutkowska”. Następnie au-
torka doradza „innym obrończyniom cnoty”, by „przed ogłoszeniem się ofiarami 
rozpasanych męskich chuci, skonsultowały się z lustrem”. Ironia nieobca jest też 
publikacjom ND, lecz odnosi się ona do Anety K. jako marionetki sterowanej 
przez służby specjalne (nowa Anastazja P., ND 6 c), innych kobiet walczących 
o władzę (Feministyczna wojna na górze, ND 8b) lub Adama Michnika i „układu” 
(ND 6b, 8a, 9a).
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Tabela 3. Genry (typy tekstów) w dyskursie prasowym o seksaferze w Samoobronie (wg 
analizowanych gazet i typów tekstów)21

„Trybuna” „Gazeta Wyborcza” „Nasz Dziennik” Łącznie

Doniesienie 9 26 8 43

Komentarz 13 (6* 46,1%) 28(1* 3,6%) 10 (4* 25%) 51 (11*21,6%)

Wywiad/Rozmowa 3 17 3 23

Wyniki Sondaży – 2 – 2

Inne – 6 – 6

Łącznie 25 79 21 125

9.4. Analiza tematów dyskursu 

9.4.1. Tematy dyskursu w „Gazecie Wyborczej” (GW)

Analiza tematów dyskursu o seksaferze w Samoobronie RP na łamach GW po-
zwala wyodrębnić sześć szerszych grup tematycznych (zob. tabela 4., poniżej), 
którym przypisane są dalej bardziej szczegółowe tematy (czy kwestie) poruszane 
regularnie w danych obszarach. 

Podstawową cechą głównych tematów dyskursu GW o seksaferze w Samo-
obronie RP jest zarówno ich bardzo silny nacisk na przedstawienie wydarzeń i opi-
nii związanych z seksaferą, jak i na głównych „aktorów” opisywanych wydarzeń. Ze 
zbioru tematów dyskursu o seksaferze w GW utworzonego na podstawie analizy, 
wyraźnie dają się wyodrębnić następujące grupy: (a) tematy odnoszące się do wy-
darzeń związanych z seksaferą, (b) tematy ściśle przypisane konkretnym pierwszo- 
i drugoplanowym „aktorom społecznym”22 reprezentacji prasowych oraz (c) tematy 
związane z wyrażaniem mniej lub bardziej obiektywnych opinii na temat zdarzeń 
oraz szerszych procesów społecznych, które mogły do zdarzeń doprowadzić. 

Bardzo charakterystyczny (wyraźnie różny od pozostałych dwóch dzien-
ników) w dyskursie GW jest fakt, że lista tematów odnoszących się do różnych 
aktorów społecznych dyskursu – przede wszystkim skupiających się na niejako 
bezpośrednim konflikcie Anety K. i S. Łyżwińskiego, ale także na innych pierwszo- 

21  Oznaczenie (*) dotyczy tekstów o wyraźnie ironicznym wydźwięku.
22  Terminu tego używam zgodnie z szeroko stosowaną w analizie dyskursu teorią tzw. re-

prezentacji w dyskursie aktorów społecznych (zob. T. van Leeuwen, The Representation of Social 
Actors, [w:] C.R. Caldas-Coulthard, M. Coulthard (red.), Texts and Practices – Readings in Critical 
Discourse Analysis, Routledge, London 1996, s. 32–70. 
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i drugoplanowych aktorach – jest znacznie dłuższa od listy innych „tradycyjnych” 
elementów dyskursu odnoszących się do opisu zdarzeń, przywoływania opinii 
czy ich interpretacji. Różnica ta jest dowodem na to, że poza chęcią ujawnienia 
seksafery jako takiej (do tego odnoszą się np. temat 1.: seksafera w Samoobronie, 
oraz późniejsze tematy dotyczące opinii), GW chciała także ukazać dość znaczną 
nierówność pomiędzy aktorami zamieszanymi w seksaferę, przede wszystkim 
zaś miedzy „ofiarą” (Anetą K.) a „napastnikiem” (S. Łyżwińskim). 

Jak wykazuje jednak analiza tematyczna, oboje główni aktorzy nie są przed-
stawieni z równym natężeniem. Podczas gdy tematy odnoszące się do Anety K. 
są dość nieliczne (odnoszą się jedynie do własnych interpretacji zdarzeń, czy-
nionych przez Anetę K. czy też do jej dalszych planów życiowych, zob. temat 2.) 
zauważyć należy bardzo szeroki tematycznie opis S. Łyżwińskiego, jego współ-
pracowników, działań, etc. (zob. temat 3.). Ta swoista nierówność między głów-
nymi aktorami sprawia, że można odnieść wrażenie z relacji zachodzącej pomię-
dzy działającym „podmiotem” (Łyżwińskim, jako „ważnym”/„wielowymiarowym” 
aktorem życia politycznego) a „przedmiotem” (Aneta K., będąca mniej istotnym 
elementem sprawy i jedynie przyczynkiem do domniemanej walki politycznej 
z Samoobroną). Nierówność w obszarze analizy tematów odbija się także na 
głębszym poziomie dyskursu (w obrębie tzw. strategii wiktymizacji, zob. poniżej), 
gdzie – jak pokazuje analiza – nacisk kładziony jest również głównie na ukazanie 
Anety K. jako bezwładnej/bezwolnej/milczącej ofiary i Łyżwińskiego jako działa-
jącego, w pełni kontrolującego sytuację „napastnika”. 

Charakterystycznym elementem dyskursu GW (w odróżnieniu od pozostałych 
dwóch analizowanych gazet, zob. poniżej) zdaje się być także fakt „obiektywizowa-
nia” dyskursu, który zauważyć można w grupach tematycznych dotyczących „reak-
cji” i „opinii”. Co ważne, obiektywizacja taka jest nie tylko stosowana w tradycyjny 
sposób, czyli poprzez odnoszenie się do głosów i opinii autorytetów czy eksper-
tów, ale jest odnoszona także do sfery polityki, a w szczególności do samej Samo-
obrony RP. Jak widzimy, reakcje i opinie polityków i działaczy Samoobrony (piąta 
grupa tematyczna w dyskursie GW) są pogrupowane w GW w zależności od poglą-
dów na sprawę oraz od – odpowiednio – poparcia lub potępienia postępowania 
działaczy partii, dopuszczających się molestowania seksualnego. Co jednak ważne, 
te prezentowane na łamach GW sprzeczne poglądy nie są upraszczane, lecz dalej 
dywersyfikowane w dyskursie GW. Przykładowo, opinie broniące/usprawiedliwia-
jące lub potępiające Łyżwińskiego i innych polityków zamieszanych w seksaferę, 
są wyrażane przez działaczy i polityków Samoobrony, będących zarówno kobieta-
mi, jak i mężczyznami. To daje ogólny efekt zróżnicowania obrazu, który pokazuje, 
że sprzeczne opnie na temat sprawy (oraz na kwestie istnienia, penalizacji faktu 
molestowania seksualnego oraz roli kobiet w sferze publicznej) mają zwolenników 
i przeciwników, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. W ten sposób GW unika 
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przedstawienia seksafery jako sprawy swoistego gender conflict (mężczyźni vs. ko-
biety), a ukazuje ją jako wyraz pewnych głębszych tendencji społecznych, które 
reprodukowane są przez przedstawicieli obojga płci. 

W podobny sposób istotnym elementem dyskursu GW jest także zestaw tema-
tów dotyczących „reakcji” i „opinii” ludzi spoza obszaru polityki. Są one podzielone 
na dwie grupy: z jednej strony opinie dziennikarzy, zaś z drugiej opinie ekspertów. 
Wśród dziennikarzy, których opinia ma dużą wagę ze względu na rolę w procesie 
ujawnienia całej sprawy przez GW: wszak gdyby nie śledztwo dziennikarskie M. Kąc-
kiego, molestowanie byłoby nadal częścią „procedur rekrutacyjnych”, ujmowanych 
jako bezkarne praktyki lub „niewinne” żarty, być może nadal doświadczanych przez 
kobiety w sferze publicznej. Na łamach GW prezentowane są jednak różne opinie 
dziennikarzy, zarówno potępiających, jak i broniących/usprawiedliwiających Łyż-
wińskiego i innych. Wśród tych, którzy wyraźnie potępiają proceder „pracy za seks 
w Samoobronie”, znajdują się przede wszystkim felietoniści GW, zaś ci, którzy wyra-
żają głosy poparcia/obrony/usprawiedliwienia Łyżwińskiego i innych, rekrutują się 
głównie – co dość zaskakujące, biorąc pod uwagę katolickie morale, które ponoć 
ma charakteryzować poglądy prezentowane na antenie stacji – spośród dzienni-
karzy „Radia Maryja” oraz środowiska „Naszego Dziennika”. Motywami przyświeca-
jącymi obrońcom Łyżwińskiego wydają się: wyraźna sympatia polityczna żywiona 
do przewodzącego koalicyjnemu rządowi PiS, które (wraz z koalicjantami) zostało 
ponoć zaatakowane przez spiskowców ujawniających/sterujących upublicznie-
niem seksafery (zob. analiza ND, poniżej) oraz niechęć do – kluczowego w całej 
sprawie – GW. 

Tabela 4.Tematy dyskursu o seksaferze w Samoobronie RP w „Gazecie Wyborczej”

1: Seksafera w Samoobronie RP 
1.1. Praca za seks i wykorzystywanie seksualne w Samoobronie RP – przypadek Anety K.

1.2. Praca za seks i wykorzystywanie seksualne w Samoobronie RP – przypadek innych działaczek

1.3. Ojcostwo dziecka Anety K. – podejrzenia formułowane wobec Łyżwińskiego

1.4 Ojcostwo dziecka Anety K. – testy DNA Łyżwińskiego, wyniki, interpretacje

1.5. Prawne i karne aspekty seksafery (zawiadomienia do prokuratury, przesłuchania świadków, oskarżenia, ew. procesy sądo-
we)

2: Aneta K.
2.1. Aneta K. – motywacje i własne interpretacje zdarzeń

2.2. Aneta K. – dalsze losy po seksaferze

3: Stanisław Łyżwiński 
3.1. S. Łyżwiński i wykorzystywanie Anety K.

3.2. S. Łyżwiński a wykorzystywanie innych kobiet

3.3. Współpracownicy S. Łyżwińskiego a wykorzystywanie Anety K. i innych kobiet
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3.4. Stanowiska Łyżwińskiego wobec zarzutów (zaprzeczenia, trywializacje)

3.5. Profil S. Łyżwińskiego (kariera, rodzina, konflikty z prawem)

4: Andrzej Lepper
4.1. A. Lepper i wykorzystywanie Anety K.

4.2. Stanowiska Leppera wobec zarzutów (zaprzeczenia, trywializacje)

4.3. Seksafera jako zamach stanu GW i innych mediów – zarzuty Leppera 

5: Seksafera w Samoobronie RP – reakcje i opinie w sferze polityki
5.1. Reakcje polityków i działaczy Samoobrony – poparcie dla Łyżwińskiego, trywializowanie zdarzeń (kobiety + mężczyźni)

5.2. Reakcje polityków i działaczy Samoobrony – potępienie dla Łyżwińskiego, występowanie ze struktur partii (kobiety + męż-
czyźni)

5.3. Reakcje członków koalicji rządowej PiS–LPR–Samoobrona

5.4. Reakcje członków partii opozycyjnych (PO, PSL, LiD)

6: Seksafera w Samoobronie RP – inne reakcje i opinie
6.1. Opinie dziennikarzy – potępienie Łyżwińskiego i Samoobrony (np. GW)

6.2. Opinie dziennikarzy – poparcie dla Łyżwińskiego i Samoobrony (np. „Radio Maryja”)

6.3. Opinie „obiektywnych” ekspertów nt. seksafery

6.4. Opinie „obiektywnych” ekspertów nt. seksafery i szerszych kwestii molestowania seksualnego

9.4.2. Tematy dyskursu w „Trybunie” (Tr)

W odróżnieniu od GW, Tr oparła swój dyskurs na znacznie mniejszej liczbie te-
matów, które skupiły się wokół czterech głównych kwestii: seksaferze jako takiej, 
osobie Andrzeja Leppera, opiniach na temat seksafery w obrębie polityki oraz 
na „innych opiniach” (zob. tabela 5., poniżej). Poza, znacznie uboższym niż w GW, 
katalogiem poruszanych tematów, dyskurs Tr charakteryzował się także bardzo 
wyraźnym odejściem od prezentacji głównych aktorów seksafery, a więc Anety K. 
i S. Łyżwińskiego, którzy prezentowani byli jedynie pobocznie, przede wszystkim 
w obrębie relacjonowania kolejnych zdarzeń seksafery. Jedynym zaś aktorem spo-
łecznym wyraźnie obecnym w dyskursie Tr był Andrzej Lepper, który – niejako sym-
bolicznie reprezentując Samoobronę – uosabiał jej głos, poglądy i stanowiska. 

