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I 
Natalia Krzyżanowska 

KONGRES KOBIET POLSKICH JAKO PRZYCZYNEK 
DO DEBATY O MIEJSCU I ROLI KOBIET W SFERZE 
PUBLICZNEJ 

W dniach 20-21 czerwca 2009 r. odbył się w Warszawie Kongres Kobiet Polskich, 
którego hasło brzmiało „Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet". Dwudniowe sym-
pozjum, obejmujące wykłady, seminaria, warsztaty, pokazy oraz koncert rockowy, 
zorganizowane zostało z dużym rozmachem w Pałacu Kultury i Nauki i trzeba 
przyznać - wzbudziło wiele emocji i wywołało dyskusję, która ujawniła wiele kon-
trowersji wokół sformułowanych podczas Kongresu postulatów. Przyjmując zaś, 
że sfera publiczna ujmowana bywa jako sfera pomiędzy społeczeństwem obywa-
telskim i państwem, w której jest zagwarantowana krytyczna dyskusja publiczna 
dotycząca kwestii powszechnie uznanych za ważne1, to Kongres Kobiet - ściągając 
do Warszawy na dwa dni tak wiele kobiet, zyskując uwagę mediów oraz jasno 
formułując końcowe postulaty uczestniczek - niewątpliwie odniósł sukces, przy-
czyniając się do burzliwej dyskusji o prawach i sytuacji kobiet, stawiając je w cen-
trum dyskursu publicznego. 

Dlaczego tylko kobiet? Jakich kobiet? Jakiego wyznania? Jakiej opcji politycznej 
czy preferencji seksualnej? Młodych czy starych? Feministek, a może kogoś jesz-
cze... Pytania te narastały zwłaszcza po Kongresie, którego uczestniczkom udało 
się nagłośnić - obecne od dawna w refleksji feministycznej - postulaty: zrównania 
płacy kobiet i mężczyzn oraz wprowadzenia systemowych rozwiązań, które mia-
łyby doprowadzić do zwiększenia reprezentacji kobiet w gremiach sprawujących 

1 T. McCarthy, Introduction [w:] J. Habermas, Structural Transformation of the Public Sphere. An 
Inąuiry into a Category of Bourgeois Society, Cambridge 1999, s. XI. 
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władzę, który to postulat powszechnie jest ukryty pod słowem parytet. Jednocze-
śnie owa lista pytań szczegółowych zaczęła się pojawiać w publikacjach omawia-
jących postulaty wysunięte na Kongresie. I oto mamy nową sytuację w transfor-
mującej się od 1989 r. Polsce: wydarzenie organizowane przez różne kobiety 
zyskało tak dużą uwagę medialną, przyciągnęło tak wiele pań z całego kraju i było 
tak dobrze zorganizowane, że zdominowało na kilka dni polską sferę publiczną. 
Jednocześnie, będąc tak różnorodne, nasunęło wiele pytań, a nawet podejrzeń (kto 
tym steruje? Bo przecież wiadomo, że nie kobiety...) i wywołało ciekawą dyskusję 
toczącą się w mediach, w której uczestniczyło najczęściej grono osób niebiorących 
udziału w Kongresie. Owa ożywiona dyskusja, która już jest czymś nowym, gdyż 
dotyczy kobiet, które dotąd były cichymi bohaterkami sfery publicznej lub pełny-
mi poświęcenia sponsorkami transformacji ustrojowej, zainspirowała mnie do 
napisania nie tylko relacji z przebiegu Kongresu, ale także do podjęcia próby zre-
lacjonowania oraz ustosunkowania się do debaty, która została wywołana przez 
postulaty pokongresowe. 

Jak się dowiedziałam o Kongresie? Jako młody pracownik nauki na spotkaniu 
poznańskiego Uniwersytetu Każdego Wieku (UKW), który od niedawna działa 
przy Wyższej Szkole Bankowej. Ku niemałemu zdziwieniu inicjatorów od czterech 
lat jego popularność jest nieustająca; od dawna chciałam wziąć udział w jednym 
ze spotkań, by zobaczyć, co słuchaczy (głównie kobiety) tak przyciąga. Zostałam 
zaproszona na spotkanie, którego gośćmi miały być Henryka Bochniarz i Magda-
lena Środa, a celem ich przyjazdu było zaproszenie kobiet do wzięcia udziału 
w Kongresie. I tak mogłam zaobserwować, jak za sprawą świadomych działań or-
ganizatorek, których przykładem może być wizyta w Poznaniu, frekwencja kobiet 
podczas Kongresu (w każdym wieku, reprezentantek wielu grup zawodowych 
i spoza Warszawy) została zapewniona. Zaproszenie i informacje o Kongresie bo-
wiem zostały spopularyzowane nie tylko w środowiskach powiązanych z ruchem 
feministycznym w Polsce (różnego typu akademickie ośrodki gender studies oraz 
organizacje pozarządowe) ale także, jak w przypadku Poznania, za sprawą innych 
organizacji, platform informacyjnych, a także informacji zawartych w „Wysokich 
Obcasach". 

Porządek obrad. Kongres pod hasłem „Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 
Dwadzieścia lat transformacji 1989-2009" rozpoczął się w sobotę wykładem prof. 
Marii Janion, która została wprowadzona na forum przy akompaniamencie mu-
zyki z filmu „Gwiezdne wojny". Swój wykład, krótki, lecz wymowny, zatytułowany 
„Solidarność - wielki zbiorowy obowiązek kobiet", zaczęła od konstatacji, że 
„w wolnej Polsce kobieta miała być »istotą rodzinną«, która zamiast polityką po-
winna zajmować się domem (...) (tak, że narastało w Niej dojmujące przekonanie, 
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że) demokracja w Polsce jest rodzaju męskiego"2. W swym wystąpieniu, Janion 
sięgnęła po zdanie, które zostało pominięte w podziemnej publikacji materiałów 
z wystąpień podczas Kongresu Kultury Polskiej w 1981 r. i do kobiet zebranych na 
Kongresie skierowała słowa zachęty (ale i przestrogi) sprzed lat: „ogromny ruch 
emocjonalny musi być teraz przekształcony w ruch intelektualny"3. Bo, jak uczy 
przykład zrywu solidarnościowego, możliwe jest, że „wzniosłe pojednanie dawno 
się skończy, a ruch intelektualny wciąż nie będzie mógł się zacząć". Stąd, jak argu-
mentowała, „niewątpliwie potrzebna jest nam nowoczesna polityka równoupraw-
nienia płci i parytety jako jej narzędzie. Ale dopełnieniem transformacji ustrojowej 
musi być także transformacja symboliczna. Ten kulturowy wysiłek wciąż mamy 
przed sobą"4. 

Następnie odbyły się dwa panele plenarne. W pierwszym udział wzięły kobiety, 
które przez ostatnie 20 lat brały czynny udział w sferze publicznej i mówiły, co dla 
nich było w tym czasie najważniejsze, najbardziej motywujące do działań, co prze-
szkadzało i co wciąż jeszcze do zrobienia. W tym panelu udział wzięły kobiety, 
których aktywność skupia się w różnych dziedzinach: od siostry Małgorzaty 
Chmielewskiej i Janiny Ochojskiej, które przypominały o ludziach potrzebujących 
i o tym, że zwłaszcza kobiety mają wrażliwość i poświęcenie niezbędne do niesie-
nia im pomocy zarówno, w Polsce, jak i poza jej granicami, przez Izabellę Cywiń-
ską, Olgę Krzyżanowska, Barbarę Labudę, Małgorzatę Niezabitowską, Lenę Kolar-
ską-Bobińską, po Hannę Gronkiewicz-Waltz, występującą nie tylko w roli 
urzędującej Prezydent Warszawy, ale także jako kandydatki w wyborach prezy-
denckich (1995), której start w tej kampanii nie należał do sukcesów. W drugim 
panelu zaplanowane zostało wystąpienie trzech Prezydentowych. W istocie wystą-
pienie miały Maria Kaczyńska i Jolanta Kwaśniewska, gdyż Danuta Wałęsa, która 
choć przyjęła zaproszenie, z powodów zdrowotnych nie mogła zjawić się w War-
szawie. Dalsza część dnia upłynęła na obradach w 10 panelach równoległych, ma-
jących miejsce w różnych salach Pałacu Kultury i Nauki, do których uczestniczki 
Kongresu trafiały z wydatną pomocą wolontariuszek. Dziesięć paneli równole-
głych, w tym jeden anglojęzyczny, poświęconych było wielu dziedzinom, m.in. 
„Kobietom na rynku pracy" (prowadząca J. Fedak), „Kobietom w samorządach" 
(prowadząca J. Regulska), „Kobietom w biznesie" (M. Starczewska-rzysztoszek), 
„Kobietom w sporcie" (prowadząca M. Podrecka). W związku z tym, że przy elek-

2 Tekst przemówienia M. Janion pt.: Solidarność - wielki zbiorowy obowiązek kobiet zamiesz-
czony został na http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Janion-Solidarnosc-wielki-zbiorowy-
obowiązek-kobiet/menu-id-197.html. 

