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Wstęp

Prawo do uczestniczenia w życiu publicznym stanowić powinno przyro-
dzone uprawnienie każdego człowieka. Posiadanie statusu obywatela stano-
wi nie tylko możliwość korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,  
ale również nacechowane jest przynależnością do określonej prawnie zbiorowości 
politycznej ludzi, definiowanej najczęściej jako naród. Przez tysiące lat kobiety 
całego świata były powyższych praw pozbawione i nie mogły współdecydować 
o losach swoich państw, ani o statusie ich samych. Starsi członkowie rodziny, 
głównie ojcowie i bracia, oraz małżonkowie decydowali za nie o wszystkich 
ważniejszych sprawach, co determinowało ich życie, bez możliwości wyrażenia 
sprzeciwu. Instytucja pater familias, stereotypy, wierzenia i poglądy myślicieli 
minionych epok sprawiły, że kobiety były postrzegane jako słabsze fizycznie  
i mentalnie, niezdolne do roli społecznych przewodników i strategów. Ewolu-
cja postrzegania przez kobiety ich statusu, wielowiekowe „poddaństwo”, brak 
perspektyw na zrównanie statusu i praw obu płci, doprowadziły do działań, 
których celem było uzyskanie praw równych mężczyznom, możliwość party-
cypacji w życiu publicznym na tych samych zasadach oraz uwolnienie się od 
stereotypowej roli kobiety w rodzinie  i społeczeństwie. 

Na przestrzeni wieków, na kartach historii zapisały się wybitne, wy-
emancypowane jednostki, których postawy stanowiły bodziec dla następnych 
pokoleń. Znaczącym krokiem było wystąpienie Olimpii de Gouges w związ-
ku z wydarzeniami skupiającymi się wokół Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 
bowiem jej Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki stanowiła swoiste novum  
i była odważną, jak na tamte czasy, próbą puczu na niedopuszczających do 
współdecydowania o polityce przez kobiety mężczyznach. Sama de Gouges 
została stracona na szafocie, ale jej przemyślenia sformułowane w owej De-
klaracji położyły podwaliny pod późniejsze projekty nadania kobietom praw. 
Proces walki i nadawania kobietom praw wyborczych na świecie rozpoczął się  
w II poł. XIX wieku i trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Towarzyszą temu 
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wydarzenia historyczne, działania ruchów feministycznych oraz ewoluująca 
świadomość społeczna.

Na ziemiach polskich dość szybko pojawiły się ruchy dążące do uzy-
skania przez kobiety praw wyborczych, bowiem po powstaniu styczniowym,  
w epoce określanej na rodzimym gruncie mianem pozytywizmu, ugrupowa-
nia kobiet skupiające się w znacznej mierze wokół artystek, literatek zaczęły 
działania mające na celu uzyskanie przez Polki praw wyborczych, ale też pra-
wa do edukacji, wykonywania uznawanych ówcześnie za „męskie” zawodów. 
Z początku dążenia te skupiały się z osobna w ramach poszczególnych zabo-
rów, a później nabrały charakteru ponad-zaborowego, co umacniało również 
kobiety w poczuciu potrzeby odzyskania utraconej państwowości. Ostatecz-
nie Polki uzyskały prawa wyborcze w 1918 roku, jednak, jak pokazuje historia, 
ich rzeczywisty wpływ na politykę państwa był znikomy. 

Liczebność w strukturach państwowych oraz dostęp do określonego typu 
edukacji, wolność wykonywania zawodu stale ewoluowała, jednak głęboko 
tkwiące  w świadomości społeczeństwa polskiego przekonania uniemożliwia-
ły kobietom pełne korzystanie z przyznanych im praw. Nie raz, jako „ciche 
bohaterki historii” czy „wielkie przegrane transformacji” działały na rzecz 
państwa polskiego będąc kompletnie pomijane w przekazach historycznych 
i niewynagradzane za włożony w walkę o odzyskanie państwowości trud. Po-
lki przeszły długą drogę do zmiany swojego statusu i uzyskania praw wybor-
czych, a w ich zmaganiach można zauważyć kilka istotnych wydarzeń, które 
stanowią swego rodzaju cezury czasowe, jak: rozwój myśli feministycznej po 
upadku powstania styczniowego, uzyskanie praw wyborczych w 1918 roku, 
czy uchwalenie Ustawy kwotowej w 2011 roku. Podczas, gdy czynne prawo 
wyborcze było możliwe do realizowania w praktyce, bierne pozostawało swe-
go rodzaju utopią. 

Obecnie, poczyniwszy wnioski, odnośnie wielowiekowej historii Polski, 
zauważyć można zmiany w postrzeganiu płci; partycypacji kobiet w życiu 
publicznym i korzystaniu z pełni praw obywatelskich, jednak są to zmiany 
nadal niewystarczające, by mówić o równouprawnieniu kobiet w polskim 
społeczeństwie. Mając na względzie cel niniejszej publikacji stanowi ona 
przedstawienie faktów historycznych, prądów filozoficznych i kulturowych 
minionych epok w celu ukazania ewolucji statusu Polek w zakresie posiadania 
czynnego i biernego prawa wyborczego oraz możliwości rzeczywistego korzy-
stania z tych uprawnień. Omawiane zagadnienie nieodzownie łączy się z rozu-
mieniem pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, kształtowaniem norm prawa 
konstytucyjnego będącego najwyższym w hierarchii aktów prawych. Prawa 
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wyborcze kobiet są zagadnieniem, które jest niezmiernie ważne w kontekście 
demokracji. Nadmienić przy tym należy, że możliwość uczestnictwa w wybie-
raniu przedstawicieli narodu do organów władzy ustawodawczej i wykonaw-
czej oraz ubiegania się o stanowiska publiczne jest niewątpliwie przejawem 
demokracji  i jednym z najważniejszych praw gwarantowanych obywatelom 
przez Konstytucję. Wobec powyższego, ewolucja czynnego i biernego prawa 
wyborczego kobiet  w Polsce jest niezwykle relewantną kwestią z punktu wi-
dzenia historii prawa publicznego i dziejów ludzkości. Również pojęcie femi-
nizmu, które wpisuje się w procesy związane z uzyskaniem przez kobiety praw 
wyborczych, stanowi ważne społecznie i historycznie zagadnienie z perspekty-
wy historii doktryn polityczno-prawnych.

W obliczu niedawnych rocznic i w świetle dynamicznie zachodzących 
zjawisk i wydarzeń, tj. setnej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych, 
która obchodzona była w 2018 roku; zmian legislacyjnych w zakresie prawa 
antyaborcyjnego i towarzyszącym im manifestacjom społecznym oraz ciągle 
niewystarczającej reprezentacji kobiet w życiu politycznym, zagadnienia zwią-
zane  z prawami wyborczymi polskich kobiet pozostają niezmiennie zagadnie-
niem aktualnym. Pomimo uzyskania przez Polki praw wyborczych ponad 100 
lat temu, ich walka o rzeczywistą partycypację w sprawowaniu władzy trwa 
nieprzerwanie do dziś. Powyższe implikuje potrzebę badań w tym zakresie, 
mając na względzie nie tylko aspekty prawne, ale również historyczne, socjolo-
giczne i psychologiczne. Omawiana tematyka pociąga za sobą również potrze-
bę utworzenia rozsądnego i wyważonego dyskursu publicznego, bowiem tylko 
poprzez uwzględnienie racji i oczekiwań całego społeczeństwa, można tworzyć 
podwaliny pod procesy legislacyjne oraz rzeczywistą możliwość uczestnictwa 
kobiet w sprawowaniu rządów. 

Niniejsza publikacja stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia ewolucji 
statusu kobiety w Polsce w kontekście posiadania czynnego i biernego prawa 
wyborczego. Na wskazaną powyżej złożoność ujęcia i wieloaspektowe jego 
rozumienie wpływ ma próba ukazania przez autorkę kilku przenikających się 
wzajemnie płaszczyzn, tj. historycznej, prawnej, filozoficznej, socjologicznej, 
a nawet psychologicznej, jako w perspektywie holistycznie ujęcie omawianej 
problematyki. Nieposiadanie przez tysiące lat przez kobiety statusu obywa-
telek, stanowiło nie tylko zagadnienie jurydyczne, bowiem źródeł braku ure-
gulowań traktujących płci w sposób egalitarystyczny należy upatrywać w ste-
reotypach, wierzeniach, światopoglądzie mężczyzn piętnujących partycypację 
kobiet w życiu publicznym, hołdującym patriarchalnemu i szowinistycznemu 
sposobowi kształtowania rzeczywistości  i państwowości. Na kanwie historii 
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czasów minionych, jak i współczesnych wydarzeń, zestawiając wyżej wymie-
nione aspekty życia społecznego, podjęto próbę sformułowania konkluzji, 
mającej na względzie ciąg przyczynowo-skutkowy zdarzeń, które kształtowa-
ły i nadal kształtują postawy społeczne dotyczące statusu prawnego kobiet  
i posiadanych przez nie praw. Interdyscyplinarne ujęcie omawianej tematyki 
przez autorkę przejawia się również w umiejscowieniu zmagań Polek  o uzy-
skanie praw wyborczych na tle „współtowarzyszek walki” w innych państwach 
europejskich oraz panujących tamże nastrojach i uregulowaniach prawnych.

Historia zmagań Polek o uzyskanie praw wyborczych (a w ogólności 
dróg do nadania kobietom praw wyborczych na całym świecie) została ze-
pchnięta na daleki plan i nie weszła do kanonu pozycji przeznaczonych do 
nauczania historii polskiej młodzieży. Niezwykle rzadko w podręcznikach do 
nauki historii czy na zajęciach szkolnych pojawiają się w zmianki o statusie 
kobiet na przestrzeni wieków, ważnych postaciach historycznych związanych 
z ruchem feministycznym oraz przełomowych wydarzeniach mających istotne 
znaczenie w wielkowiekowej batalii kobiet o nadanie im statusu obywatelek. 
Egalitarystyczne dążenia kobiet do uczestniczenia w życiu publicznym oraz 
ukonstytuowanie uregulowań prawnych dających im tę możliwość, stanowi 
niewątpliwie niezwykle ważną część historii powszechnej oraz lokalnej każde-
go z państw globu i nie należy pomijać tych faktów w nauczaniu przyszłych 
pokoleń. Niniejsza publikacja stanowi zatem swoiste „wyjście naprzeciw” po-
trzebom współczesnych czytelników, którzy nie mieli uprzednio okazji zapo-
znania się  z historyczno-prawnym przedstawieniem ewolucji statusu Polek, 
ale również  i Europejek, w kontekście posiadania praw wyborczych.

W rozdziale pierwszym opisano elementy prawa wyborczego w oparciu  
o obowiązujący stan prawny oraz zasygnalizowano rozwiązania prawne obo-
wiązujące w czasach minionych. Rozróżniono pojęcia podmiotowego i przed-
miotowego prawa wyborczego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego, 
będących punktem wyjścia dla rozważań niniejszej publikacji. Zaakcento-
wano również nierozerwalność pojęcia obywatelstwa z prawami wyborczymi. 
Dodatkowo zostały omówione pojęcia elektoratu oraz cezusu wyborczego  
i jego rodzaje. Przedstawione również zostały tendencje związane z przyzna-
waniem praw wyborczych.

W rozdziale drugim przedstawiono historię europejskich kobiet; ich zma-
gania w walce o uzyskanie praw obywatelskich; wybitne postaci kobiece, które 
wpłynęły na bieg historii, zacięte sufrażystki, które swoją postawą inspirowały 
kobiety na całym świecie; współczesne kobiety u władzy, statystki i uregu-
lowania prawne Unii Europejskiej dotyczące udziału kobiet w faktycznym 
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sprawowaniu władzy publicznej oraz stereotypy wyborcze, z którymi muszą 
zmagać się kobiety w dostępie do udziału w rządach. Dzięki interdyscyplinar-
nej próbie zbadania procesów prowadzących do uzyskania przez Europejki 
praw wyborczych oraz tych hamujących te dążenia, uzyskany został pełnowy-
miarowy obraz historii wieków minionych  w kontekście uwarunkowań hi-
storycznych i społecznych mających wpływ na posiadanie praw przez kobiety 
oraz ich status społeczny.

W rozdziale trzecim zaprezentowane zostały wybitne postaci kobiece, 
które zasłużyły się na przestrzeni wieków państwu polskiemu; które, wywal-
czyły możliwość partycypacji kobiet w życiu publicznym poprzez doprowa-
dzenie do nadania im praw wyborczych oraz wybitne polityczki i działaczki 
społeczne, które wpłynęły na kształt uregulowań prawnych w tej dziedzinie. 
Opisane w tym rozdziale wydarzenia dotyczą przedziału czasowego uwzględ-
niającego okres od powstania państwa polskiego do uzyskania przez Polki 
praw wyborczych w 1918 roku. Nadanie Polkom praw wyborczych ukazane 
zostało również przez pryzmat dyskusji polskich przedstawicieli sztuki oraz 
polityków, prezentującej ówczesne poglądy, założenia oraz możliwe kierunki 
kształtowania państwowości po odzyskaniu przez Polaków niepodległości. 

Ostatni rozdział poświęcono aktywności polskich kobiet po uzyskaniu 
praw wyborczych z uwzględnieniem zachodzących doniosłych zmian społecz-
no-kulturowych. Opisano tutaj historię Polek od 1918 roku do współczesno-
ści, ich wpływ na sprawowanie rządów, który niewątpliwie uzależniony był od 
sytuacji politycznej w różnych okresach dziejowych państwa polskiego; inicja-
tywy mające na celu zwiększenie politycznej partycypacji kobiet; stereotypy, 
z którymi musiały się mierzyć, akty prawne zapewniające kobietom udział  
w życiu publicznym oraz sukcesy, które na tym polu odniosły. Całość została 
uzupełniona o kontekst społeczny, kulturalny oraz filozoficzny, by w pełni 
ukazać omawianą problematykę i ułatwić zrozumienie zachodzących wówczas 
przemian społeczno – politycznych, a także trudności, które napotkały kobie-
ty na drodze do realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego.

Formułując ogólną konkluzję, autorka pragnie zwrócić uwagę, iż zmia-
ny społeczno-kulturowe dotyczące postrzegania partycypacji kobiet w życiu 
politycznym zachodzą bardzo powoli i ciągle widoczna jest niedostateczna 
liczba kobiet piastujących wysokie stanowiska państwowe. Taki kształt rze-
czywistości politycznej w Polsce jest spowodowany zarówno patriarchalnym 
podejściem znacznej liczby mężczyzn, którzy korzystają z dorobku tzw. au-
tochtonicznego „poddaństwa kobiet” oraz ciągle niewystarczającej liczby ko-
biet, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu państwowym, politycznym, 
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co spowodowane jest uleganiem tradycyjnym wzorcom kobiety jako matki  
i strażniczki domowego ogniska, a także strachem przed sprawowaniem funk-
cji państwowych, które zwyczajowo były uznawane za typowo męskie oraz 
mniejszym zainteresowaniem zdobycia wykształcenia umożliwiającego dostęp 
do pracy związanej z kształtowaniem polityki państwowej. Zauważalna jest 
pozytywna zmiana od czasu, gdy kobiety uzyskały w 1918 roku prawa wybor-
cze po czasy współczesne, lecz konieczna jest wciąż większa aktywizacja kobiet 
na polu działań politycznych.

W niniejszej publikacji zostanie podjęta próba opisania wyżej wskaza-
nych procesów. Powyższe rozważania oparto na analizie aktów prawnych, źró-
deł historycznych, tekstach kultury epok minionych - w szczególności wybra-
nych przykładów z literatury, malarstwa, rzeźby, muzyki i filmografii -, dzieł 
filozoficznych a także badań socjologicznych. Powyższe pozwala na holistycz-
ne ujęcie złożoności  i wielowątkowości podjętej tematyki. 
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Prawa wyborcze w Polsce 
– charakterystyka pojęć

Prawo wyborcze – w szerokim znaczeniu - stanowi zespół norm praw-
nych regulujących wszystkie aspekty procesu wyborczego (organizacja, reje-
stracja kandydatów, regulacja kampanii wyborczej, prawa podmiotów uczest-
niczących, sposób weryfikacji wyników, itd.) W wąskim znaczeniu, prawem 
wyborczym jest zespół uprawnień przysługujących obywatelowi w procesie 
dokonywania wyboru kandydatów do organów państwowych i samorządo-
wych zawarty w Konstytucji i ordynacjach wyborczych1. Współcześnie termin 

„prawo wyborcze” występuje również w dwóch znaczeniach: podmiotowym  
i przedmiotowym. W aspekcie przedmiotowym oznacza ono ogół norm praw-
nych regulujących sposób przygotowania, zasady przeprowadzania wyborów  
i ustalania wyników wyborów, jest to zarazem jedna z dziedzin prawa kon-
stytucyjnego. W Polsce podstawą uregulowań prawa wyborczego są posta-
nowienia Konstytucji (przede wszystkim art. 62, art. 96 ust. 2, art. 97 ust.2, 
art. 98101, art. 127129, art. 169 ust. 2 i 3)2 oraz ustawa z dnia 5 stycznia 
2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm)3. 
Ustalono w niej przepisy ogólne odnoszące się do wyborów wszystkich typów 
(art. 1–151) i określono organy odpowiedzialne za przeprowadzenie wybo-
rów (art.152191), a w następnych przepisach kolejno unormowano szczegó-
ły dotyczące wyborów do Sejmu (art.192 –254), do Senatu (art.255–286), 
Prezydenta Rzeczypospolitej (art.287327), do Parlamentu Europejskiego  
(art. 328367), do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 

1 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii https://prawo.uni.wroc.
pl/sites/default/files/students-resources/PRAWO%20KONSTYTUCYJNE-PRAWO%20
WYBORCZE.pdf, (dostęp 21.03.2020).
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98nf8a84.han.amu.edu.
pl/#/act/16798613/990986?directHit=true&directHitQuery=Konstytucja (dostęp 21.03.2020).
3 Kodeks wyborczy, http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98n62624.han.amu.edu.pl/#/act/176798 
59/2722734?directHit=true&directHitQuery=kodeks%20wyborcy, (dostęp 21.03.2020).
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(art. 369–469) oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta (art. 470–
493). Konstytucyjność większości unormowań potwierdził Trybunał Konsty-
tucyjny w wyroku z 20 lipca 2011 roku (K 9/11)4. Niektóre unormowania  
o bardziej szczegółowym charakterze zostały zawarte w aktach wykonawczych 
niższego rzędu. Duże znaczenie w praktyce mają uchwały Państwowej Komi-
sji Wyborczej oraz interpretacje przepisów wyborczych zawarte w orzecznic-
twie sądowym, zwłaszcza w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Na-
czelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego5. 

W ujęciu podmiotowym prawo wyborcze oznacza uprawnienia jednostki 
wynikające z norm prawa wyborczego w znaczeniu przedmiotowym, umoż-
liwiające jej bierne i czynne uczestnictwo w wyborach6. Oznacza ono jedno  
z praw człowieka. Z natury rzeczy przysługuje tylko obywatelom7.

Ważnym rozróżnieniem z punktu widzenia rozważań podjętych w pracy 
jest podział praw wyborczych na bierne i czynne. Czynne prawo wyborcze jest 
to prawo do wybierania. W Polsce przesłankami posiadania czynnego prawa 
wyborczego są: posiadanie obywatelstwa polskiego; ukończenie 18 roku ży-
cia, najpóźniej w dniu głosowania; posiadanie pełnej zdolności do czynności 
prawnych, tj. kwalifikacji osoby do dokonania swoistych działań konwencjo-
nalnych, jakimi są czynności prawne8. Osoby skazane prawomocnym orze-
czeniem sądu na pozbawienie praw publicznych albo praw wyborczych nie 
posiadają czynnego prawa wyborczego. Z kolei bierne prawo wyborcze jest 
to prawo do kandydowania, bycia wybieranym, uzyskania mandatu w wyni-
ku wyborów. Krąg osób mających bierne prawo wyborcze jest ukształtowany 
różnie, w zależności od rodzaju wyborów. Zawsze przesłanką jest posiada-
nie czynnego prawa wyborczego9. Przysługuje obywatelom, którzy ukończyli  
18 lat (organy stanowiące samorządu terytorialnego), 21 lat (Sejm), 25 lat 
(wójt, burmistrz, prezydent miasta), 30 lat (Senat), 35 lat (Prezydent RP). 
Nowela konstytucyjna z 2009 roku pozbawiła biernego prawa wyborczego do 
Sejmu i Senatu osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 

4 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20.07.2011 K 9/11, lex-1amu-1edu-1pl-1015e98n62624.
han.amu.edu.pl/#/jurisprudence/521163646/1/k-9-11-postanowienie-trybunalu- 
konstytucyjnego?keyword=K%209~2F11&cm=SREST (dostęp 21.03.2020).
5 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu., Wydawnictwo Lexis Nexis, Warsza-
wa 2014, s. 146-147.
6 M. Dąbrowski, Ubezwłasnowolnienie częściowe, a prawo wyborcze w świetle standardów euro-
pejskich [w:] Przegląd prawa konstytucyjnego 2010/ 2- 3, Warszawa 2010, s. 261.
7 L. Garlicki, dz. cyt., s. 146.
8 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilneczęść ogólna, Wydawnictwo Ch. Beck, Warszawa 
2015, s. 139.
9 L . Garlicki, dz. cyt., s. 150.
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wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (Sejm  
i Senat art. 99 ust. 3 i Prezydent RP art. 126 ust. 3)10. Rozwinięcie postano-
wień z Konstytucji RP stanowią odpowiednie ustawy oraz Kodeks wyborczy.

Prawa wyborcze nieodłącznie związane są z zasadą suwerenności naro-
du. Stanowią one jeden z praktycznych przejawów realizacji tej klauzuli i są 
warunkiem koniecznym funkcjonowania ustroju demokratycznego11. Umoż-
liwiają one społeczeństwu faktyczne oddziaływanie na funkcjonowanie pań-
stwa i jego struktur oraz dają możliwość decydowania o wyborze reprezentan-
tów narodu w strukturach władzy państwowej.

Powszechność wyborów oznacza, iż prawo do głosowania i do kandydo-
wania przysługuje wszystkim osobom, które spełniają określone w Konstytucji 
i ustawach warunki. W sensie pozytywnym zasada ta gwarantuje każdemu 
wyborcy czynne i bierne prawo wyborcze, a w sensie negatywnym wprowadza 
zakaz ustanawiania ograniczeń. Jej znaczenie koncentruje się na wskazaniu 
kręgu podmiotów posiadających prawa wyborcze. Zasada powszechności od-
nosi się zarówno do czynnego, jak i biernego prawa wyborczego, przy czym 
ma ona wówczas inny zakres podmiotowy. Znamienne jest bowiem, iż kan-
dydaci na określone funkcje muszą spełniać bardziej restrykcyjne wymogi 
niż wyborcy. Zasada powszechności w skrajnym ujęciu rozciąga prawo do 
głosowania na wszystkich niezależnie od wieku, stanu intelektu, obywatel-
stwa itp. To maksymalistyczne założenie, niemożliwe do realizacji w praktyce, 
prowadziłoby do tego, iż nikt a priori nie mógłby zostać wykluczony z udzia-
łu w elekcji. Naturalnym zjawiskiem jest uzależnienie praw wyborczych od 
spełnienia określonych warunków, które wynikają z rozwoju historycznego, 
kulturowego, politycznego danego państwa12.

Z biernymi i czynnymi prawami wyborczymi immanentnie wiąże się 
pojęcie elektoratu. Elektorat stanowi ogół osób posiadających prawo do gło-
sowania. W zależności od ustroju politycznego elektorat stanowi pewną część 
populacji. W wyborach bezpośrednich jest to ogół osób posiadających czyn-
ne prawo wyborcze. W wyborach pośrednich jest to ogół osób powołanych 
do dokonania wyboru na określone stanowisko lub powołania określonego 
organu. Terminem elektoratu określa się również wyborców popierających 
określoną partię lub kandydata13.

10 Tamże, s. 150.
11 M. Dąbrowski, dz. cyt., s. 261.
12 Tamże, s. 262.
13 M. Wojtuch, Elektorat, https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/336525, 
elektorat.html (dostęp 21.03.2020).
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Warto również wspomnieć o pojęciu cenzusów wyborczych i nakreślić 
ich historyczną ewolucję. Ustawodawca może uzależnić przyznanie praw 
wyborczych od wieku, dojrzałości, zdolności umysłowej, obywatelstwa itp. 
I tym samym ograniczyć absolutny charakter zasady powszechności. Istot-
ne jest to, by te wyłączenia były uzasadnione i nie miały charakteru społecz-
no-politycznego. Przejawami ograniczenia zasady powszechności wyborów  
są tzw. cenzusy wyborcze. Są to wynikające z ustawy zasadniczej i sprecyzo-
wane na poziomie ustawy wymogi, które musi spełnić wyborca by uzyskać 
prawo udziału w elekcji. Termin „cenzus” (łac. census–ocena, spis, majątek, 
krytyka) oznacza szczególne kwalifikacje, którymi musi charakteryzować 
się podmiot prawa, stanowiące warunek biernego lub czynnego udziału w 
wyborach. Innymi słowy są to wyłączenia praw wyborczych ze względu na 
brak określonych cech lub kwalifikacji. Ich celem jest odsunięcie określonej 
kategorii osób od wpływu na kształtowanie życia publicznego. W praktyce 
wykształciło się bardzo wiele różnych typów i odmian cenzusów, które obec-
nie niekoniecznie należą do kanonu demokratycznego postrzegania instytucji 
praw wyborczych. Najpowszechniej spotykanymi były i są następujące cen-
zusy: majątkowy (konieczność posiadania określonego majątku, uzyskiwania 
określonych dochodów bądź płacenia podatków), zadłużenia (związany jest 
z cenzusem majątkowym i polega na tym, że prawa wyborczego pozbawieni 
są bankruci oraz osoby, które zalegają z zapłatą podatków, lub wpisane są 
na urzędowe listy dłużników niewypłacalnych), wykształcenia (konieczność 
posiadania umiejętności czytania i pisania, ewentualnie ukończenia szkoły 
odpowiedniego stopnia), dobrej moralności (prawo wyborcze posiadały oso-
by, odznaczające się nieskazitelnym charakterem), płci (pierwotnie kobie-
ty pozbawione były praw wyborczych), rasy lub pochodzenia (prawa głosu 
pozbawione były osoby o innym kolorze skóry oraz obce etnicznie), wieku 
(uprawnienie do udziału w wyborach wiąże się z osiągnięciem określonego 
wieku), domicylu (prawo wyborcze uzyskuje się po zamieszkiwaniu danego 
obszaru przez pewien okres), obywatelstwa (prawa wyborcze posiadają jedynie 
osoby związane węzłem przynależności do państwa, w którym odbywają się 
wybory), ubezwłasnowolnienia lub pełni władz umysłowych (prawa głosu nie 
posiadają osoby, które zostały pozbawione zdolności do czynności prawnych, 
ubezwłasnowolnione, osoby przebywające w szpitalach psychiatrycznych 
lub osoby chore psychiczne niepozbawione wolności poprzez przymusowy  
w szpitalu psychiatrycznym), pozbawienia praw wyborczych lub publicznych 
(w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które zostały pozbawione praw 
wyborczych orzeczeniem organu władzy sądowniczej wydanym na skutek 
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popełnienia przez wyborcę czynu zabronionego, a niekiedy wystarczające jest 
osadzenie w zakładzie karnym bez odrębnego orzeczenia), zawodowy (praw 
wyborczych pozbawione są osoby, które wykonują określone zawody lub peł-
nią określone funkcje publiczne). Współcześnie w niektórych państwach blo-
ku postkomunistycznego występuje jeszcze cenzus współpracy z władzami lub 
pełnienia funkcji we władzach komunistycznych. Jego ustanowienie skutkuje 
pozbawieniem czynnego lub biernego prawa wyborczego przez osoby, które 
wspierały system komunistyczny poprzez współpracę z jego organami lub peł-
niły funkcje w partiach komunistycznych lub w ich organach14.

 Cenzusy można podzielić na trzy podstawowe kategorie. Pierwsza grupa 
to cenzusy związane z infamią. Prawo pozbawia pewne kategorie osób upraw-
nień wyborczych, pomimo iż są one zdolne do rozpoznania znaczenia i skut-
ków swoich działań politycznych, rozeznają się w polityce, z tego powodu, że 
dokonały one określonego czynu, przez co okryły się niesławą (hańbą) lub 
też posiadają określone cechy, które czynią je niegodnymi i tym samym nie 
są godne do podejmowania decyzji w imieniu narodu i tym bardziej sprawo-
wania jakichkolwiek funkcji publicznych. Tezę tą dobitnie podkreśla łacińska 
paremia infamibus portae non pateant dignitatum15. Do tej grupy można za-
liczyć cenzusy majątkowy, zadłużenia, pochodzenia i rasy, pozbawienia praw 
wyborczych i publicznych, dobrej moralności, pełnienia funkcji w organach 
władzy komunistycznej lub ich wspierania. Historycznie do tej kategorii na-
leżał również cenzus płci. Drugą grupę cenzusów stanowią wyłączenia wyni-
kające z braku możliwości i kwalifikacji intelektualnych do wzięcia udziału 
w wyborach. Praw wyborczych nie posiadają osoby, które w skutek braku 
doświadczenia, nieosiągnięcia określonego wieku, zaburzeń psychicznych nie 
są w stanie dokonać właściwych obserwacji i spostrzeżeń, dokonać ich analizy, 
a w konsekwencji podjąć prawidłowej i odpowiedzialnej decyzji politycznej 
(wyborczej). Do tej grupy cenzusów należą: wiek, płeć, wykształcenie, ubez-
własnowolnienie. Historycznie do tej klasy należy również zaliczyć cenzus ma-
jątku i zadłużenia. Ostatnią kategorię stanowią cenzusy związane z trwałą lub 
względnie trwałą więzią z danym terytorium (domicyl, obywatelstwo i znajo-
mość języka). Udział w wyborach ma wówczas sens, gdy pomiędzy wyborcą  
a państwem istnieje trwały związek wyrażający się w instytucji obywatelstwa 
lub przynajmniej w zamieszkiwaniu na jego terenie. Osoba taka, przynajmniej 
teoretycznie, posiada rozeznanie w sprawach kraju16.