Jak można wnioskować, opisane poniżej wyraźne odejście od ukazywania ak-
torów społecznych w dyskursie Tr ma wymiar strategiczny i wyraźnie wspomaga 
ogólną makrostrategię argumentacyjną Tr, polegającą na „trywializacji” opisywa-
nych zdarzeń oraz ich szerszego wymiaru społecznego i politycznego. Zgodnie 
z tą makrostrategią celem Tr nie było ukazanie – co uwidacznia się już na pozio-
mie wstępnym czy tematycznym – różnych „stron” konfliktu (czyli aktorów), których 
sprzeczne poglądy na sprawę pozwalałyby czytelnikom znaleźć „prawdę”. Wręcz 
przeciwnie, celowe odejście od charakterystyki aktorów i skupienie się – poza 
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A. Lepperem, przedstawianym w Tr w roli błazna – jedynie na wydarzeniach, pozwo-
liło dziennikowi na ukazanie jednej tylko wizji wydarzeń, która była zgodna z poglą-
dami prezentowanymi na łamach tej gazety oraz z jej ogólną strategią ignorującą 
i trywializującą opisywane kwestie. Co istotne, w obrębie tematów skupiających się 
na wydarzeniach związanych z seksaferą, napotykamy w Tr także na temat, który 
– zgodnie z ogólną tendencją opisywania wydarzeń w tej gazecie – ma na celu po-
kazanie jej podobieństw do innych „afer” z udziałem kobiet (np. kwestia Anastazji 
P. z wczesnych lat 90. – wpisującej się w topos kobiety upadłej – czy inny przykład 
afery wokół osoby W. Cimoszewicza, którego potencjał w wyborach prezydenckich 
został zniszczony przez kobietę. W analogii tej pobrzmiewa topos biblijnej Dalili, po-
zbawiającej mocy Samsona, co ma swój smaczek w lewicowej gazecie), które były 
jedynie chwilowymi zdarzeniami, pozbawionymi znaczenia politycznego, o których 
szybko zapominano. Za sprawą zaś dowodzonego na łamach Tr podobieństwa mię-
dzy wyżej wspomnianymi aferami a toczącą się właśnie seksaferą – to samo według 
dziennika stanie się wkrótce ze sprawą Anety K., która dołączy do zapomnianych 
kobiet, próbujących zaistnieć medialnie, pogrążając polityków. 

Z powyższymi wnioskami komponuje się także fakt, że – choć ilościowo po-
dobna do GW – grupa tematyczna poświęcona opiniom ma w Tr wyraźnie inny 
charakter. Mianowicie, w odróżnieniu od GW, która skupiała się na „opinii aktora 
X, Y, Z” (a więc na opiniach wyraźnie przypisanych różnym „ekspertom” czy też 
podobnym, mniej lub bardziej obiektywnym, głosom), Tr skupia się raczej na 
„opiniach o aktorach i wydarzeniach X, Y, Z” – pozwalających na deobiektywi-
zowanie przedstawianych opinii i na utworzenie jednej, koherentnej wizji wy-
darzeń, zgodnej z zamierzeniami gazety. Wizja ta, jak widzimy z listy tematów 
dotyczących opinii, wyraźnie oscyluje wokół tematów, w obrębie których opi-
sywana jest trywialność seksafery oraz przedmiotowa rola Anety K. w opisywa-
nej „politycznej farsie”. Jedynymi zaś opiniami przypisywanymi konkretnym ak-
torom społecznym są te pochodzące od dziennikarzy lub stałych felietonistów 
Tr (Szubertowicz, Szyszkowska, etc.) bądź te, które pochodzą od osób znanych, 
lecz niebędących częścią areny politycznej i potwierdzają ogólną wymowę inter-
pretacji i komentarzy zamieszczanych przez dziennikarzy Tr. Opinie polityków, 
w odróżnieniu od GW, są prawie zupełnie nieobecne w dyskursie Tr i zawężone 
głównie do polityków SLD. Zgodnie z tym wzorcem możemy zatem spotkać w Tr 
opinie ludzi kultury i sztuki czy też „celebrities” (choć nie tych najgorętszych, lecz 
np. R. Dancewicz), które jednak, co charakterystyczne, nie są obiektywizowane, 
lecz wyraźnie mają wspomóc prześmiewczy ton opinii (dobrym przykładem 
jest opinia aktorki A. Przybylskiej, która wyraźnie ignorując ważność seksafery 
w politycznym czy społecznym wymiarze, mówi o intencjonalnych działaniach 
ze strony Anety K., która chciała być może za sprawą seksu z posłem coś więcej 
dla siebie załatwić/zyskać). Inne opinie ukazują także seksaferę jako: groteskowy 
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„spisek”, z groteskowymi aktorami (Aneta K., S. Łyżwiński), który dotyczył równie 
groteskowej partii (Samoobrona) oraz jej znanego z niepoważności lidera (A. Lep-
pera), szerzej zaś rzucał groteskowe światło na katolicką i prawicową koalicję. 

Tabela 5.Tematy dyskursu o seksaferze w Samoobronie RP w „Trybunie”

1: Seksafera w Samoobronie 
1.1. Praca za seks i wykorzystywanie seksualne w Samoobronie RP – przypadek Anety K.

1.2. Ojcostwo dziecka Anety K. – podejrzenia wobec Łyżwińskiego i testy DNA

1.3. Prawne i karne aspekty seksafery (zawiadomienia do prokuratury, przesłuchania świadków, oskarżenia, ew. procesy sądo-
we)

1.4. Seksafera a inne podobne afery w Polsce po 1989 r. (np. sprawa Anastazji P.)

2: Andrzej Lepper
2.1. A. Lepper i wykorzystywanie Anety K.

2.2. Stanowiska Leppera wobec zarzutów (zaprzeczenia, trywializacje)

2.3. Seksafera jako zamach stanu GW i innych mediów – zarzuty Leppera 

3: Seksafera w Samoobronie RP – reakcje i opinie w sferze polityki
3.1. Reakcje polityków i działaczy Samoobrony

3.2. Reakcje członków koalicji rządowej PiS–LPR–Samoobrona

3.3. Reakcje członków partii opozycyjnych (PO, PSL, LiD)

4: Seksafera w Samoobronie RP – inne reakcje i opinie
4.1. Opinie dziennikarzy „Trybuny”

4.2. Opinie trywializujące seksaferę i ukazujące ją jako spisek i narzędzie walki politycznej

4.3. Opinie trywializujące seksaferę i poniżające Anetę K. jako „element” spisku

4.4. Opinie ludzi kultury, sztuki i innych „celebrities”

9.4.3. Tematy dyskursu w „Naszym Dzienniku” (ND)

Jak łatwo można zauważyć, dyskurs ND różni się dość znacznie od innych analizo-
wanych dyskursów nie tylko ilościowo (zob. tabele), ale przede wszystkim jakościo-
wo: początkowo ND poświęca sprawie seksafery niewiele uwagi i opisuje ją w dość 
oszczędnych ramach tematycznych, skupiając się głównie na prawnych i karnych 
aspektach afery, lecz w późniejszym okresie ND zauważa jednak wyraźnie politycz-
ny wymiar sprawy i zaczyna opisywać ją coraz częściej w obrębie tematów, odno-
szących się do wpływu, jaki seksafera ma (lub powinna mieć) na życie polityczne 
(zob. tabela 6., poniżej). Co jednak istotne, ND – zgodnie z jego argumentacyjną 
makrostrategią „zaprzeczenia” (zob. poniżej) – nigdy nie pokazuje seksafery jako 
kwestii uwidaczniającej nierówności w stosunkach kobiet i mężczyzn, a wyraźnie 
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polityczne obramowanie kwestii ma na celu uniknięcie takiej ewentualnej, spo-
łecznie nakierowanej debaty. Wspomniane zaprzeczenie jest widoczne już na po-
ziomie leksykalnym dyskursu ND: ten ostatni – kreujący się od dłuższego czasu na 
obrońcę czystości języka polskiego23 – nie mówi nigdy o seksaferze w Samoobro-
nie (w znaczeniu wprowadzonym przez silnie negowaną na łamach ND, „Gazetę 
Wyborczą”). Wręcz przeciwnie, ND postrzega seksaferę najczęściej jako „skandal 
obyczajowy” lub – rzadziej – jako „seks-skandal” (takie zmienione nazewnictwo ma 
także odbicie na poziomie tematycznym, zob. tabela 6.). 

Podobnie jak Tr, ND odchodzi w swym dyskursie od szczegółowego opisywania 
aktorów społecznych, a – można by powiedzieć – w zamian za to skupia się na 
dość szerokim interpretacyjnie opisie seksafery jako takiej (pierwsza grupa tema-
tyczna). W obrębie tej grupy, poza dość zdawkową uwagą poświęconą meritum 
sprawy czy też jej głównym aktorom (Aneta K., S. Łyżwiński) i ich losom (kwestią 
ojcostwa dziecka Anety K., testy DNA Łyżwińskiego etc.) – ND uwagę ogniskuje 
na „spiskowym” charakterze afery. Perspektywa taka jest widoczna przede wszyst-
kim w tematach wskazujących na faktycznych, działających zza kulis, prowody-
rów całej sprawy. Zatem, zgodnie z tradycyjną linią ND, explicité mówi się o spisku 
wywołanym przez „Gazetę Wyborczą” oraz jej redaktora naczelnego A. Michnika. 
Jednocześnie też bez większej wątpliwości aprobuje się argument A. Leppera, ja-
koby seksafera była celowo wywołanym zamachem stanu. Ten ostatni – w sposób 
paradoksalny – jest jednak ukazany przede wszystkim jako nakierowany na rząd 
pod przywództwem (wspieranego przez ND) PiS, a nie na polityków Samoobrony. 
Wzmacnia to wizerunek A. Leppera jako męża stanu, dbającego głównie o spra-
wy publiczne, o dobro Polski, czyli stabilny rząd oraz osobę będącą „wyżej/ponad” 
takimi marionetkami, jak Aneta K. Do wzmocnienia tematów „spiskowych” używa 
się także znanego już z Tr tematu o innych/wcześniejszych aferach rozporkowych 
w Polsce po 1989 r. (zob. powyżej), jednak w odróżnieniu od Tr temat ten nie ma na 
celu trywializowania seksafery, lecz zaprzeczenia jej szeroko-społecznego, a zara-
zem podkreślenie jedynie politycznego, wymiaru. Służy temu też podkreślane po-
dobieństwo między Anetą K. a Anastazją P., która wg ND była tak samo marionetką 
w rękach byłych pracowników służb specjalnych (przywoływane jako dowód na 
jedynie polityczne znaczenie – akta z „szafy Lesiaka”). 

Wspomniany wymiar polityczny dyskursu ND znajduje swe bardzo wyraźne 
odbicie w drugiej grupie tematycznej, opisującej – w odróżnieniu od GW i Tr, sku-
piających się tylko na opiniach – zarówno opinie, jak i działania w sferze polityki. 
Opisywana grupa tematyczna skupia się, zgodnie z powyższym, na opisie destabi-

23  Zob. analizę dyskursu ND dot. kwestii języka polskiego [w:] M. Krzyżanowski, R. Wodak, 
Multilingual European Institutions and the Discourse on the EU Enlargement in the National Public 
Spheres: A Pilot Study, Lancaster University, Lancaster 2007.
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lizującego wpływu seksafery na polską scenę polityczną oraz nierzadko insynuuje, 
że seksafera może pomagać ugrupowaniom o światopoglądach liberalnych, dzia-
łającym przeciwko popieranemu przez ND rządowi PiS (i koalicjantów). Co istot-
ne, ten ostatni jest bardzo szeroko opisywany w omawianej grupie tematycznej, 
zwłaszcza z punktu widzenia jego roli jako „ofiary” szeroko zakrojonego ataku libe-
rałów. W tym celu nierzadko przywoływane są także wywiady z nieugiętymi polity-
kami PiS, łącznie z jego prezesem i ówczesnym premierem J. Kaczyńskim. 