3 Ibidem 
4 Ibidem. 

http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Janion-Solidarnosc-wielki-zbiorowy-
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tronicznej rejestracji uczestników należało zadeklarować udział w poszczególnych 
panelach, sale były poprzydzielane w zależności od przewidywanej liczby zainte-
resowanych obradami w poszczególnych panelach. Jako najciekawsze jawiły mi się 
panele poświęcone „Wizerunkom kobiet w mediach i kulturze masowej - pomoc 
czy przeszkoda w aktywizacji publicznej i zawodowej kobiet" (prowadzenie B. 
Łaciak) oraz „Kobiety w nauce - godzenie kariery naukowej z rolą rodzicielską" 
(prowadzenie B. Kudrycka), w których udało mi się wziąć udział. 

Muszę przyznać, że pierwszy z wymienionych paneli był swego rodzaju rozcza-
rowaniem. Był „przegadany", a niektóre z biorących udział panelistek chyba pomy-
liły formuły: wieczorku autorskiego, podczas którego można bajać o sobie, a słu 
chacze, którzy po to przybyli czują się ukontentowani z próbą rozważań i dyskusji 
wokół problemów związanych z przekazem mediów w kontekście aktywizacji za-
wodowej kobiet. W panelu, który, niestety, zawężał tematykę mediów i kultury 
masowej jedynie do seriali i rozrywki telewizyjnej, udział wzięły m.in. N. Teren-
tiew i A. Młynarska, jednak dyskusje zdominowały - i stały się poniekąd rozcza-
rowaniem - głosy O. Lipińskiej i I. Łepkowskiej. Pomimo tego, że krytyczna dys-
kusja była możliwa m.in. za sprawą udziału B. Łaciak, która od lat próbuje 
poznawczo odnieść się do stereotypów płci zawartych w przekazach medialnych, 
tak się nie stało i był to grupowy show kobiet związanych z mediami, otoczonych 
ogromną liczbą wdzięcznych fanek... A szkoda. 

Zmęczona trochę co i rusz wybuchającymi brawami i aplauzem owych „fanek" 
postanowiłam przenieść się do panelu poświęconego „Kobietom w nauce - godze-
nie kariery zawodowej z rolą rodzicielską". Wydawało mi się, że panel prowadzony 
przez minister nauki i szkolnictwa wyższego B. Kudrycką może mieć w sobie wa-
lor bardzo praktyczny, a owoce dyskusji i ewentualne postulaty sformułowane za 
sprawą obecności Pani Minister przerodzić się mogą w pewne rozwiązania nie 
tyle promujące kobiety, lecz ułatwiające, pod wpływem wniosków z dyskusji, kon-
kurowanie kobiet w obszarze nauki. Wystąpienia podczas panelu miały: M. Fikus, 
M. Miączyńska, E. Oleksy, H. Rusek. Mówiły o problemach - które wstępnie na-
kreśliła już M. Janion w wykładzie otwierającym Kongres - związanych z oceną 
merytoryczną kobiet, ale też o stworzeniu możliwości złagodzenia reżimów cza-
sowych przewidzianych na uzyskanie stopni naukowych, które dla kobiet odpo 
wiedzialnych w polskim społeczeństwie za prowadzenie domu i sprawowanie 
opieki nad dziećmi - ich pensja uniemożliwia najczęściej szukanie odpłatnej po-
mocy - są szczególnie trudne. Pojawiały się także postulaty bibliotek cyfrowych 
oraz e-learningu jako form pracy naukowej szczególnie pomocnej kobietom, któ-
re jakiś czas po urodzeniu dzieci muszą pozostać w domu - z zaznaczeniem, że 
takie formy sprzyjałyby też studentkom mającym dzieci. Pojawiał się także w dys-
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kusji postulat tworzenia przy uczelniach miejsc opieki czasowej nad dziećmi stu-
dentek i wykładowczyń/wykładowców. Zwracano uwagę, że jest to istotne dla 
pierwszych z wymienionych, gdyż zajęcia dydaktyczne planowane są również w go-
dzinach, gdy żłobki i przedszkola są już nieczynne. Przy wsparciu tego projektu 
przez Ministerstwo można by wygospodarować środki na tego typu rozwiązania, 
także przy jakimś udziale w kosztach rodziców. Jest to potrzebne po to, by nie wy-
magać od naukowczyń wyboru „albo praca, albo rodzina", który jest swego rodzaju 
utrudnieniem, a jednocześnie formą dyskryminacji, gdyż mężczyźni pracujący 
w nauce nie muszą go dokonywać. 

Wszystkie panelistki w swoich wystąpieniach zwracały uwagę na potrzebę bu-
dowania autorytetu kobiet, które w nauce traktowane są jako goście, co związane 
jest zapewne z relatywnie krótkim - w porównaniu z mężczyznami - okresem 
czasu obecności kobiet w świecie akademickim. Profesor M. Fikus, od lat popula-
ryzatorka nauk matematyczno-przyrodniczych, zwracała uwagę, że istnieje zdro-
worozsądkowe przekonanie, że dziewczynki „nie nadają się" do matematyki, chemii 
czy fizyki, a przekonanie to wpajane już od szkoły podstawowej owocuje małą 
obecnością kobiet w szeregach studentek tychże kierunków, a następnie jeszcze 
mniejszą reprezentacją kobiet w szeregach badaczy w obszarze zmatematyzowa-
nego przyrodoznawstwa. W ten sposób dyskusja i uwaga obradujących została 
skupiona na tychże dziedzinach, które zostały utożsamione z całą nauką, co wyda-
je się o tyle niesłuszne, że te same mechanizmy przeszkadzają kobietom robić ka-
rierę w naukach przyrodniczych, co humanistycznych, jak i społecznych (w dys-
kusji zwrócono na to uwagę). Jednym z takich mechanizmów odsiewania stanowi 
dostęp do stypendiów, gdzie wagi nabierają kwestie prywatne: jak kobieta z dzieć-
mi ma z nich skorzystać oraz kwestie związane z wiekiem (wiele programów prze-
znaczonych jest do osób młodych - do 35 lat) - obowiązujące zapisy sprawiają, że 
kobiety, które zajmując się domem i dziećmi, wolniej uzyskują stopnie naukowe, 
legitymują się często mniejszym dorobkiem niż mężczyźni. Dyskusja z udziałem 
wielu naukowczyń z różnych uczelni nie doczekała się jednak, jak się wydaje, ze 
strony Pani Minister zrozumienia, bo nieomal trzygodzinne obrady zostały pod-
sumowane enigmatycznym stwierdzeniem, że „zdolne kobiety zawsze sobie dadzą 
radę i... nie przeszkodzi im w tym nawet zdolny mężczyzna". Kłopot jednak pole-
ga na tym, że temu właśnie trudnemu dawaniu sobie rady kobiet w nauce, ale też 
podkreślaniu, że to nie mężczyźni są winni owym trudnościom, lecz niedostoso-
wane rozwiązania systemowe były poświęcone wszystkie głosy w dyskusji... 

Wieczorem odbyły się koncert Kory Jackowskiej i kolacja, która była jeszcze 
jedną okazją do rozmów i wymiany poglądów. Taką okazją było też to, co organi-
zatorki nazwały „Hyde Parkiem", trwającym przez cały Kongres w Sali Marmuro-
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wej. Tam miała miejsce promocja usług (bank, hotele, Spa, pola golfowe), wydaw-
nictw (np. Wydawnictwa WAB) i idei politycznych (Partia Zielonych, Partia 
Kobiet), ale też porady z zakresu kosmetyki i mody. Można powiedzieć, że ów 
melanż dał początek swego rodzaju krytyce, że także podczas Kongresu Kobiet 
potraktowano je jako tradycyjnie skoncentrowane na modzie i urodzie, a nie na 
ważnych kwestiach5. 

Drugi dzień Kongresu rozpoczęły obrady panelowe, następnie miała miejsce 
próba podsumowania obrad i sformułowania postulatów końcowych. Spośród 
dziewięciu paneli (m.in.: „Zdrowie kobiet", prowadzonych przez E. Zielińską 
i W. Nowicką, „Kobiety, szkoła, stereotypy - czy szkoła przygotowuje dziewczęta 
do aktywności zawodowej i obywatelskiej", prowadzonego przez M. Środę) wybra-
łam „Kobiety w kulturze", prowadzony przez K. Szczukę, oraz „Kobiety i społe-
czeństwo obywatelskie - aktywizacja społeczna i publiczna kobiet", prowadzony 
przez J. Kurczewską. W panelu i dyskusji poświęconej problemom, na jakie napo-
tykają twórczynie kultury, udział wzięły: I. Cywińska, A. Holland, M. Gretkowska 
i A. Arnold. Zwracano uwagę nie tylko na problemy z finansowaniem działań 
twórczych czy instytucji kultury, ale też na zanikanie nawyku kontaktu społeczeń-
stwa ze sztuką, która staje się „kwiatkiem do kożucha" (wyrażenie M. Gretkow-
skiej). Zwracano uwagę także na trudności związane z obecnością kobiet/twórczyń 
w kulturze, która związana jest z koniecznością wynalezienia języka - ów dopiero 
wynajdowany kobiecy język pozwalałby przejrzeć się odbiorczyni w zwierciadle 
sztuki i ujrzeć siebie i swoje przeżycia w niezafałszowanym odbiciu. Strach przed 
wyrażaniem/podkreślaniem kobiecości i zepchnięciem w izolowany rejon „litera-
tury kobiecej" (zwanej bardziej dosadnie: menstruacyjną) czy organizacji kobiecej' 
sprawia, że kwestie związane z płcią pojawiają się sporadycznie zarówno w sferze 
publicznej, jak i sztuce. Wystąpienie M. Gretkowskiej zakończyło się pytaniem 
nawiązującym do etosu solidarnościowego, z którego kobiety bywają wyłączane: 
dlaczego - jeśli mamy w kulturze polskiej topos Człowieka z marmuru oraz Czło-
wieka z żelaza - kobieta w Polsce ma być kobietą ze strachu? 