14 M. Dąbrowski, dz. cyt., s. 263-265.
15 Nie należy dopuszczać do sprawowania urzędów osób niegodnych.
16 Tamże, s. 265.
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Począwszy od początku XX w. bardzo wyraźnie kształtuje się tendencja 
do rozszerzania katalogu osób uprawnionych do głosowania wraz z równocze-
snym ograniczeniem podmiotowym cenzusów17. Pierwotnie (np. w starożyt-
nej Grecji) uprawnione do głosowania było tylko około 1% całej populacji. 
Obecnie prawa wyborcze posiada około 80% społeczeństwa. Tendencja ta 
wyraża się przede wszystkim poprzez rezygnację prawodawców z niektórych 
cenzusów w szczególności majątkowego, wykształcenia, płci, pochodzenia, 
które właściwie w państwach demokratycznych już nie występują bądź poja-
wiają się bardzo sporadycznie. Drugim istotnym przejawem tej tendencji jest 
ograniczanie zasięgu podmiotowego cenzusów. Jako przykłady można wska-
zać tutaj obniżanie minimalnego wieku do udziału w wyborach, dopuszczenie 
cudzoziemców (np. obywateli Unii Europejskiej) do udziału w wyborach na 
samorządowych. W skutek tego zasada powszechności obejmuje swoim zasię-
giem coraz większy katalog osób. 

Zjawisko rozszerzenia się praw wyborczych jest wyrazem z jednej stro-
ny wyznaczenia w nich miejsca ciałom reprezentacyjnym; z drugiej 
zaś strony wyrazem powstania nowych interesów i chęci bronienia ich 
przez warstwy, które dotychczas pozostawały poza obrębem aparatu 
państwowego.(...) odegrał tu także rolę moment rywalizacji stronnictw 
politycznych stojących u władzy, które starały się wciągnąć do życia 
politycznego nowe elementy licząc na ich poparcie18. 

Ponadto istotne znaczenie ma koncepcja liberalizmu i związana z nią zasa-
da równości, z których wynika silna tendencja do likwidacji cenzusów opartych 
na infamii. Znoszenie i ograniczanie cenzusów stanowi konsekwencję zmiany 
oceny możliwości politycznych niektórych grup społecznych, ich oddziaływa-
nia na funkcjonowanie państwa, ich potencjału intelektualnego i moralnego 
(np. zniesienie cenzusu płci). Podsumowując, uznano, iż w państwach demo-
kratycznych istnienie niektórych historycznych cenzusów jest nieuzasadnione, 
godzi w istotę tego ustroju i w związane z nim zasady, tj. równość, sprawiedli-
wość społeczna, suwerenność narodu19.

17 Z. Jarosz, S. Zawadzki, Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1987, s. 301.
18 W. Łopata, Prawo polityczne ogólne i polskie według wykładów M. Starzewskiego t. III, Kra-
ków 1933, s. 33.
19 M. Dąbrowski, dz. cyt., s. 266.
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Historyczna ewolucja statusu 
prawnego, społecznego  

i ekonomicznego kobiet w Europie. 
Walka o prawa i status obywatelek

2.1 Uwagi wstępne

Być kobietą, być kobietą…1 nie było łatwo od początku historii człowie-
czeństwa na Ziemi. Dominacja mężczyzn i patriarchatu posiada długą i nie-
mal nieprzerwaną ciągłość na przestrzeni wieków. Od zarania dziejów kobiety 
traktowane były jako „gorsza płeć” oraz deprecjonowane przez mężczyzn jako 
istoty mniej rozumne i niezdolne do odgrywania istotnej roli w życiu publicz-
nym. Przez wieki szowinistyczny system patriarchalny kontrolował kobiety, 
poddając kontroli ich myśli i czyny. Historycznie nierówne relacje władzy 
między kobietami i mężczyznami doprowadziły do dominacji nad i dyskry-
minacji wobec kobiet ze strony mężczyzn, a także uniemożliwiły pełny rozwój 
kobiet2. Początku dyskryminacji „drugiej płci” należy poszukiwać w funda-
mencie kultury chrześcijańskiej, Biblii. Kobiety były utożsamiane z biblijną 
Ewą, która z założenia miała być istotą mniej doskonałą od mężczyzny i jemu 
podporządkowaną, gdyż powstała z męskiego żebra3. Z takiej wizji stworzenia 
świata wyciągnięto dwa wnioski o trudnym do przecenienia znaczeniu dla 
relacji między płciami: mężczyzna pojawił się na Ziemi jako pierwszy, więc  
z woli Boga ma na niej więcej praw; kobieta jest bytem wtórnym stworzonym 

1 A. Majewska, Być kobietą, https://www.tekstowo.pl/piosenka,alicja_majewska,byc_kobieta.
html, dostęp (26.06.2020)
2 Rada Europy, Strategia na rzecz równości płci 2018-2023, https://rm.coe.int/gender-equality- 
strategy-2018-2023-pl/168097fa52, s. 7, (dostęp 18.04.2020).
3 Rdz 2, 22-24.
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z ciała mężczyzny, a zatem powinna mu się podporządkować. Scholastycy 
zauważyli rozróżnienie między „człowiekiem” i „niewiastą”, czyli tą, która 
nie wie. To skłoniło ich do rozważań, czy kobietę w ogóle można uznać za 
człowieka. W wielu środowiskach przeważył pogląd, że niekoniecznie, gdyż 
na podobieństwo Boga został stworzony Adam, natomiast Ewa jedynie na 
podobieństwo Adama4. W świetle teorii ewolucji można traktować opowieści  
o stworzeniu prarodziców z przymrużeniem oka, ale przez kilka tysięcy lat nikt 
nie kwestionował ich wiarygodności. Uznano za udowodnione, że kobieta jest 
istotą mniej wartościową, bardziej skłonną do grzechu i z woli Stwórcy pod-
ległą mężczyźnie, na domiar złego także nieczystą. Kobieta jest ostatnią rzeczą, 
jaką stworzył Pan Bóg. Zrobił to w sobotni wieczór, gdy był już bardzo zmęczony 

– ironizował Aleksander Dumas5, XIX – wieczny francuski pisarz. Pogląd ten 
zbieżny jest poglądami antycznych filozofów, np. Arystotelesa twierdzącego, 
że kobieta, jak ziemia, jedynie rodzi, natomiast nasiona „wytwarza” i sieje 
mężczyzna6. On więc był przekazicielem tego, co najcenniejsze – życia. Miało 
to ogromne znaczenie dla postrzegania obu płci, gdyż oznaczało, że nie są 
sobie równe7. Arystoteles także wierzył, iż mężczyzna i kobieta mają się do 
siebie jak forma do materii. Stroną aktywną jest mężczyzna, natomiast kobietę 
zaliczył do strony pasywnej. Mężczyzna dostarcza motywu i siły formującej,  
a kobieta - materiału, który ma być formowany. Mężczyzna daje duszę, ko-
bieta ciało. Filozof potraktował kobietę jako reprodukcyjny surowiec, a męż-
czyźnie przyznał wyższy stopień inteligencji i duchowości8. Uznał również, że 
kobieta jest uszkodzonym, skarlałym samcem, któremu w czasie ciąży przydarzył 
się wypadek9. Kobiecość rozumiał Arystoteles jako bierność, zachowawczość, 
ostrożność, chytrość, pamiętliwość, niższość, a męskość jako aktywność, eks-
pansywność, odwagę i władczość, prostolinijność, szczerość, wyższość. Swoje 
poglądy na role płci przedstawił m.in. w traktacie O rodzeniu się zwierząt. 
Wykłada tam pogląd, iż każde zwierzę gatunku, w którym istnieje podział 

4 Warto również pamiętać, ze istnieje jeszcze jeden opis stworzenia człowieka w Biblii, który 
opisuje równoczesne stworzenie kobiety i mężczyzny (Rdz 1, 26-28), lecz w kulturze bardziej 
utrwalony został opis stworzenia człowieka umówiony powyżej.
5 K. Pytko, Pełna kontrola i kult dziewictwa. Dyskryminacja kobiet. Od zawsze. W każdej kul-
turze, https://www.focus.pl/artykul/slaba-piekna-czy-gorsza-o-przypisanej-kobietom-roli (do-
stęp 30.03.2020).
6 Tamże.
7 Tamże.
8 J. Helios, W. Jedlecka, Wpływ feminizmu na sytuację społecznoprawną kobiet, E- Wydawnic-
two. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 76.
9 B. Rizou, Życie kobiet w starożytnej Grecji, http://pilotrezydentgrecja.blogspot.com/2013/10/, 
(dostęp 18.04.2020).
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na osobniki męskie i żeńskie, w tym także człowiek, otrzymuje właśnie za 
sprawą ojca swą gatunkową formę, czyli duszę, od matki zaś jedynie materię. 
Dla porównania Platon uważał, iż to właśnie mężczyzna jest twórcą małego 
człowieka, jako że w procesie prokreacji przekazuje kobiecie gotowy zarodek, 
który w ciele kobiety znajduje jedynie odpowiednie do rozwoju warunki10. 
Według Arystotelesa kobieta potrzebuje nieustannego kierowania przez męż-
czyznę, gdyż jej dusza zbyt często ulega emocjom. Siły intelektualne kobiety 
są raczej siłami rozumu praktycznego, rozsądku niż teoretycznego i jako takie 
ograniczone, nadają się tylko do rozsądnego kierowania sprawami domowymi. 
Byłyby natomiast nieprzydatne i wręcz niebezpieczne w przypadku spraw pu-
blicznych, gdzie emocje nie powinny mieć miejsca. Wynika stąd, iż rola spo-
łeczna kobiet powinna odpowiadać ich celowi biologicznemu, szczególnym 
cechom emocjonalnym i charakterologicznym oraz ich możliwościom inte-
lektualnym. Do spełniania takich funkcji kobiety powinny być szkolone. Po-
winny one poddać się silniejszym, mądrzejszym i cnotliwszym mężczyznom. 
Kobieta, według Arystotelesa, jawi się jako istota gorsza od mężczyzny pod 
względem fizycznym, moralnym i intelektualnym. Z tego też powodu wyma-
ga nieustannego kierownictwa mężczyzny dla dobra jej samej oraz całego spo-
łeczeństwa. Szczęście kobiet jest więc szczęściem gorszym. Nie należy jednak 
go zaniedbywać, gdyż oznacza to lekceważenie celu istnienia połowy ludzko-
ści11. Mimo swoistej nieprzychylności względem kobiet, Arystoteles w Polityce 
wysuwa myśl, że kobiety są lepiej traktowane przez Greków niż niewolnicy. 
Dlatego słuszną jest rzeczą, by Hellenowie nad barbarzyńcami panowali12.

W rozważaniach dotyczących ewolucji praw wyborczych kobiet nie spo-
sób nie przedstawić historycznej ewolucji ich statusu społecznego, ekonomicz-
nego i prawnego oraz narodzin feminizmu i tego, w jaki sposób zmieniał się 
na przestrzeni lat. To właśnie dzięki ruchowi sufrażystek, feministek pozycja 
kobiet diametralnie się zmieniła. Zatem w dalszych częściach tego rozdziału 
zostaną zaprezentowane rys historyczny oraz egalitarystyczne dążenia i zma-
gania kobiet.

10 I. Ślusarczyk-Turek, Filozoficznospołeczna refleksja nad płcią, http://www.racjonalista.pl/kk.
php/s,4707/k,2 (dostęp 18.04.2020).
11 Tamże.
12 Arystoteles, Polityka, http://biblioteka.kijowski.pl/arystoteles/polityka.pdf, s. 4, (dostęp 18. 
04.2020).
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2.2 Od starożytności  
do czasów Rewolucji Francuskiej

Kobiety w Europie już od czasów starożytnych traktowano jako istoty 
fizycznie, ekonomicznie i obyczajowo podporządkowane mężczyznom. Praw-
nie kobiety najczęściej stanowiły własność ojca lub męża, a los niezamężnych 
kobiet zależał zaś od decyzji ojca lub brata13. W greckich poleis i rzymskich ci-
vitas dominował patriarchalizm. Kobiety zasadniczo pełniły cztery podstawo-
we role: żony, matki, kapłanki i prostytutki. Występował wyraźny podział na 
sferę publiczną i prywatną. Życie publiczne było niedostępne dla kobiet lub 
dostępne w niewielkim zakresie, a ich życie toczyło się z kolei w sferze prywat-
nej, gdzie od przyjścia na świat dziewczynki były przygotowywane do spełnia-
nia obowiązków gospodyni, kapłanki domowego ogniska. Pozycja społeczna  
i władza kobiet w demokratycznych Atenach w życiu prywatnym i publicz-
nym wyrażała się poprzez ich centralną rolę w sferze rodzinnej i religijnej. For-
malne wykluczenie z polityki oznaczało jednak, że ich wkład w życie państwa - 
miasta bywał niezauważany przez mężczyzn. W oligarchicznej Sparcie kobiety 
cieszyły się stosunkowo dużą wolnością w porównaniu z innymi poleis. Był to 
efekt skoszarowania mężczyzn, którzy większą część życia spędzali na ćwicze-
niach wojskowych oraz wyprawach wojennych. Dbanie o sprawność fizyczną 
Spartanek wiązało się z wymogiem rodzenia przez nie zdrowych i silnych dzie-
ci. Kobiety w Sparcie mogły posiadać działki ziemi. Córki prawdopodobnie 
dziedziczyły połowę tego, co ich bracia. Swoją część majątku otrzymywały nie 
po śmierci rodziców, lecz w momencie zawarcia małżeństwa. Samo zawar-
cie małżeństwa można z powodzeniem przyrównać do transakcji kupieckiej14.
Ówczesna literatura grecka odzwierciedlała panujący wówczas stosunek do 
kobiet, np. filozof Platon uznawał kobietę za istotę „z drugiej ręki”, mimo 
że postulował równość płci. W platońskim Państwie przedstawił szereg ar-
gumentów za równym traktowaniem płci w sferze publicznej i prywatnej. 
Jednakże niezależnie od wysuwanego przez filozofa postulatu przyznania ko-
bietom równego statusu w kształceniu i zajmowaniu stanowisk publicznych, 
wyżej od kobiet cenił mężczyzn, gdyż kobieta jako taka była bezwzględnie 
gorsza od mężczyzny15. Z kolei historyk Hezjod traktował kobietę jako kwin-
tesencję zła, pułapkę stworzoną przez Zeusa dla śmiertelnych (bo to przecież 

13 A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjed-
noczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2006, s. 58.
14 M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Wydawnictwo 
Trio, Warszawa 2005, s. 24-25.
15 A. Zwoliński, Kobieta silna płeć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2016, s. 30-31.
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Pandora – kobieta, według mitologii greckiej sprowadziła przez swój czyn na 
ludzi pasmo nieszczęść)16. Ponadto Helleńczycy uważali za niemożliwe obco-
wanie intelektualne z kobietą. Wyjątek stanowiły wykształcone i błyskotliwe 
prostytutki – hetery, które mężczyźni, z uwagi na ich intelektualne przymioty, 
traktowali jako osoby17. 

W starożytnym Rzymie wpływ kobiet na życie domowe z czasem się 
zwiększył. Jednakże to ojciec decydował o realizacji aktu małżeńskiego. Zda-
rzało się, że w tym okresie historycznym kobiety dziedziczyły poważne majątki, 
i te, które miały wykształcenie, uczestniczyły w życiu towarzyskim na równi  
z mężczyznami. Dzięki tym przywilejom wzrosła pozycja kobiety w jej własnej 
rodzinie. Kobiety nie mogły brać udział w rzymskich wyborach ani też pia-
stować urzędów, mogły wywierać pewien polityczny wpływ poprzez swoich 
męskich krewnych. Kobiety potrafiły jednak demonstrować przeciwko pew-
nym ograniczeniom. W okresie późnej republiki w 215 roku p.n.e, u szczytu 
kryzysu finansowego, przegłosowano prawo zakazujące kobietom posiadanie 
więcej niż pół uncji złota, noszenia publicznie wielokolorowych ubrań czy da-
lekich wyjazdów w powozach zaprzężonych w konie. Prawo to wynikało z nie-
zadowolenia mężczyzn z faktu, iż zamożne kobiety miały pod swoją kontrolą 
spore majątki w momencie, gdy państwo było w potrzebie. W 195 roku p.n.e. 
po wojnie, kobiety dotknięte tym prawem urządziły dwie duże demonstra-
cje przeciwko tym ograniczeniom. Wyszły na ulice by wyrazić swoje żądania 
wobec wszystkich mężczyzn, jakich spotkały i oblegały drzwi domów dwóch 
politycznych przewódców, którzy blokowali odwołanie prawa. Prawo zosta-
ło odwołane. Był to dramatyczny wyjątek od zwykle bardzo ograniczonego 
zachowania publicznego rzymskich kobiet. Pojawił się kult „rzymskich ma-
tron”, obdarzano kultem kobiety poważne, zamężne, matki rodziny18. Warto 
też zwrócić uwagę na to, że oprócz znanych powszechnie antycznych twór-
ców, jak Homer czy Horacy, na kartach historii zapisała się również poetka 

16 Pandora - w mitologii greckiej to pierwsza kobieta na Ziemi, którą Zeus zesłał jako karę dla 
ludzi za to, że Prometeusz złożył fałszywą ofiarę Zeusowi. Na rozkaz Zeusa Hefajstos ulepił  
z gliny i wody pierwszą kobietę, którą charyty i hory pięknie przyodziały. Atena nauczyła ją 
prac domowych, Afrodyta obdarowała urodą, a Hermes podzielił się z nią swoimi cechami cha-
rakteru: kłamstwem, fałszem i pochlebstwem i zaprowadził do Epimeteusza, który pojął ją za 
żonę wbrew ostrzeżeniom swojego brata, Prometeusza. W posagu Pandora otrzymała szczelnie 
zamkniętą glinianą puszkę (w literaturze europejskiej na ogół zwaną puszką Pandory), którą 
Epimeteusz i Pandora z ciekawości otworzyli. Znajdowały się w niej wszelkie nieszczęścia, które 
rozeszły się na cały świat. Na dnie puszki była jednak, zgodnie z wolą Zeusa, nadzieja.
17 Alkifron, Listy heter, biblioteka.kijowski.pl/alkifron/listyheter.pdf, (dostęp 15.04.2020).
18 R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 
2010, s. 481.
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Safona19. Warto również wspomnieć o Lukrecji, córce rzymskiego patrycjusza 
Spuriusza Lukrecjusza Tricipitina i żonie Lucjusza Tarkwiniusza Kollatyna, 
kuzyna króla Tarkwiniusza Pysznego, która żyła w VI w. p.n.e. Legenda gło-
si, iż pod nieobecność męża została sterroryzowana i zgwałcona przez syna 
Tarkwiniusza Pysznego, Sekstusa Tarkwiniusza. Nie mogła znieść hańby  
i popełniła samobójstwo. Jej krzywda miała stać się bezpośrednią przyczyną 
wybuchu powstania pod wodzą Brutusa w 509 roku p.n.e. Tak właśnie we-
dług tradycji zakończyło się panowanie władców etruskich w Rzymie (a wraz 
z nim epoka królewska), w wyniku wyżej wspomnianego buntu arystokracji 
i wprowadzono nową formę rządów zwaną republiką (łac. res publica – rzecz 
pospolita), a Lukrecja w czasach późniejszych uchodziła za wzór cnoty i ho-
noru matrony rzymskiej, a sama legenda stała się źródłem wielu budujących 
opowieści o cnotliwych niewiastach, które przenoszą śmierć nad hańbę20.

Należy zauważyć, że również w Biblii – oprócz Maryi Dziewicy ukaza-
nej jako przykład idealnej matki i gorliwej „służebnicy Pańskiej” oraz grzesz-
nej Ewy ukazany został obraz kobiet niezależnych i odważnych, które, mimo 
swojego niełatwego położenia, pełniły przywódcze w Izraelu. Wpływ takich 
postaci, np. jak Debora, zmienił sposób myślenia o kobietach, które zazwyczaj 
pozostawały w cieniu męskich bohaterów niedocenione. Debora była jedyną 
kobietą wśród dwunastu sędziów w Izraelu. W tamtych czasach ranga sędzie-
go miała o wiele większą wagę, niż ma to miejsce dziś. Oprócz sprawowa-
nia rządów, sędzia głosił także prawo boże. Sędziowie byli namaszczeni przez 
Boga, który jakoby powoływał ich na to stanowisko. W tamtym okresie słowa 
kobiet nie liczyły się nawet w kwestiach bycia świadkiem, a mimo to Debora 
piastowała urząd, który nie powinien jej przysługiwać przez wzgląd na płeć21. 
Postać ta miała swym postępowaniem i osobowością wzywać do respekto-
wania zasady równouprawnienia płci oraz odrzuciła panujący tradycyjnie 
patriarchat, wymagając szacunku wobec mądrości kobiet. Bóg wybrał ją na 
lidera, stratega oraz wodza wojsk i nie widział w tym przeszkód, a więc lud 
tym bardziej nie powinien piętnować boskich wyborów22. Jej niezwykłości 
dowodzi fakt, że jej wyroki były inspiracją dla synów Izraela, natomiast sądy 
pozostałych sędziów miały oddziaływanie tylko na poszczególne pokolenia23. 

19 Safona - żyła na przeł. VII i VI w. p.n.e, grecka poetka liryczna, przedstawicielka poezji 
eolskiej. 
20 Legenda o Lukrecji, https://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/legendy-rzymskie/lege 
nda-o-lukrecji/, (dostęp 11.04.2020).
21 E. Adamiak, Kobiety w Biblii. Stary Testament. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2006, s. 76
22 M. Miduch, Kobiety, które kochał Bóg, Wydawnictwo Wam, 2018, s. 201.
23 E. Adamiak, dz. cyt, s. 76-77.
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Analizując tę postać, można dostrzec, iż przełamywała wszelkie panujące  
w ówczesnej rzeczywistości stereotypy. Dotychczasowe cechy ówczesnego 
świata biblijnego przypisywane wyłącznie mężczyznom, stały się odbiciem jej 
charakteru, jak na przykład - ustalanie strategii wojennej24. Ludzie uważali ją 
za dobrą doradczynię oraz postrzegali jako namaszczoną przez Boga25. Warto 
również pamiętać o rewolucyjnym, jak na pierwsze lata naszej ery, stosun-
ku Jezusa Chrystusa do kobiet. Kobiety były jego uczennicami na równi z 
mężczyznami, czego nie praktykowali wcześniej rabini. W nauczaniu Jezus 
też zaskakiwał. Kiedy formułował przypowieści, posługiwał się równole-
gle przykładami z życia mężczyzn i kobiet. Często wręcz ta sama historia 
opowiedziana była w wersji „męskiej” i „żeńskiej”26. Chrystus łamał tabu, 
uzdrawiając kobietę cierpiącą na krwotok, co oznaczało, że uwalnia ją od ry-
tualnej nieczystości i wykluczenia społecznego. Wyjątkowa jest jego rozmo-
wa z Samarytanką przy studni. Po pierwsze dlatego, że rozmowa z kobietą 
w miejscu publicznym nie należała do powszechnych wówczas obyczajów.  
A po drugie, Samarytanka była cudzoziemką; nie należała do narodu wybrane-
go. Jezus posłał ją, by głosiła Dobrą Nowinę swoim rodakom. Według Elżbie-
ty Adamiak, gdyby uważnie przeanalizować ten fragment Ewangelii św. Jana, 
można nazwać Samarytankę pierwszą apostołką pogan27. Warto zauważyć, że 
biblijny opis życia Jezusa Chrystusa zaczyna się i kończy słowami wypowie-
dzianymi przez kobiety. Od wypowiedzianej przez Marię zgody: Niech mi się 
stanie według słowa Twego, po relację Marii Magdaleny, która spotkała zmar-
twychwstałego Jezusa: Widziałam Pana i to mi powiedział…28. Feministyczna 
rewolucja przypisywana Jezusowi skończyła się bardzo szybko. Kobiety zosta-
ły zepchnięte na dno kościelnej hierarchii i pozbawione wpływów. W zamian 
dostały niemożliwy do osiągnięcia wzorzec matki-dziewicy29.

Nad całym okresem wieków średnich ciążyły stereotypy związane z rolą 
kobiety w sferze społecznej i życiu rodzinnym. Ojcowie, małżonkowie, a także 
kapłani decydowali o tym, co wolno kobietom, a co jest im zabronione. Świę-
ty Tomasz z Akwinu twierdził, że kobieta należy do wadliwych, nieudanych 

24 M. Miduch, dz. cyt, s. 201.
25 Tamże, s. 202 .
26 H .Sweryniak, M. Białkowska, Jezus i kobiety, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archi 
wum/2018/Przewodnik-Katolicki-9-2018/Opinie/Jezus-i-kobiety (dostęp 12.04.2020).
27 E. Adamiak, Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele Wydawnictwo Biblioteka Więzi, 
Warszawa 1999.
28 Tamże.
29 J. Podgórska, Ile zostało z feministycznej rewolucji Jezusa?, https://www.polityka.pl/tygo 
dnikpolityka/spoleczenstwo/1775708,1,ile-zostalo-z-feministycznej-rewolucji-jezusa.read, 
(dostęp 12.04.2020).
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płodów natury30.W życiu średniowiecznej kobiety dużą rolę odgrywała religiaz 
jednej strony dawała jej siłę, z drugiej zaś dogmaty religijne wyznaczały ramy 
dozwolonego postępowania. Ważnym jest również średniowieczne przedsta-
wienie Matki Boskiej jako tej, która cierpi przyglądając się ukrzyżowaniu Je-
zusa Chrystusa, tj. Stabat Mater Dolorosa. Przyjął się także obraz kobiety jako 
kusicielki, która jest siedliskiem grzechu i zła. Kobieta w średniowieczu odgry-
wała niezwykle ważną rolę w sterowaniu procesami rozwoju kultury duchowej 
społeczeństwa. Na poparcie tego twierdzenia można przytoczyć przynajmniej 
dwa argumenty:po pierwsze, kobieta była bardziej wykształcona od mężczy-
zny. W klasztorach wykształciły się i działały wybitne myślicielki i intelektu-
alistki swoich czasów. Jedną z nich była benedyktynka, podziwiana w całych 
Niemczech, Hildegarda z Bingen (XII w.), która prowadziła bardzo szeroką 
działalność, przekraczającą tradycyjne role przypisywane wówczas kobietom. 
Podróżowała po Niemczech występując publicznie i angażując się w odno-
wę moralną Kościoła, pozostawiła wiele dzieł z zakresu teologii, kosmologii, 
medycyny, a także poematy i utwory muzyczne. Wśród wybitnych i słyn-
nych mniszek można wymienić też Heloizę (znaną przede wszystkim z historii 
tragicznej miłości do Abelarda), Brygidę Szwedzką natchnioną mistyczkę czy 
Katarzynę ze Sieny wybitną myślicielkę, którą ogłoszono Doktorem Kościoła. 
Za cenę wyrzeczenia się życia rodzinnego i macierzyństwa uzyskiwały możli-
wość rozwoju umysłowego oraz twórczego spełnienia. Wielkie dwory dawa-
ły kobietom możliwość rozwoju duchowego, zajęcia się kształceniem swego 
umysłu, lekturą. Kobiety na dworach miały możność obcowania z poetami, 
śpiewakami, duchownymi; po drugie, cecha czyniąca kobietę bliską poetom 
wypływała z właściwości jej psychiki. Kobieta, będąc z natury bardziej czuła 
na subtelne przejawy życia duchowego, z większym upodobaniem wchodziła 
w bliższe kontakty z wrażliwymi poetami niż z niezbyt okrzesanymi rycerza-
mi. Kobiety stały się trampoliną rozwoju wszelkiego rodzaju sztuk pięknych, 
przede wszystkim poezji. Stanowiły dla poetów wdzięczne źródło inspiracji. 
Pewnym fenomenem średniowiecznego stosunku do kobiet była tradycja śre-
dniowiecznej miłości dworskiej, która windowała postać kobiety na szczyty 
uwielbienia. Było to jednak zjawisko bardzo ograniczone. Miłość dworska sze-
rzyła się wyłącznie w elitarnych kręgach dworsko-możnowładczych, nie do-
tknęła nawet średniej szlachty, ani środowisk mieszczańskich, a tym bardziej 
chłopskich. Była typowa dla średniowiecznego dworu zachodnioeuropej-
skiego, gdzie rozwijała się szczególnie silnie kultura rycerska. Była też bardzo 

30 M. Sokołowska, Rozdeptane na chwałę Bożą, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 1995, s. 43.
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krótkim zjawiskiem, związanym z pewną modą literacką, opiewającą niespeł-
nioną, nieszczęśliwą miłość trwającą aż po grób i ukazującą kobietę w zupełnie 
nowym wyidealizowanym świetle. Mimo bardzo niesprzyjających warunków 
zdarzało się, że kobietom w epoce średniowiecza przekraczać wyznaczone im 
przez tradycję i obyczaje role. Pomagało w tym wysokie urodzenie, przyna-
leżność do królewskiego, książęcego lub możnowładczego rodu – tylko takie 
kobiety mogły się stać bohaterkami rycerskich romansów i liczyć na hołdy 
trubadurów. Ale zdarzało się tez czasem, że również kobieta z warstwy średniej 
a nawet z ludu mogła dzięki splotowi okoliczności lub niezwykłym zaletom 
umysłu i charakteru wybić się ponad przeciętność, a przede wszystkim ponad 
wskazaną kobiecie rolę społeczną. W wielkich dworach feudalnych kobieta 
zyskała zatem nowe, dobrze przystosowane do jej wewnętrznych właściwo-
ści zadania, dzięki którym niezwykle wyraźnie zaznaczyła swe uczestnictwo 
w duchowej kulturze Europy3132. Przykładem takiej wpływowej kobiety była 
Eleonora Akwitańska (XII-XIII w.), najpierw żona króla Francji Ludwika VII 
(z którym małżeństwo unieważniła), a następnie Henryka II Plantageneta, 
księcia Normandii. Po śmierci Henryka zdobyła ogromną władzę politycz-
ną, rządząc w imieniu małoletniego syna Ryszarda, a jej dwór w Poitiers stał 
się sławnym ośrodkiem życia towarzyskiego, w którym kobiety brały udział 
na równi z mężczyznami i gdzie toczono dysputy na temat poezji i miłości 
dworskiej, tak charakterystyczne dla epoki rycerskiej. Poprzez małżeństwo, 
w średniowieczu, kobieta stała się centralnym punktem porozumienia mię-
dzy rodami. Wyznaczono jej rolę, wykraczającą poza jej indywidualny los i 
osobiste aspiracje. Musiała zrezygnować z własnych celów, by zaakceptować 
mężczyznę, którego jej wyznaczono. Silniej może aniżeli obowiązki w sto-
sunku do męża narzucało się jej obowiązek utrzymania porozumienia między 
dwiema grupami rodzinnymi, przez unikanie wszelkich postępków, mogą-
cych zostać uznane za niewłaściwe; działanie na rzecz przedłużenia rodu, do 
którego weszła, dając mu potomków; zapewnienie nowemu rodowi wiernego 
użytku ze swego ciała i wniesionych dóbr. Kobieta niczym przemieszczana 
na rodzinnej szachownicy figura, stawała się gwarantką dotrzymania układu 

31 J. Helios, W. Jedlecka, Wpływ feminizmu..., s. 52.
32 W średniowieczu kobiety brały niewielki udział w sprawowaniu władzy w państwie i społe-
czeństwie, jednakże nie były od władzy całkowicie odsunięte, np. sprawowały regencję w imie-
niu swoich synów bądź zarządzały klasztorami jako przeorysze. Kobiety z rodzin panujących 

– począwszy od X w. – były niejednokrotnie osobami wykształconymi, mecenasami kultury. 
W świetle kronik i żywotów widać, że mężczyźni średniowiecza z jednej strony bali się kobiet, 
straszyli nimi jako narzędziem szatana, z drugiej strony otaczali je poważaniem, podziwem,  
a nawet uwielbieniem (także w poezji dworskiej).
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– była symbolem pokoju. Kobiety miały obowiązek dbania o gospodarstwo 
domowe. Praca kobiet postrzegana była jako niezbędny czynnik prawidło-
wego funkcjonowania rodziny, a w dalszej kolejności całych społeczności33. 
Co ciekawe jedna z pierwszych prac o charakterze feministycznym powstała 
właśnie w okresie średniowiecza i było to dzieło francuskiej poetki Christine 
de Pizan pt. Le livre de la Cité des Dames (fr Książka miasta kobiet) z 1405 
roku, w którym to przepowiedziała wiele z idei współczesnego feminizmu, 
opisując czyny znamienitych kobiet z minionych czasów i opowiadając się za 
dostępem kobiet do edukacji i wpływem na życie publiczne34. De Pizan była 
przez niektórych uważana za jedną z pierwszych kobiet tworzących dyskurs 
feministyczny. Warto również przywołać postać Francuski Małgorzaty z Na-
warry, która po de Pizan dała wyraz najbardziej charakterystycznym aspektom 
feminizmu tamtych czasów. Skoncentrowała się na aspektach kulturowych, 
obyczajowych, erotycznych. Skupiła się na zagadnieniach stosunków między 
obiema płciami, niedoli kobiet, które prezentowała poprzez socjologiczną 
analizę oraz własną świadomość feministyczną. Miała nowoczesne, jak na 
czasy, w których żyła, poglądy dotyczące modelu małżeństwa, które nie tyl-
ko miało być stabilizacją dla kobiety, ale również związkiem opartym, przy 
równoczesnym uznaniu autorytetu męża, na wzajemnym zaufaniu i miłości.  
W jej opinii, nie wystarczyło, aby miała kobiety prawo do nauki i dorównywa-
ły mężczyznom wiedzą i wykształceniem, trzeba było jeszcze, by kobiety miały 
poczucie własnej autonomii i prawo do wrażliwości, z którymi potomkowie 
Adama musieliby się liczyć i szanować35. 