Wreszcie ostatnia zidentyfikowana w ND grupa tematów odnosi się do in-
nych opinii i reakcji na temat wydarzeń związanych z seksaferą. Tu dyskurs ND 
wykazuje kolejne podobieństwo do dyskursu Tr i tak jak ten ostatni skupia się 
na trywializowaniu seksafery i zaprzeczaniu jej wymiaru społecznego (w obrębie 
kwestii nierówności kobiet i mężczyzn). W odróżnieniu jednak od Tr, ND wyraź-
nie – po raz kolejny marginalizuje wydarzenia (pod pretekstem np. niezakłócania 
skupienia związanego z Adwentem), aby, prędzej czy później, znów dojść do te-
matów pokazujących celowy i spiskowo-polityczny wymiar sprawy. Oczywiście 
pomocne w tym są szeroko używane opinie felietonistów i ekspertów ND, jak 
i inne opinie – formułowane przez autorów pisujących często pod pseudonima-
mi, które (podobnie do Tr) skupiają się raczej na temacie wyrażanych opinii niż na 
aktorach społecznych te opinie wygłaszających. To, podobnie jak w Tr powyżej, 
czyni niemożliwym obiektywizację obrazu sprawy przez czytelnika.

Tabela 6. Tematy dyskursu o seksaferze w Samoobronie RP w „Naszym Dzienniku”

1: Seksafera w Samoobronie 
1.1. Skandal obyczajowy w Samoobronie RP – przypadek Anety K.

1.2. Skandal obyczajowy w Samoobronie RP jako celowo wywołany spisek 

1.3 Główne postaci seksafery – Aneta K., Łyżwiński

1.4. Ojcostwo dziecka Anety K. – podejrzenia wobec Łyżwińskiego, testy DNA

1.5. Prawne i karne aspekty seksafery (zawiadomienia do prokuratury, przesłuchania świadków, oskarżenia, ew. procesy sądo-
we)

1.6. Rola „Gazety Wyborczej” i A. Michnika w seksaferze w Samoobronie RP

1.7. Seksafera a inne podobne afery w Polsce po 1989 r. (np. sprawa Anastazji P.)

2: Działania i opinie w sferze polityki
2.1. Sytuacja polityczna w czasie trwania seksafery 

2.2. Reakcje i działania polityków PiS

2.3. Reakcje i działania polityków Samoobrony

2.4. Reakcje członków partii opozycyjnych (PO, PSL, SLD)

3: Seksafera w Samoobronie RP – inne reakcje i opinie
3.1. Opinie dziennikarzy i stałych felietonistów ND

3.2. Opinie marginalizujące seksaferę i ukazujące ją jako spisek i narzędzie walki politycznej
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9.5. Analiza makrostrategii dyskursywnych 

9.5.1. Makrostrategia „wiktymizacji” w „Gazecie Wyborczej”

Najistotniejszym elementem „wiktymizacji” jako makrostrategii GW zdaje się two-
rzenie (argumentowanie) metaforycznej dychotomii pomiędzy ofiarą (Aneta K.) 
oraz drapieżcami/napastnikami (Łyżwiński, Lepper, Samoobrona etc.). W owej 
dychotomii to ci, którzy są napastnikami, zachowują rolę aktywną, czyli ukazy-
wani są jako czynni działacze, inicjujący działania, zaś „ofiara” jedynie podlega 
działaniom, stając się narzędziem w intencjonalnych działaniach napastujących. 
Istotne jest jednak to, że pomimo iż wspomniana dychotomia tworzy z Anety K. 
„ofiarę” i nie obdarza jej możliwością działania (agency), to makrostrategia GW 
jest znacznie różna od tych prezentowanych przez pozostałe badane dzienniki 
(zob. poniżej). Wiktymizacja Anety K. konstruowana jest w celu zwrócenia uwa-
gi czytelnika na problem molestowania w pracy oraz podkreślenie powagi tego 
problemu, który stał się źródłem cierpień Anety K. Cel ten jest osiągany głównie 
poprzez wytworzenie empatii z „ofiarą”. Oczywiście, niejako przy okazji, GW traf-
nie celuje w swych przeciwników politycznych (Samoobrona – Lepper, Łyżwiński 
etc.), których ukazuje w negatywnym świetle jako „drapieżców”.

Przykładem może być artykuł Marcina Kąckiego Łyżwiński ojcem (5 XII 2006), 
w którym autor pisze o „dramatycznych wyznaniach kilku kobiet” oraz o tym, że 
„Aneta K. poprosiła o ochronę bo czuje się zagrożona”. Można wskazać tu strate-
gię nominalizacji: Aneta K. – (nie Krawczyk), której nazwisko nie jest podawane 
być może ze względu bezpieczeństwa, choć przecież wszyscy je znają – czuje się 
zagrożona i pomimo że nie wiemy, kto jej zagraża, to jednak to ten „ktoś” stanowi 
aktywne/dziejące się zagrożenie.

W rozmowie z Mariuszem Strzępkiem Prawie każdy miał sygnały o zmuszaniu 
do seksu (5 XII 2006) czytamy: 

Łyżwiński obłapuje [...] zmusza do seksu. I grozi, że wyrzuci z roboty bo na ich 
miejsce są inne. Namawiałem je: idźcie do prokuratury [...] Ale one były wy-
straszone. Mówiły: bo to ludzie władzy, bo wezmą je za prostytutki. 

Znowu wyróżnić można strategię nominalizacji: użycie przez (byłych) człon-
ków Samoobrony wyrażenia „prostytutki” może być przykładem tego, jak kobiety 
mogą być traktowane/oceniane/piętnowane w Samoobronie. W Komentarzu Ja-
nusz Maksymiuk (6 XII 2006) powiada 

Ta pani zgodziła się spać z jednym, z drugim, może z kimś jeszcze za 1200 zł? 
Była taka skromniutka bidulka, że poniewierali ją a jej wystarczyło 1200 zł?
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Wypowiedź ta to swego rodzaju prezentacja „głosów innych” na łamach GW 
i punktu widzenia przeciwników GW, czyli Samoobrony (Maksymiuk jako jej przed-
stawiciel, ówczesny poseł). Oprócz strategii nominalizacji – „ta pani” (ironicznie, 
wręcz z odrazą uniemożliwiającą wymienienie imienia) można wskazać strategie 
nominalizacji/predykacji w wyrażeniu „skromniutka bidulka”, w którym uwagę 
może zwracać celowe użycie zdrobnień po to, by wyśmiać „ofiarę”, jej zeznania i za-
sadność oskarżenia, jednocześnie implikując pewną niedojrzałość (zdrobniale mó-
wimy wszak do dzieci) samej Anety K. i jej zagubienia w niezrozumiałym świecie, 
co zapewne jest przyczyną formułowania zarzutów, których wagi nie pojmuje. Dla 
strategii wiktymizacji istotne jest także to, że nie wiemy, kto „poniewierał”, a więc 
podejmował czynności – ona zaś pozostając bierna, niejako na owo działanie przy-
zwalała. 

Wiktymizacja jest najbardziej sprzyjającą kobietom makrostrategią spośród pre-
zentowanych analiz. Makrostrategia ta koncentruje się na ukazywaniu problemów 
kobiet i mówieniu o zagrożeniach, na jakie są one narażone. Jednak ukazując kobie-
ty jako ofiary (potencjalne – problem molestowania w pracy w sytuacji, gdy więk-
szość kobiet pracuje lub aktualne – Aneta K.), które pomimo rozpoznania proble-
mów i uznania ich praw do swego rodzaju ochrony w życiu publicznym – w efekcie 
prowadzi do tego, że wszystkie kobiety mogą być uznawane za słabszych uczestni-
ków życia publicznego. W przyszłości więc makrostrategia wiktymizacji może stać 
się pewnego rodzaju problemem w procesie „empowerment” (u-mocnienia kobiet), 
które miałoby mieć na celu działanie na rzecz podniesienia ważności/samodzielno-
ści w sferze publicznej kobiet i – w efekcie – dostrzeżenie ich jako równoprawnych 
uczestniczek życia politycznego (zob. argumentację w tej sprawie N. Wolf, Fire with 
Fire, rozdz. 5, cz. II niniejszej pracy). 

W poczet materiałów analizowanych należy, jak się wydaje, włączyć też zdję-
cia jako integralną część dyskursu tworzącego sposób pojmowania roli i miejsca 
kobiet w świecie Samoobrony. W „Gazecie Wyborczej” ukazało się kilka zdjęć, ma-
jących symbolizować milczące ofiary molestowania. Ofiary milczą, nawet jeśli są 
doskonale radzącymi sobie kobietami, które merytorycznie przewyższają swych 
prześladowców. Przykładem może być przypadek Anny Rutkowskiej (miała zo-
stać ekspertką Samoobrony, lecz uzależniane to było od jej uległości seksualnej), 
która mówi, że „trudno jest mówić o takich sprawach bo to upokarzające” (GW, 6 
XII 2006). Najbardziej znane wydaje się zdjęcie związanych rąk biało-czerwonym 
krawatem, znakiem firmowym Samoobrony. Zdjęcie to epatuje bezradnością 
w równym stopniu, co (prawdopodobnie) sylwetka Anety K. wpatrzonej w okno 
(zob. zdjęcie 1). Na obu wizerunkach, kojarzonych z seksaferą, niewidoczne są 
twarze kobiet, co wzmaga poczucie „anonimowości” ofiary, sugerując być może, 
że każdej kobiecie mogło się przydarzyć to, co Anecie K. 
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9.5.2. Makrostrategia „trywializacji” w „Trybunie”

Makrostrategię, która zdaje się wyłaniać z analizowanego materiału o seksaferze 
w Samoobronie RP, opublikowanego w Tr można określić mianem trywializacji. 
Trywializacja problemu zabarwiona ironią widoczna jest nie tylko w warstwie wi-
zualnej, ale także odbija się w tytułach artykułów, które są często znaczone kolo-
kwializmami (Pieprz i rządź 7 XII 2006, Coraz bardziej porno 8 XII 2006, Rozporkowy 
zamach stanu 11 XII 2006). Trywializując problem, odgradza się go od ważnych 
politycznych zagadnień (zob. SLD: seksafera czyli przykrywka 12 XII 2006), a zaj-
mowanie się nim, wedle autorów Tr komentujących seksaferę, powinno mieć swe 
miejsce w rubrykach z humorem zakorzenionym w naszych codziennych – a po-
przez swą powszechność – niewinnych nawykach.

 Nie tylko kolokwializmy tworzą wrażenie, że nic ważnego się nie dzieje, lecz 
także sposoby komentowania, które tonem lekceważenia zbliżone są do sposo-
bów komentowania seksafery na łamach „Naszego Dziennika”. Jest to tym bardziej 
dziwne, że Tr jako gazeta lewicowa, kierowana do lewicowego elektoratu zdaje się 
bliższa feminizmowi i idei równouprawnienia niż skrajnie prawicowy ND. Sytuację 
interpretatorowi dodatkowo komplikują teksty (podobne w tonie do omawianych 
poniżej): Rytualny kanibalizm Agnieszki Wołk-Łaniewskiej czy Metody walki poli-
tycznej Marii Szyszkowskiej, które równie dobrze mogłyby się ukazać na łamach 
„Naszego Dziennika”, gdyż w zapamiętałym ośmieszaniu czy marginalizowaniu 
nagłaśniania faktów związanych z seksaferą są w stanie nawet bronić na łamach 
lewicowego dziennika prawicowego rządu koalicji PiS–Samoobrona–LPR.

W artykule Pieprz i rządź (7 XII 2006) czytamy: 

A ona, ta dama, zgadza się by wstrzyknąć jej coś [...] Można powiedzieć, że to 
i tak postęp – zamiast weterynarza mogli zamówić do niej babę z szydełkiem. 
Kowalczykowa też oczywiście zapewnia, że jest pobożna – pracowała prze-
cież dla Samoobrony. 

Zastosowana tu strategia perspektywizacji ma na celu stworzenie ogólnie 
szyderczej/ironicznej – a więc trywializującej problem – perspektywy, w której 
ukazywane są nadużycia (np. zabiegi leksykalne typu „baba z szydełkiem”). Wra-
żenie ironicznego dystansu wzmacnia strategia nominalizacji – nazwanie Ane-
ty K. szyderczo „tą damą”, aby podkreślić zabieg perspektywizacji. W artykule SLD: 
seksafera czyli przykrywka (12 XII 2006) zamieszczone zostały słowa G. Napieral-
skiego, który uważa, że 

tzw. seksafera jest sprawą „polityczną i naciąganą”. Przykro, że przykryła ona 
wiele istotnych spraw [...] Dodał, że nie jest zainteresowany, kto jest ojcem 
dziecka Anety Krawczyk, ani kto z kim sypia w parlamencie czy poza nim. 