Głos w dyskusji zabrały również Xymena Zaniewska oraz Beata Stasińska (sze-
fowa Wydawnictwa WAB), które zwracały uwagę na nowy rodzaj wykluczenia 
związany ze stratyfikacją społeczną, którym jest wykluczenie z kultury oraz wtór-
ny analfabetyzm, które ujmowane były przez panelistki jako owoce braku polityki 
kulturalnej poszczególnych rządów oraz traktowanie przez nie kultury jako zbyt 

5 Taki zarzut pobrzmiewa także w tekście R. Berent-Mieszczanowicz, Gdy emocje już opadły, 
jupiterów światła zgasły - relacja krytyczna z Kongresu Kobiet, http://www.oska.org.pl/pl/artykuly/ 
artykul/242,242.html czy w opublikowanym na łamach „Gazety Wyborczej" artykułu A. Mrozik, 
P. Szumlewicza, Kongres Kobiet: stracona szansa. 

http://www.oska.org.pl/pl/artykuly/
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kosztownej dla transformującej się Polski. Całość - moderowaną sprawnie przez 
K. Szczukę - zakończono sformułowaniem postulatów, wśród których znalazły się: 
a) reforma nauczania początkowego w kierunku wpajania umiejętności rozumie-
nia kultury i kontaktu z dziełami sztuki, b) wprowadzenie lekcji bibliotecznych, 
mających umożliwić kontakt z książką, c) tworzenie i wspieranie już istniejących 
bibliotek szkolnych i lokalnych jako odpowiedzialnych, zwłaszcza na prowincji, za 
ożywianie i podtrzymywanie kontaktu społeczności lokalnej z kulturą. 

W panelu „Kobiety i społeczeństwo obywatelskie - aktywizacja społeczna i pu-
bliczna kobiet" brało udział mniej uczestniczek, ale odniosłam wrażenie, że w więk-
szości zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych jako obszaru, 
który wykształcił się dopiero po 1989 r. i w którym kobiety znalazły przestrzeń 
samorealizacji. Zwracano uwagę, że działalności kobiet na szczeblu lokalnym 
sprzyja to, co nazywa się kapitałem społecznym, którym kobiety zazwyczaj dyspo-
nują. Wskazując na wielość lokalnego zaangażowania kobiet i traktując je jako 
zasób, wymieniano się doświadczeniami płynącymi z działalności w różnych re-
gionach Polski. Jednocześnie dzięki obecności przedstawicielek zarówno organi-
zacji pozarządowych, jak i urzędniczek magistratów próbowano znaleźć najlepsze 
rozwiązania oraz przezwyciężyć przeszkody proceduralne i (często) komunikacyj-
ne w celu uproszczenia procedur i polepszenia efektywności podejmowanych dzia-
łań. W dyskusji zwłaszcza ustawa o organizacjach pożytku społecznego i wolonta-
riacie z 2004 r. wskazywana była jako przyczyna zniechęcenia i nadmiernego 
zbiurokratyzowania utrudniającego działania. Uczestniczki dyskusji wymieniały 
się doświadczeniami, jak radzić sobie z problemami oraz skąd uzyskać pomoc 
(wskazywana była np. firma doradzająca jedynie organizacjom pozarządowym 
Duende) oraz jak zachęcać ludzi do stowarzyszania się i aktywności na szczeblu 
lokalnym. 

Następnie miał miejsce panel plenarny zatytułowany „Polska dla kobiet! Nasze 
wizje i postulaty", podczas którego próbowano podsumować poszczególne panele, 
nakreślić nowe przestrzenie problemowe i sposoby działania kobiet oraz sformu-
łować końcowe postulaty, tak by nie zmarnować energii wyzwolonej podczas Kon-
gresu Kobiet. H. Bochniarz poza podziękowaniami dla wszystkich, którzy pomogli 
w organizacji, zwracała uwagę na zjawisko globalizacji, które ma wielkie znaczenie 
także na popularyzacje idei (jak feminizm6), ale też i na zwiększające się obszary 
odpowiedzialności (na co zwracała uwagę J. Ochojska), J. Regulska mówiła o po-
trzebie demarginalizacji grup dotąd wykluczonych oraz wskazywała, że udział 

6 Zob. o problemach związanych z tworzeniem „lokalnych idiomów" w oparciu o globalne idee 
E. Matynia, Demokracja performatywna.Wrochw 2008. 
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kobiet we władzy lokalnej zależy także od decentralizacji władzy państwowej. 
W panelu tym zabierały również głos D. Huebner - była Komisarz Unii Europej-
skiej ds. Rozwoju Regionów oraz europosłanka, której udało się zyskać ogromne 
poparcie w tegorocznych wyborach, Sonia Wędrychowicz-Horbatowska - wice-
prezeska Banku Pekao SA, profesor M. Fikus, T. Kamieńska - prezeska Pomorskiej 
Strefy Biznesu oraz mówiąca na końcu A. Graff, której wystąpienie zabrzmiało się 
szczególnie wymownie. 

W swoim wystąpieniu „Urealnić kobiety" A. Graff próbowała przede wszystkim 
wyznaczyć pokongresowe cele kobiet, do których zaliczyła trening w kobiecej jed-
ności, nawiązując nie tylko do etosu solidarnościowego, ale też - krytycznie - do 
funkcjonującej od lat w myśli feministycznej idei siostrzaństwa (hasło: sisterhood 
is not so powerful!). Idea ta krytykowana bywa nie tylko z racji pewnej tendencji 
zacierania/niedoceniania różnic, ale także dlatego, że przywołuje w sferze poza-
domowej relacje panujące w rodzinie, w której więzi przesiąknięte wartościami 
patriarchalnymi są często źródłem podległości czy wykorzystywania kobiety. Pod-
kreśliła, że doświadczane przez uczestniczki poczucie wspólnoty jest bardzo przy-
jemne, lecz zdecydowanie niewystarczające, bo na Kongresie toposem prześwie-
tlającym to, co się dzieje, jest sukces, w szczególności sukcesy i dokonania kobiet, 
które przemawiały: myślicielki, polityczki, kobiety biznesu, twórczynie i aktywist-
ki organizacji pozarządowych. By nie zafałszować obrazu sytuacji kobiet w Polsce, 
musimy pamiętać o tych kobietach, których transformacja kosztowała wiele (utra-
tę pracy, ubóstwo, problemy rodzinne), stąd A. Graff w swym wystąpieniu poświę-
ciła wiele uwagi obowiązkowi solidarności i odpowiedzialności za i z tymi kobie-
tami. Zamiast więc o siostrzanej jedności kobiet ponad podziałami mówmy raczej 
o kobiecej solidarności7. Podkreślała też, że nie dokonamy zmian, których ocze-
kują kobiety bez udziału mężczyzn, bez ich wsparcia i zrozumienia, że równość 
płci im się również opłaci8, co sytuuje jej wystąpienie w bogatej tradycji myśli li-
beralnego feminizmu9. Żywym dowodem na możliwość realizacji takich postula-

7 A. Graff, Urealnić kobiet, pobrane z http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Graff-Urealnic-
kobiety/menu-id-197.html. 

8 Jakie argumenty wysuwają liberalne feministki i feminiści na rzecz równouprawnienia? Uwa-
żają, że zwiększony udział kobiet we władzy sprawi, że - być może - zmienią się priorytety polityki 
- jak ujęła to M. Środa, mniej troski o Euro 2012 i afery związane z polską piłką nożna, a więcej 
przedszkoli. Być może ostrożniej też będziemy angażować się w konflikty zbrojne. Jednocześnie męż-
czyźni - wolniejsi od ciążącej na nich presji (zob. S. Zagórski, Depresja supermena, rozmowa z D. Ga-
lasińskim, „Charaktery" 2008,9 (140), lub Z. Melosik, Kryzys męskości, Poznań 2002) - rozszerzyć 
będą mogli swe doświadczenia o to, co dotąd kulturowo nie było ich domeną, czyli nawiążą i pogłębią 
więzi z dziećmi, np. za sprawą postulowanych przez feministki i feministów urlopów ojcowskich. 