Również w okresie odrodzenia kobieta była całkowicie podporządko-
wana mężczyźnie. Jednakże pani domu miała szerszy zakres obowiązków  
i więcej władzy, gdyż mąż powierzał jej część swoich obowiązków. Wraz z od-
rodzeniem antycznych założeń dotyczących umiłowania mądrości i rozumu, 
pojawił się wtedy ideał kobiety wykształconej. Był on mocniej eksponowany 
aniżeli w okresie średniowiecza. Włochy należały do krajów, w których ko-
biety odznaczały się solidnym wykształceniem. Mimo tego wśród filozofów  
i teologów panowało przekonanie, że kobiety to istoty słabsze, które nie mają 
tak silnego jak mężczyzna kośćca moralnego i nie dorównują mężczyznom. 
Wobec tego kobieta powinna nadal podlegać mężczyźnie ze względu na sam 

33 Tamże, s. 50-52.
34 K. Dziubka, B. Szlachta, L.M. Nijakowski, Idee i ideologie we współczesnym świecie, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 77.
35 K. Kupisz, W kręgu feminizmu. Studia literatury kobiecej XVI stulecia we Francji, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk – Łódź 1990, s. 32-33.
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sposób jej stworzenia i uwarunkowania biologiczne. W XVI wieku we Francji 
ówczesny feminizm wyrażał się w rewindykacji równości intelektualnej i mo-
ralnej między kobietami a mężczyznami. Ówczesna francuska poetka Luiza 
Labé sprzeciwiała się przeciwko niesłusznemu lekceważeniu kobiet. Za spra-
wą jej twórczości w XVI wieku włączenie feministycznego programu w ramy 
ogólnoludzkiej dążności do intelektualnego i moralnego wzrostu człowieka 
spowodowało potraktowanie feminizmu kulturowego jako czynnika dodat-
niego dla obu płci36. Głównym tematem wystąpień francuskich poetek owych 
czasów był protest przeciwko traktowaniu kobiet jako istot ułomnych i sła-
bych, które należy otaczać opieką i czcią, i protest ten antycypuje sprzeciwy 
późniejszych emancypantek zbuntowanych przeciwko uwłaczającemu kobie-
tom traktowaniu ich za kruche lalki i ozdobę salonów37. Kwestie dotyczące 
kobiet były również rozważane na zjazdach szlachty różnowierczej. Dyskuto-
wano tam między innymi o małżonkach wierzących, rodzinach wierzących, 
niewiastach i wdowach. 

Warto również pamiętać o przedstawieniach kobiety utrwalonych przez 
renesansowych twórców: poetów, malarzy i rzeźbiarzy. Francesco Petrarka 
ukazał w swoich sonetach obraz idealnej kochanki, Laury, który to opis obfi-
tował w uwielbienie wyidealizowanej kobiety oraz dociekliwość w opisywaniu 
gamy żywionych do niej uczuć. Wszechstronny Michał Anioł stworzył jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych i pięknych przedstawień kobiety – Matki Bo-
skiej z Chrystusem na rękach, czyli pietę38. Z kolei malarz Sandro Botticelli 
przedstawił doskonałość i subtelność kobiecej urody m.in. w dziełach Naro-
dziny Wenus39 i Wiosna40. Również Rafael Santi zasłynął z przedstawień kobiet, 
a mianowicie Matki Boskiej z małym Jezusem, czyli madonny, np. Madonna 
Sykstyńska41. 

Jednak nie tylko ukazywano subtelność i delikatność kobiet, czego przy-
kładem była Lady Makbet rządna „korony i krwi”42. Paradoksalnie w dobie re-
nesansu, okresu bujnego rozkwitu wielkiej sztuki i badań antyku pojawiło się 
bardzo niepokojące zjawisko, czyli tzw. polowanie na czarownice. Wydawać 

36 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o ko-
bietach, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Ad-
ministracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 54-55.
37 K. Kupisz, dz. cyt, s. 124.
38 M. Dudek (red.), Niezwykła sztuka, Wydawnictwo Ibis, Poznań 2013, s. 262.
39 V. Kaido, Sztuka świata. Renesans, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009, s. 203.
40 Tamże, s. 202.
41 R. Santi, Madonna Sykstyńska,https://niezlasztuka.net/o-sztuce/rafael-santi-madonna-syk 
stynska/, (dostęp 20.04.2020).
42 W. Szekspir, Makbet, Wydawnictwo Greg, Kraków 2012.
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by się mogło, że minęły już stulecia średniowiecznej ciemnoty i zabobonów, 
a przyszłość niosła ze sobą nieustanny rozwój nauk i sztuk pod kierunkiem 
wybitnych europejskich humanistów, takich jak Bacon, Montaigne, Lipsius, 
Groot, Kartezjusz, czy Pascal. Prawdopodobnie żaden z tych znakomitych 
filozofów nie pofatygował się nawet wspomnieć, nie mówiąc już o rozważa-
niach dotyczących tego, że na rynkach miast palono żywcem dziesiątki tysięcy 
kobiet podejrzanych o kontakty z szatanem. Nikt nie starał się uciszyć tej hi-
sterii. Zresztą byłoby to niebezpieczne, gdyż przeciwnicy polowań na czarow-
nice mogli się spodziewać, że zaraz sami trafią na stos43. W XIII Kościół rzym-
skokatolicki zaczął przeżywać kryzys, gdyż przeróżne herezje zaczęły naruszać 
idealny obraz tej pławiącej się w bogactwie instytucji. Kościół uniwersalny 
jako instytucja, która w ówczesnej rzeczywistości miała monopol na wiedzę 
dotyczącą zarówno sfery sacrum i profanum, która była dla wyznawcy jedyną 
drogą do zbawienia, nie mogła dopuścić konkurencji. 

Do walki z herezją powołano armię zakonu dominikanów i wyposażono 
ją w niosące postrach narzędzie – inkwizycję44. Ale przecież czarownice nie 
były heretyczkami. Jako, że czarownica jako taka nie kwalifikowała się jeszcze 
do spalenia na stosie, trzeba było udowodnić, że głosi herezje. Nie sprawiało 
to inkwizytorom jednak zbyt dużych trudności. Jeżeli kobieta miała kontakt 
z szatanem, wiedząc, że popełnia grzech, to był to rzeczywiście grzech, ale nie 
herezja. Lecz w przypadku, gdy ktokolwiek miał kontakt z szatanem i nie po-
strzegał tego jako grzechu, to jego poglądy były uznawane za sprzeczne z na-
ukami Kościoła i czyniło go to heretykiem. Poza tym święty uczony – Tomasz 
z Akwinu – był przekonany o istnieniu czarownic, a trudno było podważyć 
opinię takiego autorytetu. Na początku XIV wieku procesy czarownic odby-
wały się głównie we Francji, Niemczach i Anglii. Miały one charakter głównie 
polityczny i niewiele wspólnego z samą teorią satanistyczną. Kościół chrześci-
jański zachował w pamięci setki imion męczenników zmarłych za wiarę, by 
potomni mogli ich z podziwem wspominać. Czcią otaczało się męczenników 
z okresu reformacji. Natomiast z dziesiątków tysięcy spalonych na stosie cza-
rownic na kartach historii pozostała tylko jedna, Joanna d’Arc znana jako 

43 K. Utrio, Córki Ewy, historia kobiety europejskiej, Wydawnictwo 69, Warszawa 1998, s. 81.
44 Trzeba w tym miejscu dodać, że w późniejszym okresie inkwizycję zorganizowano w pań-
stwach protestanckich, a także w Anglii po oderwaniu się od Kościoła katolickiego. Spośród 
300 tysięcy spalonych na stosie czarownic 200 tysięcy stanowią ofiary inkwizycji protestanckiej, 
zaś 70 tysięcy inkwizycji anglikańskiej. Inkwizycja katolicka 
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Dziewica Orleańska (ofiara polityki)45. Od końca XIV wieku liczba procesów 
przeciwko czarownicom systematycznie rosła. Na ten wzrost wpłynęła także 
atmosfera śmierci, którą pozostawiły po sobie dżuma, która przedstawiona 
jako danse macabre nie oszczędziła nikogo – strach i społeczne niepokoje oraz 
zmiana praktyki sądowniczej, która przeniosła konieczność udowodnienia 
winy z oskarżającego na urząd. Uprzednio kłamliwy oskarżyciel sam pono-
sił karę. Kościół przez całe tysiąclecie krzewił antyfeminizm, wynosząc go 
do rangi teorii naukowej. Polowania na czarownice stanowiły jego przejaw  
w formie zorganizowanej, uporządkowanej i niezwykle skutecznej. Prześla-
dowcami kobiet nie byli dewianci, ani mężczyźni  o niskim potencjale in-
telektualnym, ale uczeni mężowie epoki, wykształceni urzędnicy piastujący 
wysokie funkcje, biegli w prawie. Do tego grona należeli m.in. Luter, Kalwin, 
Zwingli, a także angielski król Jakub I. Co ciekawe z prawnego punktu wi-
dzenia, oskarżenie o czary uczyniły z kobiet w pełni odpowiedzialne przestęp-
czynie46. Wcześniej prawo zupełnie nie dostrzegało kobiet, odpowiedzialność 
prawną za ich czyby ponosił ojciec bądź mąż, gdyż kobiety były im podległe. 
Przez dwieście lat z powodu posądzenia o czary wymordowano więcej kobiet 
niż z powodu wszystkich innych oskarżeń łącznie. Po wielowiekowym okresie, 
kiedy kobiety znajdowały się właściwie poza systemem prawnym, nagle musia-
ły zbiorowo odpowiadać za skierowane przeciwko nim zarzuty o czary. Wiara 
w istnienie czarownic ukazuje przeciwną stronę ideału wartości panującego 
w ówczesnej Europie, gdzie ideałem kobiet w społeczeństwie patriarchalnym 
była przyzwoita, pokorna, tkliwa niewiasta. Cechą niezmiennie podkreślaną 
było posłuszeństwo wobec ojca lub męża. Mężczyźni cenili kobiety, które ich 
wspierały i jak najmniej im przeszkadzały. Poczucie bezpieczeństwa zależa-
ło od tego, na ile potrafiła podporządkować się mężczyźnie i sprostać jego 
oczekiwaniom. Indywidualistkę, odbiegającą od utartego wzorca, postrzegano 
jako czarownicę. W społeczeństwie, w którym miejsce kobiety było w domu, 
przy mężu i dzieciach, samotna niewiasta od razu stawała się podejrzana47. 
Warto w tym miejscu postawić pytanie: Jak mogło do tego dojść? Renesans 

45 Znana także jako Dziewica Orleańska - francuska bohaterka narodowa, święta Kościoła ka-
tolickiego, patronka Francji. Podczas wojny stuletniej poprowadziła armię francuską do kilku 
ważnych zwycięstw, twierdząc, że działa kierowana przez Boga. Pośrednio przyczyniła się do 
koronacji Karola VII. Została schwytana przez Burgundczyków i przekazana Anglikom, osą-
dzona przez sąd kościelny i spalona na stosie w wieku 19 lat. 24 lata później papież Kalikst III 
dokonał rewizji decyzji sądu kościelnego. Uniewinnił ją i określił przeprowadzony w Rouen 
proces jako sprzeczny z prawem. Została beatyfikowana w 1909 roku i kanonizowana w 1920.
46 K. Utrio, dz. cyt, s. 91.
47 Również Polek nie ominęły procesy o czary i prześladowanie czarownic, o czym np. pisał 
Michael Ostling w Konstytucji 1543 r. i początkach procesów o czary w Polsce.
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według sinusoidy Juliana Krzyżanowskiego48 należy do epok racjonalnych,  
w których kierowano się rozumem. To okres wieków średnich był czasem 
ciemnoty, barbarzyństwa i zabobonów. Nadeszły przecież czasy nowożytne, 
rozwoju kapitalizmu, docierania do nowych lądów, obrotu pieniądza 

W baroku i w oświeceniu niewiele zmienił się stereotyp kobiety. Ary-
stokracja ceniła wizerunek wspaniałej damy, natomiast mieszczaństwo 
preferowało obraz doskonałej gospodyni. Nadal rosła rola wykształcenia. 
Dzięki wykształceniu kobiety stawały się bardziej niezależne, podejmowały 
pracę zawodową49. Większość kobiet wieku oświecenia pracowała w mieście 
lub na wsi. Nie był to wolny wybór, lecz finansowa konieczność. W epoce,  
w której granica między ubóstwem a nędzą była trudna do uchwycenia, pra-
ca kobiet, stanowiąca niezbędny element składowy społecznego i rodzinnego 
pejzażu, miała na celu zapewnienie egzystencji związku. Stała się zatem normą  
w środowiskach ludowych i zajęła zasadnicze miejsce w życiu gospodarczym50.  
W XVIII w. kobiety pracowały jako sprzedawczynie, straganiarki, które han-
dlowały wszystkim, czym się dało, czyli starymi ubraniami, włosami, cia-
steczkami, ziołami, kwiatami czy tytoniem. Kobiety trudniły się również kra-
wiectwem i praniem. Zatrudnione były także w rzemiośle, przede wszystkim  
w tkactwie, przy obróbce drewna, metalu, produkcji papieru, książek, wachla-
rzy itp. Kobiety te pracowały w domu wraz z mężami lub w warsztatach, gdzie 
pomagały wyspecjalizowanym robotnikom. Potrafiły pod nieobecność męża 
kierować pracą, zajmować się księgowością i procesem wytwarzania. Chociaż 
niezbędne w dziedzinie działalności gospodarczej, kobiety nie zajmowały, ta-
kiego samego miejsca jak mężczyźni. Mniej wykwalifikowane, spychane były 
do wykonywania prac mniejszej wagi, przygotowawczych lub wykończenio-
wych, a co za tym idzie, o wiele skromniej wynagradzane51. Mimo przemian 
i upływu lat, zmian zachodzących w społeczeństwach, przyjmowano, że ko-
biety nie mogą być włączone w obręb społeczeństwa obywatelskiego na tej 
samej zasadzie, co mężczyźni, ponieważ kobietom z natury brakuje zdolno-
ści niezbędnych do tego, aby stać się pełnoprawnymi obywatelami52. Podej-
mowana w angielskiej myśli w wieku XVII i XVIII „problematyka kobiet” 
była przedmiotem debat trzech głównych grup mężczyzn. Pierwsza grupa to 
konserwatyści. Skupiała ona kleryków, nauczycieli i moralistów. Zostali oni 

48 Graficzne przedstawienie naprzemienności epok literackich w formie sinusoidy, klasyfikują-
ce je jako (odpowiednio naprzemiennie) epoki racjonalne i irracjonalne.
49 E. Rudzki, Damy polskie XVIII wieku, Wydawnictwo Veni, Warszawa 1997, s. 75.
50 J. Helios, W. Jedlecka, Wpływ feminizmu..., s. 53.
51 Tamże, s. 54.
52 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnianie..., s. 55.



33

HISTORYCZNA EWOLUCJA STATUSU...

określeni przez Sir Richarda Steella „ludźmi rozsądku”. Ich teorie społeczne 
i polityczne całkowicie wykluczały kobiety z życia publicznego, ograniczając 
ich działalność do sfery domowej i prywatnej. Z kolei druga grupa składała się 
głównie z mężczyzn zajmujących się literaturą i sztuką, zainteresowanych ko-
bietami jedynie ze względu na prezentowane przez nie „wartości estetyczne”. 
Wychwalali oni kobiety w malarstwie53, poezji. Okazywali im należytą uwa-
gę jako pięknym obiektom. Trzecia grupa to reformatorzy, którzy starali się 
poprawić sytuację kobiet. Ich pisarstwo w duchu racjonalizmu kładło nacisk 
na niezbywalną wartość, jaką jest uczestnictwo kobiet w życiu społeczeństwa. 
Wierzyli, że dobra edukacja kobiet zmieni ich podporządkowaną pozycję  
w małżeństwie i pozwoli uznać kobietę za pełnoprawną jednostkę i obywatel-
kę niepozbawioną praw i obciążoną odpowiedzialnością za swoje postępowa-
nie. Jeden z angielskich kodyfikatorów prawa lat 80. XVIII wieku, William 
Blackstone stworzył regułę kciuka, mówiącą, że rózga używana do bicia żony 
lub dziecka nie może być grubsza od męskiego kciuka. Wspomniany kody-
fikator utrwalił na piśmie instytucję małżeństwa, która została opisana dok-
tryną prawną coverture, w myśl której prawa żony stanowią część praw męża. 
Sama zasada coverture brzmiała, iż mąż i żona są w świetle prawa jedną osobą, 
a tą osobą jest mąż. Zamężna kobieta nie mogła posiadać własności, podpi-
sywać dokumentów, ani stać się stroną umowy, zdobywać wykształcenia bez 
zgody męża ani mieć swoich pieniędzy. Jeśli dostawała pozwolenie na pracę, 
miała obowiązek przekazywać zarobki mężowi. W niektórych przypadkach 
nie ponosiła indywidualnej odpowiedzialności prawnej za swoje bezprawne 
czyny, ponieważ prawo zakładało, że działa na polecenie męża. Z reguły nie-
możliwe też było, by w sądzie mąż i żona zeznawali przeciwko sobie. Dopiero 
później, bo w XIX wieku, błyskotliwi komentatorzy życia społecznego, tacy 
jak Charles Dickens, zaczęli zwracać uwagę na luki w prawie, motywowane 
religijnie i obnażać konsekwencje regulacji kościelnych i państwowych. Gdy 
w Oliverze Twiście pan Bumble zostaje pouczony: Prawo zakłada, iż żona 
pańska działała pod pana kierunkiem, Dickens wkłada w usta pana Bumble’a 
słynną odpowiedź: Jeżeli prawo to zakłada, to prawo jest osłem. Mary Eberts  
w ten oto sposób skomentowała XVIII-wieczną sytuację kobiet: 

Doktryna coverture jest źródłem wielu niesprawiedliwości [obecnie] 
już odrzuconych, takich jak prawo męża do sprawowania kontro-
li nad dobytkiem żony i jej zarobkami, niemożność składania przez  
 

53 P. P. Rubens i jego „rubensowskie kształty”.
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żonę zeznań w sądzie przeciwko mężowi i tak dalej. Kobiety i ich sprzy-
mierzeńcy zwalczali te prawa od lat 80. XVIII wieku54.

Z kolei w Austrii Kodeks ABGB i wydany przez Józefa II Patent o mał-
żeństwie z 16 stycznia 1783 roku, stanowiący pierwszą w Europie kodyfikację 
prawa małżeńskiego dokonaną przez władzę państwową i regulowaną prze-
pisami państwowymi, określały małżeństwo jako umowę. W zakresie praw  
i obowiązków małżonków kodeks deklarował ogólną zasadę równości tylko, 
co do obopólnych obowiązków małżonków względem siebie. Przede wszyst-
kim, obie strony miały obowiązek małżeńskiej powinności wierności i przy-
zwoitego obchodzenia się ze sobą oraz obowiązków rodzicielskich. Rodzice 
w ogólności zostali zobowiązani wychowywać swoje dzieci ślubne, to znaczy 
dbać o ich życie i zdrowie, dać im przyzwoite utrzymanie, rozwijać ich siły  
fizyczne i umysłowe, a przez naukę religii i wiadomości pożytecznych stwo-
rzyć podstawy dla ich przyszłego powodzenia. Natomiast uznawano, że to 
mąż jest nadal głową rodziny, w związku z tym były mu wciąż przyznane 
szczególne uprawnienia w stosunku do dzieci, stanowiące władzę ojcowską. 
Kodeks przewidywał zakaz podejmowania przez dziecko pozostające pod wła-
dzą ojcowską jakichkolwiek zobowiązań bez zgody ojca, któremu przyznawał 
zarząd majątkiem dzieci pozostających pod jego władzą. Władza ojcowska 
rozciągała się między innymi na decyzje w sprawach wychowania i określenia 
przyszłego zawodu dziecka55.

2.3 Od Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki  
do pierwszej fali feminizmu

We Francji położenie kobiet od średniowiecza do czasów rewolucyjnych 
niewiele się zmieniło, choć podejmowano pewne kroki, zwłaszcza formuło-
wano postulaty dotyczące położenia kresu występującym wciąż jeszcze w pra-
wach zwyczajowych średniowiecznym ograniczeniom ich pozycji w rodzinie 
i w społeczeństwie z racji infirmitatis sexus (łac. słabość płci) Owe postula-
ty pojawiły się wśród myślicieli przed wybuchem Rewolucji. Denis Diderot 
przedstawiał najbardziej wówczas radykalny program nadania kobietom rów-
nych praw z mężczyznami. Uważał, iż wiele może zmienić prawodawstwo. 
Twierdził, że istnieje tylko jeden sposób zaradzenia niedoli kobiet. Pisał, iż 
jeżeli był by ustawodawcą, to być może udałoby mu się wcielić go w życie. 

54 Tamże, s. 58-59.
55 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie..., s. 57-58.
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Wówczas kobiety oswobodzone uwolnione od wszelkiego zniewolenia byłyby 
święte wszędzie tam, gdzie by się pojawiły. Myśl jego kontynuował Nicolas 
de Condorcet, dla którego jedyne różnice między obiema płciami były wyni-
kiem edukacji. Postulaty polepszenia sytuacji prawnej kobiet przewijały się 
też w przedrewolucyjnych cahiers56. Również wspomniany we wcześniejszym 
rozdziale, francuski prawnik i twórca idei monarchii konstytucyjnej, Mon-
teskiusz opowiadał się za podniesieniem statusu kobiet.  W O duchu praw 
opisywał położenie kobiet na świecie w różnych okresach historycznych oraz 
różnych reżimach politycznych, np. w Chinach czy antycznym Rzymie. Mon-
teskiusz odniósł się do ustroju monarchicznego, gdzie jego zdaniem kobiety 
mało są skromne, ponieważ mając ǳięki różnicy stanowisk dostęp do dworu, na-
bywają owego ducha swobody, jedynego prawie, jaki tam jest cierpiany, ustroju 
republikańskiego, gdzie kobiety są wolne z prawa, ujarzmione przez obyczaje, 
zbytek jest wygnany, a wraz z nim zepsucie i wybryki i despotii, gdzie kobiety 
nie wprowaǳają zbytku; ale same są przedmiotem zbytku, muszą żyć w zupełne 
niewoli57. Jego zdaniem:

Jest przeciw rozumowi i przeciw naturze, aby kobiety były paniami  
w domu, jak to było u Egipcjan, ale nie jest przeciw rozumowi i natu-
rze, aby władały państwem. W pierwszym wypadku wroǳona słabość 
nie pozwala im zajmować naczelnego stanowisk, w drugim taż sama 
słabość daje im więcej łagodności i umiarkowania, które mogą stwo-
rzyć dobry rząd, raczej niż twarde i okrutne cnoty58.

Uważał, że kobiety świetnie radzą sobie w roli władczyń. Popierał poglą-
dy Adama Smitha, że w Afryce dobrze się dzieje pod rządami kobiet59. Przyto-
czył również przykłady Rosji i Anglii, w których to kobiety – władczynie, dają 
sobie radę zarówno z rządem umiarkowanym, jak i despotycznym60. Z kolei 
Wolter wypowiadał się o kobietach w sposób dość złośliwy i szyderczy :

Kobieta potrafi w przedziwną związać całość: miłość, bigoterię, poli-
tykę, obłudę. Cóż nadto prostszego, że mężczyzna opanował kobietę? 
Świat stoi na pancernej pięści. Nie czulmy się zbytnio nad tą praw-
dą. Równowadze ducha odpowiada zawsze równowaga ciała — czyli 
że zabór ten został uświęcony prawem naturalnym. Dość — że jest. 

56 Tamże, s. 56.
57 Monteskiusz, O duchu praw, tlum. T. Boy - Żeleński, https://wolnelektury.pl/media/book/
pdf/o-duchu-praw.pdf (dostęp 12.04.2020), s. 56.
58 Tamże, s. 59.
59 Tamże, s. 59.
60 Tamże, s. 59.
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W zamian mężczyzna nie pretenduje ani o tak wyjątkowo szeroką 
miednicę, ani o siedzenie o tak powabnych i skończonych kształtach, 
jak te, które zdobią niewiastę. Kardynał Mazarin mawiał często, że 
kobietom można byłoby powierzyć losy państwa, gdyby nie obawa, 
że podścielą się pod nogi jurnych a głupich samców, niezdolnych do 
rządzenia – kurnikiem. Ale kobieta, jako taka, sama przez się po trafi 
panować61.

Rok 1789 przyniósł ogromne zmiany, które położyły podwaliny pod 
tworzenie systemów demokratycznych w ówczesnej Europie oraz kres monar-
chii absolutnej. Mowa oczywiście o Wielkiej Rewolucji Francuskiej, za której 
symboliczny początek uważa się zdobycie 14 lipca 1789 roku szturmem Ba-
stylii przez paryskich mieszczan. Rewolucja Francuska stanowiła zwycięstwo 
politycznych aspiracji francuskiego mieszczaństwa. Urzeczywistniała dążenia 
francuskiej myśli politycznej i społecznej. Jej osiągnięcia otwarły drogi i nowe 
perspektywy dla ojczyzny Napoleona, jak i całego europejskiego kontynentu62. 
Czołowym przedstawicielem zmian tego okresu był Emmanuel Sieyès, przed-
stawiciel stanu trzeciego w Stanach Generalnych, utalentowany mówca, jeden 
z przywódców Rewolucji w początkowych jej stadiach. W tytule słynnej bro-
szury pytał Kim jest stan trzeci? (Qu’ est – ce que le tiers état?)63. Jego zdaniem 
przez stan trzeci należy rozumieć ogół obywateli, którzy należą do wspólnego 
porządku. I dalej: Naród istnieje przed wszystkim, jest początkiem wszystkiego. 
Jego wola jest wolą legalną, jest prawem64. Pojęciem „naród” charakteryzował 
naród francuski, w skład którego nie wchodzą tylko uzurpujące sobie najwyż-
szą pozycję warstwy uprzywilejowane. Poglądy Sieyèsa cieszyły się w pierw-
szych miesiącach Rewolucji ogromną popularnością, albowiem odpowiadały 
na pytanie, kto jest podmiotem Rewolucji a zarazem ukazywała przywary jej 
oponentów. Zasady równości i wolności kierowała przeciwko największemu 
wrogowi narodu, czyli ustrojowi absolutystycznego, strzegącego stanowych 
przywilejów. Sieyès przygotował tym samym grunt pod główne dokumenty 
Rewolucji, formułujące katalog zasad roku 1789, pod Deklarację Praw Czło-
wieka i Obywatela z 26 sierpnia roku i konstytucję z 1791.