284 Część IV • Dyskursy płci w polskiej sferze publicznej

Analizując ten fragment, można wyróżnić strategię mitygacji, która jakoby za 
sprawą umniejszenia znaczenia seksafery przedstawia ją we właściwych propor-
cjach. Zajmowanie się tym wydarzeniem mało w gruncie rzeczy ważnym musi wy-
nikać z innych pobudek niż chęć pomocy ofiarom molestowania w pracy – stąd 
ujmuje się seksaferę w Samoobronie i poruszenie, jakie wywołała jako zamierzenie 
„polityczne i naciągane”, które „przykrywa wiele istotnych spraw”. Kolejną strategią 
stosowaną jest strategia perspektywizacji – Tr prezentuje swój punkt widzenia, cy-
tując „głos innego” – Napieralskiego, który podkreśla to, że stanowisko prezento-
wane na łamach dziennika nie jest odosobnione, lecz jest reprezentowane przez 
wiele osób „poważanych” w sferze publicznej.

Głównymi strategiami dyskursywnymi, stosowanymi na łamach Tr w celu osią-
gnięcia makrostrategii „trywializacji” są strategie intensyfikacji/mitygacji, perspekty-
wizacji oraz argumentacji, jak również częściowo strategie nominalizacji/predykacji. 
Za pomocą głównie pierwszych dwóch strategii autorzy tekstów publikowanych 
na łamach Tr skupiają się głównie na ukazaniu ich „oddalonej” perspektywy wobec 
wydarzeń związanych z seksaferą, a w ten sposób argumentacyjnie pomniejszają 
(trywializują) aferę jako nieistotną i mającą miejsce jedynie z pobudek politycznych 
(głównie GW, jako gazety, która „rozpętała” tę aferę). Mitygując wiele wypowiedzi, 
autorzy ukazują śmieszność sytuacji (tym samym raz jeszcze ją trywializując). 

9.5.3. Makrostrategia „zaprzeczenia” w „Naszym Dzienniku”

W opublikowanym w ND artykule Czym żyje Polska Jagoda Borówka (7 XII 2006) 
powiada: 

tak moi Państwo, bo czym by tu ucieszyć i rozerwać polski lud w Adwencie? 
Wobec tego od trzech dni występuje w telewizji TVN bardzo poważny polityk 
Platformy Obywatelskiej Bronisław Komorowski i opowiada, jaką to ważną 
i doniosłą sprawą dla naszego kraju jest życie intymne panów Łyżwińskiego 
i Leppera, niejakiej Anety K. tudzież innych panienek z towarzystwa. 

W tym artykule, dobrze oddającym charakter komentarzy innych publikacji 
na temat seksafery na łamach ND, można wyróżnić strategię argumentacji, której 
celem jest pomniejszenie roli „afery” oraz połączone strategie nominalizacji/pre-
dykacji odnoszące się do opisów aktorów społecznych – polityków (którzy opisani 
są z ironiczną powagą „bardzo poważny polityk PO B. Komorowski” lub „panowie 
Łyżwiński i Lepper”) oraz „ponoć” wykorzystywanych kobiet (wśród nich „Anety 
K.” połączonej i synonimicznej z dalszą nominalizacją/predykatem „panienki z/do 
towarzystwa”). Pomimo że obie te grupy są łącznie opisane w sposób ironiczny 
– ani politycy, ani panienki nie są szanowane nadmiernie na łamach „Naszego 
Dziennika” – to wyraźnie bardziej szyderczy jest stosunek do „niejakiej Anety K.”. 
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W publikacji zatytułowanej Układ w konwulsjach (14 XII 2006) czytamy, że sko-
ro

poseł Stanisław Łyżwiński nie jest ojcem córki Anety Krawczyk, „bohaterka” 
domniemanej afery obyczajowej w Samoobronie okazuje się bardziej „Ana-
stazją P. IV RP” aniżeli „ofiarą molestowania”, a teza, że sprawa jest przynajmniej 
w części spreparowana na okoliczność obalenia rządu Jarosława Kaczyńskie-
go, nabiera jeszcze większego prawdopodobieństwa. 

W powyższym fragmencie połączone zostają strategie perspektywizacji i ar-
gumentacji – strategiczne nazwanie afery jako „domniemanej afery obyczajowej” 
a, co za tym idzie, prezentowanie punktu widzenia (perspektywy) zaprzeczają-
cego jakoby „afera” miała status wydarzenia publicznego/politycznie istotnego 
oraz prezentacja argumentu (przypuszczenia), że nagłośnienie afery miało inne 
cele niż obrona kobiet (tj. obalenie rządu).

W Oświadczeniu Społecznego Zespołu ds. Etyki Mediów (16–17 XII 2006) czyta-
my 

Publikacje prasowe o złych jakoby obyczajach w kierownictwie jednej z partii 
politycznych oraz program telewizyjny na tenże temat same naruszyły po-
ważnie zasady obyczajności. Upubliczniając wątpliwą aferę nie liczono się 
bowiem z konsekwencjami dla rodzin osób w nią uwikłanych, zwłaszcza dla 
trojga nieletnich dzieci, których matka nieopatrznie dała się w to upublicznie-
nie wciągnąć.

Oświadczenie to jest dobrym podsumowaniem stanowiska prezentowane-
go na łamach ND: afery nie było, a problem jest „rzekomy”. Matka zaś jest winna 
tego, że dała się wciągnąć w to przypadkiem, jest więc ofiarą nieobyczajnego 
postępowania – lecz nie posła – a twórców programu i publikacji prasowych.

9.6. Podsumowanie i wnioski z analizy

„Gazeta Wyborcza” jest dziennikiem, w którym seksafera była ukazywana najpeł-
niej i zaopatrzona w wiele komentarzy i wywiadów z reprezentantami różnych sta-
nowisk, zajmowanych przy ocenie całego zdarzenia. Makrostrategia wiktymizacji 
(pomimo wcześniej wyrażonych wątpliwości w kontekście procesu empowerment 
kobiet24) jest zdecydowanie najbardziej przychylna kobietom spośród analizowa-

24  O tym, że ów empowerment, czyli u-mocnienie pozycji kobiet w sferze publicznej, któ-
remu towarzyszy poczucie mocy, jest procesem, który ma miejsce we współczesnej Polsce zob. 
N. Krzyżanowska, Kongres Kobiet Polskich jako przyczynek do debaty o miejscu i roli kobiet w sferze 
publicznej, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 3, s. 136–156 oraz tejże, Za rok o tej samej porze czyli o II 
Kongresie Kobiet, „Kultura i Edukacja” 2010, nr 4, s. 193–203.
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nych makrostrategii. W celu zaś marginalizacji problemów, na jakie napotykają ko-
biety próbujące funkcjonować w sferze publicznej czy w życiu politycznym (Ane-
ta K. była wszak radną i kierowała biurem poselskim) zarówno „Trybuna”, jak i „Nasz 
Dziennik” używają swoistych makrostruktur: trywializacji – „Trybuna” i zaprzeczenia 
– „Nasz Dziennik”. Czynią to jednakże z różnych przyczyn. „Trybuna”, uważając, że 
nie jest to poważna kwestia polityczna ani nic, co nie ma miejsca normalnie w ży-
ciu publicznym. Traktuje więc ów temat instrumentalnie: aby ośmieszyć rządzącą 
koalicję PiS–Samoobrona–LPR lub jako coś, co skutecznie odciąga uwagę opinii 
publicznej od corocznych grudniowych rozważań dotyczących wprowadzenia sta-
nu wojennego, co jest na rękę zwłaszcza starszym politykom lewicy, którzy w tym 
okresie stają się obiektem ataków i oskarżeń prawicy. 

„Nasz Dziennik” najpierw odmawia zajmowania się tą sprawą z powodów reli-
gijnych (Adwent), a następnie – po upublicznieniu wyników testów DNA S. Łyżwiń-
skiego – zaprzecza, że cała sprawa miała miejsce i dowodzi, że Aneta Krawczyk nie 
jest ofiarą, lecz prowodyrką, a jeszcze prawdopodobniej narzędziem w spektaklu 
mającym obalić rząd. 

Publikacje obu gazet (ND i Tr) łączy, co może być ujmowane jako paradok-
salne, ze względu na różne loci światopoglądowe dzienników – swego rodzaju 
„antyfeminizm” (w ND wyłania się on np. w artykule: Feministyczna wojna na gó-
rze, zaś w Tr wyraźny jest w takich publikacjach, jak Wymyci P. Szubertowicza czy 
Rytualny kanibalizm Agnieszki Wołk-Łaniewskiej). W owych publikacjach zakłada 
się, że ideologia feministyczna to coś absolutnie przebrzmiałego, coś, co „wszy-
scy” z uśmiechem pomijają milczeniem. 

Jednocześnie należy zauważyć, uwzględniając kategorię „filozofii sporu”25, że 
GW pierwotnie realizująca „ideę walki o słuszną i nie podlegającą dyskusji spra-
wę”26, czyli odwołuje się do tego, co można nazwać „dramatem społecznym” – 
pod wpływem ataków Tr i ND oraz sprowadzenia kwestii prawdziwości donie-
sień kobiet z Samoobrony do kwestii wyników testów DNA posła S. Łyżwińskiego 
potwierdzających lub nie fakt ojcostwa – przeszła do tego, co Czyżewski i inni27, 
nazwali „rytualnym chaosem”, który przejawia się we „wzorze komunikowania [...] 
wyrażającego się w głoszeniu nieprzejednanego, zamkniętego na jakiekolwiek 

25  Filozofia sporu to „najbardziej ogólny i najmniej uchwytny, metakomunikacyjny aspekt 
publicznego sporu”, zaś filozofię sporu można wywieść z „czterech mechanizmów dyskursyw-
nych: »porozumienia«, »ceremonii«, »dramatu społecznego« i »rytualnego chaosu«”. Za M. Czy-
żewski, Demokracja i różnica – wersja polska, [w:] J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska 
(red.), Co nas łączy, co nas dzieli, Wydawnictwo PTS oraz Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 94.

26  Tamże.
27  M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicz-

nego, Aureus, Kraków 1997.
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nowe argumenty stanowiska”28. W tym etapie problemy kobiet uległy – zwycza-
jowemu w Polsce – zmarginalizowaniu. 

„Rytualny chaos” na łamach Tr i ND był prawdopodobnie reakcją na publikacje 
„Gazety Wyborczej”, która zamieściła kilka wywiadów z przedstawicielkami ko-
biecych organizacji pozarządowych. Makrostrategie: trywializacji (Tr) i zaprzecze-
nia (ND) sprowadzają opisywane wydarzenia do sfery buduarowej (prywatnej), 
celowo unikając uczynienia z seksafery (i szerzej problemów poszkodowanych 
kobiet) kwestii publicznej. Takie ujęcie może doprowadzić do dalszego utwier-
dzania tradycyjnego (wywodzonego już z pism Arystotelesa) braku „publicznej” 
ważności opisywanych zdarzeń na łamach owych dzienników, co wpisuje się 
w jakże tradycyjne ujęcie „sfery prywatnej” – i przyporządkowanych do niej ko-
biet – oddzielonej od sfery publicznej, jako obszaru zarezerwowanego dla męż-
czyzn.

Znaczenie dyskursu o seksaferze w Samoobronie RP – w nawiązaniu do jednej 
z tez Wittgensteina, który powiada, że „granice mego języka oznaczają granice 
mego świata”29 – może skłaniać do zastanowienia, co o naszym społecznym świe-
cie można powiedzieć na podstawie jego analizy. Niewątpliwie w przypadku sek-
safery mieliśmy do czynienia z pewnym przełamaniem milczenia wokół tematu 
molestowania seksualnego kobiet w pracy. Można domniemywać, że wielość 
stanowisk/ocen w sprawie Anety K. spowodowała dyskusje, które dyskursywnie 
oswoiły sferę wymuszeń seksualnych – można też powiedzieć, że został wyna-
leziony język, którym kobiety mogą opowiedzieć o tym, co je spotkało. Jedno-
cześnie wystąpienie Anety K. ośmieliło inne kobiety z Samoobrony do przeła-
mania barier (wstydu, ewentualności odrzucenia przez najbliższych, potępienia) 
i ujawnienia swych historii (przykład ekspertki z Samoobrony, A. Rutkowskiej), co 
być może zaowocowało zmniejszeniem stygmatyzacji ofiar przemocy seksualnej 
i być może (choćby częściowo) zmieniło nastawienie, z którego wypływa jedna 
z najbardziej raniących ofiary uwag: „widocznie sama tego chciała” (zob. sens 
wielu komentarzy kobiet broniących A. Leppera). Doprowadziło to też do zmiany 
świadomości społecznej: gdy kolejna seksafera (tym razem w Olsztynie, opisana 
21 I 2008 r. w artykule Skandal w magistracie na łamach „Rzeczpospolitej”) zo-
stała ujawniona, nikt nie śmiał w mediach kwestionować prawdziwości zeznań 
molestowanej i zgwałconej pracownicy olsztyńskiego magistratu, zaś osadzony 
w areszcie prezydent miasta, w wyniku referendum (które w młodej polskiej de-

28  M. Czyżewski, Demokracja i różnica – wersja polska, [w:] J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedba-
lec, M. Zielińska, (red.), Co nas łączy, co nas dzieli, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Zielona Góra 2008, s. 94.