9 Nawiązując do myśli takich autorek, jak B. Friedan, The Feminine Mystiąue, London 1992 czy 
N. Wolf, Fire with Fire. The new Female Power and How It Will Change the 21st Century, London 1993 

http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Graff-Urealnic-
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tów był obecny na sali W. Osiatyński, jeden z inicjatorów manifestu feministów 
(ukazał się na łamach „Gazety Wyborczej" 20.06.2009, później zamieszczono go 
5.07.2009 na łamach „Krytyki Politycznej"). Osiatyński był reprezentantem pewnej 
możliwej otwartości na idee feministyczne, do której od lat zdolne były umysły 
światłych mężczyzn, do których należał nie tylko J.S. Mili (Poddaństwo kobiet, 
Kraków 1995), ale także H. Fawcett, R. Pankhurst czy Ch. Dilke10, a na polskim 
gruncie: W. Koszutski (O potrzebie praw politycznych dla kobiet, 1908) czy L. Petra-
życki (O prawa kobiet, 1909). Na końcu Graff wskazała na polityczność kwestii 
kobiet, pojawiającej się i dyskutowanej podczas wielu paneli11, która jednocześnie 
bywa instrumentalnie traktowana przez wielu polityków. Kwestie polityczności 
spraw kobiet łączą się z prawami człowieka, zaś w czasie konfliktów, narastania 
nacjonalizmów (często wzmacnianych poprzez relacje z religią), problemy płci i jej 
kontroli nabierają jeszcze większego znaczenia. 

Ostatnia zabrała głos M. Środa, która zwracała uwagę na pewną „retorykę kry-
zysu", nasilającą się zwłaszcza w przekazach medialnych. Oprócz bowiem global-
nego kryzysu ekonomicznego w Polsce retoryką kryzysu posługują się w mediach 
rządzący od lat. Wtedy to, podczas wielu naszych lokalnych i polskich „kryzysów" 
(ekonomicznych i politycznych), na które nakładają się inne kryzysy (rodziny, 
mężczyzn, wiary, demokracji, wartości), na których tle postulaty kobiet jawią się 

wystąpienie Graffbyło wyraźnym odniesieniem do feminizmu liberalnego, będącego nie tyle prostą 
kalką pomysłów o amerykańskiej etymologii, lecz właśnie próbą wynalezienia i jak najjaśniejszego 
sformułowania idiomu lokalnego globalnej idei, czyli sformułowaniem tego, czym jest polski femi-
nizm. Zob. o procesie tworzenia 'lokalnych idiomów', czyli kształtowania się lokalnych odmian fe-
minizmu E. Matynia, Demokracja performatywna. 

10 Zob. O. Banks, Becoming a Feminist. The Social Origins of'First Wave' Feministn, Prentice Hall, 
1986, s. 170-171. Można bez trudu zauważyć, że wymienieni byli otoczeni równie znamienitymi 
kobietami - Harriet Taylor Mili, Millicent Garrett Fawcett czy Sylvią, Emmeline i Christabel Pan-
khurst. Należy jednak zaznaczyć, że udział mężczyzn w pierwszym ruchu kobiet, w którym domino-
wał femiznim liberalny, jest zdecydowanie największy spośród Trzech Fal feminizmu. Banks 
w swojej książce bada, kto brał udział w ruchu feministycznym, analizując 98 feministek i 18 męż-
czyzn feministów (Becoming a Feminist....s. 106-127). 

11 Spór o konieczność zwiększonego udziału kobiet w polityce pojawił się m.in. w panelu „Ko-
biety i społeczeństwo obywatelskie - aktywizacja społeczna i publiczna kobiet". Jedna z uczestniczek 
w dyskusji powiedziała, że jej polityka nie interesuje, ona jedynie chce, aby w jej miejscowości żyło 
się ludziom lepiej, w czym pomóc mają inicjatywy społeczności lokalnej, w których aktywnie bierze 
udział. Na co inna uczestniczka, odnosząc się w dyskusji do tego stanowiska, zwróciła jej uwagę, że 
polityka to nie jest jedynie to, co pokazuje nam telewizja i co jest odległe od codziennej praktyki, bo 
„polityka jest w każdej kromce chleba, który codziennie spożywamy" - jest tam pod postacią choć-
by podatków, które płacimy, czy dopłat i polityki rolnej. Efektem polityki właśnie jest też budżet 
państwa, w którym bardzo często nieuwzględnione czy niedofinansowane zostają sfery najważniejsze 
dla kobiet. Stąd mówienie, że kobiety się do polityki (przez duże P) nie nadają i się nią nie interesu-
ją, jest pewnym przeoczeniem, ale i źródłem politycznej bezradności kobiet, z której Polki dopiero 
się wydobywają - czego przykładem może być Kongres Kobiet. 
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zwykle jako zbyt mało ważne i - pomimo deklarowanych przez mocodawców 
dobrych chęci - rozpływają się w walce toczonej z innymi kryzysowymi kwestia-
mi. Stąd nowa taktyka w celu wyegzekwowania postulowanych w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat potrzeb kobiet i proponowanych przez aktywistki kobiece12 roz-
wiązań, którą jest profesjonalne zorganizowane, wielorakie wydarzenie (także 
medialne), czyli Kongres Kobiet, w którym udział wzięło około 3500 kobiet z ca-
łego kraju. To, że ową retorykę kryzysu można i trzeba przezwyciężać oraz nie-
zbędną do tego determinację zdaje się personifikować osoba pani Henryki Krzy-
wonos-Strycharskiej13, która została wybrana Kobietą Dwudziestolecia przemian 
Polski po 1989 r. 

Czyj Kongres? „Kobiet polskich czy feministek, masonek, lesbijek?" pytała na 
plakacie trzymanym przed wejściem do Sali Kongresowej, w której odbywały się 
wykłady plenarne, a także przerwy kawowe i spotkania w kuluarach, kobieta pró-
bująca protestować przeciw temu, co - jak jej się wydawało - działo się wewnątrz. 
Kongres zaś, co zaznaczyła Magdalena Środa14, był swego rodzaju hołdem i kon-
tynuacją poprzednich Kongresów Kobiet. Pierwszy odbył się w całkowitej konspi-
racji w 1891 r„ a przyczynkiem do jego zorganizowania było 20-lecie pracy twór-
czej E. Orzeszkowej, kolejny miał miejsce w 1907 r., a ostatni miał miejsce w czasie 
tworzenia się wolnej Polski, w 1917 r., a jego celem było sformułowanie postulatów, 
z którymi delegacja kobiet udała się do marszałka Józefa Piłsudskiego. I to w efek-
cie ich poczynań Polki otrzymały prawa wyborcze, a - jak powiedziała Środa - „nie 
wiem czy tamte kobiety nazywały się feministkami, ale były świadome sytuacji 
kobiet". Stąd „chwała feministkom"15. Kim jest feministka? Jak powiada Janion: 
„feminizm (...) to próba zrozumienia mechanizmów, które podtrzymują nierów-

1 ? Mówiąc o aktywistkach kobiecych, nie zawężam tego określenia jedynie do działaczek orga-
nizacji feministycznych, mam na myśli także te, których działalność nakierowana jest na: pomoc 
dzieciom, zmiany w edukacji, pomoc ubogim, poprawę zdrowia kobiet oraz przestrzeganie ich praw 
reprodukcyjnych, do których oprócz kwestii prawa do aborcji zalicza się także dostęp do środków 
antykoncepcyjnych, do metod wspomagających płodność (czyli np. zapłodnień in vitro) czy dobrej 
jakości opieki zdrowotnej. 

13 Jedna z legendarnych członkiń strajku w stoczni, kojarzona jednoznacznie z etosem solidar-
nościowym, która pomimo swego wkładu w budowanie związku nie znalazła się - jak większość 
działaczek - w szeregach sprawujących władzę po 1989 r. Potem zaś prowadząc rodzinny dom dziec-
ka, można powiedzieć, że zaznała wszelkich przeciwności, z jakimi w Polsce musi się mierzyć kobie-
ta na wielu polach (zawodowym, ekonomicznym, instytucjonalnym), zachowując optymizm. Zob. 
„Wysokie Obcasy", 21.05.2009 oraz 21.06.2009. 

14 Przemówienie M. Środy, http://www.vimeo.com/5309206 (dostępne 13.08.2009). 
1 5 Ibidem. 

http://www.vimeo.com/5309206
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ny układ sił"16. Silnie podkreślane wątki feministyczne i znaczenie idei i poczynań 
feministycznych dla poprawy sytuacji kobiet były nie tylko przez M. Janion w wy-
kładzie inauguracyjnym, ale też przez M. Środę oraz w wystąpieniu A. Graff. 

Rozglądając się po twarzach i rozmawiając z napotkanymi podczas przerw ka-
wowych uczestniczkami Kongresu, wydawało mi się, że są one nie tylko w różnym 
wieku, reprezentują różne profesje, ale i światopoglądy - a to dawało niesamowite 
wrażenie jedności i siły, ale też, jak się okazało z dysput po kongresowych, zrodzi-
ło wiele problemów. 

Jak się okazało, Kongres Kobiet zyskał bowiem uwagę mediów, wprowadzając 
tematykę poruszaną w postulatach w samo centrum dyskursów publicznych, a po-
stulowane podczas obrad ograniczenie listy celów do kilku propozycji zostało 
wcielone w życie i - na podstawie głosów oddawanych przez uczestniczki Kongre-
su - zawężone do najważniejszych. 