61 K. Bukowski, O Kobiecie i Miłości, Instytut literacki „Lektor”, Warszawa 1922, https://wiki 
source.org/wiki/O_kobiecie_i_o_miłości/Voltaire (dostęp 12.04.2020).
62 K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo ars 
boni et aequi Poznań 2004, s. 142.
63 (fr.) trzeci stan.
64 Stan trzeci – nazwą tą określano w przedrewolucyjnej Francji ogół ludzi wolnych nie zali-
czających się do szlachty i kleru. W chwili wybuchu rewolucji francuskiej zaliczano do niego 
ponad 25 milionów, a więc około 99% ludności Królestwa Francji.
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Deklaracja, która była najważniejszym aktem uchwalonym przez Zgro-
madzenie Narodowe, poruszała różne kwestie. Dopatrywać się można było 
podobieństw do Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 
roku, widoczne były wpływy Monteskiusza i mieszczańskich liberałów, a tak-
że wyraźnie nawiązania do poglądów Rousseau. Głosiła, że ludzie rodzą się  
i pozostają równi w swoich prawach, że podstawą różnic społecznych może 
być tylko dobro powszechne. Żadna jednostka czy ciało zbiorowe nie może 
wykonywać władzy niepochodzącej od narodu. Deklaracja zawierała treści 
sprzyjające mieszczanom. Proklamowała świętość i nienaruszalność własności 
prywatnej. Zasada równości wobec prawa jako istota zwierzchnictwa narodu 
była pojmowana formalnie, co za tym idzie – została ona szybko podważona 
przez praktykę jej stosowania65. Zgromadzenie nie przyznało praw obywatel-
skich czarnoskórym i nie zniosło niewolnictwa we francuskich koloniach, ale 
również znów pominięta milczeniem została kwestia kobieca.

Powyższe sprowokowało jedną z aktywnych w tym okresie emancy-
pantek – Olimpię de Gouges do opublikowania w 1791 roku paralelnej De-
klaracji praw Kobiety i Obywatelki jako manifestu praw kobiet do równego  
z mężczyznami udziału w życiu społecznym i politycznym66. Można wysunąć 
twierdzenie, iż to właśnie de Gouges zapoczątkowała działania, które później 
zostały określone mianem feminizmu. 

Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki była swoistym kamieniem mi-
lowym w walce kobiet o prawa i dążenia wolnościowe. W przedmowie do 
Deklaracji, Olimpia de Gouges w formie pytań kierowanych do mężczyzn 
próbowała obnażyć niesprawiedliwość panującą od zarania dziejów na świecie, 
czyli niedopuszczanie kobiet do życia publicznego i posiadania praw równych 
z mężczyznami. 

Mężczyzno, czy jesteś zdolny do tego, aby być sprawiedliwym?[...] Po-
wiedz mi, któż dał ci niezawisłe prawo, które uciska przedstawicielki 
mojej płci? Twoja siła? Zdolności? Spójrz na Stwórcę w jego mądro-
ści, prześledź całe bogactwo natury, do której sam z siebie zdajesz się 
pretendować i, jeśli się ośmielisz, podaj mi przykład drugiego tak ty-
ranizującego imperium67. Zwróć się do świata zwierząt, zbadaj zasa-
dy, przestudiuj rośliny, rzuć okiem na wszystkie modyfikacje materii 
organicznej i zrozum wreszcie, gdy daję ci po temu sposobność, szu-
kaj, szperaj i jeśli tylko potrafisz, spróbuj rozróżnić płcie tam, gdzie 

65 K. Chojnicka, H. Olszewski, dz. cyt, s. 142-143.
66 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie..., s. 36.
67 Zdaniem de Gouges: Od Paryża do Peru, od Japonii po Rzym najgłupszym zwierzęciem jest 
mężczyzna.
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zarządza natura. Wszędzie zobaczysz, jak na siebie nachodzą, jak 
współpracują tworząc zharmonizowaną całość w tym nieśmiertelnym 
arcydziele. Mężczyzna sam podważył podstawę tego, co stanowi o wy-
jątkowości rodzaju ludzkiego. Dziwaczny, oślepły, napuszony nauką  
i zdegenerowany, w tym wieku światła i przenikliwości, a także naj-
większej ciemnoty, chce rządzie z całym despotyzmem płcią, której 
dano wszystkie możliwości intelektualne - rości sobie prawo, by ko-
rzystać z owoców rewolucji i proklamować swoje prawa do równości, 
niczego więcej nie dodając68.

Powyższy cytat stanowi istotę dążeń i pragnień uciśnionych przez wieki 
kobiet. De Gouges w formie owej Deklaracji wysłowiła swój własny bunt prze-
ciwko męskiej dominacji oraz swoistą hipokryzję mężczyzn i niezrozumienie, 
że w „wieku światła”69 nadal nie rozumieją potrzeby i nie chcą dopuścić kobiet 
do praw obywatelskich. Ów despotyzm mężczyzn wynikał prawdopodobnie 
ze wspominanej przez de Gouges „ciemnoty”, czyli utartych stereotypów na-
tury biologicznej i socjologicznej dotyczących kobiet, a może ze strachu przed 

„gorszą płcią”, gdyż ona wcale wbrew pozorom nie jest słabszą. Zatem odważ-
na Francuska opisująca kobiety jako „płeć wyższą w piękności i odwadze” za-
deklarowała siedemnaście Praw Kobiety i Obywatelki, w których przedstawiła 
egalitarystyczny pogląd na funkcjonowanie społeczeństwa70, np.: 

Kobieta rodzi się jako istota wolna i pozostaje równa mężczyźnie 
we wszystkich prawach. Podstawa wszelkiej suwerenności leży nade 
wszystko w Narodzie, który nie jest niczym więcej, jak tylko zbiorem 
Kobiet i Mężczyzn. Nikt nie może być prześladowany zwłaszcza z po-
wodu swych najgłębszych przekonań. Kobieta ma prawo wstępowa-
nia na szafot, powinna mieć również prawo wstępowania na Trybunę 
pod warunkiem, że jej oświadczenia nie zakłócą porządku publicznego 
ustanowionego przez Prawo71. 

Całość zakończyła słowami: 

Kobieto, obudź się! W całym wszechświecie rozum bije na alarm. Pró-
ba przywrócenia przeze mnie stabilnej, godnej i sprawiedliwej sytuacji 
traktowana jest dzisiaj jako paradoks i jako pragnienie rzeczy niemoż-
liwej. Zostawiam ludzkości na przyszłość zasługę płynącą z opracowa-
nia tych zagadnień - w międzyczasie można przygotować jej nadejście 

68 Olimpia de Gouges, Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki [w:] Les gnefdesfemmes. Anthologie 
de lextes feminisles du moyen age a 1848, Paryż 1978, s. 181-188.
69 Tak zwano również epokę oświecenia.
70 Tamże, s.181-188.
71 Tamże, s.181-188.
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przez edukację narodową, odnowę obyczajów i umowy małżeńskie. 
Przesąd upadnie, obyczaje zostaną naprawione, natura przejmie należ-
ne jej prawa72 

Olimpia de Gouges została stracona za szafocie w czasach jakobińskiego 
terroru, a jedno z haseł rewolucyjnych – égalité73 - pozostało nadal utopią 
dla kobiet. W istocie rzeczy sformułowania Deklaracji z 1789 roku o pra-
wach każdego człowieka dawały się odnieść również do sfery życia prywatne-
go kobiet, natomiast niewątpliwie odmawiano im praw obywatelskich i poli-
tycznych. Rok później, w 1792 roku, Angielka, Mary Wollstonecraft wydała 
Obronę praw kobiet, w której, poza postulatem równości politycznej kobiet 
i mężczyzn, koncentrowała się na podniesieniu poziomu i zmianie systemu 
kształcenia kobiet. Ta pisarka była jedną z czołowych postaci debaty politycz-
no – społecznej w Anglii końca XVIII wieku i wywarła ogromny wpływ na 
kształtowanie ideologii feminizmu u progu XX wieku. „Hiena w halce” (tak 
nazywano Mary Wollstonecraft) broniła stanowiska, że wszyscy obywatele i 
obywatelki są równi wobec prawa, bez względu na pochodzenie, status mająt-
kowy czy inne czynniki. Dowodziła, iż kobieta może mieć poglądy polityczne 
i, co więcej wygłaszać je publicznie. Krytykowała utarty stereotyp, że miarą 
wartości kobiety jest jej sukces matrymonialny i, że takie społeczne myślenie 
dąży do upodlenia kobiet. Przyjmowała, że rewolucja w imię praw obywa-
telskich nie może odbyć się bez kobiet stanowiących połowę społeczeństwa. 
Wollstonecraft twierdziła, że patriarchalne społeczeństwo i tradycjonalistycz-
na rodzina sprawiają, że młode dziewczyny są nieśmiałe, uległe, egzaltowane 
i nie są zdolne do wyrażania własnych opinii i samodzielnego myślenia. Mia-
nem „zalegalizowana prostytucja” określała małżeństwa, które opierały się na 
podrzędnej pozycji kobiet wobec mężczyzn74.

Ustawodawstwo rewolucyjne poczyniło ważne kroki w kierunku polep-
szenia sytuacji kobiety w prawie cywilnym. Najbardziej istotną zmianą sta-
ło się dążenie do przyznania kobiecie równoprawnej pozycji w małżeństwie  
i przy rozwodzie, zrównanie praw spadkowych, dopuszczalność świadczenia 
przy aktach stanu cywilnego. Jednakże nie udało się przezwyciężyć tkwiących 
głęboko w tradycjach i obyczajowości przekonań o naturalnej „słabości płci” 
i o naturalnej dominacji mężczyzny w stosunkach rodzinnych75. W czasach 

72 Tamże, s.181-188.
73 (fr.) równość. Hasłami Rewolucji Francuskiej były: równość, wolność, braterstwo.
74 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie..., s. 60-62.
75 K. Sójka – Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Wydawnictwo Lexis Nexis, 
Warszawa 2008, s. 43-44.
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napoleońskich sytuacja kobiet pogorszyła się. Rozsławiony Kodeks cywilny Na-
poleona swymi postanowieniami poczynionymi w księdze I O osobach ugrun-
tował panujący w poprzednich epokach patrymonializm. Code civil wprowa-
dzał silną władzę ojcowską i mężowską, co w zamyśle ustawodawcy miało 
stanowić zgodną z interesem państwa politykę ochrony rodziny. Powodowało 
to znaczne upośledzenie kobiet i nieletnich w porównaniu z prawodawstwem 
rewolucyjnym. Przepisy dotyczące spraw rodzinnych były jednym ze śladów 
wpływu Napoleona Bonapartego na kształt Kodeksu. Bonaparte był nieodrod-
nym synem Korsyki, uznawał bezwzględną władzę ojca nad dziećmi i męża 
nad żoną. Stąd też jego podejście do prawa rodzinnego było niemal oriental-
ne, na czym cierpiały głównie kobiety. Odebrano im możliwość nabywania, 
sprzedawania, czy zastawiania własności oraz możliwość kształcenia się.76 

 Epoka romantyzmu, czas walk narodowo – wyzwoleńczych, przy-
niosły nowy typ kobiety – towarzyski, odrodzicielki77, ale również wyideali-
zowanej ukochanej78 i zmysłowej kochanki79. Kobiety zaczęły się buntować 
przeciwko panującym w świecie zasadom męskiej dominacji. W kobiecych 
społecznościach pojawiła się nadzieja, że niedługo będzie mogła realizować 
swoje ambicje i marzenia80. Zaczął rozwijać się ruch emancypacyjny wal-
czący o prawo do wykształcenia i prawo kobiet do pracy. Niestety, kobieta 
nadal pozostawała „puchem marnym”81 – nieposiadającą jeszcze pełni praw  
i zdeterminowaną przez patrymonialne wzorce. Ciekawą postacią kobiecą  
w kulturze europejskiej epoki romantyzmu jest George Sand. Francuska pi-
sarka ubierająca męskie stroje i paląca cygara stworzyła m.in.: Indianę (1831), 
Walentynę (1832), Lelię (1833), powieści o charakterze feministycznym,  
a ukazane w nich bohaterki były idealnymi postaciami kobiecymi, skontrasto-
wanymi z miernymi intelektualnie, niezdecydowanymi mężczyznami82.Geor-
ge Sand uważała się za demokratkę, w jej przekonaniu każdy król był tyranem. 

76 N. Bujniewicz, Code Civil des Français Kodeks Napoleona, https://napoleon.org.pl/index.
php/artykuly-historyczne/monografie/465-bujniewicz-natalia-code-civil-des-francais-kodeks 

-napoleona (dostęp 12.04.2020).
77 K. Mrozowska, Kobiety polskie w nauce i w oświacie, [w:] Kobiety polskie, red. E. Konecka, 
Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 250.
78 Takie przedstawienia kobiety były widoczne już w okresie preromantycznym, zwanym Bu-
rzą i Naporem (z niem. Sturm und Drang), np. w powieści epistolarnej J.W. Goethego Cierpienia 
młodego Wertera, który to bohater cierpiał z miłości do Laury, aż w końcu popełnił samobój-
stwo nie mogąc pogodzić się z tym, że ukochana wybrał innego.
79 Np. Wioletta z Kordiana Juliusza Słowackiego.
80 Przeciwieństwem los Kozety – bohaterki Nędzników Victora Hugo, która prowadziła ciężki 
i zniewolony żywot.
81 A. Mickiewicz, Dziady. IV część, Wydawnictwo Greg, Kraków 2013, s. 61
82 https://pl.wikipedia.org/wiki/George_Sand (dostęp 12.04.2020).
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Sand zastanawiała się nad pozycją kobiety w społeczeństwie. Zdaniem bio-
grafów nie była jednak feministką, nigdy np. nie żądała równouprawnienia 
politycznego dla kobiet, nawet była temu przeciwna.

Wychowanie kobiet będzie takie samo jak mężczyzn, ale serce kobiety 
pozostanie schronieniem miłości, poświęcenia, cierpliwości i miłosier-
dzia. Ona właśnie ma ocalić, pośród brutalnych namiętności, chrześci-
jańskiego ducha miłości bliźniego. Bardzo żałosny byłby świat, gdyby 
kobiety przestały odgrywać tę rolę – pisała.

Pragnęła przywrócić kobietom prawa, których pozbawiało je małżeństwo 
i żądała równouprawnienia w miłości. Uważała, że kobiety są traktowane 
przez mężów jak służące83.

 Okres romantycznych zrywów narodowo – wyzwoleńczych zakończo-
nych klęską powstań (jak w Polsce listopadowego i styczniowego), puczów, 
upadek Napoleona, zmieniły myślenie ówczesnych Europejczyków. Skupio-
no się na rozwoju nauki i społecznym utylitaryzmie. Szablę zamieniono na 
pracę u podstaw i pracę organiczną. Propagowano agnostycyzm, czyli porzu-
cenie metafizyki oraz spekulacji na rzecz tego, co pewne, materialne i możliwe 
do zbadania (czyli empiryczne). Nastała nowa epoka w kulturze i społeczeń-
stwie - kształtujący się wcześniej, bo już w pod koniec lat 40. XIX wieku  
w Europie po zakończeniu tzw. Wiosny Ludów – realizm, na ziemiach polskich 
po klęsce powstania styczniowego w 1864 roku – pozytywizm84. Z literatu-
ry okresu pozytywizmu wyłania się obraz ówczesnej kobiety emancypantki.  
W dworach nie istniało niebezpieczeństwo „odczłowieczenia” kobiet. Podział 
ról na kobiece i męskie wydawał się całkowicie uzasadniony. Pewne obycza-
je zagrodowców zapewniały kobietom nie tylko liczne obowiązki, ale i takie 
samo poczucie wartości, i taki sam szacunek jak mężczyznom. Pojawił się ze-
spół pragnień i tęsknot dość staroświeckich: być docenianą przez środowisko, 
służyć mu w miarę swoich sił, a przy tym zaznawać szczęścia małżeńskiego  
u boku mężczyzny dorodnego, zdrowego, dzielnego, rycerskiego, energiczne-
go, zarazem czułego i delikatnego; mężczyzny, przy którym można się poczuć 
bez ujmy „słabą płcią”. Zaprezentowany ideał kobiety z Nad Niemnem Elizy 
Orzeszkowej nie ma wiele wspólnego z postulatami ówczesnych emancypan-
tek, buntowniczych, niespokojnych i naruszających ograniczenia obyczajowe. 

83 Polskie Radio, George  Sand: Z natury jestem poetką, w razie potrzeby bojownikiem, https://www. 
polskieradio.pl/39/156/Artykul/1146105,George-Sand-Z-natury-jestem-poetka-w-razie- 
potrzeby-bojownikiem, (dostęp 12.04.2020).
84 Nazwa zaczerpnięta z tytułu dzieła Augusta Comte’a: Wykłady filozofii pozytywnej. Formuła 
Comte’a: Wiedzieć, żeby przewidywać, żeby móc !.
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Lalka i Emancypantki Bolesława Prusa (zwłaszcza ta ostatnia) to dwie kolejne 
powieści, które prezentują obraz współczesnych kobiet. Jednak w „powieści 
epoki” kobiety zostały w sposób różnorodny. Z jednej strony światła, oczyta-
na i rozważna hrabina Zasławska, a z drugiej Izabela Łęcka85 ówczesna femme 
fatale, specyficzna i nieuchwytna bywalczyni salonów. Sam autor uznawał do-
niosłość spraw kobiet, podobnie jak niemal wszyscy pozytywiści warszawscy, 
ale nie zgadzał się z pozytywistycznymi hasłami emancypacyjnymi. Sądził, że 
w nawoływaniu kobiet do wykonywania zawodów męskich kryje się niebez-
pieczeństwo dla życia rodzinnego i dla powołania kobiety do roli matki. Ha-
łaśliwe slogany feministek86 były traktowane przez pisarza w sposób drwiący87. 
Ważnymi hasłami europejskiego realizmu były m.in.: praca organiczna, praca 
u podstaw, praca kobiet oraz emancypacja kobiet88. Hasła te oraz otaczająca 
rzeczywistość stały się inspiracją dla Elizy Orzeszkowej do napisania m.in.: 
A...B...C, Marty czy Marii. Bohaterki tych powieści były uosobieniem kobiet 
realizujących hasła epoki. Zdaniem Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit :

Ustosunkowanie Elizy Orzeszkowej do ruchu kobiecego jest bowiem 
dość skomplikowane. Była ona bezsprzecznie jego budzicielką i krze-
wicielką wielkich zasług i znaczenia, ale wskazania jej wcielały tylko 
w subtelnym wyczuciu lepsze oraz szlachetniejsze aspiracje, które już 
wibrowały w społeczeństwie. Haseł zasadniczych ruchu kobiecego uni-
kała lub wyrażała je nader oględnie i ogólnikowo89.

Wiek XIX przyniósł zmiany w zakresie wykształcenia kobiet. Wprowa-
dzono obowiązkowe wykształcenie dla dziewcząt na poziomie elementarnym. 

85 O. Tokarczuk, Lalka i perła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, s. 38-43.
86 Feminizm to pojęcie, które wywodzi się do łacińskiego słowa femina, czyli kobieta. Oznacza 
on ruchy, ideologie i doktryny skupiające się wokół równości prawnej, politycznej i społecznej 
kobiet i mężczyzn. Feministyczna wizja świata zakłada przeobrażania warunków społecznych 
oraz politycznych zmierzających do wykreowania świata, w którym kobiety nie doznawałyby 
niesprawiedliwości z powodu własnej płci. Feminizm mówi o równości względem prawa. War-
to zauważyć, że celem feminizmu nie jest nawoływanie do nienawiści wobec mężczyzn, ale 
raczej do zrównania statusu kobiet i mężczyzn oraz praw mniejszości społecznych.
87 J. Helios, W. Jedlecka, Wpływ feminizmu..., s. 54.
88 Praca organiczna Kierunek działalności publicznej w Polsce w drugiej połowie XIX w, wy-
suwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji 
społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa. Praca u podstaw -praca natury 
oświatowej nad podniesieniem poziomu życia przede wszystkim chłopów, a także walki z ger-
manizacją i rusyfikacją w okresie zaborów Polski. Praca kobiet - stworzenie dla kobiet sieci szkół 
zawodowych i instytucji, które umożliwią im podjęcie godnej pracy zarobkowej i osiągnięcie 
życiowej niezależności. Emancypacja kobiet - Dążenie do równouprawnienia społecznego ko-
biet w dostępie do wykształcenia i rynku pracy, uwolnienie spod władzy mężczyzn, uświado-
mienie społecznej wagi pracy kobiet.
89 A. Górnicka-Boratyńska, Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Warsza-
wa 2018, s. 33-34.
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Jednakże obowiązywały inne programy nauczania dla dziewcząt i chłopców. 
Programy przeznaczone dla dziewcząt rozwijały tradycyjne zalety kobiece: 
niewinność, skromność, opanowanie, przyzwoitą mowę oraz umiarkowanie 
w jedzeniu. Nauczano również takich przedmiotów jak: budżet domowy czy 
zadania odpowiednie dla kobiet. Nowa wyższa klasa wieku XIX zastrzegła 
naukę wyłącznie dla synów, dlatego też najbardziej utrudniony dostęp miały 
kobiety do uczelni wyższych, i to nie tylko z powodu obyczajów i tradycji, 
lecz również z przyczyn formalnych. Kobiety napotykały trudności w związku 
z ograniczoną możliwością uczestnictwa w zajęciach czy otrzymaniem stop-
ni naukowych. W 1848 r. Uniwersytet Londyński, jako jeden z pierwszych, 
otworzył swoje podwoje dla kobiet. Początkowo nauka skupiała się tam na 
szkoleniu nauczycielek, jednak kobiety nie mogły otrzymywać stopni nauko-
wych tegoż Uniwersytetu. College Bedford, następnie Cambridge i Oxford 
po kolei otwierały wydziały dla kobiet, jednak w dalszym ciągu nie nadawały 
im stopni naukowych (ta sytuacja zmieniła się w 1878 roku), a nauczano  
w nich takich przedmiotów, jak między innymi nauka gry na pianinie90.

Nowy porządek ekonomiczny został zapoczątkowany przez proces 
uprzemysłowienia. Charakteryzował się on zanikaniem rodziny jako jednostki 
produkcyjnej oraz przeniesieniem miejsca produkcji z domu do warsztatu lub 
fabryki, co utrwaliło podział pracy między płcie. Zadania reprodukcyjne zo-
stały przyporządkowane całkowicie sferze kobiecej. Nastąpił również podział 
zadań produkcyjnych, z których większość została określona mianem męskich,  
a mniejszość żeńskich. Cena pracy w przypadku kobiet pozostawała zawsze 
niższa. Identyfikacja pracy kobiecej z pewnymi zawodami i tanią siłą roboczą 
została zinstytucjonalizowana w ciągu XIX w. dzięki rozprawom reformato-
rów społecznych, naukowców i prawników. W połowie tego stulecia podsta-
wowe tezy Adama Smitha i Jean Baptiste Saya pokryły się w dwóch aspektach: 
płace mężczyzn powinny być wystarczające do tego, by pokryć potrzeby rodzi-
ny, co dodało wartości pracy męskiej i utrwaliło status żywiciela rodziny; ko-
biety zredukowane były do kategorii żon uzależnionych od pracujących męż-
czyzn; ich pracę uznawano za mniej efektywną, a więc stanowiły tani zasób 
siły roboczej. Warto podkreślić, że we wszystkich krajach europejskich przez 
cały wiek XIX i początek wieku XX kobiety pracowały zawodowo, jednakże 
były to w przeważającej części kobiety młode i niezamężne. Uważano je bo-
wiem za słabsze fizycznie i umysłowo, a praca postrzegana była jako zagroże-
nie dla ich zdolności reprodukcyjnych. Miała ona odbijać się niekorzystnie na 

90 J. Helios, W. Jedlecka, Wpływ feminizmu..., s. 55-56.
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zdolności kobiet do dbania o rodzinę, wystawiać je na agresję seksualną, gdy 
kobiety musiały wychodzić w nocy z pracy, lub korupcję moralną, gdy mu-
siała pracować wraz z mężczyznami. W związku z tym stworzono wiele prze-
pisów, które regulowały pracę kobiet, biorąc pod uwagę ich uwarunkowania   
natury fizycznej, praktycznej, moralnej i politycznej. Regulacje te dotyczyły 
godzin pracy, opieki medycznej, korzyści związanych z ciążą, gwarancji jed-
nogodzinnej przerwy na karmienie piersią oraz zakazu wykonywania pewnych 
czynności przez kobiety (przykładowo pracy na zmianę nocną). Wymienione 
przepisy przysługiwały tylko kobietom pracującym w sektorze przemysłu, na-
tomiast nie dotyczyły kobiet zatrudnionych w rolnictwie czy w sektorze usług, 
a właśnie te obszary oferowały najwięcej pracy kobietom. W praktyce, mimo 
korzystnych uregulowań prawnych, nie uzyskano polepszenia warunków 
pracy kobiet. Nadal utrzymywał się podział pracy między płciami i różnice  
w wynagradzaniu oraz statusie płci91.

W XIX w. w licznych doktrynach politycznych znalazło się miejsce dla 
rozważań na temat praw kobiet. Obecne były one szczególnie w dziełach 
przedstawicieli szkoły liberalnej. O prawa wyborcze dla kobiet dopominał się 
Jeremy Bentham92. John Stuart Mill. W Poddaństwie kobiet poruszał liczne 
aspekty uzależnienia kobiet w świecie zdominowanym przez mężczyzn, uzna-
jąc, iż drogą do ich przezwyciężenia będzie nadanie kobietom praw wybor-
czych. W dziele tym autor domagał się przyznania kobietom biernego i czyn-
nego prawa wyborczego. Postuluje również dostępu do większości zawodów  
i urzędów na równi z mężczyznami na zasadach wolnej konkurencji93. Zauwa-
ża problem przemocy małżeńskiej, w tym także przemocy seksualnej. Niestety 
pomimo swojego postępowego myślenia Mill nie był wolny od stereotypów. 
Był przekonany, że kobiety posiadając możliwość wyboru kariery zawodowej 
czy politycznej, a poświęcenia się małżeństwu i macierzyństwu, i tak, wybiorą 
to drugie. Mimo swojego stereotypowego myślenia, argumentował na rzecz 
równego traktowania kobiet, odwołując się do argumentów utylitarystycz-
nych i idealistycznych. Zwracał uwagę na to, że z nowej sytuacji kobiet po-
żytek będzie miało całe społeczeństwo, przede wszystkim jednak podwojone 

91 Tamże.
92 Prawnik, filozof i ekonomista; prekursor pozytywizmu prawniczego, inicjator reformy pra-
wa karnego i więziennictwa; jeden z głównych przedstawicieli wczesnego liberalizmu; w filozo-
fii twórca utylitaryzmu oraz duchowy przywódca grupy tzw. radykałów filoz, do której należeli 
m.in. J. Mill, T. Malthus, D. Ricardo i G. Grote, a której idee rozwijał następnie J.S. Mill; 
głosił tezę o równości ludzi i podobieństwie ich natury, także przekonanie, iż rozumne dążenie 
do osobistego szczęścia zwiększa pomyślność ogółu;
93 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie..., s. 63-64.
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zostaną zdolności intelektualne kobiet, a poprawa położenia kobiet to dalszy 
krok na drodze do postępu moralnego ludzi94. Warto wspomnieć, że o prawa 
kobiet Mill walczył tylko piórem. Jako członek Izby Gmin aktywnie wspierał 
sprawę przyznania kobietom praw wyborczych. W 1867 roku zgłosił w tej 
kwestii poprawkę do Drugiej reformy wyborczej Disraelego. Niestety zosta-
ła ona odrzucona znaczną większością głosów. Poparło ją tylko 73 posłów,  
a 196 było przeciw. Jak podkreślają Rett Ludwikowski oraz Jan Woleński po-
stawienie jednak kwestii na forum parlamentu zaktywizowało działalność an-
gielskich emancypantek; powstawały liczne kobiece stowarzyszenia (Primrose 
League, Women’s Liberal Federation, Women’s Liberal Unionist Federation), 
które miały pierwsze zwycięstwa na polu organów lokalnych. Sam Mill działał 
w ruchu sufrażystek, a w 1872 roku został przewodniczącym London Natio-
nal Society for Women’s Suffrage95. 

Kobiety/sufrażystki, walczące o prawa społeczne i polityczne  
w połowie XIX wieku, mogły liczyć na poparcie rozwijających się ru-
chów socjalistycznych i komunistycznych, niejako stając się ekspozy-
turą tych rewolucyjnych organizacji96,. Dość odważnym, jak na czasy,  
w których powstał, był pomysł Charlesa Fouriera (francuskiego uto-
pisty uważanego za twórcę terminu feminizm), o stworzeniu utopijnej 
wspólnoty nazywanej La Reunion, składającej się z falansterów, czyli 
układów społeczno – gospodarczych grupujących ponad tysiąc pięćset 
zrównanych w prawach i obowiązkach osób obojga płci97. Fourier po-
stulował rozszerzenie praw kobiet jako jedną z głównych zasad postę-
pu społecznego98. Wyemancypowaną kobietą na miarę swoich czasów 
była Florence Nightingale, okrzyknięta „matką pielęgniarstwa”. Na 
prośbę rządu brytyjskiego wyruszyła do tureckiego Scutari by popra-
wić warunki w szpitalach polowych dla brytyjskich żołnierzy podczas 
wojny krymskiej. Nightingale zwracała uwagę nie tylko na potrze-
by sanitarne czy medyczne, ale również psychologiczne. Pielęgniarki 

94 Tamże.
95 B. Grabowska, Feminizm Johna Stuarta Milla, [w:] Kultura i Edukacja, nr 1 (87), 2012, s. 189.
96 Sufrażyzm (łac.suffragium – głos wyborczy) – ruch aktywistyczny działający w Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczonych walczący o prawa wyborcze dla kobiet w końcu XIX i na 
początku XX wieku[1], zwłaszcza przed rozpoczęciem I wojny światowej. W szczególności na-
zywano tak członkinie założonej w roku 1903 w Wielkiej Brytanii organizacji Women's Social 
and Political Union. Celem ruchu sufrażystek było przyznanie pełnych lub częściowych praw 
wyborczych kobietom. Ruch sufrażystek był częścią pierwszej fali feminizmu, która kończy się 
wraz z realizacją postulatów ruchu.
97 H. Olszewski, K. Chojnicka, dz. cyt, s. 270.
98 Charles Fourier, https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier (dostęp 13.04.2020).
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wspierały żołnierzy, pomagały im w pisaniu listów do bliskich, orga-
nizowały zajęcia rekreacyjne. Nightingale pokazała, jak ważna jest fa-
chowa pomoc pielęgniarska, ale okazała też dużo serca pacjentom.  
W 1860 roku Florence Nightingale założyła pierwszą na świecie szko-
łę dla pielęgniarek The Nightingale Training School przy Szpitalu  
św. Tomasza w Londynie, która działa do dziś. Jej szkoła stała się wzo-
rem dla kolejnych świeckich placówek kształcących pielęgniarki na ca-
łym świecie. Nightingale nie tylko sformalizowała zawód pielęgniarki, 
ale dała również szansę na godną szacunku i dobrze opłacaną pracę 
kobietom, które chciały pomagać chorym. Florence Nightingale napi-
sała też pierwszy podręcznik pielęgniarstwa w historii - Uwagi o pielę-
gniarstwie. Ten swoisty elementarz wciąż jest lekturą obowiązkową dla 
wszystkich, którzy uczą się zawodu99. Kwestia kobieca została podjęta 
przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, którzy, przypomnijmy, inter-
pretowali ją jako jeden z przejawów walki klasowej. Engels żądał: znie-
sienia rodziny, włączenia mężczyzn i kobiet na jednakowych prawach 
do pracy produkcyjnej i publicznego wychowania dzieci.100 Marks miał 
nadzieję dokonać przejścia od biblijnie ugruntowanego pojęcia rodzi-
ny do nowej komunistycznej formy poprzez zniesienie „starych relacji 
rodzinnych” za pomocą „wielkiego przemysłu”, względnie dopiero po-
przez „rozdarcie pierwotnego związku rodziny”, ponieważ „rewolucja 
komunistyczna” była „najbardziej radykalnym zerwaniem z tradycyjny-
mi relacjami własności”, których negatywnym skutkiem było według 
niego m.in. małżeństwo monogamiczne oraz rodzina pojęta tradycyjnie 
i po chrześcijańsku. Autorzy Manifestu Partii Komunistycznej nie po-
zostawiali cienia wątpliwości, co do swojego antymałżeńskiego i an-
tyrodzinnego programu: Nie jest żadnym cudem, że w tym pochodzie 
rozwojowym zrywa się najbardziej radykalnie z tradycyjnymi ideami101. 