29  Teza 5.6 w L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, PWN, Warszawa 1997, s. 64. 
Więcej o znaczeniu języka dla badań nad dyskursem piszę w rozdziale 8.
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mokracji kryją podstawową obawę o – zazwyczaj za niską – frekwencję), został 
przez mieszkańców pozbawiony urzędu.

Na przykładzie efektów nagłośnienia seksafery w partii politycznej, w której 
o procederze molestowania kobiet wszyscy ponoć wiedzieli i na porządku dzien-
nym było traktowanie kobiet jako obiektów seksualnych, pokazano, że nie moż-
na kobiet bezkarnie obrażać. I zyskały na tym wszystkie kobiety, niezależnie od 
tego, czy były krytycznie czy empatycznie nastawione do Anety K. Było to ważne 
dla sposobu ujmowania roli i miejsca kobiet w sferze publicznej, bo czy daleko 
prostytutce od „panienki z towarzystwa” – a dociekając dalej – do każdej kobie-
ty w ogóle...? Zapewne nie. Pokazanie więc, że szacunek należy się wszystkim 
kobietom, a pewne praktyki są niedopuszczalne, niezależnie od zajmowanego 
miejsca w organizacji oraz statusu materialno-matrymonialnego jest na pewno 
efektem upublicznienia tzw. seksafery w Samoobronie RP. Jednocześnie spo-
sób relacjonowania, a zwłaszcza komentowania faktów związanych z seksaferą 
na łamach analizowanych dzienników, ujawnił nie tylko słabszą pozycję kobiet 
w sferze publicznej oraz uwypuklił pewną podejrzliwość, z którą są traktowane, 
ale także sposób myślenia o kobietach, który jest podobny do sposobu koncep-
tualizacji pozycji i roli kobiet w sferze prywatnej.

Przypomnijmy także, że jak powiada H. Arendt (w zgodzie z tradycją wyzna-
czoną przez dzieła Arystotelesa), sferę prywatną wiązaną z domem (oikos), jako 
sferą kobiet i sferę publiczną (polis) i przyporządkowanych do niej mężczyzn róż-
niła istota: „być istotą polityczną, żyć w polis, znaczyło, że o wszystkim decydo-
wały słowa i perswazja, a nie siła i przemoc. [...] przemoc i rozkazywanie w miej-
sce perswazji to przed-polityczne sposoby postępowania charakterystyczne dla 
życia poza polis, dla domu i życia rodzinnego, gdzie będący głową gospodarstwa 
sprawował niekwestionowaną władzę”30. Kobiety próbujące funkcjonować w sfe-
rze publicznej, późniejsze bohaterki seksafery, traktowane były przez działaczy 
Samoobrony jako istotowo różne od mężczyzn, z którymi wchodziło się w ukła-
dy, w których duże znaczenie może mieć honor, negocjacje etc. W ich przypad-
ku negocjacje na zasadach partnerskich, „równego z równym”, były niemożliwe 
– premiowana była uległość pod groźbą przemocy. Arendt ujmuje takie sposoby 
działania jako przyporządkowane do sfery prywatnej, a one zdają się wpisywać 
w inny problem, który rzutuje i wspiera perspektywę, w której ujmowane są ko-
biety, na której zdaje się ciążyć tradycja nieodpłatnej pracy świadczonej przez ko-
biety w domu (sfera prywatna). Jeśli w sferze prywatnej, oikos, praca kobiet jest 
nieodpłatna (ergo nic nie warta), to ten sposób myślenia może rzutować także na 
sposób widzenia kobiet w sferze publicznej; a w związku z tym, że ich praca jest 

30  H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 32. Można powiedzieć, że polis wyparło wcześniejsze for-
my władzy oparte na powiązaniach rodzinnych (klanowych), czyli więzach krwi.
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tradycyjnie nieodpłatna (nic nie warta), to jakakolwiek pensja (w przypadku Ane-
ty K. – 1200 zł) jest swego rodzaju nagrodą lub logicznym następstwem rynkowej 
relacji towar–pieniądze. Jednak w związku z tradycyjnym ujęciem miejsca kobie-
ty (sfera domowa) i roli (nieodpłatna praca na rzecz mężczyzn i dzieci) towarem 
o wartości 1200 zł nie może być tylko praca kobiety: wynagrodzenie należy się za 
coś innego, dodatkowego – tym czymś były wymuszone kontakty seksualne31. 

Można się zastanawiać, skąd w dyskursie o seksaferze (zwłaszcza na łamach Tr 
i ND) tak wiele jest przygany czy ironicznych komentarzy kobiet w stosunku do 
Anety K. i innych molestowanych działaczek Samoobrony. Szukając przyczyn, wy-
daje się, że można sięgnąć do myśli P. Bourdieu, który w odniesieniu do zjawiska 
przemocy symbolicznej mówi o klasach (grupach) zdominowanych – w tym uję-
ciu o kobietach w ogóle – i tych klasach (grupach), które dominują – w tym ujęciu 
byliby to mężczyźni. W koncepcji Bourdieu nie chodzi zaś o to, by ten, który na-
leży do klasy (grupy) podporządkowanej, zachowywał się jak dominujący i w ten 
sposób sam przeniósł się z grupy zdominowanej do dominującej, lub o wypraco-
wanie równowagi między władającymi a władanymi (kobietami a mężczyznami), 
lecz „chodzi o uznanie przez członków klasy niższej wzorów zachowania klasy 
dominującej jako kultury prawomocnej, a więc lepszej, godnej podziwu, zapew-
niającej niekwestionowane przywileje, czemu towarzyszy autodeprecjacja kul-
tury własnej, traktowanie jej jako gorszej”32. Stąd często same kobiety są dla mo-
lestowanych równie bezlitosne, jak niektórzy mężczyźni: bo te, które potępiają 
– na tle kobiet „upadłych” – mogą się wyróżnić (przypodobać?), jako kobiety „roz-
sądne”, „szanowane”, „normalne”. Można przypuszczać, że krytyczne komentator-
ki (obok W. Łyżwińskiej, G. Wiśniowskiej też aktorki: R. Dancewicz, A. Przybylska 
czy publicystki M. Goss, A. Wołk-Łaniewska), czyniąc swe komentarze, dowodzą, 
że uwewnętrzniły wizję porządku sfery publicznej jako domeny mężczyzn. Odci-
nając się od kobiet „upadłych/podejrzanych”, tym samym pragną legitymizować 
swą obecność w sferze publicznej i uniknąć potępienia wynikającego z tego, że 
(też) są kobietami, a więc „innymi/ podejrzanymi”, które być może (jak niesławne 
bohaterki seksafery) mają w sobie ziarno/ zarzewie zguby.

31  Do takiej interpretacji skłania nie tylko sprawa Anety K., ale – jeszcze bardziej ewidentna 
– historia A. Rutkowskiej, której nie chciano zapłacić za wykonaną już pracę (ekspertyzy i pisa-
nie przemówień sejmowych). Jej wynagrodzenie miało być wypłacone dopiero po seksie z któ-
rymś z działaczy Samoobrony. 

32  M. Ziółkowski, Władza: wymiary, funkcje oraz społeczne przekonania na jej temat, [w:] 
K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, 
s. 156.



Zakończenie

Poszukując źródeł patriarchalnego charakteru polskiej sfery publicznej (polis) 
po 1989 r., warto sięgnąć do myśli Jürgena Habermasa, który wskazuje na wagę 
przeniesienia czy rzutowania na sferę publiczną stosunków panujących w sferze 
prywatnej małej rodziny (oikos) i odwzorowywanie relacji „mąż–żona” oraz „oj-
ciec–syn” w relacjach w obszarze sfery publicznej1. Jak się wydaje, trafność tej tezy 
została jeszcze raz potwierdzona za sprawą wniosków, płynących z analizy dys-
kursów o seksaferze w Samoobronie RP. Zarówno makrostrategia trywializacji (Tr), 
jak i zaprzeczenia (ND) wydają się obrazować dobrze przeszkody w publicznym 
u-ważnieniu problemów kobiet, zwyczajowo przyporządkowywanych do sfery 
oikos. Wydaje się też, że owa tradycyjna niewidzialność kobiet w polskiej sferze 
publicznej została jakoś zaburzona przez rozgłos, jaki zyskała seksafera, a uwaga 
mediów związana z dyskursem o seksaferze w Samoobronie RP mogła współwa-
runkować pewne zmiany w świadomości społecznej prowadzące do u-mocnienia 
kobiet w sferze publicznej. Seksafera bowiem, jak się wydaje, doprowadziła nie 
tylko do konsolidacji środowisk kobiecych, których działaczki, czując, że mogą 
w końcu coś zmienić, zwielokrotniły wysiłki na rzecz zmiany świadomości społecz-
nej (efekt: inne reakcje i postawy wobec nagłośnionej kolejnej seksafery w Olszty-
nie, które ujawniono na łamach „Rzeczpospolitej” 21 I 2008 r.) oraz – niejako przy 
okazji – popularyzacji postulatów środowisk emancypacyjnych, co zaowocowało 
m.in. organizacją Kongresów Kobiet. Dotychczas zorganizowane zostały trzy Kon-
gresy, które – za sprawą kilkutysięcznej rzeszy kobiet z całej Polski, każdorazowo 
w nich uczestniczących – sprawiły, że Biuro Kongresu Kobiet stało się realną siłą 
nacisku na klasę polityczną (o Kongresach Kobiet zob. Krzyżanowska 2009, 2010), 
a powyższe przemiany wydają się istotne, bowiem mogą doprowadzić do zmiany 
optyki, w której są lokowane kobiety w Polsce po 1989 r. 

Analiza dyskursu o seksaferze uwidoczniła to, że kwestie emancypacji kobiet 
wciąż nie są zaliczane do „spraw ważnych” zarówno przez komentatorów/komenta-
torki oraz polityków. Jednocześnie badania uwypukliły to, że feminizm – rozumiany 
jako perspektywa, ideologia lub pewna wrażliwość – bywa odrzucany na mocy kon-
tradyktycznych zarzutów: z jednej strony jest traktowany jako nieomal śmieszny ele-

1  J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, PWN, Warszawa 2007, s. 10, 97.
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ment ideologii komunistycznej2, który nawet na łamach „Trybuny” (zob. makrostra-
tegia trywializacji) nie cieszy się poważaniem i nie korzysta z pewnego sentymentu, 
jaki części Polaków żywi w stosunku do czasów komunistycznych. Z drugiej strony 
feminizm często postrzegany jest jako element obcy kulturowo społeczeństwu pol-
skiemu, który napłynął wraz z innymi zachodnimi ideami po 1989 r. i kompletnie 
nie przystaje do porządku polskiej, transformującej się rzeczywistości społecznej 
(a może nawet jej zagraża; w tym paradygmacie lokowałaby się makrostrategia 
zaprzeczenia „Naszego Dziennika”). Odrzucenie feminizmu na mocy owych kontra-
dyktycznych przesłanek, jako wrażliwości na sprawy kobiet, jak się wydaje, wynika 
z nieznajomości dziejów polskiego ruchu emancypacyjnego, który (jak starano się 
wykazać w Rozdz. 6.) ma swą długą już tradycję i całą plejadę Polek/patriotek, o któ-
rych – z racji zakorzenionej tradycji patriarchalnej splatających się ze skomplikowa-
nymi dziejami Polski – dość łatwo zapominano. Łatwość zapominania o wkładzie 
kobiet w wysiłek odzyskania wolności wykazano również na przykładzie najnow-
szej historii Polski (zob. Rozdz. 7.), cała zaś Część III została zamieszczona nie tylko po 
to, aby lepiej zrozumieć źródła słabszej pozycji kobiet w polskiej sferze publicznej, 
ale także po to, by pokazać oryginalność polskich idei emancypacyjnych oraz nie-
zależność myślową twórczyń polskiego ruchu emancypacyjnego. Ukazanie dziejów 
polskiego feminizmu (Część III) w zestawieniu z próbą rekonstrukcji dziejów oraz 
inspiracji Trzech Fal feminizmu zachodniego (Część II) miała na celu z jednej strony 
uwypuklenie oryginalności ruchu emancypacyjnego w Polsce, z drugiej zaś strony 
lepsze zrozumienie ewentualnych inspiracji globalnymi ideami feministycznymi po 
to, by w pełni docenić „lokalny idiom” feminizmu polskiego. 