Ogromną wagę dla wymowy Kongresu zdaje się mieć osoba H. Krzywonos-
- Strych arskiej, wyróżnionej tytułem Polki Dwudziestolecia, legendarnej tramwa-
jarki, która zyskała wiele szacunku swą działalnością opozycyjną, a jeszcze więcej 
swą zdystansowaną postawą i ciężką pracą po 1989 r. na rzecz pomocy dzieciom. 
To ona odczytała na zakończenie dwudniowego Kongresu Kobiet Polskich główrne 
postulaty: wprowadzenie parytetu na listach wyborczych połączonego z tzw. zasa-
dą suwakową (zwaną we Francji chabada - od znanej piosenki z filmu Kobieta 
i mężczyzna) oraz powołanie niezależnego, wybieranego przez Sejm, Rzecznika ds. 
Kobiet. 

Osoba Polki Dwudziestolecia jest doskonale wybrana i uosabia cele organiza-
torek Kongresu Kobiet, jakim jest skupienie uwagi na postulatach emancypacyj-
nych kobiet, zaś jej życiorys łączy w sobie kwestie problematyczne dotąd dla pol-
skiego ruchu feministycznego. 

H. Krzywonos-Strycharska odegrała ważną rolę w opozycji solidarnościowej, 
była bardzo poszkodowana (pobicie i utrata ciąży), zaś po 1989 r. stworzyła dom 
dla 12 (!) dzieciaków, nie jest z „Warszawki", ale jednocześnie - o czym była mowa 
w laudacji - ma posłuch wśród polityków, którzy legitymują się solidarnościowym 
rodowodem. Nie legitymując się wyższym wykształceniem i prowadząc codzienną 
walkę o byt w niełatwej wolnorynkowej rzeczywistości, wie dokładnie, jak ciężko 
być współcześnie matką Polką. Krzywonos-Strycharska wraz z mężem „nie byli 
beneficjentami ustrojowych przemian. Z trudem wiązali koniec z końcem. Nigdy 
jednak nie popadli ani w antykomunistyczny obłęd, ani w narodowo-klerykalne 

16 http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Janion-Solidarnosc-wielki-zbiorowy-obowiazek-
kobiet/menu-id-197.html. 

http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Janion-Solidarnosc-wielki-zbiorowy-obowiazek-
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kombatanctwo"17. Ważność roli męża i ojca wspierającego działania Krzywonos-
-Strycharskiej podkreślana jest przez nią w wywiadach, ale też zaznaczona została 
w laudacji - co wpisuje się w profil liberalnego feminizmu. Jednocześnie, choć nie 
jest najmłodsza - a wszak polski feminizm najczęściej ma sojuszniczki wśród mło-
dych kobiet z wyższym wykształceniem, np. studentek - nie waha się działać i jest 
dość radykalna w realizacji tego, co uważa za słuszne (przykładem może być jej 
obecność wraz z rodziną podczas protestu pielęgniarek w tzw. białym miasteczku). 
Stąd laudacja kończyła się pełnym nadziei stwierdzeniem, że choć „Bogini Wolno-
ści, żeński symbol rewolucji, rzadko się budzi i też nieczęsto zwycięża. Ale... skoro 
Henia Krzywonos odchowała już dzieci, dorobiła się wnuków, przekazała rodzinny 
dom dziecka jednej z córek i twierdzi, że naprawdę przeszła na emeryturę, może 
odsłoni wkrótce przed światem swoje ukryte na co dzień potężne oblicze i dzięki 
jej wezwaniu Polki sięgną po równe z mężczyznami pensje i połowę władzy? W ten 
sposób wreszcie ukończą dzieło zakładania w Polsce demokracji"18. 

Zgłaszając się internetowo na Kongres, każda uczestniczka zostawiła swój 
e-mail i tak stworzył się pewien kapitał społeczny19 kobiet rozsianych po kraju, z 
którymi kontakt jest możliwy natychmiast i bez zbędnych kosztów, a które niosą 
idee i przekonują nieprzekonanych do pomysłów sformułowanych w formie postu-
latów podczas Kongresu. Zdarzają się także lokalne wersje Kongresu: np. Lubuski 
Kongres Kobiet organizowany w październiku w Zielonej Górze20. By jednak dać 
przyczynek do owych dyskusji, należy zaistnieć w mediach, i to organizatorkom 
się udało. Nie pamiętam, by - poza coroczną Manifą, której większość organiza-
torek zaangażowana była także w organizację Kongresu - jakiekolwiek wydarzenia 
o walorze emancypacyjno-feministycznym, odbiły się podobnym echem medial-

17 Laudacja dla Henryki Krzywonos wygłoszona przez Krystynę Jandę na Kongresie Kobiet 
w Warszawie 21 czerwca 2009 roku, http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Szczuka-Kobieta-dwu-
dziestolecia/menu-id-197.html 

18 Ibidem. 
19 Kapitał społeczny Francis Fukuyama definiuje jako „umiejętność współpracy międzyludzkiej 

w obrębie grup i organizacji w celu realizacji wspólnych interesów" (F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał 
społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa, 1997, s. 20), zaś Bourdieu łączył go bezpośrednio z wła-
dzą i powiada, że „kapitał społeczny jest sumą zasobów aktualnych i potencjalnych, które należą się 
jednostce lub grupie z tytułu posiadania trwałej, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanej sieci re-
lacji, znajomości, uznania wzajemnego. To znaczy jest sumą kapitałów i władzy, które sieć taka może 
zmobilizować". Zob. P. Bourdieu, Zaproszenia do socjologii refleksyjnej .Warszawa 200 l,s. 105.0 zna-
czeniu komunikacji dla kapitału społecznego zob. N. Krzyżanowska, Komunikacja jako warunek 
kapitału społecznego [w:] Kapitał społeczny. Aspekty teoretyczne i praktyczne, H. Januszek (red.), Po-
znań 2004. 

2 0 Podaję za http://www.gazetalubuska.pł/apps/pbcs.dll/articłe?AID=/20090729/POWIAT16 
/683S45994. 

http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Szczuka-Kobieta-dwu-
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nym: ani hermetyczne konferencje naukowe, ani corocznie organizowane przez 
Ośkę Letnie Szkoły Feminizmu czy Ulice Siostrzane. 

Na Kongresie ktoś, kto zajmuje się feminizmem, mógł odnaleźć znane już spo-
soby argumentacji na tematy, którymi od lat zajmowano się w specjalistycznych 
debatach feministycznych - o których jednak nikt spoza środowiska nie słyszał 
i które niczego nie zmieniały. Tym razem podano je w nowej formie, która, jak się 
zdaje, lepiej sprawdza się we współczesnej sferze publicznej. 

Najbardziej słyszalne głosy w dyskusji o Kongresie wplatają się w najważniejsze 
wątki polskiego dyskursu politycznego: walki na prawicy między PiS i PO oraz 
próbami odbudowy programu i przepracowania etosu osłabionej obecnie polskiej 
lewicy. Należy podkreślić, że trudność w dialogu feministek z polską prawicą po-
lega na tym, że - jak się wydaje - partie różnią się poglądami na sferę gospodarki 
czy w kwestii roli państwa, lecz w sferze obyczajowej charakteryzują się podobnym 
konserwatyzmem. Jednocześnie - w obawie przed utratą poparcia na rzecz prawi-
cowego konkurenta - w wielu kwestiach trwają w strachu przed reakcją Kościoła 
czy urażeniem episkopatu, na wszelki wypadek odmawiając jakiegokolwiek dialo-
gu ze środowiskami feministycznymi. Warto zauważyć, że - być może - jest to 
groźba wyobrażona, gdyż doszło do spotkania przedstawicielek biura Kongresu 
Kobiet Polskich z abp K. Nyczem, który był kolejną osobą po prezydencie, premie-
rze i marszałku Sejmu, do których kolejno udawały się wysłanniczki w sprawie 
negocjowania rozwiązań uwzględniających postulaty pokongresowe. W relacjach 
zauważyć można było, że sami panowie, spotykając się z delegatkami Kongresu, 
mieli różne stopnie życzliwości dla projektu - i ku zaskoczeniu - największą przy-
chylność początkowo wyczytać można było ze słów prezydenta L. Kaczyńskiego, 
być może za sprawą Pani Prezydentowej, która uczestnicząc w Kongresie, miała 
własne - oparte na doświadczeniu a nie przekazach medialnych - zdanie: co się 
tam wydarzyło21. Jednocześnie warto odnotować pewną ewolucję w postawie pre-
miera D. Tuska: od pewnego zdystansowania przed spotkaniem (29.07.09) z wy-
słanniczkami Kongresu Kobiet, kiedy to uważał, że nie ma potrzeby rozwiązań 
prawnych w sprawie parytetu, bo wystarczą zapewne ustalenia wewnątrzpartyj-

21 Taka presja wywierana na polityka byłaby swego rodzaju powtórką z historii: wszak żona 
Marszałka J. Piłsudskiego, Aleksandra Szczerbińska, była znaną feministką polską, która najpierw 
walcząc o niepodległość ramię w ramię z mężczyznami, po odzyskaniu niepodległości upominała 
się o prawa dla kobiet biorących udział w wysiłku niepodległościowym. Zob. A. Piłsudska, Wspo-
mnienia, Warszawa 1989 oraz S. Chutnik, Feministka Pierwszą Damą IIRP, „Muzeum Historii Ko-
biet", www.feminoteka.pl/muzeum. Warto przypomnieć, że kwestie obecności kobiet w polityce 
poruszane zostały m.in. na forum 'Forum Kobiet PiS' 17.10.2006. Wtedy przemawiały: N. Rokita, 
Z. Gilowska i J. Staniszkis, zapowiadająca nadchodzenie 'ery kobiet'. Nieomal 3 lata później jednak 
niewiele się zmieniło. 

http://www.feminoteka.pl/muzeum
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ne22, aż po 25.08.09, gdy gazety doniosły, że Tusk chce, by 50% kandydatów na 
pierwszych miejscach list wyborczych stanowiły kobiety23. Co ciekawe, przeciw-
nikami parytetów są nie tylko mężczyźni, ale równie często kobiety - choćby J. Pi-
tera24 czy M. Kochan z Parlamentarnej Grupy Kobiet25. 