„Wyższą formę rodziny”, względnie „nowe formy społecznych związków 
pomiędzy ludźmi” zamierza stworzyć dopiero komunizm jako szczy-
towy poziom rozwoju materii102. Fryderyk Engels na kartach wydanej  

99 S. Stachura, Florence Nightingale – matka pielęgniarstwa, https://www.medonet.pl/zdrow-
ie/zdrowie-dla-kazdego,florence-nightingale---matka-wspolczesnego-pielegniarstwa,artykul, 
41560914.html, (dostęp 19.04.2020).
100 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie..., s. 68.
101 K. Marks, F. Engels, Manifest Partii Komunistycznej, https://www.ce.uw.edu.pl/wp-con 
tent/uploads/2018/10/4.-kapitalizm_marks_engels_manifest-komunistyczny.pdf, 
(dostęp13.04.2020). 
102 Małżeństwo i rodzina według Marksa, Engelsa i Lenina, https://naszdziennik.pl/mysl/ 
134049,malzenstwo-i-rodzina-wedlug-marksa-engelsa-i-lenina-cz-1.html, (dostęp 13.04.2020).
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w 1884 roku pracy Pochodzenie rodziny, własności i państwa rozwinął myśl 
utopijnych socjalistów o seksualnym zniewoleniu kobiet w patriarchal-
nej rodzinie wraz z pojawieniem się własności prywatnej103. Sporo miej-
sca walce o „wyzwolenie kobiet” poświęcił w książce Kobieta i socjalizm 
niemiecki socjalista August Bebel, współpracujący przez pewien czas  
z Różą Luksemburg i Klarą Zetkin104. 

Nie wiadomo, jak długo trwałaby walka kobiet o równouprawnie-
nie, gdyby nie wybuch I wojny światowej. Nie dość, że wielu mężczyzn 
zginęło, a kobiety zmuszone były do przejęcia wielu ich obowiązków, 
to same wzięły udział w walkach, zyskując społeczną akceptację dla 
swoich dążeń105. 

2.4 Fale feminizmu. Feminizm emancypacja, 
sufrażyzm, droga do uzyskania praw wyborczych

Przełomowym momentem w walce o równouprawnienie kobiet i męż-
czyzn była tzw. pierwsza fala feminizmu, czyli powstanie w Wielkiej Brytanii 
na przełomie XIX i XX wieku ruchu, który domagał się przyznania kobietom 
praw wyborczych oraz możliwości uczestniczenia w pełni w życiu społecznym 
i politycznym. Efektem działalności ruchu było m.in. przyznanie kobietom 
praw politycznych, obrona przed dyskryminującym ustawodawstwem pracy 
oraz pomoc kobietom trudniącym się prostytucją. Ruchy kobiet przybierały 
różne formy, łączyły się z innymi ruchami lub dążyły do autonomii. Aktyw-
ność na rzecz wyzwolenia kobiet łączyła się z każdym nowym okresem w roz-
woju zachodnich demokracji, związanym z głębokimi zmianami polityczny-
mi, społecznymi, kulturowymi, z rewolucjami i wojnami. Żądania wysuwane 
przez owe ruchy dotyczyły przede wszystkim przyznania kobietom takich sa-
mych praw, które posiadali już mężczyźni, emancypacji intelektualnej i rów-
nego udziału w działalności politycznej106. Podkreślano, że jeśli kobiety zdo-
będą prawo do głosowania, to wszelkie inne formy uprzedzeń i dyskryminacji 
płciowej znikną107. Jednakże, posiadanie przez kobiety i mężczyzn tych sa-
mych praw, nie było jednoznaczne z realnymi możliwościami dysponowania 

103 Tamże.
104 Z. Jodłowska, Feminizm jak choroba – trzeba z niego leczyć…, Zawsze wierni, 2013, nr 5, 
http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1901 (dostęp 12.04.2020).
105 Prawa kobiet: szanujmy same siebie, https://www.rp.pl/Dobra-osobiste/312089988-Prawa 

-kobiet-szanujmy-same-siebie.html,(dostęp 12.04.2020).
106 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie..., s. 59-60.
107 A. Heywood, Ideologie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 248.
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nimi oraz dostępu do stanowisk politycznych. Prawo bowiem nie funkcjonuje 
w próżni, lecz istnieje w kontekście społecznym, który strukturyzuje możli-
wości i oczekiwania kobiet w określony sposób, a ustawowa równość wobec 
prawa nie znosi z istoty swojej niekorzyści, jakie są tego efektem. Zasadniczy 
problem tkwił w tym, że wiele instytucji w sferze publicznej było tradycyjnie 
po władaniem mężczyzn. Symbolem nowych dążeń i walki o prawa kobiet 
stała się na przełomie XIX i XX wieku walka angielskich sufrażystek o pra-
wa wyborcze dla kobiet. W 1897 r. powstała w Londynie Krajowa Federacja 
Stowarzyszeń Sufrażystek, zrzeszająca 18 grup z prowincji. Kilka lat później, 
w 1903 roku dzięki najwybitniejszej postaci ruchu sufrażystek - Emmeline 
Pankrust - utworzono w Londynie Społeczno-Polityczną Unię Kobiet. Wraz  
z innymi działaczkami, w tym Emily Davison i Ethel Smyth, rozpoczęła sze-
reg działań na rzecz przyznania kobietom praw wyborczych, po kilku latach 
do ich grupy dołączyły córki Pankhurst, Sylvia i Christabel. Ta pierwsza sku-
piła się w późniejszym okresie na organizowaniu kobiet pracujących, podczas 
gdy sama Emmeline wraz z drugą córką popierały nie tylko wojska brytyj-
skie w I wojnie światowej, ale zachęcały również kobiety do udziału w siłach 
zbrojnych. Organizowali się także ich przeciwnicy. Powstała Liga Przeciwni-
ków Emancypacji. Po krwawym stłumieniu demonstracji sufrażystek w maju  
1910 roku, postanowiły one zastosować bardziej radykalne metody, tj.: wy-
bijanie szyb, podpalanie publicznych budynków, podkładanie bomb. Walkę 
zakończył wybuch I Wojny Światowej i włączenie się sufrażystek, na apel Em-
meline Pankhurst, w służbę społeczną108. 

Celem działań sufrażystek, w ramach działań określonych jako „pierwsza 
fala feminizmu”, było uzyskanie przez kobiety biernych i czynnych praw wy-
borczych. Był to niewątpliwie ogromny sukces. Proces przyznawania kobie-
tom praw wyborczych przebiegał jednak niejednolicie, w różnym czasie pań-
stwach Oto chronologiczne przedstawienie uzyskiwania przez kobiety praw 
wyborczych w Europie: 

	1906 - Finlandia
	1908 - Dania (w pełni w 1915)
	1913 - Norwegia
	1915 - Islandia
	1917 - Holandia (w pełni w 1919), Rosja, Łotwa, Estonia, 
	1918  -  Polska, Litwa, Niemcy, Austria, Wielka Brytania (w pełni w 1928), 

108 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie..., s. 61-67.
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	1919 - Szwecja (potwierdzone w 1921), Węgry (w pełni w 1945),     
      Belgia (w pełni w 1948), Luksemburg, Gruzja, Białoruś, Ukraina
	1920 - Albania, Czechosłowacja
	1922 - Irlandia,
	1929 - Mołdawia, Rumunia (w pełni 1946),
	1931 - Portugalia (w pełni w 1976), Hiszpania, 
	1937 - Bułgaria (w pełni 1944)
	1944 - Francja, 
	1945 -Włochy, Jugosławia
	1947 - Malta, 
	1960 - Cypr, 
	1970 - Andora
	1971 - Szwajcaria (kanton Appenzell Innerrhoden – dopiero  

             w 1990 roku), 
	1984 - Liechtenstein109.

Zrównanie statusu kobiet i mężczyzn, zwłaszcza nadanie kobietom peł-
nego obywatelstwa z prawem głosu, zamykało epokę mieszczańskiego konsen-
susu w Europie, wprowadzonego przez Kodeks Napoleona. Dynamika zmian 
często nie odzwierciedlała zdolności organizacyjnych i siły ruchu kobiece-
go. Anglia, postrzegana jako kolebka europejskiego sufrażyzmu, należała do 
trzeciej grupy państw, które postanowiły zrównać status kobiet i mężczyzn 
w życiu publicznym. Walka o prawa wyborcze kobiet trwała tam aż kilka 

109 Dane pochodzą ze źródła https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_wyborcze_dla_kobiet (do-
stęp 30.03.2020) ; W innych państwach na świecie: 1883 - Nowa Zelandia (w pełni w 1919); 
1902 Australia (z wyjątkiem rdzennej ludności aż do 1962 roku);1917 – Kanada (w pełni 
1919) i Urugwaj (w pełni w 1927), 1918 - Azerbejdżan, Armenia, Kirgistan, 1920 - Stany 
Zjednoczone (19. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, wcześniej w zależności od 
stanu;1922 – Birma, 1924 - Mongolia, Kazachstan, Tadżykistan, Turkmenistan,1930 - Turcja 
(w pełni w 1934), Republika Południowej Afryki (tylko dla kobiet pochodzenia europejskiego  
i azjatyckiego, w pełni w 1994); 1931 - Sri Lanka; 1932 - 1932 – Brazylia, Malediwy, Tajlandia; 
1934 – Kuba; 1937 – Filipiny; 1939 – Salvador ; 1944 – Jamajka, Bermudy, 1945 – Senegal, 
Togo; 1946 - Dżibuti, Gwatemala, Japonia (potwierdzone w 1947), Korea Północna, Liberia, 
Wietnam, Wenezuela; 1947 - Indie, Pakistan, Chiny, Tajwan, Singapur, Meksyk, Argentyna; 
1948 – Izrael, Korea Południowa, Surinam, Niger, Seszele; 1949 – Syria, Chile, Kostaryka; 
1950 – Barbados, Haiti; 1951 – Nepal; 1952 – Boliwia, Liban; 1953 – Bhutan, Gujana; 1953 
– Bhutan, Gujana; 1955 – Peru, Nikaragua, Hondurad, Kambodża, Ghana, Etiopia; 1956 – 
Egipt, Gabon, Mali, Mauritius; 1956 – Malezja; 1957 – Tunezja; 1958 – Czad, Nigeria, Laos; 
1959 – Brunei, Tanzania, Madagaskar, San Marino; 1960 – Bahamy, Gambia; 1961 – Para-
gwaj, Rwanda, Burundi, Sierra Leone, Mauretania, Malawi; 1962 – Monako, Algieria, Uganda, 
Zambia; 1963 – Maroko, Iran, Afganistan (do 1996, ponownie od 2001), Kongo, Kenia, Fidżi; 
1964 – Sudan; 1965 – Botswana; 1971 – Bangladesz; 1974 – Jordania; 1975 – Mozambik, Va-
nuatu; 1979 – Palau; 1980 – Irak; 1985 – Kuwejt (do 1999, ponownie od 2005); 1989 – Na-
mibia; 1997 – Katar; 2002 – Bahrajn; 2003 – Oman; 2006 – Zjednoczone Emiraty Arabskie 
(z ograniczeniami, rozszerzone w wyborach 2011) ; 2015 – Arabia Saudyjska.
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dziesięcioleci od lat 60. XIX wieku do 1928 roku. Proces ten nie był hamo-
wany przez absolutystyczny charakter władzy państwowej ani niską aktywność 
kobiet. Spowalniała go przede wszystkim kalkulacja parlamentarzystów o to, 
która partia wzmocni się na skutek głosów kobiet. W teorii liberałowie popie-
rali aspiracje polityczne kobiet, ale w praktyce głosowali przeciwko nadaniu 
kobietom praw wyborczych, wiedząc, że realizacja tego postulatu przyniesie 
wzmocnienie pozycji torysów. We Francji odmowa Senatu nadania kobietom 
prawa do głosu wynikała z tego, że katolickie sufrażystki zagrożą laickiemu 
charakterowi państwa110.

Przed kobietami uchyliły się drzwi do życia publicznego, lecz wąską szpa-
rę mogły przecisnąć się tylko nieliczne. Partie polityczne nie chciały umiesz-
czać kobiet na wysokich miejscach na listach wyborczych, a kobiety – wybor-
czynie przeważnie głosowały na mężczyzn. W Austrii, Czechach, Niemczech, 
Anglii, krajach Europy Środkowo – Wschodniej liczba parlamentarzystek  
w latach 1919 – 1939 stanowiła zaledwie niewielki procent ogólnej liczby 
parlamentarzystów. W 1931 roku do parlamentu w Anglii weszło 15 kobiet 
i była to największa zanotowana liczba parlamentarzystek w międzywojennej 
Europie. Absolutnym ewenementem europejskim była liczba kobiet, która 
weszła do parlamentu w Niemczech, stanowiąc 10% ogólnej liczby parlamen-
tarzystów. We Francji kobiety nie brały udziału w wyborach parlamentarnych, 
a w Hiszpanii dopuszczono je do udziału w sprawowaniu władzy publicznej 
dopiero w 1931 roku111.

Kolejnym ważnym zadaniem feminizmu jako ideologii było prze-
budowanie rzeczywistości w sposób wykluczający jakąkolwiek domina-
cję którejś z płci. Pojawił się również nurt dążący do dokonania rewizji 
historii oraz odczytania jej na nowo, z uwzględnieniem pomijanej za-
zwyczaj w pracach historycznych roli kobiet. Oryginalność feminizmu 
polegała na tym, że nie traktowała kwestii płci jedynie w kontekście 
politycznym czy prawnym, lecz problem statusu kobiet postrzegany 
jest także w perspektywie filozoficznej, ale przede wszystkim kulturo-
wej. Właśnie owa kwestia kulturowa płci została przedstawiona przez 
Simone de Beauvoir w 1948 roku w dziele Druga płeć112. Uzyskało ono 
szeroki rozgłos, gdyż stanowiło kompleksowy przegląd stereotypów do-
tyczących ról przypisywanych kobietom, funkcjonujących w kulturze 

110 M. Gawin, Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919), Instytut Historii PAN. Polskie 
Towarzystwo Historyczne. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015, s. 286.
111 M. Gawin, dz. cyt, s.287-289.
112 S. de Beauvoir, Druga płeć, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2019.
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rozwiniętych państw Zachodu. Stereotypy te znajdowały poparcie 
przede wszystkim w argumentach podnoszących zasadniczą odmien-
ność biologiczną kobiet i mężczyzn. Wyznaczały zatem kobietom pozy-
cję, która miałaby sprzyjać optymalnej realizacji jej predyspozycji bio-
logicznych. Feminizm sprzeciwia się poglądowi, głoszącemu istnienie 
bezpośredniej i koniecznej zależności pomiędzy cechami biologicznymi 
kobiet, a ich pozycją kulturową. Konsekwentne, a częstokroć radykalne 
podejście do tego założenia doprowadziło do powstania w latach 70. 
XX wieku tzw. „drugiej fali feminizmu”, uznanej za typowe zjawisko 
dla tej dekady z zakresu konktrkultury113. Mianem „feminizmu drugiej 
fali” został określony feminizm współczesny, nawiązujący do idei ruchu 
na rzecz praw obywatelskich, ruchów antywojennych, teorii libertariań-
skiej. Okres drugiej fali ściśle wiązał się z działalnością ruchu wyzwo-
lenia kobiet – Women’s Libertation – stanowiącego radykalne ugrupo-
wanie feministyczne. Kluczową rolę w ideologii tego ruchu odrywał 
postulat faktycznej równości kobiet i mężczyzn. Wysuwane przezeń 
żądania szły dalej aniżeli programy sufrażystek i feministek pierwszej 
fali. Betty Friedman w swojej książce Mistyka kobiecości zwróciła uwa-
gę na problem dominacji mężczyzn w rodzinie i odrzucenia przez ko-
biety rozwoju zawodowego na rzecz bycia boginią domowego ogniska.  
W 1966 roku Friedman powołała Narodową Organizację na rzecz Ko-
biet (National Organisation for Women), domagając się zniesienia 
wszelkich form dyskryminacji płciowej114. Feminizm drugiej fali operu-
je pojęciami płci biologicznej (sex) i płci społecznej (gender). O ile płeć 
biologiczna jest nam dana przez naturę, o tyle płeć społeczna, kulturowa 
jest zespołem powinności i postaw narzuconych przez świat zewnętrzny  
i historycznie zmiennych. Wyjaśniała to Simone de Beauvoir: Nie ro-
dzimy się kobietami – stajemy się nimi. Gender nie jest zatem bezrefleksyj-
nym zaakceptowaniem narzuconej roli, lecz przedmiotem świadomego 
wyboru, zatem akceptacji lub odrzucenia, a także dążenia do dokona-
nia przeobrażeń w obrębie zjawisk objętych tym pojęciem. Feminizm, 
nie ograniczając się do żądania równouprawnienia kobiet w świecie od 
zarania dziejów zdominowanym i urządzonym przez mężczyzn, dąży 
do uznania swobodnego wyboru dokonywanego przez przedstawicieli 
obu płci, którzy wedle własnych preferencji przyjmować role uznane 

113 K. Cahojnicka, H. Olszewski, dz. cyt, s. 388-389.
114 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie..., s. 75-76.
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za tradycyjnie kobiece lub męskie. Za kluczowe należy również uznać 
dążenie feministek do uzyskania przez kobiety prawa do decydowania 
w pełni o swoim ciele, czemu służyć miało promowanie edukacji sek-
sualnej i wolnego dostępu do środków antykoncepcyjnych115. Ruch 
drugiej fali występował także przeciwko stereotypom postrzegającym 
kobiety jako przedmioty seksualne. Przedmiotem refleksji stało się ciało 
kobiety jako źródło opresji społecznej i obiekt manipulacji politycznej. 
Dążono do zrównania szans obu płci i zlikwidowania połączenia zna-
nego już od czasów antycznych: „mężczyzna – umysł i kobieta – ciało”. 
Oprócz pojęcia gender, pojawił się również termin seksizm, oznaczający 
dyskryminację ze względu na płeć, głoszący wyższość płci męskiej nad 
żeńską116. Ruch feministyczny w latach 70. XX wieku zdominowany 
był głównie przez młode kobiety. Ruch miał na celu uzyskanie przez 
nie dostępu do władzy i możliwość dokonywania wyborów. Ideologia 
feministyczna miała również uwolnić kobiety od stworzonej przez męż-
czyzn i napędzanej przez media wizji piękna kobiecego ciała i zastąpić 
ten obraz czymś bardziej realistycznym i rzeczywistym. Kobiety miały 
czerpać satysfakcję z tego, kim są i co udało im się osiągnąć, niż z tego, 
jak wyglądają117. Druga fala feminizmu przyczyniła się do wprowadze-
nia w większości państw uregulowań wzmacniających pozycję kobiet, 
m.in. poprzez wprowadzenie wymogu jednakowych płac, zakazu dys-
kryminacji ze względu na płeć, zalegalizowanie aborcji118. 

Trzecia fala feminizmu, zwana również postfeminizmem, której 
powstanie datuje się na początek lat 80. XX wieku, spowodowała cof-
nięcie wielu, w szczególności, politycznych osiągnięć wcześniejszych fal 
feminizmu. Pojawiła się jednocześnie koncepcja, iż ruch feministyczny 
nie jest już potrzebny kobietom, a nawet jest szkodliwy. Działaczki trze-
ciej fali podkreślały, że cele i założenia feminizmu zostały już osiągnięte 
i w związku z tym powinien on ulec radykalizacji. Feminizm trzeciej 
fali stał się reprezentantem wielu kultur, tożsamości etnicznych, religij-
nych czy rasowych stając się ruchem heterogenicznym, gdyż głosił on 
krytykę feminizmu drugiej fali za to, że walczył o prawa kobiet rasy bia-
łej, heteroseksualnych, które wywalczyły sobie prawo do antykoncepcji, 

115 K. Chojnicka, H. Olszewski, dz. cyt, s. 389.
116 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie..., s. 79.
117 Tamże, s. 87.
118 Tamże, s. 90.
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aborcji czy rozwodów119. Problemy klasowe czy rasowe, które były po-
mijane przez dwie pierwsze fale feminizmu, podjęte przez aktywistki 
trzeciej fali, wskazywały na istniejącą różnorodność przewijającą się  
w wieloetnicznym, wieloreligijnym, wielokulturowym społeczeństwie 
amerykańskim120. Postawiono na cele praktyczne i chciano osiągnąć je 
w skali globalnej. Priorytetem stała się walka z wszelkimi przejawami 
niesprawiedliwości wobec kobiet, za którą uchodziło wtedy najbardziej 
pozbawienie kobiet dostępu do edukacji, prawo antyaborcyjne czy brak 
społecznej akceptacji homoseksualizmu. Za ważne uznano edukację 
młodych kobiet, by mogły być wolne, szczęśliwe i dumne ze swojej 
kobiecości i nie bały się realizować swoich celów. Działaczki szukały 
praktycznych rozwiązań w celu osiągnięcia równowagi między pracą 
zawodową kobiet a macierzyństwem, rozwiązań które umożliwiłyby 
symultaniczne i harmonijne spełnienie się w roli matki i umożliwi pro-
fesjonalizm w pracy zawodowej. Feminizm jako podejście oraz kate-
goria analityczna wszedł na stałe do życia akademickiego, zaś kobiety 
pracujące w szkolnictwie wyższym oraz mediach mogły awansować. 
Kobiety zaczęły widocznie działać w strukturach politycznych, zarów-
no na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowych. Niewątpliwie ko-
biety miały ogromny wpływ na politykę, zwłaszcza politykę społecz-
ną121. Od lat 90. XX wieku zauważa się tendencje, że zainteresowanie 
działaczy feministycznych przesuwa się z problemów politycznych czy 
ekonomicznych na kwestie związane z kulturą i psychologią w relacjach 
między kobietami a mężczyznami. Powstały nowe czasopisma femini-
styczne, powstały także na zachodnich uczelniach wyższych tzw. „stu-
dia kobiece”122. 

Obecnie mówi się o czwartej fali feminizmu zapoczątkowanej przez 
Hillary Clinton. Ta odsłona feminizmu ma krytykować paradoksal-
nie, sam feminizm. Dostrzega słabe strony wszystkich poprzednich fal, 
wady, które legły już u podstaw tej ideologii. Ciężko jest wyznaczać 
konkretne założenia tej fali. Niektórzy znawcy feminizmu twierdzą, że 
do tej pory mamy do czynienia z drugą falą feminizmu, inni zaś od-
graniczają trzecią falę. Czwarta fala, jeśli faktycznie można ją wyróżnić, 

119 Tamże, s. 94.
120 G. Strand, Feminizm amerykański trzeciej fali – zmiana i kontynuacja, Przegląd Politologicz-
ny 2011, nr 2, s. 25-26.
121 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie..., s. 94-95.
122 Tamże, s. 99-100.
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znajduje się dopiero w fazie rozwoju i ciężko scharakteryzować dokład-
nie jej postulaty. W XXI wieku przed feminizmem stoją nowe wyzwa-
nia. Degradacja stosunków międzyludzkich i ich złożoność, szczególnie 
dobrze widoczna jest na poziomie rodziny i gospodarstwa domowego. 
Znane hasło feminizmu osobiste jest politycznym zostaje trawestowane  
i brzmi teraz osobiste jest globalnym. Kobietymigrantki wykonują prace 
ciężkie, żmudne, czasami monotonne, od rana do nocy, na rzecz kobiet 
najczęściej przynależących do klasy twórczej, pracujących intelektual-
nie, niefizycznie. Istnieje pomiędzy nimi swoista „zasada wzajemności” 
daję Ci wynagrodzenie za pracę, a ty dajesz mi swoje usługi. Opuszcze-
nie domu przez zamożne kobiety jest możliwe dzięki wejściu do nie-
go kobiet biednych, nie zawsze jednak o niskim poziomie kwalifikacji. 
Następuje zatem sprzężenie interesów obu grup kobiet, jednak bez so-
lidarności, wsparcia i równości pozycji. Współczesny feminizm musi 
wykazywać wrażliwość na kontekst dziejowy. Zajmując pozycję wobec 
szerszej konstelacji sił politycznych, musi utrzymywać dystans zarówno 
wobec opętanych rynkiem neoliberałów, jak i wobec tych, którzy pra-
gną bronić społeczeństwa (hierarchicznego i pełnego wykluczeń) przed 
rynkiem. Nowoczesny feminizm musi wykorzenić dominację, trosz-
czyć się o bezpieczeństwo socjalne. Pod hasłem prawa kobiet prawami 
człowieka feministki na całym świecie łączą walkę z lokalnymi prakty-
kami patriarchalnymi i kampanie na rzecz reform w prawie między-
narodowym. Równocześnie mniejszości wyznaniowe i etniczne, spo-
tykające się z dyskryminacją w państwach terytorialnych, ustanawiają 
się ponownie jako diaspory i budują ponadnarodowe grupy poparcia  
w celu mobilizowania międzynarodowej opinii publicznej. Dzięki pracy 
ponadnarodowych koalicji aktywistów i aktywistek w dziedzinie praw 
człowieka powstały nowe kosmopolityczne instytucje, takie jak Mię-
dzynarodowy Trybunał Karny, który może karać naruszenia godności 
człowieka w różnych państwach123.

2.5 Stereotypy wyborcze 

Stygmatyzacja ze względu na płeć związana jest z licznymi stereotypa-
mi dotyczącymi kobiet. Stereotypy związane z płcią zarówno wynikają z, jak 
i są przyczyną głęboko zakorzenionych postaw, wartości, norm i uprzedzeń. 

123 Tamże, s. 101-103.
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Są one wykorzystywane do uzasadnienia i utrzymania historycznych relacji 
władzy mężczyzn nad kobietami, jak również postaw seksistowskich, które 
wstrzymują postęp równości płci124. Stereotypy te mają różną proweniencję 
i odmiennie funkcjonują w krajach bardziej i mniej rozwiniętych, grupach 
zawodowych, a nawet w poszczególnych rodzinach. Można wyróżnić m.in. 
następujące stereotypy: stereotyp niepłodności kobiecej (związany z nakazem 
posiadania potomstwa, problemem tożsamości kobiet bezpłodnych), stereo-
typ aborcyjny (związany możliwością przerywania ciąży, prawem kobiet o de-
cydowania o własnym ciele), stereotyp postrzegania kobiet jako biologicznie 
niedoskonałych mężczyzn (związany z poglądami biologów, neurologów, na 
temat samej budowy mózgu, hormonów płciowych, a także poglądem specja-
lizacji płci opartej na biologii), stereotyp modelu rodziny oparty na słabszej 
pozycji kobiety (uwarunkowany kulturowo, wypływający z patriarchalizmu), 
stereotyp starej panny (związany z wyszydzaniem kobiet niezamężnych), ste-
reotyp prowokacji jako wyzwalacza gwałtu (związany z przekonaniem, ze ko-
biety prowokują swoim zachowaniem mężczyzn i to one ponoszą winę za 
czyny seksualne, których dopuszczają się wobec nich mężczyźni, uprzednio 
sprowokowani)125 oraz najważniejszy z punktu widzenia rozważań dotyczą-
cych owej pracy, stereotyp wyborczy.