Inspiracje – zwłaszcza trzeciofalowe feminizmu globalnego – są nie tylko 
źródłem nowych idei związanych z postmodernistyczną próbą konceptualizacji 
płci kulturowej, podmiotowości kobiet, nowych definicji polityki i obywatelstwa 
(zob. część I i II), ale też mogą być źródłem swego rodzaju problemów. Wydaje 
się bowiem, że przeszkodą w zwiększeniu wpływu polskiego ruchu feministycz-
nego na kształt dyskursu publicznego i zmianę świadomości społecznej, poza 
zarysowanymi wcześniej kontradyktycznymi zarzutami dotyczącymi jego „ob-
cości”, jest też kwestia komunikacji. Polskie feministki posługują się bowiem ję-
zykiem Trzeciej Fali, wraz z tym, co niesie ze sobą postmodernizm: zacieraniem 
granic, mieszaniem gatunków znaczonym ironicznym dystansem, czego najlep-
szym przykładem może być karnawałowa konwencja Manify. Zrozumienie her-
metycznego dyskursu feministycznego, uprawianego często w uniwersyteckich 
ośrodkach Gender Studies, przez społeczeństwo polskie nie jest sprawą łatwą, 
bowiem w Polsce nie zostały osiągnięte jeszcze cele Drugiej Fali, do których nie-

2  Zob. R.A. Ziemkiewicz, Chrońmy kobiety przed polityką, „Rzeczpospolita”, 25 II 2010, gdzie 
autor powiada wprost, że „feminizm jest groteskową recydywą komunizmu”.
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wątpliwie należy zaliczyć nie tylko złagodzenie ustawy antyaborcyjnej czy zwięk-
szenie dostępności środków antykoncepcyjnych, ale też egzemplifikacja i próba 
zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć nie tylko na rynku pracy, w sferze 
gospodarowania, ale także w sferze symbolicznej (np. w obszarze seksistowskich 
niekiedy reklam czy popularnych seriali, multiplikujących w muzeum społecznej 
wyobraźni postaci kobiet znaczonych uwewnętrznionym patriarchatem). 

Dyskurs dotyczący miejsca i roli kobiet w sferze publicznej – które uosabia utka-
na z przekazów medialnych postać Anety K. – koncentrował się na problemach 
związanych z płcią pojmowaną biologicznie (ang. sex), a nie kulturowo (ang. gen-
der). Takie ujęcie problemu wpisuje się w redukującą do sfery biologii perspekty-
wę ujmowania kobiecości. Biologizująca perspektywa, dyskursywnie redukująca 
„bycie kobietą” w polskiej sferze publicznej do wymiaru płodności i sposobów jej 
prawnej/państwowej kontroli, ujawnia się zazwyczaj przy okazji wybuchających co 
jakiś czas burzliwych sporów, dotyczących aborcji oraz ostatnimi czasy: procedur 
in-vitro, które w obliczu polskiego (ponoć) konsensusu w sprawie aborcji zajęły jej 
miejsce. I jest to pewien problem, bo właśnie do zagadnień związanych z płodno-
ścią redukowane są najczęściej postulaty emancypacyjne kobiet w Polsce (zob. 
elektryzujące pytannie, kto jest ojcem dziecka Anety K. oraz konsekwencje). 

Ujmowanie płci i problemów kobiet w polskim dyskursie publicznym w per-
spektywie redukującej zagadnienia płci do biologii sprzyja umocnieniu tendencji 
do oddzielania kwestii płci od polityki czy tego, co ważne w sferze publicznej 
i jej „prywatyzowania”, co czyni płeć jakoby nieistotną dla pojęcia obywatelstwa. 
Ów dyskursywny zabieg często stosowany w debatach dotyczących spraw waż-
nych dla kobiet, tworzących polską sferę publiczną został potwierdzony m.in. za 
sprawą wyników badań np. dyskursu o parytecie płci (zob. Krzyżanowska 2012). 
Jednocześnie ważne jest to, że wiązanie zagadnień płci z porządkiem biologicz-
nym i sferą prywatną sprawia, że każdy postulat nadawania ważności postulatom 
kobiet w debatach publicznych można bardzo łatwo ośmieszyć, wykazując jego 
absurdalność czy niegdysiejszość, jak ma to miejsce w dyskursie o seksaferze 
w Samoobronie RP w makrostrategii trywializacji (Tr). Redukujące pojmowanie 
kobiecości nie jest zjawiskiem nowym i zbiega się z intuicją H. Arendt, w której 
koncepcji kobietom, przyporządkowanym do sfery prywatnej oikos, dany jest tyl-
ko jeden akt „działania” o walorze politycznym, wyrażający się w fakcie rodzenia 
dzieci. Z owej ważności została jednak odarta postać Anety K., a posiadanie przez 
nią dzieci nie uchroniło jej przed krytyką i potępieniem. A to w polskiej sferze pu-
blicznej, znaczonej z jednej strony szarmanckim szacunkiem dla kobiet, z drugiej 
zaś szczególną pozycją matek, na którą promieniuje nie tylko znaczenie kultu 
maryjnego w religijności Polaków, ale też postać heroicznej matki-Polki, jest po-
noć kompletnie niestandardowe. Co więcej: to, że Aneta K., matka dwójki dzieci, 
nie była pewna, kto jest ojcem jej trzeciej córki, zostało bez skrupułów wykorzy-
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stane przez jej adwersarzy, którym nikt nie wytknął ich winy w całej aferze, w któ-
rej zarzuty wszak nie dotyczyły ustalenia ojcostwa dziecka Anety K., lecz świad-
czenia przemocy przez polityków w stosunku do podwładnych im pracownic. 
Po tym, gdy testy DNA wykluczyły ojcostwo S. Łyżwińskiego, Aneta K. stała się 
synonimem kłamczuchy, znaczonej promiskuityzmem karierowiczki i – zgodnie 
z zamierzeniem adwersarzy – okryta wstydem: okazało się więc, że największy 
wstyd to ulec przemocy, a nie ją świadczyć. 

Jak się wydaje, ów aspekt dyskursu o seksaferze w Samoobronie RP powiąza-
ny z macierzyństwem, który nie został podjęty w niniejszym opracowaniu, może 
inspirować do podjęcia próby krytycznej analizy dyskursywnie konstruowanych 
wizji macierzyństwa w polskiej sferze publicznej także po to, by uwidocznić, czy 
i jak mechanizmy de-faworyzujące kobiety w sferze poza-domowej są/mogą być 
powiązane z faktem bycia matką oraz jak (milcząco zakładane) wymagania wobec 
kobiet będących np.: pracującymi czy samotnymi matkami są współcześnie kon-
struowane w polskich dyskursach publicznych tworzących polską sferę publiczną. 

Owa arendtiańska wizja zawężająca możliwość politycznie istotnego dzia-
łania kobiet do „wydawania dzieci na świat” tłumaczyć może także to, dlaczego 
większość postulatów ważnych dla kobiet, pozostaje poza głównym nurtem roz-
ważań i debat, prowadzonych w polskiej sferze publicznej po 1989 r. Wyjątkami 
zdają się być jedynie te kwestie, które dotyczą uregulowań związanych z płodno-
ścią/dzietnością kobiet. W ujęciu Arendt bowiem fakt rodzenia dzieci jest niezwy-
kle ważnym elementem „działania, angażującego się w ustanawianie i ochronę 
ciał politycznych, stwarzającego warunki dla pamięci czyli dla historii”3. Tylko po-
jawianie się nowych pokoleń zapewni wszak nieśmiertelność wybitnym przed-
stawicielom polis. Powiada ona, że „działanie ma [...] najbliższy związek z tym 
aspektem kondycji ludzkiej, jakim jest przychodzenie na świat; nowy początek 
zawierający się w fakcie narodzin może dać się odczuć w świecie tylko dlatego, 
że przybysz posiada zdolność zapoczątkowania czegoś nowego, czyli działania”4. 
Oczywiście – zwłaszcza, gdy ów przybysz okaże się płci męskiej. 

Wnioski zaś płynące z analizy dyskursów o seksaferze, poszerzone o jej szerszy 
kontekst, którym jest wskazanie standardowo małej obecności kobiet w polskiej 
sferze publicznej po 1989 r. i jej ewentualnych przyczyn (rozdz. 7.) uwypuklają 
redukujące do biologii podejście, które zbiega się z diagnozą M. Marody, zasta-
nawiającej się, dlaczego w Polsce nie rozwinął się już wcześniej silny i bardziej 
powszechny ruch feministyczny. Marody przypuszcza, że „postrzeganie przez 
Polaków nierówności społecznych (dyskryminacji), związanych z płcią, jest uzna-
wane za element »naturalnego porządku«, a nie za efekt swego rodzaju umowy 

3  H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 13.
4  Tamże.



294 Zakończenie

społecznej, a więc ruch społeczny na rzecz zmiany »naturalnego« stanu rzeczy 
jest pomysłem chybionym”5. Stąd możliwą przyczyną politycznych niepowodzeń 
niektórych inicjatyw kobiet może być – jak w przypadku „Partii Kobiet, uznającej, 
że interesy kobiet orbitują [jedynie – przyp. N.K.] wokół macierzyństwa i rodziny”6 
– powielanie przyzwolenia społecznego na „biologiczne” przyporządkowanie ko-
biet do (pozbawionej znaczenia politycznego) sfery oikos. Podejmowane próby 
działania na rzecz realizacji postulatów ważnych dla kobiet w przestrzeni polity-
ki okazały się nieudane bez zaakcentowania nowego, szerszego rozumienia płci 
w znaczeniu gender oraz bez próby redefinicji takich obszarów, jak: polityka, sfera 
publiczna, sposoby konstruowania płci kulturowej czy znaczenia obywatelstwa. 

Zastanawiając się, jak można zrozumieć kobiety, które jak Aneta K. w sposób 
trudny do wytłumaczenia były podporządkowane władzy – z dzisiejszego punktu 
widzenia – jakże iluzorycznej: posłów nieistniejącej nieomal partii, posła Łyżwiń-
skiego, osadzonego w areszcie, którego sprawa toczy się w sądzie, można przy-
wołać jedną z najkrótszych definicji władzy, i pomocną w próbie zrozumienia po-
stępowania Anety K., którą sformułował R. Dahl. Twierdził on, że „A ma władzę nad 
B w takim stopniu, w jakim może spowodować, by B uczyniło to, czego w innym 
przypadku by nie uczyniło”7: jeśli podłożymy pod bezosobowe „A” nazwisko S. Łyż-
wińskiego, jako emanację władzy i ówczesnej ważności samego przewodniczącego 
A. Leppera zaś „B” symbolizować będzie Anetę K. (oraz inne molestowane działacz-
ki Samoobrony RP, które potwierdziły w śledztwie zeznania Anety K.), to sytuacja 
zwana seksaferą w Samoobronie RP, która była budowana w dyskursach poszcze-
gólnych dzienników, łączących się w dyskursie publicznym można odnieść także 
szerzej, do sytuacji kobiet w polskiej sferze publicznej, których postulaty bywają 
trywializowane lub uznawane za nieważne. Postulaty emancypacyjne, promujące 
rozwiązania prowadzące do zmiany sytuacji kobiet, najczęściej pojawiają się w pol-
skich mediach w kontekście przemocy wobec kobiet i – w najlepszym wypadku, 
jeśli pojawią się już w sferze publicznej – ich bohaterki traktowane są nie jako part-
nerki, obywatelki walczące o zabezpieczenie i respektowanie swych praw, lecz jako 
ofiary, budzące litość i (ulotne) współczucie. Dodatkowo, pomocą w zrozumieniu 
znaczenia tzw. seksafery może być, przedstawiona w rozdz. 7., koncepcja obszarów 
władzy, w których realizuje się dyskryminacja kobiet: władza symboliczna (nadawa-
nie znaczeń wraz z przemocą symboliczną wobec Anety Krawczyk, obecną w rela-
cjach medialnych: „ta pani”, „szalona kobieta”, „panienka”), władza pozycyjna (posło-

5  M. Marody, Why I’m not Feminist, „Social Research” 1993, 60, nr 4, s. 856.
6  O. Tokarczuk, Kobieta nie istnieje, [w:] J. Butler, Uwikłani w płeć, Biblioteka Krytyki Politycz-

nej, Warszawa 2008, s. 7.
7  R. Dahl, The Concept of Power, „Behavioral Science” 1957, No. 2, s. 202–203.
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wie, kreujący się na mężów stanu vs pani „nikt”)8 oraz obszar władzy ekonomicznej 
(Aneta K. może nie poddałaby się tak łatwo, gdyby nie była samotną, bezrobotną 
matką dwójki dzieci w rejonie dotkniętym wysokim bezrobociem kobiet), a nawet 
władza fizyczna (przynależna ponoć tylko sferze prywatnej – gwałt) zostają zilu-
strowane w relacjach/ komentarzach/ rozmowach/ zdjęciach, składających się na 
dyskurs o seksaferze w Samoobronie RP. 