Debata toczy się symultanicznie nie tylko pomiędzy przedstawicielkami Kon-
gresu Kobiet i politykami, ale także wymiana poglądów ma miejsce na łamach 
prasy przy okazji relacji z tychże spotkań. Dotyczy ona nie tylko prawomocności 
parytetu jako rozwiązania prawnego, ale także tego, kto ma prawo przemawiać 
w imieniu kobiet26 oraz dlaczego miałyby do tego prawo akurat feministki. Dodat-
kowo debatę komplikuje kwestia pojawiająca się od lat dotycząca relacji pomiędzy 
feminizmem a myślą lewicową27. 

Dobrym przykładem jest „Gazeta Wyborcza", w której oprócz przedruków wy-
stąpień uczestniczek Kongresu Kobiet oraz wspomnianego już manifestu femini-
stów, powstałego z inicjatywy W. Osiatyńskiego, pojawiały się także inne głosy. 
Wśród nich ważne wydają się kwestie stawiane w artykule przez A. Mrozik 
i P. Szumlewicza, i choć nie są nowe w historii myśli i ruchów feministycznych28, 

22 http://wyborcza.pl/1,75478,6874372,Tusk_nie_jest_entuzjasta_parytetu.html. 
2 3 R. Grochal, Tusk: POszukać kobiet, „Gazeta Wyborcza", 25.08.2009 http://wyborcza. 

pl/1,75478,6960990,Tusk_poszukac_kobiet.html. 
24 Zob. ibidem. 
25 Tusk mówi o parytetach z Kongresem Kobiet Polskich za http://wiadomosci.onet.pl/2016554, 

11,item.html (dostępne 25.08.2009). 
26 Pisze o tym J. Kurczewski, który zastanawia się nad problemem reprezentacji i narodu w kon-

tekście demokratycznym. Podstawą rozważań są m.in wypowiedzi posłów i ich mgliste intuicje do-
tyczące tego, czym też może być reprezentowanie wyborców. Jako przykład popularnego stanowiska 
w odniesieniu do teorii reprezentacji można zacytować słowa jednego z posłów zastanawiającego się, 
„dlaczego ja nie mogę właściwie kobiet reprezentować? Przecież ja wiem jakie problemy ma moja 
żona, jakie problemy mają kobiety w moim środowisku, w moim otoczeniu, ja to mogę z powodze-
niem reprezentować" (Zob. J. Kurczewski, Rodzynki w zakalcu, czyli o reprezentacji kobiet w repre-
zentacji Narodu, „Societas Communitas" 2008, nr 2 (6), s. 102). Kurczewski zaznacza także, że 
„feminizmowi współczesnemu zawdzięczamy podniesienie na nowo kwestii kryteriów reprezenta-
tywności reprezentacji parlamentarnej" (s. 103). 

27 Różnice i podobieństwa między feminizmem a myślą socjalistyczną miało miejsce zarówno 
w tzw. pierwszej fali (zob. M.M. Roberts, T. Mizuta (red.), The Reformers. Socialist Feministn, London, 
1993), zaś by prześledzić relacje feminizmu zwłaszcza z marksizmem w drugiej fali feminizmu zob. 
A. Foreman, Femininity as Alienation. Women and the Family in Marxism and Psychoanalysis, Lon-
don, 1978. Ciekawym głosem w dyskusji jest zaś H. Hartmann, Unhappy Marriage of Marxism and 
Feministn [w:] The Second Wave. A Reader in Feminist Theory, L. Nicholson (red.), London 1997. 

2 8 Jako żywo przypominają owe rozterki te, które targały francuskimi feministkami, których 
roztrząsanie we Francji nieomal unicestwiło ruch feministyczny (poza tzw. odłamem Psych et Po, 
który nie zważając na resztę feministek, zwał się postfeminizmem). Szukając odpowiedzi na pytania 
typu „kto może mówić w imieniu kobiet?" lub „czy kobiety wykształcone mogą zabierać głos w imie-
niu wszystkich kobiet" etc. Francuskie ruch feministyczny stopniowo popadał w bezwład organiza-

http://wyborcza.pl/1,75478,6874372,Tusk_nie_jest_entuzjasta_parytetu.html
http://wyborcza
http://wiadomosci.onet.pl/2016554
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warto znaleźć na nie współczesną polską odpowiedź. Do takich kwestii należy 
choćby to, że „w środowisku feministycznym dyskutuje się, kto ma prawo mówić 
w imieniu kobiet i upominać się o ich interesy"29 oraz czy mają do tego prawo 
organizatorki Kongresu, wśród których „ponad połowę stanowiły kobiety z War-
szawy, przedstawicielki kolejnych (głównie prawicowych) rządów" oraz „czy sze-
fowa dużej organizacji pracodawców powinna patronować polskiemu feminizmo-
wi?"30. Według autorów artykułu Kongres był straconą szansą zarówno dla zwykłych 
kobiet - bo „nie stworzono przestrzeni, w której mogły opowiedzieć o swoich ocze-
kiwaniach", a także potraktowano je jak konsumentki, promując podczas „Hyde 
Parku" usługi banków, kursy golfowe czy Spa. Jednocześnie zaś Kongres był utra-
coną szansą dla feministek - bo organizatorki poszły na kompromis i nie były dość 
radykalne, co było ponoć efektem tego, że „ogólnemu zaproszeniu do włączania 
się [skierowanemu do organizacji feministycznych] nie towarzyszyła realna pro-
pozycja współpracy"31. Jak to rozumieć? Zapraszano, ale nie dość mocno...? Bo 
hasło feminizm wplata się w ich działalność od lat i mają już prawo do niego po-
przez zasiedzenie7. Na zarzuty, że z polskich feministek uczyniono „oswojone, spa-
cyfikowane, zakładniczki kompromisu", myślę, że odpowiedzi udziela jedna z or-
ganizatorek. M. Chińcz zauważa bowiem: „nie zapominajmy, że kobiety są różne. 
A feminizm jest dla kobiet, a nie kobiety dla feminizmu"32. Zaznacza także, że 
zamiast żarliwie rozsądzać: kto może mówić w imieniu kobiet, a kto w imieniu 
feministek, warto ową energię skierować na wspólne działania - co jest niespoty-
kanie pragmatyczną postawą w obszarze polskiego feminizmu, która napawa mnie 
optymizmem, że możliwa jest zmiana. 

Ruch kobiet pomiędzy lewicą a prawicą. A. Mrozik oraz P. Szumlewicz oskar-
żają Kongres Kobiet o zbytnie zbliżenie się z liberalizmem i odejście od tradycyjnej 
feminizmowi bliskości celom lewicowym. Jeszcze bardziej bezwzględny w ocenie 
jest S. Zgliczyński w artykule Parytet, czyli jak zamknąć usta kobietom33, który 
powiada, że niczego nie zmieni „warszawski bankiet zwany górnolotnie Kongre-
sem Kobiet", a parytet nie wpłynie na prawa kobiet w Polsce, czego dowodzi „przy-

cyjny i tracił zwolenniczki. Zob. wywiady z feministkami przeprowadzone przez C. Duchen (red.), 
French Connections. Voicesfrom the Womens Movement in France, Amherst, 1987 oraz C. Duchen, 
Feminism in France. From May '68 to Mitterrand, London 1986. 

29 A. Mrozik, P. Szumlewicz, Kongres Kobiet: stracona szansa... 
3 0 Ibidem. 
3 1 Ibidem. 
3 } M. Chińcz, Zjeść ciastko i mieć ciastko, http://www.feminoteka.pl/readarticle.phpfarticle_ 

id=719. 
33 S. Zgliczyński, Parytet, czyli jak zamknąć usta kobietom, „Le Monde diplomatiąue", sierpień 

2009, s. 3. 

http://www.feminoteka.pl/readarticle.phpfarticle_
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kład karier politycznych Polek ostatniego dwudziestolecia [które] niemal bez wy-
jątku są pasmem kompromitacji idei emancypacji kobiet"34. Niczego też nie 
zmienią „chmary ultrakonserwatywnych posłanek i senatorek, ulubienic ojca dy-
rektora, których jedyną ambicją jest (...) utrzymanie kompromisu w sprawie usta-
wy aborcyjnej"35. 