Wprawdzie aktualnie w sposób znaczący wzrasta rola kobiet w polityce, 
to jednak we władzy ustawodawczej każdego kraju kobiety stanowią mniej-
szość. Wpływa na to kilka czynników: biologiczne (odmienny układ hormo-
nalny, prokreacja i związane z nią macierzyństwo); społeczne (odmienne nor-
my i oczekiwania pod adresem obu płci); ideologiczne (pogląd, iż mężczyźni 
są stworzeni do kierowania, a kobiety do słuchania); strukturalne (maskulini-
zacja zawodów, które uznaje się za kuźnię kadr); sytuacyjne (tradycyjne role 
społeczne połączone z pracą zawodową nie pozostawiają czasu kobietom na 
aktywność polityczną)126. Często sama płeć już powoduje, że kandydat odbie-
rany jest w określony sposób. Prowadzone badania wskazują, że kandydatki 
były postrzegane jako mające więcej cech kobiecych oraz jako lepsze do zajmo-
wania się zagadnieniami będącymi domeną kobiet (opieka socjalna, edukacja, 
zdrowie, prawa kobiet). Kandydaci byli odbierani jako lepiej nadający się do 
radzenia sobie z przestępczością, obronnością oraz zagadnieniami polityki za-
granicznej. Kandydatki oceniano jako bardziej liberalne, feministki oraz raczej 

124 Rada Europy, dz. cyt, s. 16.
125 J. Helios, W. Jedlecka, Wpływ feminizmu..., s. 11-12.
126 A. Pacześniak, Partycypacja kobiet we władzy ustawodawczej na przykładzie polskiego parla-
mentu lat 1997–2001, Wrocławskie Studia Politologiczne 2003, nr 3, s. 61.
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należące do demokratów. Jest to dowód na istnienie stereotypów płciowych  
w polityce. Funkcjonowanie stereotypów opartych na płci może wpływać na 
odmienne strategie wyborcze. Sztaby kandydatek wykorzystują przekonanie, 
że kobiety bardziej niż mężczyźni są predestynowane do zajmowania się po-
mocą socjalną, edukacją, prawami mniejszości, swobodami religijnymi, czy-
niąc często z tych zagadnień apele wyborcze. Doświadczenia amerykańskie 
wykazują, że kandydatki adresujące kampanię do kobiet i odnoszące się do 
dziedzin uznawanych potocznie za kobiece, mogą zyskać przewagę nad kandy-
datkami niekoncentrującymi się na takich kwestiach. Działania promocyjne 
oparte na podkreślaniu kobiecości można również uzasadniać faktem, że wy-
borcom lepiej zapadają w pamięć przekazy dotyczące rodziny i wyglądu kan-
dydatki, działania zaś lepiej pamiętają w przypadku kandydatów – mężczyzn. 
Nie tylko w Stanach Zjednoczonych występują tego typu stereotypy. Są one 
charakterystyczne dla krajów europejskich w różnym stopniu127. Na drodze 
do kariery politycznej kobiet stoją: obowiązki domowe, normy kulturowe wy-
nikające z odmienności obu płci oraz mniejsze zainteresowanie kobiet życiem 
publicznym i rzekomo niższe niż u mężczyzn aspiracje zawodowe. Znaczna 
część z tych poglądów uznawana jest za wyraz stereotypów dotyczących kobiet, 
a może nawet racjonalizację praktyk dyskryminacyjnych, nagłaśnianych przez 
organizacje kobiece. Jeszcze do nie tak dawna partie polityczne nie chciały 
dopuszczać, lub robiły to, ale niechętnie, kobiet na polityczne stanowiska,  
w konsekwencji czego wolały zapłacić ogromne grzywny. W administracji 
rządowej na ogół, mimo obecnie pewnych zmian w tym zakresie, związa-
nych z równouprawnieniem i parytetami, kobiety najczęściej wykonują prace 

127 Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicz-
nych ma zasadnicze znaczenie dla właściwie funkcjonującej demokracji. Pomimo przyjęcia 
nowych ustaw i polityk w wielu Państwach Członkowskich, a także przykładów dobrych prak-
tyk i środków wsparcia w niektórych Państwach Członkowskich, niedostateczna reprezenta-
cja kobiet w życiu publicznym i politycznym pozostaje kwestią krytyczną, podważającą pełne 
funkcjonowanie instytucji i procesów demokratycznych. Działania polityczne i podejmowanie 
decyzji publicznych pozostają sferami zdominowanymi przez mężczyzn. Mężczyźni wyznaczają 
priorytety polityczne, a kultura polityczna w dalszym ciągu jest zorganizowana wokół męskich 
zachowań i doświadczenia życiowego. Szereg przeszkód utrudnia kobietom wejście i zapewnie-
nie trwałości ich uczestnictwa w obszarze podejmowania decyzji politycznych i publicznych. 
Należą do nich systemy wyborcze, funkcjonowanie partii politycznych, stereotypy związane  
z płcią, role i wartości przekazywane przez niektóre modele rodziny, a także społeczny i pry-
watny podział prac, który pozostawia niewiele miejsca na uczestnictwo kobiet w sferze publicz-
nej. W większości Państw Członkowskich pełny i równy udział kobiet w życiu politycznym  
i publicznym, w organach ustawodawczych, wykonawczych, sądowniczych, dyplomatycznych 
i administracyjnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym nadal znajduje się poni-
żej uzgodnionych standardów Rady Europy i zobowiązań rządów na rzecz „Planety 50-50 do 
2030” - Rada Europy, Strategia na rzecz równości płci 2018 – 2023, Cel strategiczny 4: Osiągnię-
cie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych
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kobiece. Jeszcze i dzisiaj zdarza się, iż związki i stowarzyszenia zawodowe unie-
możliwiają kobietom dotarcie na sam szczyt władzy. Wszystkim nam znane 
jest stwierdzenie, iż władza zawsze jest w garniturze i pod krawatem128. Elimi-
nacja stereotypów opartych na płci to podstawa osiągnięcia równości kobiet 
i mężczyzn. Powszechność stereotypów kwestionujących talenty i znaczenie 
kobiet nie przysłużyła się ani samym kobietom, ani społeczeństwom. Sama 
równość płci w ludzkim gatunku nie jest produktem ewolucji. Równość płci 
to idea, którą udaje się realizować w trudnej walce, dzięki inteligencji, upo-
rowi i odwadze. To unikalne połączenie specyficznych warunków historycz-
nych, wartości, możliwości ekonomicznych, odwagi pierwszych sufrażystek, 
konsekwencji postępu technologicznego i jego owoców w postaci kontroli 
urodzin, także licznych wynalazków, które zaoszczędzały ludziom wysiłku  
i doprowadziły do zminimalizowania fizycznych różnic między płciami, legło 
u podstaw tego zwycięstwa. Jednakże zwycięstwo w zakresie równości płci jest 
pozorne. Opiera się ono na niestabilnej konstrukcji. Jeżeli jego konstrukcja 
się rozpadnie, nie ma pewności, że uda się go odbudować, tak żeby równość 
płci stanowiła mur chroniący ludzkość przed kulturowymi i ewolucyjnymi 
naciskami.129 

Współcześnie stereotypy odgrywają mniejszą rolę, jednak niektóre z nich 
dość mocno zakorzeniły się w społeczeństwach i wpływają na sytuację kobiety, 
wyznaczając jej funkcje, takie jak funkcja rozrodcza, opiekuńcza, czy wycho-
wawcza. Prawo dąży do eliminacji stereotypów i zapewnienia równości mię-
dzy mężczyznami i kobietami. Za przykład posłużyć może Europejska Karta 
Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym130, która odwołuje się w części  
I Zasady do stereotypów, np. Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie 
decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa. Eliminacja stereo-
typów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn. 
Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regio-
nalnych konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn. Zgodnie  
z zamierzeniem twórców Karty, władze lokalne i regionalne muszą promować 
eliminację stereotypów i przeszkód, które przyczyniają się do nierównego sta-
tusu kobiet i które mają wpływ na nierówny podział ról pomiędzy kobietami  
i mężczyznami w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.  
 

128 Ch. Ockrent, Czarna Księga Kobiet, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2007, s. 5-6.
129 S. Blaffer Hrdy, Kobieta, której nigdy nie było, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2005, s. 278-279.
130 Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, https://www.ccre.org/img/
uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_pl.pdf (dostęp 30.03.2020).
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Polityka równości płci musi być uwzględniana przy tworzeniu polityki, metod 
i instrumentów, które wpływają na codzienne życie społeczności lokalnej131.

2.6 Kobiety w europejskiej polityce

Ponad sto lat temu, w niektórych krajach europejskich (w tym w Polsce), 
przyznano kobietom bierne i czynne prawa wyborcze. Mimo że w kolejnych 
latach liczba tych krajów stale rosła, dane pokazują, że reprezentacja kobiet 
na wszystkich szczeblach władzy jest wciąż niedostateczna. Indeks równości 
płci opracowany przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE) w celu pomiaru różnic między płciami pokazuje, że chociaż władza 
jest obszarem, w którym nastąpił największy wzrost udziału kobiet w ciągu 
ostatnich 10 lat, jest to także obszar, w którym dysproporcja pomiędzy płcia-
mi pozostaje największa132. 

Zasada równości szans płci jest jedną z naczelnych polityk horyzontal-
nych Unii Europejskiej, której przestrzeganie gwarantuje kobietom i mężczy-
znom przypisanie równych praw i obowiązków, ale również równy dostęp 
do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby korzystać. 
Takie podejście znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach regulacji wspól-
notowych dla polityki spójności, zgodnie z którymi państwa członkowskie 
zobowiązane są w ramach realizowanych programów operacyjnych do podej-
mowania działań na rzecz wyrównywania szans płci i przeciwdziałania wszel-
kiej dyskryminacji w tym zakresie. Troska o przestrzeganie zasady równości 
szans płci oprócz obowiązku prawnego przynosi również realne i rzeczywiste 
korzyści ekonomiczno-społeczne, a także jest niezbędnym warunkiem reali-
zacji celów strategicznych Europa 2020, dotyczących stworzenia trwałego  
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego133. 

Unia Europejska w wydanych przez siebie aktach prawnych wielokrot-
nie nawiązuje do problemu równouprawnienia płci i regulacje te muszą być 
przestrzegane przez państwa członkowskie. Art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) powierza Unii Europejskiej zadanie wyeliminowa-
nia nierówności oraz promowania równouprawnienia mężczyzn i kobiet134. 
Dodatkowo art. 19 TFUE umożliwia walkę ze wszelką dyskryminacją, w tym 

131 J. Helios, W. Jedlecka, Wpływ feminizmu..., s. 97-99.
132 Kancelaria Senatu, Kobiety w polityce. Statystki międzynarodowe, https://www.senat.gov.pl/gfx/
senat/pl/senatopracowania/178/plik/ot-676_kobiety_w_polityce.pdf, Warszawa 2019, s. 3.
133 J. Helios, W. Jedlecka, Wpływ feminizmu..., s. 101.
134 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL, (dostęp 5.06.2020).
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także z dyskryminacją ze względu na płeć za pomocą ustawodawstwa. Zgod-
nie z treścią art. 19 TFUE: 

Bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatów i w granicach kom-
petencji, które Traktat powierza Wspólnocie, Rada, stanowiąc jedno-
myślnie zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą i po uzyskaniu 
zgody Parlamentu Europejskiego, może podjąć środki niezbędne  
w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną135.

Na podstawie art. 79 i art. 83 TFUE przyjęte zostało prawodawstwo 
dotyczące przeciwdziałania handlowaniu ludźmi, w szczególności kobietami 
i dziećmi136. Kolejny art. 153 TFUE pozwala UE na podejmowanie działań 
w szerszym polu równych szans i równego traktowania w dziedzinie zatrud-
nienia i wykonywania zawodu137. Idąc dalej, art. 157 TFUE dopuszcza pozy-
tywne działania mające na celu wzmocnienie pozycji kobiet. W tym artykule 
jest wyrażona zasada równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej  
i żeńskiej za taką samą pracę138. Równe traktowanie pracowników oparte na 
płci zostało wyrażone w jednym z aktów unijnego prawa wtórnego, miano-
wicie w dyrektywie Rady 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącej cię-
żaru dowodu w sprawach dyskryminacji opartej na płci. Równe traktowanie 
ze względu na płeć zostało powiązane z ciężarem dowodu. Zgodnie z treścią 
dyrektywy państwa członkowskie podejmują konieczne środki w ramach kra-
jowych systemów prawnych w celu zapewnienia, że w przypadkach, gdy osoby 
uważające się za pokrzywdzone na skutek niezastosowania wobec nich zasady 
równego traktowania wykażą przed sądem lub innym właściwym organem, 
że zaistniały fakty, na podstawie których można domniemywać, że dopusz-
czono się wobec nich działań dyskryminacyjnych. Postanowienia wskazanej 
dyrektywy są szczegółowe i nakładają określony rygor na finalnych adresa-
tów139. Traktatowy zakaz dyskryminacji ze względu na płeć został rozszerzony 
przez dyrektywę Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą  
w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do 

135 Tamże.
136 Tamże.
137 Tamże.
138 Tamże.
139 Dyrektywa Rady 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach 
dyskryminacji ze względu na płeć, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=-
CELEX:31997L0080&from=PL, (dostęp 5.06.2020).
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towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług140. Należy także mieć na 
względzie, że zasada jednakowego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet za pra-
cę jednakowej wartości znalazła swoje miejsce już w pierwotnym tekście Kon-
stytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Jako zasada równej płacy 
za równą pracę została umieszczona we wstępie do tego aktu. Owa zasada zo-
stała rozwinięta w Konstytucji MOP nr 100 z 1951 r. oraz w uzupełniającym ją 
zaleceniu nr 90141. Zasada niedyskryminacji płacowej stanowi również przed-
miot regulacji art. 4 ust. 3 Europejskiej Karty Społecznej Rady Europy z dnia  
18 października 1961 roku142. Idąc dalej, zauważamy, iż w standardzie ochrony 
praw człowieka zawartym w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka143 istnieje 
brak literalnego odwołania do zasady równości praw kobiet i mężczyzn. Tę 
zasadę wyraziły, jednak nie wprost, postanowienia art. 14 Konwencji, wypo-
wiadającego ogólny zakaz dyskryminacji. Wspomniany artykuł zakazuje dys-
kryminacji w korzystaniu z praw i wolności wymienionych w Konwencji. Płeć 
jest jednym z wymienionych w artykule kryteriów pozwalających dokonywać 
różnicowania, obok między innymi rasy, koloru skóry, narodowości, religii. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślił, że wspieranie równości płci 
należy do najważniejszych celów państw członkowskich Rady Europy. Z tego 
też powodu zróżnicowanie traktowania ze względu na płeć można by uznać za 
zgodne z Konwencją tylko w przypadku zaistnienia szczególnie istotnych przy-
czyn. Zakaz dyskryminacji zawarty w art. 14 Konwencji nie dotyczy wszelkich 
działań podejmowanych przez państwo, lecz jedynie tych, które obejmują sfe-
rę korzystania z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji. Oznacza 
to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka może orzec dyskryminację tylko 
w przypadku, gdy dotyczy ona praw i wolności zagwarantowanych w Kon-
wencji. Naruszenie art. 14 nigdy zatem nie będzie rozpatrywane samodzielnie, 
lecz zawsze w powiązaniu z domniemanym naruszeniem któregoś z pozo-
stałych przepisów Konwencji. Obszarem szczególnie wrażliwym, gdy chodzi  
o przestrzeganie równych praw kobiet i mężczyzn, jest sfera życia prywatnego. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie wypowiadał się w tej 

140 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę rów-
nego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towa-
rów i usług, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0113, 
(dostęp 5.06.2020)
141 Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/down 
load.xsp/WDU19480430308/O/D19480308.pdf, (dostęp 5.06.2020).
142 Europejska Karta Społeczna, https://rm.coe.int/europejska-karta-spoleczna/16808b6383, 
(dostęp 5.06.2020).
143 Europejska Konwencja Praw Człowieka, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_
POL.pdf, (dostęp 5.06.2020).
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materii, poruszając przy tym różne aspekty prawa do poszanowania życia pry-
watnego i rodzinnego, prawa uregulowanego w art. 8 Konwencji144. 

Od lat 90. XX wieku Unia Europejska dąży do celu, jakim jest promowa-
nie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji na 
szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Strategiczne zaangażowanie Ko-
misji Europejskiej na rzecz równości płci uznano za cel priorytetowy, zachęca-
jąc państwa członkowskie do przyjęcia środków w celu zwiększenia obecności 
kobiet w życiu publicznym. Z niskiego poziomu – 16,6% kobiet w pierwszej 
bezpośrednio wybieranej kadencji Parlamentu Europejskiego w 1979 roku, 
odsetek kobiet wzrastał po każdych wyborach do 35,8% po wyborach w 2014 
roku, a pod koniec kadencji w 2019 r. wzrósł do 36,1%. Jest to wynik po-
wyżej średniej światowej dla parlamentów narodowych (24,2%2) i powyżej 
średniej krajów UE dla parlamentów narodowych, która wynosi 30,2%. Ist-
nieją jednak duże różnice między państwami członkowskimi, od tych o wy-
sokim odsetku kobiet, takich jak Finlandia (76,9%) lub Chorwacja (54,5%) 
do innych, takich jak Estonia i Cypr (po 16,7%) oraz Bułgaria (17,6%). Co 
ciekawe, Malta, której wyniki w dziedzinie równości płci w polityce krajowej 
są bardzo niskie w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, uzyskała parytet płci w Parlamencie Europejskim – 50% parlamen-
tarzystów to kobiety. Skład Komisji Europejskiej w kadencji 2014-2019 nie 
osiągnął parytetu płci. Dziewięciu spośród 28 komisarzy to kobiety. Federica 
Mogherini zajmowała stanowisko wysokiej przedstawiciel Unii do spraw za-
granicznych i polityki bezpieczeństwa, a także była jedyną wiceprzewodniczą-
cą Komisji (spośród sześciu wiceprzewodniczących)145. Inne obszary polityki 
prowadzone przez komisarzy-kobiety to m.in. cyfryzacja, polityka społeczna, 
konsumenci i konkurencja, polityka regionalna, sprawiedliwość, równość płci, 
rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość, transport, zatrudnienie, spra-
wy społeczne oraz handel146.

W każdym parlamencie krajowym państw członkowskich UE jest więcej 
mężczyzn niż kobiet. Jeśli chodzi o członków rządów krajowych, to Hiszpania, 
Szwecja i Francja przodują w przestrzeganiu standardów równości – odpo-
wiednio 52,4%, 52,2% i 48,6% kobiet. Węgry i Malta pozostają na ostat-
nich miejscach z zaledwie 7,1% i 12% kobiet. Cypr i Włochy mają również 

144 J. Helios, W. Jedlecka, Wpływ feminizmu..., s. 111-114.
145 W 2014 r, była druga wiceprzewodnicząca Kristalina Georgieva (czyli 2 kobiety z 7 wice-
przewodniczących). Po rezygnacji pod koniec 2016 r, jej stanowisko wiceprzewodniczącego nie 
zostało obsadzone.
146 Na podstawie: Women in politics in the EU: State of play, Raport European Parliamentary 
Research Service, marzec 2019 r.
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bardzo niską liczbę kobiet w rządzie, 16,7%. Tuż przed nimi plasuje się Polska  
z 17%. Tylko trzy państwa członkowskie miały kobiety na stanowisku pre-
miera: Niemcy, Rumunia i Wielka Brytania147.

Sytuacja na poziomie lokalnym i regionalnym wykazuje podobny po-
ziom nierówności płci, przy czym średnio 33,3% kobiet zajmuje miejsca  
w zgromadzeniach regionalnych w krajach UE. Kraje osiągające najlepsze 
wyniki na poziomie krajowym to także kraje, które przodują na poziomie re-
gionalnym, a Hiszpania, Francja, Szwecja i Finlandia zbliżają się do parytetu 
płci. Na drugim końcu plasują się Węgry, Słowacja i Rumunia, gdzie odsetek 
kobiet nie osiąga nawet 20%148.

Analiza danych EIGE149 wykazała znaczne różnice między płciami na 
stanowiskach ministerialnych. Mężczyźni najczęściej otrzymywali prestiżo-
we teki, takie jak sprawy zagraniczne i wewnętrzne, obrona i sprawiedliwość 
(42,5% vs 33,1%) oraz finanse i przemysł (24% vs 15,1%), podczas gdy ko-
biety częściej otrzymywały teki społeczno-kulturowe takie jak zdrowie, eduka-
cja lub sprawy społeczne (43,2% vs 19,9%).

W 2018 roku w krajach europejskich wzrósł odsetek parlamentarzystek, 
osiągając regionalną średnią 28,5%. W całym regionie odsetek kobiet, które 
zdobyły mandaty w 2018 r. wynosił 28,7%.

W izbach wyższych odnotowano nieco większy wzrost. 31,4% kobiet 
zdobyło w nich miejsca w porównaniu do 28,2% w parlamentach jednoizbo-
wych i izbach niższych. Wśród izb niższych na czele stało Monako. Odsetek 
kobiet zwiększył się z 20,8% do 33,3% (+12,5 punktu procentowego). Ozna-
cza to wybór, w tym niewielkim parlamencie (24 członków), trzech kobiet 
więcej niż w poprzednich wyborach. Łotwa również odnotowała znaczny 
wzrost udziału kobiet w parlamencie, który z 19% zwiększył się do 31% (+12 
punktów procentowych). Pomimo spadku odsetka kobiet kandydujących do 
parlamentu (33% w 2014 roku w porównaniu do 31,8% w 2018 r.) partie 
plasowały kobiety wyżej na listach partyjnych niż wcześniej. Przewodnictwo 
izby objęła po raz drugi kobieta – Ināra Mūrniece. Włochy osiągnęły najlep-
sze wyniki wśród większych krajów europejskich. Odsetek kobiet-parlamen-
tarzystek wzrósł z 28,4% do 35,7% (+7,3 punktu procentowego). Poprawę tę 
można przypisać nowemu prawu wyborczemu, uchwalonemu w 2017 roku. 
Przewiduje ono kwotę 50% kobiet na partyjnych listach wyborczych w sys-
temie proporcjonalnym i kwotę 40% kobiet wśród wszystkich kandydatów 

147 Wg. stanu na marzec 2019 r.
148 Kancelaria Senatu, dz.cyt, s. 4.
149 European Institute for Gender Equality, http://eige.europa.eu/.
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wybieranych na podstawie systemu mieszanego. Kobiety w Słowenii doznały 
największych niepowodzeń wśród krajów europejskich, które przeprowadziły 
wybory w 2018 r. Odsetek kobiet w parlamencie spadł z 35,6% do 24,4% 
(-11,2 punktu procentowego). Partie próbowały ominąć 35 procentową kwo-
tę płci przez umieszczanie tych samych kandydatek na listach w kilku okrę-
gach, a nawet tej samej kandydatki na listach dwóch partii. Spowodowało to 
interwencję Komisji Wyborczej i Sądu Najwyższego. Spośród europejskich 
izb wyższych największy wzrost reprezentacji kobiet odnotowały Włochy. Na-
stąpił tam wzrost z 27% do 35,3% (+8,3 punktu procentowego). Było to wy-
nikiem zastosowania nowej ordynacji wyborczej. W Czechach odsetek kobiet 
w izbie wyższej spadł z 18,8% do 16% (-2,8 punktu procentowego)150.

Analiza wyborów przeprowadzonych w 2018 r. wykazała, że parlamen-
ty wybrane w systemach proporcjonalnych lub mieszanych mają w swoim 
składzie większą liczbę kobiet (26,5%), niż w parlamentach wybieranych  
w systemie większościowym (20%). Jeszcze większy odsetek kobiet (27,4%) 
odnotowano w izbach, w których członkowie pochodzą z mianowania lub są 
wybierani według innych systemów niż wymienione wcześniej. Unia Między-
parlamentarna uznała, że decydującym czynnikiem, wpływającym na wzrost 
udziału kobiet w parlamentach, jest wola polityczna.151

Według ONZ Kobiety152, który jest podmiotem Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych ds. równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet, udział 
kobiet w życiu publicznym jest podstawowym warunkiem równości płci  
i prawdziwej demokracji. Sprawiedliwa reprezentacja kobiet w polityce ma 
pozytywny wpływ na uwzględnianie aspektu płci w innych dziedzinach ży-
cia. Przedstawione powyżej informacje dotyczące obecności kobiet w parla-
mentach, rządach oraz w innych organach decyzyjnych wykazują pozytyw-
ny trend, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby zapewnić równowagę 
płci w tych instytucjach. Analiza danych pokazuje, że przyjęcie konkretnych 
środków politycznych ma decydujący wpływ na wzmocnienie pozycji kobiet.  
W parlamentach, w których przyjęto specjalne mechanizmy (kwoty, rezerwa-
cja miejsc), liczba kobiet znacznie wzrosła. Jednak działania podejmowane  
w celu wzmocnienia reprezentacji interesów kobiet powinny być wielowymia-
rowe i nie mogą ograniczać się jedynie do wprowadzania tych instrumentów.

150 Kancelaria Senatu, dz. cyt, s. 1315.
151 Raport Unii Międzyparlamentarnej, Women in parliament in 2018. The year in review. 
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2019-03/women-in-parliament-in-2018-
year-in-review, (dostęp 7.05.2020).
152 UN Women, https://www.unwomen.org/en.
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Pozostaje bowiem pytanie: W jakim stopniu obecność kobiet w rządach 
lub parlamentach promuje prawa i interesy kobiet? Ważne jest więc, aby spoj-
rzeć na te kwestie również od strony reprezentacji merytorycznej tzn. jakim 
stopniu przedstawiciele polityczni, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, opo-
wiadają się za tymi ideami. Konieczne wydaje się więc zwiększenie wysiłków  
w celu zainteresowania większej liczby, zwłaszcza młodych, kobiet działalno-
ścią publiczną oraz podnoszenia ich umiejętności w różnych aspektach dzia-
łalności społecznej i politycznej153.

2.7 Europejskie przykłady kobiet u władzy

Rola kobiet w partycypacji w rządzeniu państwami zmieniała się na 
przestrzeni wieków. Choć stanowiły one zdecydowaną mniejszość, nie mniej 
jednak zaznaczyły w niej swoją obecność już od czasów starożytnych. Pierw-
szymi kobietami – władczyniami były egipskie królowe, rządzące starożytnym 
Egiptem od ok. 3000 roku p.n.e. Pierwszą władczynią znaną z imienia była 
Kubaba, rządząca mezopotamskim miastem-państwem Ur około 2500 roku 
p.n.e. Niemal w każdej epoce historycznej można znaleźć przykłady kobiet 
stojących na czele państw. Do tych najbardziej znanych, stanowiących sym-
bole kobiecych rządów, można zaliczyć: Kleopatrę, Elżbietę I, Marię Tere-
sę, Katarzynę II, Wiktorię, czy Elżbietę II. W Holandii nieprzerwanie przez  
123 lata (1890-2013) na tronie zasiadały same kobiety: Wilhelmina (1890-
1948), Juliana (1948-1980) i Beatrycze (1980-2013)154. 

Wraz z rozpowszechnianiem się republikańskiego ustroju polityczne-
go w XIX i XX wieku, zmianie uległa cała koncepcja sprawowania władzy. 
Udział w polityce i sprawowaniu władzy od początku opierał się na istnieniu 
wielu cenzusów. Obok cenzusu wieku czy majątku, istniał również cenzus 
płci. Stopniowy wzrost aktywności kobiet w tej dziedzinie następował wraz 
z upowszechnianiem się prawa wyborczego dla kobiet oraz rozwojem ruchu 
emancypacji kobiet, którego symbolem stały się sufrażystki155.

Odnosząc się do rozważań podjętych w tym rozdziale, dotyczących 
pozyskiwania przez europejskie kobiety biernych i czynnych praw wybor-
czych, autorka przedstawi kilka sylwetek kobiet, które zapisały się na kartach  
 

153 Kancelaria Senatu, dz. cyt., s. 37-38.
154 Lista kobiet szefów państw i rządów, https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kobiet_szefów_pań 
stw_i_rządów (dostęp 7.05.2020).
155 Tamże.
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historii jako wybitne polityczki oraz tych, które obecnie piastują ważne urzędy 
w państwach europejskich. 

Pierwszym premierem – kobietą w Europie została radziecka działaczka 
partyjna i państwowa Jewhenija Bosz156. W grudniu 1917 w demokratycz-
nych wyborach wybrana na deputowanego do Konstytuanty Rosji z okręgu 
Czernihów z listy partii bolszewików. W grudniu 1917 weszła w skład bol-
szewickiego rządu Ukrainy - Sekretariatu Ludowego, w którym sprawowała 
funkcję sekretarza spraw wewnętrznych, dowodziła również bolszewickimi 
oddziałami na Ukrainie, była pierwszą premier rządu Ukrainy, utworzonego 
przez bolszewików157. Bosz to postać tragiczna. Faktycznie kierowała rządem, 
który przejął władzę po wybuchu rewolucji  w Kijowie, dowodziła żołnie-
rzami, ale nawet rewolucjoniści nie zamierzali oddawać kobietom władzy – 
wysłana do Moskwy i pozbawiona realnych możliwości działania w swoich 
wspomnieniach Bosz pisała: 

Przyzwyczajona do samodzielnego decydowania, myślenia, podejmo-
wania decyzji, tutaj musiałam działać zgodnie z instrukcjami Central-
nego Komitetu i, co najgorsze, nie byłam w stanie udowodnić Komi-
tetowi Centralnemu słuszności moich działań. Aż w końcu załamałam 
się, biorąc na swoje ramiona zbyt duży ciężar158.

Vigdís Finnbogadóttir w 1980 jako pierwsza kobieta na świecie i w Euro-
pie została wybrana w demokratycznych wyborach na stanowisko prezydenta. 
Finnbogadóttir pełniła urząd prezydenta Islandii w latach 1980 – 1996. Pod-
czas pierwszej elekcji uzyskała 33,8% głosów, nieznacznie pokonując główne-
go konkurenta. Trzykrotnie zapewniała sobie reelekcję. W wyborach w 1984 
i w 1992 nie miała żadnego kontrkandydata. W 1988 wśród zgłoszonych 
kandydatów otrzymała zdecydowane poparcie (94,6% głosów). Była inicja-
torką i pierwszą przewodniczącą Rady Kobiet Przywódczyń Świata w John F. 
Kennedy School of Government przy Uniwersytecie Harvarda159.

Oficjalnie o pierwszej kobiecie premierze w Europie można mówić 
dopiero od 1979 roku i mowa tu o „Żelaznej Damie”, Margaret Thatcher.  
Liberalną politykę gospodarczą jej gabinetu ochrzczono mianem „taczeryzmu”. 