Co więcej, jeśli przyjmiemy, że „niezmiernie istotnym, niezbywalnym elemen-
tem istnienia władzy są zjawiska subiektywne, a więc przekonania ludzi, uwikła-
nych w relację [to – przyp. N.K.] można powiedzieć, że władza jest zawsze zapośred-
niczona przez ludzkie przekonania, że jest zawsze związana z ludzką świadomością 
[...] [stąd – przyp. N.K.] analiza władzy uwzględnić musi – zgodnie z zasadą socjo-
logii rozumiejącej – subiektywne sensy, które ludzie przypisują własnym i cudzym 
działaniom”9 – także dlatego można ujmować badania nad dyskursami tworzącymi 
polską sferę publiczną (w tym ten o seksaferze), jako swego rodzaju wpływanie na 
zmianę ludzkich przekonań i świadomości.

Jednocześnie, by zrozumieć, jak wnioski płynące z analizy dyskursu poświę-
conego seksaferze można odnieść do sytuacji kobiet w polskiej sferze publicznej, 
należy odwołać się do pojęcia przemocy symbolicznej, która „jest najsubtelniej-
szą formą sprawowania władzy”10. Jak powiada P. Bourdieu, jest to taka forma 
przemocy, „która dokonuje się na podmiocie społecznym z jego współudziałem”11 
i stąd być może w dyskursie o seksaferze jest tak wiele głosów kobiet, często osą-
dzających Anetę K. (i inne kobiety, poszkodowane przez działaczy Samoobrony) 
o wiele ostrzej niż mężczyźni i bardziej sarkastycznie odnoszących się do proble-
mów związanych z molestowaniem. Wypływać to może stąd, że „przemoc symbo-
liczna [...] jest podstawowym mechanizmem socjalizacji [i] jest przede wszystkim 
pojęciem ogólnokulturowym [...] [a] fakt urodzenia się w danej kulturze powoduje 
naturalną, zrozumiałą samą przez się akceptację ukrytych założeń, aksjomatów 
i reguł tej kultury, jest zaakceptowaniem jako oczywiste tego, co tak naprawdę jest 
»kulturową arbitralnością«”12 i – jak powiada Bourdieu – analizując władzę, jako 
rodzaj wpływu, niemożliwej do odrzucenia perswazji, „z wszystkich form »ukry-
tej perswazji« najbardziej nieubłagana jest ta, która dokonuje się po prostu przez 

8  Trawersując tytuł powieści T. Tryzyny, o niezrozumianej nastolatce, „Pannie Nikt” – która, 
być może, gdyby dorosła, zmieniłaby się w Panią „Nikt”.

9  M. Ziółkowski, Władza: wymiary, funkcje oraz społeczne przekonania na jej temat, [w:] K. Skar-
żyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 140. 

10  Tamże, s. 157.
11  P. Bourdieu, Reponses, Édition du Seuil, Paris 1992, s. 142.
12  M. Ziółkowski, Władza: wymiary, funkcje oraz społeczne przekonania na jej temat, [w:] K. Skar-

żyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 156.
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porządek rzeczy (podkreślenie P. Bourdieu)”13. Polski porządek rzeczy sprawia, że 
kobiety są w sferze publicznej po 1989 r. traktowane jak Obce/Inne, a – jak zauwa-
ża Z. Bauman – „wszystkie społeczeństwa wytwarzają obcych, ale każde wytwa-
rza obcych swoistego dla siebie gatunku i wytwarza ich na swój własny sposób”14. 
W naszym społeczeństwie, jak starałam się wykazać w części III niniejszej pracy, 
często są to kobiety, a – jak się wydaje – najwięcej niechęci budzą kobiety bro-
niące/ stające po stronie innych kobiet (np. Anety K.). Dlaczego? W społeczeństwie 
tradycjonalistycznym, „gdy się pilnie rysuje granice i kreśli poznawcze, estetyczne 
i moralne mapy przeżywanego świata [...] decydujące o życiu uporządkowanym 
a więc sensownym to [tych, którzy nie respektują owych granic] obarcza się winą 
za zakłopotanie i niepewność, z jakim trudno żyć, a jeszcze trudniej zachować spo-
kój ducha”15. Ktoś, kto granice przekracza: mówi o oczekiwaniach formułowanych 
przez środowiska emancypacyjne kobiet w procesie polskich negocjacji przedak-
cesyjnych, sprzeciwia się nadużyciom i przemocy wobec kobiet (w rodzinach lub 
partiach politycznych: obu łączonych w Polsce często z ideą patriotyzmu) musi się 
liczyć z konsekwencjami. „Obcymi” są nie tylko kobiety głośno mówiące o (często 
zawstydzającej opinię publiczną) krzywdzie kobiet, lecz i te, które próbują działać 
jako osoby publiczne, np. polityczki. Bauman powiada bowiem, że Obcy to także ci, 
których „klasyfikacja [...] obdarza naraz sensami, które logika klasyfikacji definiuje 
jako wzajem sprzeczne; a więc ci, którzy swym istnieniem kwestionują nieprze-
nikalność granic”16. Słowa te lepiej oświecają ważność funkcjonującego w Polsce 
arystotelowskiego przyporządkowania/ podziału kobiet i mężczyzn do sfery pry-
watnej i publicznej. Dekonstruowanie owego sposobu przyporządkowań i kon-
ceptualizacji idei porządków społecznych (czynione w Części I), a także zestawianie 
ich ze sposobami wprowadzania zmian, stosowanymi przez inne kobiety, w innych 
społeczeństwach – poczynione w Części II – oraz próba porównania z tym, co wa-
runkowało historycznie i co można zaobserwować we współczesnym, polskim 
kontekście (Część III), w którym muszą funkcjonować podmioty zwane kobietami, 
których tożsamość jest nieustannie „dyskursywnie ustanawiana”17 (Część IV), wyda-
je się sensem i przyczyną powstania niniejszej pracy.

13  P. Bourdieu, Reponses, Édition du Seuil, Paris 1992, s. 142.
14  Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000, s. 35.
15  Tamże, s. 35–36.
16  Tamże, s. 37.
17  Analiza Butler jest wyrazem bardzo trzeciofalowej, krytycznej refleksji w obrębie myśli 

feministycznej. Butler wskazuje, że esencjalizowanie kobiecość/ kobiety bez kontekstu społecz-
nego i historycznego oraz ustanawianie „kobiety w ogóle” jako podmiotu feminizmu jest błęd-
ne, bo „w różnych kontekstach historycznych płeć nie jest ani spójna ani stała”, zob. J. Butler, 
Uwikłani w płeć, Biblioteka Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 46.
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Załącznik

Spis artykułów prasowych analizowanych w Części IV

„Gazeta Wyborcza”

4 XII 2006 
a) Praca za seks w Samoobronie, (doniesienie), M. Kącki, zdj. (Anety K.), s. 1.
b) Rozmowa z Andrzejem Lepperem,(wywiad), M. Kącki, zdj. (Lepper, Łyżwiński), 

s. 1.

5 XII 2006
a) Łyżwiński ojcem?, (doniesienie), M. Kącki, zdj. (Łyżwiński), s. 1.
b) Seks jak łapówka, (doniesienie), zdj. (Aneta K.) Ewa Siedlecka, s. 3.
c) Politycy Samoobrony, (komentarze), s. 3.
d) Politycy innych partii, (komentarze), s. 3.
e) Prawie każdy miał sygnały o zmuszaniu do seksu, (wywiad z M. Strzępkiem), 

M. Kącki, s. 3.
f ) Kobiety często ujawniają krzywdę po latach, (rozmowa1 z Urszulą Nowakowską, 

dyr. CPK), Aleksandra Pezda, s. 4.
g) Stanisław Łyżwiński, człowiek Leppera, (od redakcji), KID, zdj. (Lepper, Łyżwiński) 

s. 4. 

6 XII 2006
a) Najprościej poniżyć ofiarę, (rozmowa z M. Fuszarą), Aleksandra Pezda, zdj. (A. Lep-

per w programie M. Olejnik), s. 2.
b) Posłowie o seksie, (komentarz), s. 2.
c) Kobiety zawsze na specjalnych prawach, (komentarz), zdj. (S. Blumsztajn), 

S. Blumsztajn, s. 2.
d) Kobiety: wszyscy wiedzieli, (doniesienie), M. Kwintkiewicz, M. Kącki, zdj. (Aneta 

K. w samochodzie), s. 3.

1  „Rozmowa” rozumiana jest tu jako efekt dłuższego i planowanego spotkania z osobą, 
która wyraża swe poglądy na wydarzenia. „Wywiad” zaś rozumiany jest jako krótka często nie-
planowana bądź niespodziewana przez rozmówcę wymiana zdań, np. rozmowy telefoniczne 
z A. Kalatą czy A. Lepperem. 
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e) Dziewczyny bały się posła Łyżwińskiego, (rozmowa z Agnieszką Kowal, b. prze-
wodniczącą Młodzieżowej Organizacji Samoobrony), Wojciech Andrusiewicz, 
s. 3.

f ) Płaca za seks, wybór należy do pani (rozmowa z Anną Rutkowską, b. ekspertką 
Samoobrony), zdj. (A. Rutkowska), M. Kącki, s. 3.

g) Co na to działacze Samoobrony?, (komentarz), KID, s. 3.
h) Rozmowa z minister Anną Kalatą, (wywiad), Joanna Ćwiek, s. 3.
i) Co rośnie w łonie rewolucji moralnej, (komentarz), zdj. (M. Środa), M. Środa, s. 17.

7 XII 2006 
a) Samoobrona Samoobrony, (doniesienie), 2 zdj. (Aneta Krawczyk, S. Łyżwiński), 

KID, s. 1.
b) Politycy sami się demaskują, (komentarz), prof. Ewa Łętowska, prof. Andrzej 

Zoll, s. 2.
c) Łyżwiński idzie w zaparte, (doniesienie), zdj. (S. Łyżwiński i Magdalena Jędrzej-

czak), M. Kwiatkiewicz, M. Kącki, s. 4.
d) Samoobrona: jesteśmy ofiarami spisku, (doniesienie), s. 4.
e) Badanie DNA w piątek, wywiad z Januszem Kaczmarkiem, s. 4.
f ) Abp Życiński o aferze z pracą za seks, (komentarz), s. 5.
g) Za Anetą K. stoją państwa trzecie, (przedruk fr rozmowy z „Radia Maryja”), s. 5.
h) Jak praca za seks w Samoobronie wpłynie na koalicję rządową, (komentarz), zdj. 

(J. Kaczyński), WZ, s. 5.