Zarzut, że ruch kobiet w Polsce jest zbyt prawicowy, stanowi ciekawy kontrast 
z publikacjami zamieszczanymi na łamach „Rzeczpospolitej", w której oprócz listu 
otwartego Nie chcemy parytetów36, zwłaszcza prowokujące do myślenia wydają się 
teksty B. Zubowicz Fetysz lewicowych kobiet oraz I. Bukraby-Rylskiej Parytet jak 
numerus clausus. Wszystkie one stanowią wyraz swoistego zagubienia wynikają-
cego z faktu, że nie wiadomo,jak zakwalifikować owo medialne poruszenie wywo-
łane - dotychczas nieobecnymi w polskiej sferze publicznej - ideami feminizmu 
liberalnego, który przekracza tradycyjnie podstawowy i obowiązujący w Polsce po 
1989 r. podział na to co, prawicowe i na to, co lewicowe. 

Parytet - koniec demokracji w Polsce? Spośród wielości problemów i postu-
latów kobiet w czasie Kongresu wybrano dwa (parytety oraz stanowisko niezależ-
nego rzecznika praw kobiet), lecz impet sprzeciwu i krytyki skupił się na postula-
cie wprowadzenia parytetu. Polską specyfiką jest to, że postulat ten łączony bywa 
z elementami naszej przeszłości, odbieranymi jako dotkliwe i niesprawiedliwe, tj. 
przedwojennymi ograniczeniami liczby osób żydowskiego pochodzenia w szere-
gach studentów (tzw. numerus clausus wprowadzony w 1937 przez niektóre uni-
wersytety) oraz z tzw. punktami za pochodzenie, otrzymywanymi w PRL przez 
studentów rekrutujących się z rodzin chłopskich i robotniczych, które miały kom-
pensować ich mniejszy kapitał kulturowy. Czy porównanie jest zasadne? Wydaje 
się, że pomimo podobieństw takich jak: sztuczna próba regulacji tego, kto studiu-
je czy zróżnicowanie kryteriów przyjęcia na studia w zależności od tego, kim 
są i czym zajmują się rodzice - narzędzia te miały inne cele. Numerus clausus słu-
żyło wykluczeniu pewnej grupy etnicznej, która pomimo obywatelstwa polskiego 
stała się w momencie wprowadzeniowego ograniczenia grupą „drugiej kategorii", 
co utwierdzało stygmatyzację Żydów i utwierdzało pozycję grupy amonującej (Po-
laków), zaś u podstaw tzw. punktów za pochodzenie leżała (przynajmniej w zało-
żeniu) chęć wkluczenia tych, którzy dotąd mieli trudniejszy dostęp do wyższego 
wykształcenia i byli w obszarze studiów wyższych mniejszością. I pomimo kary-
katuralnych wypaczeń należy dostrzec, że motywy wprowadzenia tych rozwiązań 

3 4 Ibidem. 
3 5 Ibidem. 
3 6 Opublikowany, 09.07.2009, http://blog.rp.pl/listotwarty/2009/07/09/nie-chcemy-parytetow/. 

http://blog.rp.pl/listotwarty/2009/07/09/nie-chcemy-parytetow/


152 Natalia Krzyżanowska 

byty różne. Można powiedzieć, że parytet (tak jak i owe punkty za pochodzenie) 
pomyślany jest jako czasowe rozwiązanie zakładające, że z czasem - także w efek-
cie wprowadzonych ułatwień - sytuacja zmieni się na tyle, że nowowkluczone do 
życia publicznego kobiety w większej liczbie nie tylko nabędą pewności, ale też 
będą przykładem dla innych kobiet, ułatwiającym podejmowanie życiowych de-
cyzji. Parytet może być ustalony na różnych poziomach (wtedy mówimy o tzw. 
kwotach), niekoniecznie - jak lubią wykazywać przeciwnicy parytetu - w sposób 
dezorganizujący działalność (np. nierealne założenie udziału 50% kobiet w poczcie 
profesorów uczelni dotychczas zmaskulinizowanych typu politechniki lub WAT). 
Zmiany są potrzebne, bo po 20 latach transformacji „jest cechą charakterystyczną 
dla polskiej polityki, że kobiety nie zajmowały i nadal nie zajmują ważnych miejsc 
tam, gdzie podejmowane są faktyczne decyzje polityczne"37, a zmiany w prawie 
mogą być konieczne, bo - jak zauważa J. Paradowska - „umocnienie się systemu 
partyjnego nie sprzyja, przynajmniej na razie, faktycznej obecności kobiet w poli-
tyce"38. 

Z mojego punktu widzenia należy również wskazać pewną niespójność, obecną 
w argumentacji przeciwniczek parytetów. Przykładem może być wywód B. Zubo-
wicz, która argumentuje, że „jeżeli 50 procent miejsc rezerwuje się dla kobiet, to 
oznacza, iż o obsadzie nie decydują kompetencje, zasługi, umiejętności, tylko płeć 
(...) [jednocześnie zaś] przyznanie parytetowych protez tak naprawdę obraża ko-
biety, bo lekceważy ich talenty, wiedzę, pracowitość"39. Stwierdzenia takie, pisane 
jednym tchem, nasuwają wiele pytań. Jeśli zakładamy, że kobiety są tak samo zdol-
ne, jak mężczyźni (czego dowodzi większość badań nad uzdolnieniami, procesami 
uczenia się i możliwościami intelektualnymi), to chyba są bardziej leniwe40 i leni-
stwo to jest jedyną przyczyną przewagi liczebnej mężczyzn na wszystkich szcze-
blach władzy, o której sprawowaniu ponoć decydować mają jedynie „kompetencje, 
zasługi, umiejętności". Wtedy to przyczyn nie-do-reprezentowania kobiet należy 

3 7 J. Paradowska, Panie proszą panów, „Polityka", 15.08.2009, s. 13. 
38 Paradowska zauważa nawet, że w ostatnich latach „coś się zmieniło w polskiej polityce, że 

stałą się tak dla kobiet nieprzyjazna", zaś obecnie wygląda to tak, że „w pierwszym rzędzie rządowych 
ław zasiada ważny minister, a (...) na ławie dla doradców stłoczone grono pań. Minister firmuje, 
panie pracują (...). Ta boczna ławka jest symbolicznym wyrazem roli kobiet w polityce, w której nie 
są one pełnoprawnymi uczestniczkami, ale ekspertkami z cienia powoływanymi, gdy trzeba przygo-
tować projekty, a potem publicznie ich bronić". Ibidem, s.13-14. 

39 B. Zubowicz, Fetysz lewicowych kobiet, „Rzeczpospolita", 13.07.2009. 
4 0 Byłoby to nieomal obrazoburcze, by próbować łączyć symboliczną matkę - Polkę z cechami 

takimi jak lenistwo. Jednocześnie codzienne doświadczenie, które przynosi tysiące przykładów za-
radności kobiet i ich operatywności, również obala takie przepuszczenie. Gdzie więc szukać możli-
wych przyczyn mniejszej obecności kobiet w sferze publicznej? 
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szukać jedynie w cechach wypływających z płci, a nie - jak czynią to feministki -
w cechach systemu. Natomiast, jeśli jedynie „kompetencje, zasługi, umiejętności" 
decydują o obsadzie stanowisk, na których dominują bezsprzecznie mężczyźni, to 
sytuacja w Polsce obala wyniki badań kognitywistów, pedagogów i psychologów 
społecznych, dowodzących takich samych zdolności dziewczynek i chłopców, oraz 
dane statystyczne, mówiące o tym, że kobiety w Polsce dysponują częściej wyższym 
wykształceniem niż mężczyźni41. Zaklętą w tym rozumowaniu sprzeczność pod-
kreślona może być faktem coraz większej liczby kobiet z wyższym wykształceniem, 
których przybywa szybciej niż mężczyzn, a więc i feministyczny postulat dopusz-
czenia ich w większym stopniu do pełnienia urzędów zgodny jest z merytokratycz-
nym podejściem postulowanym przez przeciwników parytetu. 

Mówiąc o kobietach w sferze publicznej, warto zauważyć, że sfera publiczna 
może być postrzegana jako „synonim kształtowania się opinii publicznej, w którym 
media zajmują uprzywilejowana pozycję"4'. Jednocześnie dla pojawienia się sfery 
publicznej niezbędna jest demokracja z jej dwoma współwystępującym elementa-
mi: społeczeństwem obywatelskim i wolnymi mediami. Demokracja zaś - jako 
otwartość na mnogość perspektyw oraz uznanie dla celów członków owego spo-
łeczeństwa43 - może być traktowana nie tylko w znaczeniu proceduralnym, jako 
sposób podejmowania decyzji, lecz także jako „określony stan społeczeństwa"44 

i bez uwzględnienia perspektywy kobiet polska demokracja pozostanie niepełna. 
Medialne relacje z Kongresu Kobiet oraz debaty toczące się wokół postulatów 
kobiet wypływają z pojęcia demokracji i jednocześnie, wzbogacając sferę publicz-
ną, są potrzebna dla podnoszenia jakości demokracji polskiej. 