156 Jewhenija Bosz nie została oficjalnie mianowana szefem rządu, lecz de facto pełniła tę funkcję.
157 Jewhenija Bosz, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jewhenija_Bosz, (dostęp 13.04.2020).
158 K. Kaczorowska, Kobieta lekarz i inne dziwolągi. Chłostały premierów, mówiły o seksie,  
https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/kobieta-lekarz-i-inne-dziwolagi-chlostaly-premierow-mo 
wily-o-seksie,202,3519, (dostęp 13.04.2020).
159 Vigdís Finnbogadóttir, https://pl.wikipedia.org/wiki/Vigdís_Finnbogadóttir, (dostęp 13.04. 
2020).
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Jedna z czołowych eurosceptyczek, zwolenniczka ograniczonej integracji euro-
pejskiej. Była najdłużej urzędującym brytyjskim premierem w XX w, piasto-
wała ten urząd przez najdłuższy nieprzerwany czas (1979-1990) od kadencji 
Roberta Jenkinsona (1812-1827). Jest także pierwszą kobietą, która kiedykol-
wiek w Wielkiej Brytanii została wybrana na szefa partii rządzącej, a razem  
z Margaret Beckett (Minister Spraw Zagranicznych) i Theresą May (Mini-
ster Spraw Wewnętrznych oraz Premier), jako jedyne pełniły funkcję ministra  
z najważniejszej grupy resortów, tzw. Great Offices of State160. „Żelazna Dama”, 
łatwo rozpoznawalna dzięki charakterystycznej fryzurze i zamiłowaniu do 
broszek, do dzisiaj budzi skrajne uczucia. Nienawidzą jej brytyjscy związkow-
cy, kochają liberałowie i eurosceptycy. Thatcher, która twierdziła, że rząd nie 
ma własnych pieniędzy, tylko wydaje pieniądze podatników, w 1961 roku –  
o czym mało kto wie – zagłosowała wbrew swojej partii za przywróceniem 
kary chłosty. Ale żeby było trudniej: domagała się dekryminalizacji kontak-
tów homoseksualnych, prawa do aborcji, a także sprzeciwiała zniesieniu kary 
śmierci  i ułatwianiu rozwodów. Była skutecznym premierem i fatalną matką. 
Twierdziła, że nie zna słowa "porażka", choć przegrała – w 1990 roku obalo-
no jej gabinet i musiała się wyprowadzić z Downing Street. Jeśli chcesz, żeby  
o czymś mówić, poproś mężczyznę. Jeśli chcesz, żeby coś było zrobione, poproś 
kobietę – mówiła Thatcher161 

Kolejną znaną społeczeństwom europejskim kobietą – premierem jest 
Julia Tymoszenko – premier Ukrainy w latach 2005 i 2007 – 2010. Tymo-
szenko popularność zyskała dzięki swoich działaniom politycznym, m.in. 
jest założycielką i liderką partii Batkiwszczyna oraz Bloku Julii Tymoszenko, 
niesłusznemu skazaniu w sprawie o defraudację i osadzeniu w kolonii karnej  
w Charkowie162 oraz charakterystycznej fryzurze.

Prawdopodobnie jednak, najbardziej znaną „Europejką u władzy” jest 
kanclerz Niemiec – Angela Merkel. Stanowisko to piastuje nieprzerwanie od 
2005 roku. Wcześniej była Ministrem do spraw Kobiet i Młodzieży (1991 
– 1994), Ministrem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reakto-
rów Atomowych (1994 -1998), a w latach 2000–2018 przewodnicząca Unii 

160 Margaret Thatcher, https://pl.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher, (dostęp 13.04.2020).
161 K. Kaczorowska, dz. cyt.
162 Po stępowania karne wytaczane Julii Tymoszenko i członkom jej rządu stały się przedmio-
tem zainteresowania Parlamentu Europejskiego, który w swojej rezolucji skrytykował władze 
ukraińskie i wezwał do zapewnienia niezależności i bezstronności w procesach przed sądami.  
W kwietniu 2013 Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w przedmiocie skargi Julii Ty-
moszenko przeciwko Ukrainie, uznając niejednogłośnie, iż tymczasowe aresztowanie byłej pre-
mier w toku tego procesu za bezprawne i nieuzasadnione, oddalając nadto zarzuty o rzekome 
nieludzkie traktowanie.
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Chrześcijańsko-Demokratycznej. Według czasopisma Forbes była najbardziej 
wpływową kobietą świata (2011); Człowiekiem Roku tygodnika Time (2015). 
Od czasu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA wielu komentatorów 
politycznych uznało ją za liderkę tzw. „Wolnego Świata”163.

163 https://pl.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel#Polityka_europejska, (dostęp 13.04.2020).
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Rozdział 3

Ewolucja prawa wyborczego 
kobiet w Polsce

3.1 Polska przedrozbiorowa

3.1.1 Uwagi wstępne

Całkiem niedawno, bo dwa lata temu obchodzona była setna rocznica 
uzyskania przez Polki praw wyborczych. Z perspektywy czasu istnienia czło-
wieka na Ziemi jest to jednak bardzo krótko, bo przecież pierwsze przejawy 
ludzkiej aktywności datuje się na okres epoki paleolitu trwającego wiele milio-
nów lat p.n.e., jak np. malowidła w jaskini w Lascaux1. Również z perspektywy 
istnienia państwa polskiego (którego początki datuje się na rok 966, w którym 
to- pierwszy historyczny władca Polski - książę Mieszko I - za pośrednictwem 
czeskiego księcia Bolesława I Srogiego przyjął chrzest, a tym samym włączył 
swój kraj w krąg chrześcijaństwa łacińskiego), a ujmując w tym rozkwit tzw. 
demokracji szlacheckiej, prawa te zostały nadane dość późno. Owe prawa:

Nie spadły z nieba, nie zostały łaskawie nadane przez posiadających 
władzę mężczyzn, nie były wynikiem naturalnego biegu rzeczy czy 
równie naturalnego biegu demokracji. O prawa te walczono i zdobyto 
je dzięki odwadze, wiedzy, wyobraźni, pracy u podstaw, solidarności 
kobiet. Ich uzyskanie to rezultat lat starań, związywania i porzuca-
nia aliansów, aktywności na polu społecznym, edukacyjnym i stricte 
politycznym2.

1 K. Budra, Jaskinia Lascaux: Prehistoryczne polowanie, https://www.newsweek.pl/malowidla-
-w-jakinia-lascaux/8r1xykf, (dostęp 26.04.2020).

2 M. Środa, Wszystkich praw! Całego życia! [w:] A. Górnicka- Boratyńska, Chcemy całego ży-
cia. Antalogia polskich tekstów feministycznych z lat 1870 – 1939, Wydawnictwo Czarna Owca, 
Warszawa 2018, s.7.
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W powyżej zaprezentowanym cytacie Magdalena Środa akcentuje to, jak 
żmudną pracę i z jak wielkim poświęceniem wykonały Polki, by zdobyć upra-
gnione i należące się im od dawna prawa wyborcze. Mimo iż nadanie Polkom 
praw wyborczych nastąpiło dość późno mając na uwadze to, na jaki okres 
datuje się życie ludzi na ziemi, to nastąpiło ono i tak dość szybko w relacji do 
wprowadzania tych zmian w Europie i na świecie. Czy to oznacza, że Polki nie 
były wcześniej obywatelkami? Nie były. Może nawet nie były ludźmi, skoro 
człowieczeństwo według starożytnych Greków, mierzy się pełnią posiadanych 
praw (epitimia). Kobiety nie miały praw aż do przełomu XIX i XX, gdy dzięki 
działaniu ruchu sufrażystek zostały one stopniowo nadawane w poszczegól-
nych państwach. Kobiety nie miały praw wyborczych, ani (zazwyczaj) real-
nego wpływu na życie publiczne. Pozycja w rodzinie czy status prawny róż-
nicował kobiety w społeczeństwach minionych czasów. Różna była pozycja 
panny, mężatki i wdowy3. Również pozycję społeczną wyznaczało urodzenie, 
czyli podział na stany społeczne zapoczątkowany przez nastanie w państwach 
Europy monarchii stanowych. Władza kobiet na dworach płynęła ze statusu, 
jaki zawdzięczały związkom z konkretnymi mężczyznami -władcami. Kobiety 
często posiadały umiejętności dyplomatyczne, a także nieraz odgrywały ważna 
rolę w dziedzinie kultury. Kobieta przybywająca do obcego kraju, by poślubić 
władcę, przynosiła na jego dwór elementy innej kultury, jej pojawienie się  
w nowej ojczyźnie sprzyjało wymianie informacji i stymulowało formowanie 
się nowych obyczajów (przykładem czeska Dobrawa i jej rola w chrystianizacji 
Polski oraz wpływ na życie dworu Mieszka I czy włoska księżniczka Bona Sfo-
rza, inicjatorka włoskiej kultury na polskim dworze). Kobiety z kręgów panu-
jących, zamieszkując na dworze męża, nieraz przełamywały izolację kulturalną 
poszczególnych krajów i pomagały zawierać sojusze4.Zatem warto zwrócić 
uwagę na kobiety, które wpłynęły w istotny sposób na bieg historii Polski -  
i w konsekwencji przyczyniły się do nadania Polkom praw wyborczych – wy-
kazując się jako dobre władczynie, dyplomatki, wojowniczki oraz mecena-
ski sztuki, bo wbrew pozorom nie tylko mężczyźni byli wielkimi bohaterami  
i wybitnymi politykami. Za sukcesem mężczyzn stały często wyjątkowe 

3 W systemie świeckich wzorców kobiecych największym szacunkiem cieszyła się jednak wdo-
wa i najczęściej to ją porównywano do bohaterek ze Starego Testamentu (Judyty, Rut, Anny, 
córki Fanuela). Realizowała bowiem wzorzec zarówno mężnej i pobożnej białogłowy, jak  
i hojnej fundatorki, przekazującej legaty na instytucje kościelne (kaplice, klasztory i kościoły) 
oraz świeckie (szkoły, bursy i szpitale). Na podstawie lektury mów pogrzebowych można wnio-
skować, że to właśnie stan wdowi, w przypadku kobiet świeckich, bezsprzecznie kojarzony był 
ze świętością i wyrzeczeniem się świata.
4 J. Żylińska, Piastówny i żony Piastów, Wydawnictwo PIW, Warszawa 2018.
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kobiety, a czasem nawet, to one same odnosiły spektakularne triumfy. Dlate-
go dalsze części tego rozdziału będą traktować o wyjątkowych Polkach, które 
nie rzadko są zmarginalizowane w przedstawieniach dziejów historii Polski, 
która to również, jak historia innych państw europejskich zdominowana była 
przez rządy patriarchalne. 

3.1.2 Kobiety – królowe, czyli wyłącznie żony królów. Wybrane przykłady

Przykładem odważnej władczyni jest królowa Jadwiga Kaliska, żona 
Władysława Łokietka. Łokietek był głową polskiego państwa, ale to jego żona 
Jadwiga była szyją, na której ta głowa spoczywała. Zasługi Jadwigi można 
by mnożyć. Jeszcze zanim Łokietek został królem, wielokrotnie ratowała 
go z opresji. To ona chroniła książęcych synów, gdy władca uciekł z kraju,  
a księżna była zmuszona ukrywać się w przebraniu prostej mieszczki. Potem, 
w obliczu największego buntu w historii średniowiecznego Krakowa, osobi-
ście przystąpiła do obrony Wawelu. Nawet po śmierci królewskiego małżonka 
nie zamierzała oddać władzy. Królowa może być tylko jedna – mówiła otwar-
cie i nawet jako siedemdziesięcioletnia staruszka wciąż „trzęsła polską polity-
ką”5. Królowa Jadwiga Kaliska, koronowana wspólnie z mężem w roku 1320,  
w dokumentach przedstawiała się zupełnie tak, jakby to właśnie ona pano-
wała na Wawelu. Podkreślała, że otacza ją identyczny majestat, co najjaśniej-
szego pana; że swoje decyzje, tak jak on, podejmuje za radą najważniejszych 
baronów królestwa. Była obdarzona szacunkiem papieża i mimo sprawowa-
nia rządów w Polsce od 1333 roku przez jej syna – Kazimierza Wielkiego –  
i koronowania na królową synowej - Aldony Anny, sama do końca życia była 
uważana za Królową Polski i panią ziemi sądeckiej, na której osiadła niechęt-
nie ustępując Wawel synowi6.

Również córka Jadwigi – Elżbieta Łokietkówna – podobnie jak mat-
ka, nie pozostawała w cieniu męża władcy i stała się najprawdopodobniej 
najpotężniejszą kobietą swoich czasów. „Polkę, która trzęsła całą średnio-
wieczną Europą” najpotężniejsi królowie błagali o wstawiennictwo i radę, 

5 Największe twardzielki w dziejach Polski. 10 kobiet, które pokazały facetom, że mają…, https://
ciekawostkihistoryczne.pl/2019/01/13/najwieksze-twardzielki-w-dziejach-polski-10-kobiet- 
ktore-szturmem-wdarly-sie-na-karty-historii/, (dostęp 26.04.2020).
6 K. Janicki, Jadwiga Kaliska. Potężna polska królowa, która zrobiła z męża pantoflarza. Dla-
czego o niej nie pamiętamy?,https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/11/15/jadwiga-kaliska-po-
tezna-polska-krolowa-ktora-zrobila-z-meza-pantoflarza-dlaczego-o-niej-nie-pamietamy/, (dostęp 
26.04.2020).
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papieże uciekali się do niej o pomoc7. Była najbogatszą kobietą na kontynencie.  
W 1320 roku, piętnastoletnia Elżbieta Łokietkówna została królową Węgier. 
Miała być ledwie statystką; pięknym tłem dla apodyktycznego męża. Im jed-
nak Karol Robert stawał się starszy i bardziej schorowany, tam silniej to ona 
sama chwytała za ster rządów. Po dziesięciu latach nikt już nie miał wątpliwo-
ści, że na Węgrzech z królową trzeba się liczyć tak samo, jak z królem, a może 
nawet bardziej. Piastówna rozstrzygała spory terytorialne, a jej ludzie mie-
rzyli i potwierdzali granice szlacheckich majątków. Władczyni brała też pod 
opiekę klasztory, zapewniała protekcję miłym sobie dworzanom i rycerzom. 
Wreszcie – broniła praw pogardzanych kobiet8. Znane są „tajemnicze edykty”, 
wydawane przez Elżbietę Łokietkównę prawdopodobnie bez żadnej konsul-
tacji z mężem. Królowa nakazywała w nich urzędnikom zwracać bezpraw-
nie zagarnięte posesje, nagradzała szkody, nakładała na poddanych opłaty, 
uwalniała od ciężarów. robiła to wszystko, co tradycyjnie należałoby uznać za 
prerogatywę króla. Jej wszechmocna pozycja wzrosła jeszcze po śmierci męża. 
Gdy w 1342 roku władzę przejął szesnastoletni Ludwik trudno było wręcz 
stwierdzić, czy to ona jest jego niezastąpioną pomocnicą, czy może raczej – on 
niknie w cieniu sprawującej realną władzę matki. Liczne spośród dokumen-
tów nowego monarchy zawierają zapewnienie, że wydano je zgodnie z łaska-
wą wolą najjaśniejszej i najdostojniejszej pani, Elżbiety królowej Węgier, matki 
naszej. Władczyni dysponowała główną pieczęcią królestwa, a poddani często 
zwracali się bezpośrednio do niej, by potwierdziła dyspozycje króla. Docho-
dziło nawet do sytuacji, gdy sądy zmieniały wyroki ze strachu przed królową 
matką. Królowa - matka niezmiennie kontrolowała też węgierską dyplomację. 
Kontaktowała się z sąsiadami, z papieżem, z włoskimi krewniakami zmarłego 
męża. Nikt – ani w kraju, ani zagranicą – nie miał wątpliwości, że trzeba 
było się z nią liczyć. Rozstrzygała konflikty między najsilniejszymi dynastiami.  
W połowie lat 50. XIV wieku doszło do poważnego zatargu między Karolem IV 
 (królem Czech i świeżo koronowanym cesarzem rzymskim) oraz jego au-
striackim sąsiadem, Albrechtem II Kulawym z rodu Habsburgów. Papież In-
nocenty VI poprosił o pośrednictwo węgierską królową. Łokietkówna przyjęła 

7 W 1376 roku, gdy Elżbieta Łokietkówna liczyła sobie już ponad siedemdziesiąt lat, ojciec 
święty Grzegorz XI wysłał do niej list, zakrawający niemal na uniżoną suplikę, w którym upra-
szał, by zechciała przekonać syna do ustępstw w sporze prowadzonym z papiestwem.
8 Na przykład w 1333 r. wydała dokument, w którym rugała urzędników za to, że próbują ogra-
bić pewną bezradną wdowę z dóbr pozostawionych jej przez męża, K. Janicki, Elżbieta Łokiet-
kówna. Ta niezwykła Polka trzęsła całą średniowieczną Europą. Dlaczego nigdy o niej nie słyszałeś?, 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/10/22/ta-niezwykla-polka-trzesla-cala-sredniowieczna 

-europa-dlaczego-nigdy-o-niej-nie-slyszales/, (dostęp 26.04.2020).
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rolę mediatora i doprowadziła do zawieszenia broni. Wiedząc, że żelazo trzeba 
kuć póki gorące, udała się następnie prosto do Wiednia i tam w krótkim 
czasie rozejm zastąpiła traktatem pokojowym. Albrecht w pełni zawierzył 
jej intuicji. Karol IV był oszołomiony jej kunsztem. Był jej też tak bardzo 
wdzięczy, że aż zaprosił węgierską królową na wspólną pielgrzymkę do Akwi-
zgranu. Elżbieta nie tylko wyraziła zgodę, ale wspaniałością swojego orszaku 
przyćmiła nawet cesarski majestat. W podróży po Niemczech towarzyszyło jej 
siedmiuset wspaniale przystrojonych jeźdźców, w tym wielu biskupów oraz 
piastowskich książąt ze Śląska9.

Ważną rolę odegrała królowa Bona Sforza - włoska księżniczka, druga 
żona Zygmunta Starego. Była władczynią ambitną, aktywną i niezwykle go-
spodarną. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu otrzymanymi od męża majątkami 
szybko dorobiła się olbrzymiej osobistej fortuny, w samej Koronie nabywając 
ponad dwieście wsi i kilkanaście miast. Wywarła też ogromny wpływ na po-
litykę kraju, szczególnie w drugiej dekadzie jej pobytu w Polsce twierdzono 
wręcz, że był to okres, w którym współrządziła wraz z królem Zygmuntem. 
W 1530 roku doprowadziła do koronacji swojego jedynego syna, Zygmunta 
Augusta, jeszcze za życia ojca. Na Litwie przeprowadziła szeroko zakrojoną 
reformę gospodarczą (zwaną „pomiarą włóczną”). Królowa Bona wpłynęła 
niewątpliwie na zwyczaje i wygląd ówczesnego polskiego dworu.  
To dzięki niej na Wawelu poznano piękną włoską sztukę, wprowadziła też 
elementy kultury renesansowych Włoch oraz ubogaciła sztukę kulinarną 
o nowe produkty i potrawy (jej Polacy zawdzięczają poznanie warzyw zwa-
nych potocznie „włoszczyzną”). W 1537 roku opór szlachty wobec projek-
tów królowej doprowadził do buntu określanego mianem „wojny kokoszej”. 
Mimo rokoszu królowa zachowała przemożny wpływ na sprawy państwa  
aż do śmierci swojego męża w 1548 roku.10 

Również córka królowej Bony – Katarzyna Jagiellonka – wpłynęła na 
obyczaje i kulturę kraju, do którego przybyła poprzez poślubienie księcia 
fińskiego, późniejszego króla Szwecji, Jana III Wazy. Po przybyciu na fiń-
ski dwór zapoczątkowała rewolucyjne zmiany. Sprowadziła budowniczych, 
majstrów, sztukatorów i artystów różnych profesji z Włoch i Polski, w celu 
renowacji zamku. Łączyła fińskie obyczaje z polskimi oraz włoskimi, uboga-
cając kulturę zacofanej (jak z resztą też inne państwa skandynawskie), w po-
równaniu z innymi państwami europejskimi, Finlandii. W 1569 roku została 

9 Tamże.
10 M. Bogucka, Bona Sforza, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2009.
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koronowana na królową Szwecji. Po koronacji za zgodą króla Jana III Wazy 
miała duży wpływ na wznoszenie wielu szwedzkich budowli renesansowych, 
wzorowanych na dziełach polskiego renesansu. Przyczyniła się też do rozwoju 
tolerancji pomiędzy katolikami i protestantami. Była matką późniejszego kró-
la Polski i Szwecji – Zygmunta III Wazy.

Kolejną królową, która szczególnie zapisała się na kartach historii Pol-
ski, była francuska arystokratka, żona dwóch królów Polski – Zygmunta IV 
Wazy i Jana II Kazimierza - Ludwika Maria Gonzaga. Bardzo aktywna za-
równo przed potopem szwedzkim, jak i w jego trakcie; to ona doprowadziła 
do złożenia słynnych ślubów lwowskich, w których królestwo zostało oddane 
pod opiekę Matki Boskiej. Zawarła też w 1656 roku sojusz z Habsburgami 
przeciwko Szwecji11. W sojuszu francuskim widziała jedyną szansę przeprowa-
dzenia częściowej reformy ustrojowej państwa, polegającej w pierwszym rzę-
dzie na ograniczeniu liberum veto i wprowadzeniu zasady elekcji vivente rege. 
Wywołało to opór większości szlachty uległej demagogicznym hasłom obrony 
złotej wolności i dopatrującej się chęci zaprowadzenia monarchii absolutnej  
w każdej próbie zmiany zmurszałego ustroju Rzeczypospolitej. Ludwika Ma-
ria, chcąc wprowadzić wybór króla za życia jego poprzednika, miała na uwa-
dze interes własnej rodziny12. Stworzyła silne stronnictwo profrancuskie na 
polskim dworze. Próbowała również, choć bezskutecznie, przeforsować kan-
dydaturę Francuza, Henryka d’Enghien, na następcę Jana Kazimierza. Nie 
powiodły się natomiast próby przeciągnięcia na swoją stronę głównego opo-
nenta, demagogicznego trybuna konserwatywnych mas szlacheckich Jerzego 
Lubomirskiego, ani samej szlachty. Próba złamania opozycji siłą zakończyła 
się rokoszem Lubomirskiego, klęską wojsk królewskich i ostatecznym pogrze-
baniem planów królowej i dworu13. W osiąganiu celów dyplomatycznych  
i politycznych pomagały jej zjednane z nią damy, które wraz z nią przybyły  
z Francji, m.in. pod jej opieką pozostawała Maria Kazimiera d‘Arquien, znana 
szerszemu gronu jako Marysieńka, żona króla Jana III Sobieskiego. Ludwika 
Maria Gonzaga przywiozła na polski dwór modę paryską. Stroje królowej, jak 
i jej dworu, budziły zarazem zachwyt i oburzenie, gdyż damy epatowały ko-
biecością ubierając suknie z głębokimi dekoltami oraz odsłonionymi ramiona-
mi, a ich szyje i uszy zdobiła subtelna perłowa biżuteria14. 

11 Ludwika Maria Gonzaga (1611-1667), https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/ludwika- 
maria-gonzaga-1611-1667/, (dostęp 30.04.2020).
12 Ludwika Maria Gonzaga, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwika_Maria_Gonzaga, (dostęp 
30.04.2020).
13 Tamże.
14 M. Komaszyński, Piękna Królowa Maria Kazimiera d’Arquien – Sobieska, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1995.
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Niebanalną postacią jest również wspomniana wyżej Maria Kazimiera 
d‘Arquien, żona dwóch wpływowych polskich szlachciców – Jana Zamoy-
skiego, a później króla Jana III Sobieskiego. Po śmierci Jana Zamoyskiego, 
królowa Ludwika Maria, konsekwentnie realizując plan budowy stronnictwa 
profrancuskiego, zezwoliła Marii Kazimierze na poślubienie, robiącego coraz 
większą karierę polityczna i wojskową, Jana Sobieskiego. W ciągu trwającego 
34 lata małżeństwa doczekali się trzynaściorga dzieci, z których jednak tylko 
czworo - Jakub, Teresa, Aleksander i Konstanty – dożyło dorosłości, pozostałe 
urodziły się martwe lub zmarły wkrótce po urodzeniu. Związek Marysieńki  
i Jana Sobieskiego uznawany jest przez historyków za małżeństwo z miło-
ści, co nie było typowe dla czasów, w których żyli. Listy, które pozostawili 
po sobie małżonkowie, przedstawiają ich małżeństwo jako pełne przywiąza-
nia, są też świadectwem charakteryzującego ich oboje temperamentu. Maria 
Kazimiera znakomicie wykorzystywała polityczne i towarzyskie koneksje do 
wzmacniania pozycji pnącego się po szczeblach dworskiej i wojskowej kariery 
męża. Przypisuje się jej wpływ na przyjęcie przez niego laski marszałka wiel-
kiego koronnego oraz na decyzję o kandydowaniu na tron króla Polski. Stara-
ła się także kontynuować politykę swojej protektorki Ludwiki Marii Gonzagi, 
wzmacniając szlacheckie stronnictwo profrancuskie (po abdykacji Jana Ka-
zimierza) optowała wraz z mężem za wyborem na króla Polski Ludwika Bo-
urbona, zwanego Kondeuszem Wielkim. Sytuacja polityczna, która w 1675 
roku wyniosła hetmana Jana Sobieskiego do rangi władcy Polski, uczyniła 
z Marysieńki królową Polski. Koronacja odbyła się na Wawelu 1676 roku. 
Maria Kazimiera lojalnie wpierała męża w jego polityce wewnętrznej, w dzie-
dzinie dyplomacji pozostając strażniczką sojuszu polsko-francuskiego. Snuła 
też plany dynastyczne, pragnąc dla najstarszego syna, Jakuba, korony polskiej 
i próbując uzyskać u króla Francji Ludwika XIV przywileje dla swojej fran-
cuskiej rodziny. Po śmierci króla Sobieskiego w 1696 roku Maria Kazimiera 
zaangażowała się w plany elekcyjne swojego syna Jakuba, ale po wyborze na 
tron polski księcia saskiego Fryderyka Augusta Wettina, wyjechała z Polski. 
Osiadła w Rzymie, gdzie mogła liczyć na przychylność papieża Innocente-
go XII, a po jego śmierci – Klemensa XI. Wciąż interesowała się sprawami 
Polski, nie porzuciła także planów dynastycznych, próbując zorganizować 
poparcie dla Jakuba, zwłaszcza gdy w czasie wojny północnej przystąpił on 
do konfederacji antykrólewskiej i opowiedział się za detronizacją Augusta II.  
Po porwaniu Jakuba i jego brata Konstantego przez wojska Augusta II w 1704 
roku i osadzeniu ich w twierdzy Plleissenburg (a następnie w Koenigstein), 
Maria Kazimiera uruchomiła akcję dyplomatyczną na rzecz ich uwolnienia. 
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Jej starania nie przyniosły efektów: ani król Francji, ani Stolica Apostolska 
nie zaangażowały się w uwolnienie braci Sobieskich (zwolniono ich dopiero  
w 1706 roku po zawarciu pokoju w Altranstädt).W 1713 roku Maria Kazi-
miera powróciła do Francji. Zamieszkała w oddanym jej przez Ludwika XIV 
zamku Blois nad Loarą, gdzie 3 lata później zmarła15.

W poszukiwaniu kobiet, które wywarły wpływ na bieg historii państwa 
polskiego warto również sięgnąć do polskiej hagiografii. Święta Kinga, żona 
Bolesława V Wstydliwego, księżna sandomierska i krakowska, pani sądecka 
wpłynęła na wydobycie soli w kopalniach w Wieliczce i Bochni. Mając na 
uwadze dobro księstwa krakowskiego i sandomierskiego, czynnie pomagała 
swemu mężowi w ich odbudowie po niszczycielskim najeździe Tatarów, słu-
żąc swoim posagiem. Wsparła finansowo m.in. katedrę krakowską oraz liczne 
klasztory ojców: benedyktynów, cystersów i franciszkanów. Była fundatorką 
wielu kościołów, m.in. w Bochni i Nowym Korczynie. Sprowadziła do Polski 
liczne zgromadzenia zakonne, m.in. Kanoników Regularnych od Pokuty do 
Krakowa oraz siostry norbertanki do Krzyżanowic nad Nidą, fundując im 
przyklasztorne kościoły. Dołożyła starań o kanonizację św. Stanisława. Za jej 
namową Bolesław Wstydliwy i biskup Prandota wysyłali dwukrotnie posel-
stwo w tej sprawie do Watykanu. W uznaniu za jej troskę o dobro księstwa 
i kościoła Bolesław za radą biskupa Prandoty wydał 1257 roku w Nowym 
Korczynie przywilej własności ziemi sądeckiej dla swojej żony. Wykorzystując 
stan anarchii na Węgrzech księżniczka Kinga, dążąca do zacieśnienia związ-
ków Spisza z Polską, obsadziła ten teren swoimi wojskami, które stacjonowa-
ły tam aż do jej śmierci. Przełomowym momentem w jej życiu była śmierć 
w 1279 roku w Krakowie księcia Bolesława, kiedy to podjęła jako wdowa 
decyzję wstąpienia do zakonu klarysek. Najpierw przywilejem z 1280 roku 
ufundowała klasztor klarysek w Starym Sączu, a następnie przywdziała habit 
zakonny stając się klaryską. Odtąd zamieszkiwała w tym klasztorze, choć mu-
siała go opuścić pod koniec 1287, kiedy wraz z innymi zakonnicami uciekła 
do zamku pienińskiego bronić się przed najazdem tatarskim. W 1289 roku 
złożyła śluby zakonne16. Święta Jadwiga była księżną śląską i krakowską, żoną 
Henryka I Brodatego. Oboje z Henrykiem byli ludźmi bardzo religijnymi,  
w 1209 roku złożyli śluby czystości, dbali o rozwój Kościoła i byli fundatora-
mi wielu kościołów, w tym klasztoru sióstr cysterek w Trzebnicy. Prowadziła 

15 300 lat temu zmarła królowa Marysieńka, wdowa po Janie III Sobieskim, https://dzieje.pl/
aktualnosci/300-lat-temu-zmarla-krolowa-marysienka-wdowa-po-janie-iii-sobieskim, (dostęp 
31.05.2020).
16 Święta Kinga, https://pl.wikipedia.org/wiki/Święta_Kinga, (dostęp 1.06.2020).
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też działalność dobroczynną, starała się o pomoc chorym i ubogim – zor-
ganizowała działalność wędrownego szpitala dla ubogich, otworzyła szpi-
tal dla trędowatych w Środzie Śląskiej, kolejną placówkę leczniczą założyła  
w Trzebnicy. Po śmierci męża w 1238 zamieszkała w trzebnickim klasztorze, 
prowadzonym przez jej córkę Gertrudę. Wkrótce zaangażowała się w ożywie-
nie życia religijnego Śląska, sprowadzając do tamtejszych kościołów duchow-
nych z Niemiec. Wspierała też sprowadzanie niemieckich osadników na słabo 
zaludnione rejony wówczas zachodniej części Śląska, wspierając tym samym 
rozwój rolnictwa17. 

3.1.3 Nie królowa, lecz król – kobiety-władczynie na polskim tronie

Warto również zaznaczyć, że Polska oprócz królowych – małżonek wład-
ców - które poprzez wdrażanie europejskich tradycji i zwyczajów, jak np. wy-
żej wspomniana Dobrawa czy Bona, ma w swej historii kobiety, które sprawo-
wały faktyczne władztwo jako król Polski. 