8 XII 2006
a) Seksafera czyli spisek na premiera Leppera, (doniesienie), s. 1.
b) Lepper przeprasza, Lepper grozi, (doniesienie), zdj. (A. Lepper), Wojciech Szacki, 

s. 4.
c) Budnerowie wychodzą z Samoobrony, (wywiad z Alfredem Budnerem), M. Kącki, 

s. 4.
d) Seks w biurze Samoobrony, (wywiad z Lechem Paluchem b. działaczem łódzkiej 

Samoobrony), Marcin Kwiatkiewicz, s. 4.
e) Dla Gazety, (komentarz: Zbigniew Łuczak, Waldemar Borczyk, Stanisław Łyż-

wiński), s. 4.
f ) Co wyniknie z badań DNA, (doniesienie), Bogdan Wróblewski, s. 6.
g) Stan śledztwa, (doniesienie), s. 6.
g) Kultura lumpów z Samoobrony (komentarz), zdj. (E. Milewicz), Ewa Milewicz, 

s. 6.
i) Jak zwalczać molestowanie, (rozmowa z Joanną Piotrowską, Fundacja Feminote-

ka), zdj. (Joanną Piotrowską), Mlada Jędrysik, s. 21.
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9–10 XII2006
a) Praca za seks: badają DNA Łyżwińskiego, (doniesienie), zdj. (Łyżwiński), KWITNT, 

MARK, s. 1.
b) PO się cieszy i odmawia, (doniesienie), RAV, WBS, s. 1.
c) Szczegóły rządzą, (ironia), s. 1.
d) Co mówi DNA Łyżwińskiego, (doniesienie), zdj. (Aneta K. z dzieckiem, ochro-

niarz i prawniczka), M. Kwiatkiewicz, M. Kącki, s. 3.
e) Łyżwiński przerzucił mnie do agencji państwowej, (wywiad z b. działaczką Samo-

obrony), M. Kącki, s. 3.
f ) Badania DNA potwierdza ojcostwo na 99,9 proc., (wywiad z Wojciechem Młynar-

skim), s. 3.
g) Aneta K. i podziemie kobiet, (komentarz), zdj. (poseł Czesław Litwin, Samoobro-

na, dorysowujący kobiecie na zdjęciu wąsy), M. Środa, s. 16–17.
h) Na słowo PIS natychmiast bluzg, (rozmowa z prof. R. Legutko), zdj. (prof. R. Legut-

ko), Agnieszka Kublik, s. 17.

11 XII 2006
a) Lepper zamyka Gazetę, (doniesienie), zdj. (A. Lepper), Dominik Uhlig, s.1
b) Komentarz, (komentarz), Piotr Pacewicz, s.1.
c) Prokuratura ma mocne dowody molestowania, (doniesienie), zdj. (A. Lepper), 

Marcin Kącki, s.6
d) Ale byłoby fajnie bez „Gazety Wyborczej”, (przedruk rozmowy M. Olejnik z Alek-

sandrem Szczygło w „Radiu ZET”), s. 6.
e) Gdzie szukać pomocy, s. 6.
f ) PO–PiS, czyli jak pies z kotem, (komentarz), zdj. (Tomasz Lis), Tomasz Lis, s. 22. 
g) Sięgamy DNA bo chcemy, (komentarz), zdj. (Jacek Żakowski), Jacek Żakowski, 

s. 22.
h) Duma i obrzydzenie, (komentarz), zdj. (Katrzyna Kolenda-Zaleska), Katrzyna 

Kolenda-Zaleska, s. 22.
i) Tewje prokuratorem, (komentarz), zdj. (Andrzej Morozowski), Andrzej Mrozow-

ski, s. 22.
j) Bigda idzie do polityki, (komentarz), zdj. (M. Olejnik), M. Olejnik, s. 23.

12 XII 2006
a) Prokurator Kaczmarek: Są świadkowie molestowanie, (doniesienie), s. 1.
b) Praca za seks w Samoobronie, (doniesienie), zdj. (Jacek Popecki), M. Kącki, s. 4.
c) Andrzej Lepper o zamachu stanu, (doniesienie), s. 4.
d) PiS: „Gazeta” sięgnęła bruku, (przedruk rozmowy z „Kontrwywiadu” RMF FM 

z „Marcin Kącki odpowiada”), s. 4.
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e) Bronię Anety K., (komentarz), zdj. (Dominika Wielowieyska), Dominika Wielo-
wieyska, s. 21.

f ) Krajobraz po testach DNA, (komentarz), zdj. (Marcin Wojciechowski), Marcin 
Wojciechowski, s. 22.

g) Podwójna miara Andrzeja Leppera, (komentarz), piotr Rogowski, s. 22. 

13 XII 2006
a) Są świadkowie molestowania, (wywiad z J. Kaczmarkiem), zdj. (J. Kaczmarka), 

Piotr Pacewicz, s. 1, 6.
b) Zamach według Pis i Leppera, (komentarz), zdj. (Ewa Milewicz), Ewa Milewicz, 

s. 2.
c) Asystent Łyżwińskiego nęka świadków, (doniesienie), KWINTO, MARK, s. 6.
d) DNA jeszcze o niczym nie rozstrzyga, (przedruk fr. rozmowy Piotra Sakiewicza 

z J. Kaczyńskim, „Sygnały Dnia” Pr I PR), s. 6.
e) Działaczki Samoobrony: Łyżwiński mnie szantażował, (rozmowa z anonimową 

byłą działaczką Samoobrony), Szymon Jadczak, s. 6. 
f ) Samoobrona oskarża „Gazetę” o zamach stanu, (komentarz), zdj. (A. Lepper), 

Wojciech Człuchowski, Dominik Uhlig, s. 7.
g) Nie zniechęcać świadków, (komentarz), zdj. (Piotr Pacewicz), Piotr Pacewicz, 

s. 7.
h) O potrzebie wstydu, (komentarz), zdj. (M. Środa), M. Środa, s. 21.

14 XII 2006
a) Powszechne molestowanie w pracy, (wyniki sondażu), PAC, JC, s. 1.
b) Komentarz, Piotr Pacewicz, s. 2.

15 XII 2006
a) Lepper wyrzucił Łyżwińskiego, (doniesienie), zdj. (A. Lepper), KID, MARK, KWIN-(A. Lepper), KID, MARK, KWIN-

TO, s. 1.
b) Kto grozi świadkom, (doniesienie), 3 zdj. (Anna Rutkowska, Mariusz Strzępek, 

Franciszek Irzyk), Marcin Kącki, s. 3.
c) Zeznania obciążające Andrzeja Leppera, (wywiad z Konradem Rękasem), 2 zdj. 

(Konrad Rękas, A. Lepper), Marcin Kwintkiewicz, s. 6.
d) Franciszek Irzyk, kolega Łyżwińskiego, (doniesienie), Szymon Jadczak, s. 6.
e) Wyrzucenie Łyżwińskiego to za mało, (wyniki sondażu), MKO, s. 7. 

16–17 XII 2006 
BRAK 
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18 XII 2006
a) Prokurator stawia zarzuty koledze Łyżwińskiego, (doniesienie), s. 1.
b) Kolega Łyżwińskiego z zarzutami prokuratora, (doniesienie), zdj. (Franciszek 

Irzyk), Marcin Kącki, Szymon Jadczak, s. 4.
c) Janusz Kaczmarek dla „Gazety”, (komentarz), s. 4.
d) Kalendarium afery „praca za seks”, (doniesienie), s. 4.

„Nasz Dziennik”

5 XII 2006
a) Czas na prokuraturę, (doniesienie), Mikołaj Wójcik, s. 4.
 
6 XII 2006
Brak 

7 XII 2006
a) Uchronić przed kompromitacją, (doniesienie), zdj. (A. Lepper, R. Giertych), Miko-

łaj Wójcik, s. 3.
b) Czym żyje Polska?, (komentarz/ironia), Jagoda Borówka, s. 16.

8 XII 2006
a) Spóźnione przeprosiny, (doniesienie), Mikołaj Wójcik, s. 7.
b) Związki przestępcze, zbrojne i cywilne, (komentarz), zdj. (Stanisław Michalkie-

wicz), Stanisław Michalkiewicz, s. 16.

9–10 XII 2006
a) Gdybanie zamiast realnej polityki, (doniesienie), zdj. (Ludwik Dorn), Mikołaj 

Wójcik, s. 1, 5.
b) Wciąż słowa przeciw słowom, (Rozmowa z Jolantą Szczypińską), zdj. (Jolanty 

Szczypińskiej), Mikołaj Wójcik, s. 5.
c) Nie czas na wybory, (komentarz), Małgorzata Goss, s. 5.

11 XII 2006
a) Cel: zniszczyć koalicję, (doniesienie), zdj. (A. Lepper), Wojciech Wybranowski, s. 1, 5.
b) To miał być zamach stanu, (rozmowa z A. Lepperem), zdj. (A. Lepper), Mikołaj 

Wójcik, s. 5.
c) Realizacja celu Michnika, (komentarz), Mikołaj Wójcik, s. 5.
d) Nowa Anastazja P.?, (komentarz), ZB, s. 5.
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12 XII 2006
a) Niech drżą media, które łżą, (doniesienie), zdj. (Adam Bielan), Mikołaj Wójcik, 

s. 5.
b) Zbadać DNA Michnika, (ironia), Oligarchiusz Rosołek, s. 16.
13 XII 2006
Brak

14 XII 2006
a) Układ w konwulsjach, (komentarz), zdj. (Zbigniew Komorowski, PSL), Julia M. Ja-

skólska, s. 10.
b) Feministyczna „wojna na górze”, (ironia), Katrzyna Makieła, s. 16.

15 XII 2006
a) Łyżwiński poza Samoobroną, (doniesienie), zdj. (S. Łyżwiński), MA, s. 2.

16–17 XII 2006
a) Oświadczenie Społecznego Niezależnego Zespołu ds. Etyki Mediów, s. 2.
b) Sprawa Anety K., (komentarz), zdj. (Jan Maria Jackowski), Jan Maria Jackowski, 

s. 20.
c) Orła wrona nie pokona, (ironia), Julia M. Jaskólska, s. 20.

18 XII 2006
a) Zachowamy pozycję w Europie, (rozmowa z J. Kaczyńskim), zdj. (J. Kaczyński), 

Mikołaj Wójcik, s. 4–5.

„Trybuna”

5 XII 2006
a) Seksobrona, (doniesienie), zdj. (A. Lepper, S. Łyżwiński), Piotr Mieśnik, s. 2.
b) Kobiety Samoobrony bronią Leppera, (wywiady z G. Wiśniowską, D. Hojarską, 

S. Lewandowską), s. 2.
c) Po prostu kryminał, (wywiad z K. Szczuką), Piotr Mieśnik, s. 2.
d) Seksafera do prokuratury, (doniesienie), Piotr Mieśnik, s. 2.

6 XII 2006
a) Wszystkie dzieci są nasze, (ironia), zdj. S. Łyżwiński, s. 2.
b) Polityka na prześcieradle, (komentarze: Małgorzata Daniszewska, J. Korwin- 

-Mikke, J. Senyszyn, P. Gadzinowski, A. Przybylska, R. Dancewicz, H. Samson), 
zdj. (A. Lepper), s. 3.
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 7 XII 2006
a) Pieprz i rządź, (komentarz), zdj. (figura kobiety), Marek Barański, s. 1.
b) Ostatnie tango w Warszawie, (ironia), zdj. (A. Lepper z posłami Samoobrony), s. 2.
8 XII 2006
a) Coraz bardziej porno, (doniesienie), JK, s. 4.
b) Wymyci, (komentarz), zdj. (Przemysław Szubertowicz), Przemysław Szuberto-

wicz, s. 11.

9–10 XII 2006
a) Rytualny kanibalizm, (ironia), zdj. (Agnieszka Wołk-Łaniewska), Agnieszka Wołk- 

-Łaniewska, s. 2.
b) Metody walki politycznej, (komentarz), zdj. (Maria Szyszkowska), Maria Szysz-

kowska, s. 12.
c) O seksie, DNA i koalicji, (ironia), Adam Budzyński, s. 12.

11 XII 2006
a) Rozporkowy zamach stanu, (doniesienie), zdj. (A. Lepper),s. 1.
b) Ręce, które sterują, (doniesienie), zdj. (J. Kaczmarek), s. 3.
c) Mazurek Leppera, (komentarz), Piotr Mieśnik, s. 3.
d) Ojciec potrzebny od zaraz, (doniesienie), JK, s. 3.

12 XII 2006
a) Łzy autentyczne, afera dęta, (rozmowa z Piotrem Tymochowiczem), zdj. (Piotr Ty-

mochowicz), Jan Zlotowicz, s. 2.
b) Magiel dymi, (doniesienie), JK, s. 3.
c) SLD: Seks-afera, czyli przykrywka, (doniesienie), s. 3.

13 XII 2006
a) Chłop żywemu nie przepuści, (ironia), zdj. (A. Lepper), s. 2.
b) Owłosione plecy Leppera, (doniesienie), JK, s. 5.

14 XII 2006
Brak 

15 XII 2006
a) Zając, (komentarz), zdj. (Przemysław Szubertowicz), Przemysław Szubertowicz, 

s. 11.

16–17 XII 2006
a) Łyżwing, (ironia), zdj. (S. Łyżwiński), s. 2.
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b) Pokrętne oceny i działania, (komentarz), zdj. (Maria Szyszkowska), Maria Szysz-
kowska, s. 11.