Mulier taceat in ecclesia45. Wydaje się, że warto zastanowić się także nad nie 
merytoryczną, lecz kulturową przyczyną trudniejszego dostępu kobiet do władzy, 
co od lat czynią aktywistki i naukowczynie skupione wokół idei emancypacyjnych 

41 W 2002 r. wśród kobiet było 10,8% z wyższym wykształceniem, zaś wśród mężczyzn 9,7%. 
Jest to ogromna zmiana, bo jak podaje GUS, w 1988 r. kobiet z wyższym wykształceniem było jedy-
nie 5,9%, zaś mężczyzn 7,2%. Za http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rocznik_demogra-
ficzny_2008.pdf. 

4 ' B. Dobek-Ostrowska, Problem sfery publicznej w studiach nad komunikowaniem politycznym 
[w:] Sfera publiczna. Kondycja - przejawy - przemiany, J.P. Hudzik, W. Woźniak (red.), Lublin 2006, 
s. 73. 

4 3 Zob. M. Ziółkowski, Remembering and Forgetting after Communism. Are the Skeletons Taken 
outfrom the National Memory Closet? [w:] Transformations, Adaptations and lntegrations in Europę. 
Global and Local Problems, Z. Drozdowicz (red.), Poznań 2001. 

4 4 G. Satori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 23. 
4 5 List św. Pawła do Koryntian, 14,34 wg Wulgaty, za W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych 

i obcojęzycznych, Warszawa, 2000, s. 339. Dosłownie: kobieta/niewiasta niech milczy w kościele, lecz 
ecclesia' oznacza nie tylko 'kościół', ale także wspólnotę. 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rocznik_demogra-
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wiążących się z feminizmem. Krytykując postulaty Kongresu Kobiet - dla których 
przychylność stara się zyskać wydelegowana grupa kobiet - spośród których wie-
le mówi wprost o swoich silnych związkach z tą ideologią, I. Bukraba-Rylska za-
uważa nie tylko, że feminizm jako ideologia jest błędem, ale że owo błędne zało-
żenie zaklęte jest już w etymologii słowa 'femina' (łac.), pisząc, że „femina 
oznaczała kobietkę, kobieciątko, kobiecinę - słowo to miało więc wydźwięk po-
błażliwy, frywolny, deprecjonujący"46. Stąd zamiast ruchu feministycznego, nawią-
zującego do źródłosłowu, będącego „nieporozumieniem i obrazą dla każdej 
szanującej się kobiety"47, proponuje, by światłe kobiety skupiły się wokół „konku-
rencyjnej wizji inicjując ruchu mulierystek"48. 

Problem polega na tym, że poślednia rola kobiet w społecznościach dawnych 
zaklęta jest także w naszym języku. Na szczęście język się zmienia, a poszczególne 
słowa zatracają swe pierwotne znaczenia, nabierając nowych49, jak ma to miejsce 
z etymologią słowa kobieta, które współcześnie nikogo zdaje się nie obrażać, po-
mimo tego, że pierwotnie do obraźliwych należało50. Mam nadzieję, że za sprawą 
działań feministek uda się także zmienić niekiedy pejoratywnie odbierane znacze-
nie słowa feminizm/feministka, choć - powszechne wśród przeciwników femini-
zmu - przekonania o istnieniu w świadomości społecznej negatywnego stereotypu 
feministki i feminizmu nie są jednoznaczne potwierdzone przez badania51. Pro-
pozycja I. Bukraby-Rylskiej ma dla mnie jeszcze jedną trudność. Otóż mulier ozna-

46 I. Bukraba-Rylska. Parytet jak numerus clausus, „Rzeczpospolita", 24.07.2009. 
4 7 Ibidem. 
4 5 Ibidem. 
49 Przykłady w języku polskim: słowo, które kiedyś oznaczało ozdobny frędzel wiszący przy 

pasie kontusza dziś dziś jest wulgarnym słowem, które tak cieszy młodzież w czasie zajęć poświęco-
nych literaturze polskiej. Innym przykładem - w języku angielskim - może być słowo entertainment', 
współcześnie oznaczające zabawę, rozrywkę, lecz w przeszłości nocleg z wiktem dla podróżnych. 
(). Stanisławski, Wielki słowik angielsko-polski, Warszawa 1998). 

50 K. Kubiak w eseju O pochodzeniu i zmianie znaczenia wyrazu „kobieta" na przestrzeni dziejów, 
czyli jak zmieniała się „kobieta" - krótki zarys historii wyrazu pisze, że „Aleksander Bruckner łączy 
je z formą »kob« - według badacza istnieją dwie możliwości: albo pochodzi od »Koby«, czyli kobyły, 
albo od »kobu«, czyli chlewu. Obie wersje dotyczą czynności hodowli świń, co było powszechnym 
obowiązkiem kobiet właśnie. Mimo iż było to jej zajęcie - określenie to miało charakter pejoratywny". 
Negatywne znaczenie słowa kobieta potwierdza też zdanie zaczerpnięte z Sejmu niewieściego M. Biel-
skiego (XVI w.), który pisze, że „Mogąc męże przezywać żony kobietami, aleć też nie do końca maję 
rozum sami... Męże nas zowią białogłowy,prządki, ku większemu zelżeniu kobietami zowią",za „Ver-
te. Krytyczny magazyn internetowy", http://verte.art.pl/mysl/opochodzeniuizmianie/. 

51 Jak dowodzi M. Fuszara, nie można mówić o stereotypie, gdyż większość społeczeństwa po 
prostu nie rozumie tego pojęcia, Zmiany w świadomości kobiet w Polsce lat dziewięćdziesiątych [w:] 
Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, M. Fuszara (red.), Warszawa 2002. 

http://verte.art.pl/mysl/opochodzeniuizmianie/
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cza „zwłaszcza kobietę zamężną"52 i występuje tylko jako hic mulier, czyli dosłow-
nie ten kobieta. W rozumieniu przeciwników feministek mulier to propozycja dla 
kobiet szanujących się, rozsądnych, które świetnie - niejako ponad płcią - wiedzą, 
co jest ważne, a co nieważne: do tych ostatnich należy ponoć płeć. Jest tylko jeden 
problem: mulier, zgodnie ze słowami św. Pawła ma milczeć w ecclesia oznaczają-
cym nie tylko kościół, ale i wspólnotę. Nie dziwi mnie więc, że przeciwnicy femi-
nizmu i parytetu chętnie przystaną na ruch mulierystek - ich milcząca obecność 
nie zburzy niczyjego spokoju, w nikim nie obudzi pytań czy wątpliwości dotyczą-
cych porządku społecznego. 

O ważności tego, co nieważne, czyli o płci. Przeciwnicy parytetu mówią, że ich 
„zdecydowany sprzeciw budzi wyraźna w postulatach środowisk feministycznych 
intencja klasyfikowania według ich cech biologicznych"53. Należy więc - w trosce 
o lepsze porozumienie obu stron, w które jako idealistka, wierzę! - przybliżyć zna-
czenie pojęcia płci, którym posługują się feministki. W postulatach feministycz-
nych pojęcie to używane jest w znaczeniu gender, czyli płeć społeczno-kulturowa 
(tłumaczona na język polski niekiedy jako rodzaj), a nie redukowana jedynie do 
płci biologicznej sex. Pojęcie gender wprowadziła Ann Oakley, która poświęca owej 
dystynkcji pracę Sex, Gender and Society54, w której skupia się m. in. na sposobach 
społecznego procesu konstrukcji płci oraz normach określających to, co definiu-
jemy jako męskość i kobiecość. Stąd za Oakley przyjmuje się, że „płeć (ang.gender) 
jest konstruktem społecznym"55, jednocześnie „płeć jest nie tylko własnością jed-
nostek - jest ona także fenomenem społecznym (...) stanowi zbiór socjologicznych 
powiązań"56, stąd Ulrich Beck w Społeczeństwie ryzyka „ujmuje płeć, jako wszech-
obecną"57, gdyż także społeczne „instytucje, które tworzą nasze społeczeństwo 
(małżeństwa rodziny, szkoły, miejsca pracy, organizacje polityczne) są upłciowione 
(ang. gendered) i są miejscami, w których zachodzi upłciowianie jednostek i sto-
sunków między nimi"58. Sprawia to, że pojęcie płci transparentnie przenika całą 
rzeczywistość społeczną, współdecydując o tym, jak jesteśmy odbierani, oceniani, 
jaki jest możliwy horyzont naszych oczekiwań, aspiracji, jak postrzegamy siebie 

52 Słownik tacińsko-polski, M. Plezia (red.), Warszawa 1969, s. 547. 
5 3 I. Bukraba-Rylska, op.cit. 
54 A. Oakley, Sex, Gender and Society, London 1972. 
5 5 H. Bradley, Płeć, Warszawa 2008, s. 17. 
5 6 Ibidem, s. 15. 
57 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2004, s. 17. 
5 8 Ibidem, s. 16-17. 
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i innych - by dać wyraz owej z-gender-owanej wielości w sferze publicznej, w któ-
rej kobiety funkcjonują od niedawna, należy poznawczo dekonstruować owe me-
chanizmy, a z wynikami peregrynacji społeczeństwo zaznajamiać. Jednym z na-
rzędzi pomocnych w owym wychowaniu do wielości może być parytet i publiczna 
dyskusja, w której formułowane są argumenty zarówno jego zwolenników/zwo-
lenniczek, jak i przeciwników/przeciwniczek. 