Pierwszą z nich jest Jadwiga Andegaweńska, która za sprawą nadanego  
w 1374 roku w Koszycach przywileju generalnego szlachcie18 przez jej ojca 
Ludwika Węgierskiego, w zamian za uznanie prawa jego córek do objęcia tro-
nu po nim, w 1384 roku została koronowana na króla Polski. Należy zwrócić 
uwagę, że przywilej koszycki można traktować jako pierwszy w historii Polski, 
choć nadany przez króla węgierskiego, krok w kierunku równouprawnienia 
kobiet w Polsce (mający jednak charakter umowy pomiędzy władcą a stanem 
szlacheckim). Po koronacji małoletniej Jadwigi w Królestwie Polskim rzeczy-
wiste rządy sprawowali małopolscy możnowładcy. Rozpoczęli oni poszukiwa-
nia męża dla niej19, który trwale zabezpieczyłby interesy państwa na wscho-
dzie i północy. Prawdopodobnie pomysł zaślubin Jadwigi i litewskiego księcia 
Jagiełły wyszedł z inicjatywy zarówno polskiej, jak i litewskiej, gdyż sojusz  
z Litwinami gwarantował Polakom zakończenie długotrwałych walk o Ruś 
Halicką, Wołyń i Podole, a także położył kres najazdom litewskim na ziemie 
polskie oraz uzyskanie sojusznika w walce z Krzyżakami. Nadto chrystianizacja 

17 Jadwiga Śląska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Śląska, (dostęp 1.06.2020).
18 Zwalniającego szlachtę z poradlnego, zaniechaniu poboru podatków nadzwyczajnych i usta-
nawiania ich odtąd tylko za zgodą szlachty oraz ograniczenia obowiązku służby wojskowej. 
R. Kulesza, K. Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze, Wydawnictwo 
Nowa Era, Warszawa 2013, s. 502.
19 Wprawdzie Jadwiga była już wówczas zaręczona z austriackim księciem Wilhelmem I Habs-
burgiem, to jednak radzie królewskiej nie podobała się perspektywa tego małżeństwa, bowiem 
nie dawało ono Polsce żadnych korzyści, a mogło grozić wciągnięciem krajów konflikty o wła-
dzę w Niemczech.
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Litwy zapewniała Polsce opinię kraju, który pokojowo nawrócił ostatnich po-
gan żyjących w Europie. Litwinom sojusz ten zapewniał wsparcie silnego, za-
korzenionego w kulturze łacińskiej państwa, mogącego dodatkowo pomóc im 
w zmaganiach zakonem krzyżackim i ochronie posiadłości na Rusi20. W 1385 
roku Jagiełło wystawił w Krewie dokument uważany za początek unii polsko 

- litewskiej, a w 1386 został ochrzczony, poślubił Jadwigę i koronował się na 
króla Polski. Jadwiga po zawarciu małżeństwa z Władysławem Jagiełłą, jako 
dziedziczka Królestwa Polskiego miała pozycję równorzędną małżonkowi,  
a także odrębny dwór i kancelarię. Cieszyła się dużym szacunkiem podda-
nych, a jej dwór skupiał ówczesną elitę intelektualną kraju. Do jej wielkich 
zasług należy działalność na rzecz ówczesnej Akademii Krakowskiej, w testa-
mencie przeznaczyła część swoich klejnotów na jej uposażenie, dzięki czemu 
przyczyniła się do odnowienia uczelni w 1400 roku. Dzięki wsparciu królo-
wej Jadwigi w 1396 roku wystąpiono do papieża Bonifacego IX o możliwość 
utworzenia fakultetu teologicznego na tejże uczelni, który rok później ogłosił 
bullę przyznającą tę możliwość. Akademia odwdzięczyła się Jadwidze i Ja-
gielle za nich działania na rzecz uczelni zmieniając wiele lat później nazwę na 

„Uniwersytet Jagielloński”, który do dziś funkcjonuje pod tą nazwą i jest jedną  

z najlepszych uczelni wyższych w Polsce. 
Drugą kobietą piastującą funkcję króla Polski (wybraną w ramach wol-

nej elekcji) była, córka wspomnianej Bony Sforzy i Zygmunta Starego, Anna 
Jagiellonka, a sprawowała ją w latach 1575 – 1596. Zarówno w życiu oso-
bistym, jak i w polityce była wyraźnie marginalizowana21. Król wojował, a 
królowa, jako gorliwa katoliczka i zwolenniczka kontrreformacji, odwiedzała 
kościoły. Finansowała także Akademię Krakowską. Jej pasją było haftowanie 
ornatów. Z jej inicjatywy powstały mosty i mury okalające Kraków. Jeszcze za 
życia brata – Zygmunta II Augusta - kazała wznieść drewniany dworek w po-
bliżu warszawskiego zamku. Interesowała się także rozwojem handlu i budo-
wą nowych zakładów rzemieślniczych w Krakowie. Na Wawelu dokończyła 
prace rozpoczęte jeszcze przez ojca, np. kaplicę zamkową poleciła pokryć złotą 
łuską, a sobie zbudować grobowiec. Po śmierci Stefana Batorego w 1586 roku, 
Anna aktywnie włączyła się w politykę. Miała szanse zostać królem, ale zrzekła 
się tego przywileju na rzecz siostrzeńca. Zygmunt III Waza, jako sprawny po-
lityk, od razu rozwiał jej marzenia o współrządach, o jakich zapewne marzyła.  
 

20 R. Kulesza, K. Kowalewski, dz. cyt., s. 504.
21 A. Kamieński, Anna Jagiellonka (król Polski 15751596), https://twojahistoria.pl/encyklope-
dia/anna-jagiellonka-krol-polski-1575-1596/, (dostęp 29.04.2020).
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Anna po raz kolejny musiała pogodzić się z upadkiem planów o wielkich 
wpływach politycznych22.

3.1.4 Kobiety aktywne w walce i życiu politycznym

Polska w swej historii zna również kobiety, które oddając się walce zbroj-
nej niewątpliwie przyczyniły się do obrony granic państwa polskiego oraz suk-
cesów militarnych polskich wojsk. Jedną z nich jest Zofia Chrzanowska (Anna 
Dorota von Fresen), która dzięki swojej nieustraszonej i bohaterskiej postawie, 
swoim działaniem uratowała w 1675 roku zamek w Trembowli przed turec-
kim natarciem. W gdy jej mąż, komendant Chrzanowski, chciał skapitulo-
wać i poddać zamek najeźdźcom, Anna Dorota postanowiła nie ustępować 
Turkom i albo umrzeć, albo doczekać się królewskiej (Jana III Sobieskiego) 
odsieczy. Zażądała osunięcia walk poza mury zamku. Determinacja energicz-
nej Anny Doroty nie tylko skutecznie ukróciła kapitulantów (zamknięto ich 
w piwnicy). Rozpaczliwie walczono, czym się dało, Chrzanowski został z tyłu, 
dowodziła Dorota, zresztą dwukrotnie ranna. Siły oblężonych znacznie się 
zmniejszyły: W nocy z 4 na 5 października pozostało ich ok. 20 zdolnych do 
walki. Lecz mglistym rankiem 5 października, bojąc się królewskiej odsieczy, 
Ibrahim Szyszmana, dowódca turecki, odstąpił od oblężenia, a Trembowla 
została uratowana23.

Kobietą aktywną była również arystokratka Izabela Czartoryska. Była 
żoną księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, przez którego weszła do 
stronnictwa politycznego Familii, w okresie Sejmu Czteroletniego związana 
ze Stronnictwem Patriotycznym. Obywała z mężem liczne podróże po Euro-
pie(co ciekawe przebrana za mężczyznę), gdzie kształciła się m.in. pod okiem 
Jean Jacques’a Rousseau. W późniejszym okresie życia czynnie zaangażowana 
w życie polityczne schyłkowego okresu I Rzeczypospolitej i pierwszych lat 
XIX wieku. Czartoryska w debatę polityczną włączała się na różne sposoby 
– np. wystawiając 15 czerwca 1786 roku operę pt. Matka Spartanka. Rzecz 
odwołująca się do wojny beockiej z IV wieku p.n.e. mówiła w gruncie rzeczy 
o Polsce i potrzebie walki o zachowanie niepodległości. Rolę tytułową zagrała 
(podobno brawurowo) sama Czartoryska, a partnerowali jej synowie – Adam 
Jerzy i Konstanty Adam. Księżna coraz poważniej traktowała rolę Matki 

22 Anna Jagiellonka – ostatni król z dystastii Jagiellonów, https://www.polskieradio24.pl/39/156/
Artykul/2203654,Anna-Jagiellonka-ostatni-krol-z-dynastii-Jagiellonow, (dostęp 29.04.2020).
23 H. Widacka, Bohaterska obrona Trembowli w 1675r., https://www.wilanow-palac.pl/boha 
terska_obrona_trembowli_w_1675_r.html, (dostęp 6.06.2020).
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Spartanki, poświęcającej się dla ojczyzny. Podczas Sejmu Wielkiego zasiadała 
często w galerii nad salą obrad, nagradzając brawami każde wystąpienie skie-
rowane przeciw carycy Katarzynie24. Nawet udzieliła w 1792 roku schronienia 
Tadeuszowi Kościuszce w czasie insurekcji. Pisarka, wielka mecenaska sztuki, 
kolekcjonerka pamiątek historycznych, które gromadziła zarówno w Polsce, 
jak i podczas swoich licznych podróży po Europie. Prowadziła aktywne życie 
towarzyskie, a sam Julian Ursyn Niemcewicz twierdził, że miała jakiś niewy-
powiedziany wdzięk w spojrzeniu i w ruchach oraz nic wyrównać się nie mogło 
blaskowi czarnych jej oczu i płci białości. Po utracie przez Polskę niepodległości 
utworzyła pierwsze polskie muzeum w Świątyni Sybilli w Puławach, które 
wraz ze zbiorami również założonego przez nią w Puławach Domu Gotyckie-
go stały się zaczątkiem obecnego Muzeum Czartoryskich w Krakowie, które 
do dziś może pochwalić się imponującymi zbiorami. Była matką m.in. polity-
ka księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, - twórcy Hotelu Lambert - i pisarki 
Marii Wirtemberskiej25.

Specyfika sytuacji politycznej w Polsce u schyłku XVIII wieku, tj. roz-
biory Polski, działania zbrojne, obrady Sejmu Wielkiego w konsekwencji 
uchwalenie w 1791 roku pierwszej polskiej Konstytucji i późniejsza utrata 
przez Polaków państwowości, nie sprzyjała poprawie kwestii kobiecej. Sku-
piano się na walce o terytorium i władzę nad nim. Dlatego też nie sposób 
doszukiwać się wśród Polek w tamtym okresie odpowiedniczek Olimpii de 
Gouges, czy Mary Wollstonecraft. Sytuacja kobiet w kwestii nadania im 
praw obywatelskich również nie uległa poprawie w kolejnych aktach o randze 
ustawy zasadniczej, tj. w Konstytucji Księstwa Warszawskiego czy Konstytucji 
Królestwa Polskiego. Jednak po upadku I Rzeczypospolitej reformatorzy, tacy 
jak: Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Tadeusz Czacki, Ignacy Potocki, którzy 
podjęli się dzieła naprawy państwa, wnosili nowe spojrzenie na status i rolę 
kobiet. Ważną była reforma edukacji z początku XIX wieku, kiedy to książę 
Adam Jerzy Czartoryski piastował funkcję kuratora naukowego, a jego współ-
pracownikiem był Tadeusz Czacki. Reforma edukacji tego ostatniego była 
jedną z najdonioślejszych zmian zaproponowanych przez oświeceniowych 
reformatorów. Kontekst reformy edukacji dla kobiet należy jednak skonfron-
tować z wdrożeniem na ziemiach polskich Kodeksu Napoleona. Jednak mimo 
negatywnych zmian, jakie wniósł względem pozycji kobiet, należy odnotować 

24 Izabela Czartoryska: Księżna, kochanka króla i nałożnica carskiego agenta, https://www.rp.pl/
Plus-Minus/200109914-Izabela-Czartoryska-Ksiezna-kochanka-krola-i-naloznica-carskiego-a 
genta.html, (dostęp 30.04.2020).
25 Izabela Czartoryska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Izabela_Czartoryska, (dostęp 30.04.2020).
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pojawienie się wybitnych postaci kobiecych w życiu publicznym, które toro-
wały Polkom drogę do równouprawnienia. Można wymienić w tym kontek-
ście Klementynę Hoffmanową – pierwszą kobietę – wizytatorkę szkolną oraz 
Narcyzę Żmichowską26 i skupiony wokół niej krąg Entuzjastek.27

Warto również zwrócić uwagę na wojowniczki najważniejszych polskich 
powstań narodowych XIX wieku. Na szczególną uwagę zasługują Emilia Pla-
ter i Henryka Pustowójtówna.

Emilia Plater, była uczestniczką powstania listopadowego a jej postać 
stała się symbolem walki o niepodległość. Interesowała się literaturą i historią, 
pisała wiersze, a także jeździła konno, ćwiczyła fechtunek i polowała. Odbyła 
również liczne podróże po terenie dzisiejszej Polski, Litwy i Białorusi. Na wieść 
o wybuchu powstania nawoływała do podjęcia walki na Litwie, ale - jako ko-
bietę - odsunięto ją od kwestii decyzyjnych. Po uzyskaniu obietnicy wsparcia 
od adeptów miejscowej szkoły podchorążych w Dyneburgu, gdzie kształcili 
się jej dwaj krewniacy, opracowała plan zdobycia miasta. Szansa powstała, gdy 
w marcu 1831 roku oddział Juliusza Grużewskiego pokonał Rosjan stacjonu-
jących w miejscowości Rosienie, co stało się sygnałem do powstania na Litwie. 
Plater obcięła włosy i uzbrojona, w męskim stroju, razem z przyjaciółką Marią 
Prószyńską, utworzyła kilkusetosobowy powstańczy oddział w skład którego 
weszli strzelcy, kawalerzyści i kosynierzy. W drodze do Dyneburga zbierała 
kolejnych ochotników i stoczyła kilka zwycięskich starć z siłami rosyjskimi. 
Jednak wobec przewagi przeciwnika, nie zdecydowała się na atak na miasto, 
a jej zdziesiątkowany oddział dołączył do formacji powstańczej dowodzonej 
przez jej krewnego. Sama Emilia zaczęła cieszyć się sympatią i szacunkiem 
żołnierzy, którzy docenili jej waleczność. Wiosną 1831 roku Plater dołączyła 
koło Poniewieża do formacji wolnych strzelców wiłkomierskich w oddziale 
Karola Załuskiego i wraz z nimi wkroczyła do Wiłkomierza, gdzie poznała 
nową towarzyszkę walk powstańczych Marię Raszanowiczównę. Wspólnie 
uczestniczyły w potyczkach pod Mejszagołą i Garbielowem, gdzie gen. De-
zydery Chłapowski przyznał Emilii honorowy stopień kapitana. Jego decyzją 
otrzymała także dowództwo 1. kompanii 1. Pułku Piechoty Litewskiej. Jej 
oddział walczył m.in. o Kowno, a sama Plater odznaczyła się niezwykłą wa-
lecznością broniąc eskortowanych oddziałów zaopatrzenia armii powstańczej. 
Kiedy dowodzący także jej grupą gen. Chłapowski podjął decyzję o rezygna-
cji z dalszej walki, Plater zdecydowała się na dołączenie do sił powstańczych  

26 Uznana przez Zofię Daszyńską – Golińską (aktywistkę ruchu kobiecego, socjalistkę i femi-
nistkę za ostatnią wybitną indywidualność i romantyczną figurę „ofiarniczki”.
27 M. Gawin, dz. cyt., s. 14.
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w rejonie Warszawy. Emilia Plater stała się symbolem patriotyzmu i walki  
o niepodległość oraz bohaterką poematów. Adam Mickiewicz jej postać 
uwiecznił w wierszu Śmierć pułkownika.28

Henryka Pustowójtówna posługująca się pseudonimem „Michał Smok” 
była córką polskiej szlachcianki i rosyjskiego oficera. Uczestniczyła w manife-
stacjach patriotycznych przed wybuchem powstania styczniowego. Organizo-
wała zebrania patriotyczne, a także msze i procesje kościelne o wydźwięku nie-
podległościowym. W 1861 roku, z okazji rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej 
odbyła się wielotysięczna demonstracja na placu Litewskim. Wojsko carskie 
zagrodziło drogę manifestantom, nie pozwalając na złożenie kwiatów pod po-
mnikiem. Mimo groźby użycia broni przez żołnierzy i obecności samego ge-
nerała Chruszczowa, Pustowójtówna na czele grupy kobiet przedarła się przez 
kordon. Czyn ten zjednał jej powszechny podziw, ale naraził ją na represje ze 
strony władz carskich. Jako córka rosyjskiego oficera mogła liczyć na pobłaż-
liwość władz, dzięki czemu uniknęła zesłania, musiała jednak opuścić miasto. 
Gdy wyjeżdżała z Lublina, towarzyszył jej tłum mieszkańców miasta, rzucają-
cych kwiaty na jej, eskortowany przez żandarmów, powóz. W czasie pobytu  
w Rumunii, Henryka Pustowójtówna przebywała w domu płk. Miłkowskiego, 
któremu Rząd Narodowy polecił werbowanie oddziału ochotników. Ćwiczyła 
się we władaniu bronią i jeździe konno, mając zamiar wyruszyć do walki, gdy 
tylko wybuchnie powstanie. Po „nocy styczniowej”, nie czekając na sformo-
wanie się oddziałów na terenie Rumunii, Henryka Pustowójtówna przedarła 
się więc na własną rękę do zaboru rosyjskiego. Dołączyła do oddziału Dioni-
zego Czachowskiego, a następnie Mariana Langiewicza. Wkrótce została mia-
nowana adiutantem generała i przyszłego dyktatora powstania. Wyróżniała 
się poświęceniem i talentami dyplomatycznymi (m.in. udało jej się przekonać 
Antoniego Jeziorańskiego, rywalizującego z Langiewiczem, do poddania się 
jego komendzie). W czasie krwawej bitwy pod Małogoszczą 24 lutego 1863 
roku, dała przykłady niezwykłej odwagi, przekazując rozkazy na pierwszą linię, 
ratując rannych powstańców i nawet osobiście walcząc z napierającymi na 
miasto Rosjanami. Zdobyła sobie ogromny szacunek powstańców, połączony 
ze znaczną popularnością wśród młodszych żołnierzy. Gdy pod koniec mar-
ca 1863 roku oddział Mariana Langiewicza został osaczony na mokradłach 
przez cztery kolumny wojsk rosyjskich, Henryka Pustowójtówna wzięła znów 
udział w krwawej bitwie. Aresztowana w marcu 1863 przez Austriaków wraz  

28 212 lat temu urodziła się Emilia Plater - symbol walk o niepodległość, https://dzieje.pl/aktual-
nosci/212-lat-temu-urodzila-sie-emilia-plater-symbol-walk-o-niepodleglosc, (dostęp 1.05.2020).



83

EWOLUCJA PRAWA WYBORCZEGO KOBIET W POLSCE

z Langiewiczem po przejściu do Galicji. Choć Henryka Pustowójtówna zosta-
ła po kilku tygodniach zwolniona z austriackiego więzienia, nie udało jej się 
wrócić do walki Gdy w 1870 roku wybuchła wojna francusko-pruska, Pusto-
wójtówna wzięła w niej udział jako sanitariuszka29. Po powstaniu przebywała 
na emigracji we Francji30.

3.1.5 Sylwetka kobiety – kontekst społeczno-kulturowy 

Ciekawym jest również poczynienie analizy tego, jak kobiety były po-
strzegane przez polskich artystów na przestrzeni wieków, gdyż stanowi to od-
zwierciedlenie tego, jakie były role, pozycja oraz stereotypy dotyczące kobiet. 
W literaturze polskiego średniowiecza mocno akcentowany jest wizerunek 
kobiety – Matki Boskiej, cierpiącej nad ukrzyżowanym Chrystusem (Stabat 
Mater Dolorosa), zaprezentowany m.in. w Lamencie Świętokrzyskim czy Bo-
gurodzicy, która to była uroczystym hymnem śpiewanym podczas koronacji 
królów, jak również śpiewana była przed ważnymi bitwami. W renesansie 
doszło do bardzo ciekawego przedstawienia postaci kobiecej, którą jest mała 
zmarła dziewczynka – Urszulka, bohaterka Trenów Jana Kochanowskiego.31 
Smutne losy kobiet, a także polskich mężczyzn, Kochanowski ukazał w Pieśni 
o spustoszeniu Podola, opisując gwałty dokonane na Polkach przez „psy bi-
surmańskie”32. Również warto pamiętać o porównaniach ojczyzny do matki 
zawartych przez Piotra Skargę w Kazaniach Sejmowych, które to porównania 
miały wywoływać u odbiorców pozytywne skojarzenia i stanowić zachętę to 
tego, by szanowali ją i poświęcali się dla niej. W pełnym przepychu, sprzecz-
ności baroku na ziemiach polskich w literaturze ukształtował się, obok nurtu 
metafizycznego, nurt dworski o charakterze zmysłowym, którego głównym 
przedstawicielem był Daniel Naborowski. W utworze Na oczy królewny an-
gielskiej, która była za Fryderykiem Falcgrafem obranym królem czeskim ukazał 
uwielbienie dla urody królewny, posługując się modnym wówczas konceptem 

29 Z. Karłowicz, Henryka Pustowójtówna (1838 – 1881), http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/
henryka-pustowojtowna-18381881/. (dostęp 1.05.2020).
30 Henryka Pustowójtówna (1838-1881), https://dzieje.pl/postacie/henryka-pustowojtowna, 
(dostęp 1.05.2020).
31 Treny Kochanowskiego to utwory mające dwóch bohaterów. Pierwszym jest zmarła Urszula 
Kochanowska – córka poety – oznaczająca się zdaniem podmiotu lirycznego wieloma talentami, 
a drugim cierpiący ojciec zmagający się z ogromnym bólem po stracie ukochanego dziecka, ale 
także filozof, który popadłszy w kryzys światopoglądowy i moralny, poddaje w wątpliwość 
istnienie Boga.
32 Tak Kochanowski nazwał Turków, muzułmanów.
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i kunsztowną zabawą słowem33. Z kolei w oświeceniu Ignacy Krasicki w for-
mie pamfletu w Żonie modnej krytykował zachowanie i styl życia tytułowej 
bohaterki zachłyśniętej francuską modą oraz skupiającej się bezrefleksyjnie 
tylko na doczesnych przyjemnościach. Przy okazji obnażył słabości polskiej 
szlachty, co uczynił w poprzedniej epoce Wacław Potocki w Zbytkach pol-
skich, opisując gnuśność, chciwość i skoncentrowanie się na ziemskich przy-
jemnościach szlachty sarmackiej. Pod koniec epoki oświecenia wykształcił się 
nurt sentymentalny, który ideowo był pomostem pomiędzy kończącym się 
oświeceniem, a nadchodzącym romantyzmem. Czołowym przedstawicielem 
polskiego sentymentalizmu był Franciszek Karpiński, który w idyllicznej sie-
lance Laura i Filon, ukazał kobietę – Laurę jako pełną namiętności i żarliwych 
emocji kochankę. W utworze Do Justyny. Tęskność na wiosnę będącym kom-
plementem kierowanym do kobiety, podmiot liryczny wyraził tęsknotę do 
kochanki i pustkę oraz nieurodzaj w jego życiu i gospodarstwie spowodowane 
nieobecnością ukochanej. 

Zdecydowanie na uwagę zasługują przedstawienia kobiet w epoce pol-
skiego romantyzmu, który ze względu na swój specyficzny metafizyczny,  
irracjonalny i tajemniczy klimat, jest prawdopodobnie najciekawszą epoką  
w polskiej kulturze. W Polsce epoka ta zaczyna się od wydania przez najwy-
bitniejszego wieszcza – Adama Mickiewicza - tomiku poezji Ballady i Romanse  
w 1822 roku. Kobiety były najczęściej przedstawiane jako zmysłowe kochanki, 
upragnione ukochane (nie rzadko platoniczne). W balladzie Romantyczność 
ukazana została postać młodej dziewczyny – Karusi, która cierpi po śmierci 
kochanka, przez co majaczy. Mickiewicz poprzez kreację tej postaci ukazał 
inny sposób postrzegania rzeczywistości: irracjonalny, niemożliwy do wyja-
śnienia z punktu widzenia nauki, głębszy od empirycznego, czyli duchowy. 
Bohaterka czuła się wyobcowana, gdyż jej reakcje są dla otoczenia groteskowe 
i niezrozumiałe, co wyraziła słowami źle mnie w złych ludzi tłumie, płaczę,  
a oni szydzą, widzę, oni nie widzą.34 Dlatego mickiewiczowska Romantycz-
ność nie bez powodu uznawana jest za utwór programowy, manifest polskie-
go romantyzmu, gdyż ukazuje różnice pomiędzy klasykami i romantyka-
mi35 hołdującym kolejno szkiełku i oku oraz patrzeniu w serce. W Dziadach 

33 Te zabiegi stylistyczne nazwane zostały mianem marinizmu, czyli nurtu w barokowej poezji 
dworskiej.
34 A. Mickiewicz, Romantyczność, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse- 
romantycznosc.html, (dostęp 1.05.2020).
35 Określenia zaczerpnięte z rozprawy Jana Śniadeckiego O pismach klasycznych i romantycz-
nych, która to miała przekształcić się w spór przedstawicieli myśli romantycznej oraz zwolenni-
ków epoki oświecenia.
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ponownie ukazana zostaje młoda kobieta, która cierpi po utracie kochanka, 
którą nawiedza podczas obrzędu w kaplicy Widmo (Pasterka w cz. II), które  
w cz. IV pod postacią Pustelnika opowiada swemu nauczycielowi o cierpieniu 
po utracie ukochanej, na której ślubie był świadkiem (element autobiograficz-
ny Mickiewicza – ślub jego ukochanej Maryli Wereszczakówny z innym męż-
czyzną, której wieszcz poświęcił również inne utwory, np. Do M.). Lecz Pu-
stelnik - Gustaw pomimo miłości do ukochanej przeklina ją słowami: Kobieto! 
Ty puchu marny! 36 W cz. III zostaje natomiast przedstawiona pobożna Ewa, 
ratująca swą modlitwą Konrada oraz cierpiąca matka – Pani Rollison. Z kolei  
w napisanym „na paryskim bruku”37 Panu Tadeuszu na uwagę zasługuje po-
stać Telimeny, kobiety obytej w świecie, mającej wiedzę o otaczającym ją 
świecie i polityce, a zarazem dojrzałej damy potrafiącej wykorzystać swoje atu-
ty w kontaktach z mężczyznami38. W kolejnym polskim dramacie romantycz-
nym, Kordianie Juliusza Słowackiego, zostają ukazane wspomniana wcześniej 
wyrachowana kochanka głównego bohatera, Wioletta oraz wielka niespełnio-
na miłość – Laura, starsza od niego i wyidealizowana. Niestety poezja tyrtej-
ska39 wielkich polskich wieszczów doby romantyzmu i być może inspirowane 
nią powstania listopadowe i styczniowe nie przyniosły wyzwolenia Polakom. 

„Mesjasz Narodów” musiał jeszcze poczekać na swoje zmartwychwstanie.

3.2 Od upadku powstania styczniowego  
do Dekretu Naczelnika Państwa –  
w stronę emancypacji społecznopolitycznej

Sytuacja na ziemiach polskich trzech zaborów (rosyjskiego, pruskiego  
i austriackiego) mimo różnego stopnia represji stosowanych w stosunku do 
Polaków, nie sprzyjała odzyskaniu przez nich państwowości. Zrozumiano 
błędy przeprowadzonych powstań i skupiono się na innym sposobie walki –  
intelektualnej mobilizacji polskiej ludności. Praca organiczna, praca u pod-
staw oraz emancypacja kobiet miały wyznaczać nowe kierunki w rozwoju  
i zmianie świadomości Polaków. 

36 A. Mickiewicz, Dziady. IV część, Wydawnictwo Greg, Kraków 2013, s. 61.
37 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wydawnictwo Greg. Kraków 2011, s. 277.
38 Tamże, s. 48
39 Celem poezji jest zachęcanie słowem do walki, a odbiorcy wychowani przez utwory poetyc-
kie mają słowa te zamienić w czyny – walkę zbrojną.
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3.2.1 Kobiety na tle przemian społeczno-kulturowych  
na ziemiach polskich. Narodziny rodzimego feminizmu

Można wskazać, iż bardzo ważny, świadomy ruch społeczno-kulturowy, 
określony mianem pierwszej fali feminizmu na ziemiach polskich, rozpoczął 
się po upadku powstania styczniowego, a trwał do roku 1920. Powstanie 
styczniowe jako cezura nie stanowi oczywiście początku emancypacji kobiet, 
ale wyznacza jej kolejny etap – który odróżnia się od wcześniejszych form – 
postulatem równych praw40. Ważnymi postaciami charakteryzowanego okre-
su byli w polskim życiu społeczno – politycznym i kulturalnym m.in. Eliza 
Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Maria Rodziewiczówna, Paulina Kuczal-
ska-Reinschmit, Bolesław Prus, Kazimierz Kelles–Krauz, Gabriela Zapolska, 
Roman Dmowski, Zygmunt Balicki czy Aleksandra Szczerbińska. Postacie 
te symbolizują główne nurty ideologiczne epoki: socjalizm niepodległościo-
wy (Kelles–Karuz, Szczerbińska), nacjonalizm (Dmowski), liberalizm (Prus), 
chrześcijańską demokrację (Rodziewiczówna) oraz feminizm (Kuczalska–Re-
inschmit). Niektóre postacie pełnią rolę przewodników po środowiskach 
 i instytucjach, które najszerzej podjęły hasło emancypacji kobiet, inne oddają 
pewne style myślenia epoki. Reprezentują trzy pokolenia inteligencji ziemiań-
stwa, byli ważnymi uczestnikami życia publicznego skonfrontowanymi z ideą 
emancypacji kobiet41. 

Jedną z najbardziej charakterystycznych postaci kobiecych utożsamia-
nych z pojęciem emancypacji kobiet omawianego okresu jest Eliza Orzesz-
kowa. Pisarka, publicystka i działaczka społeczna z pogranicza epok pozyty-
wizmu i Młodej Polski w swoich dziełach oddawała klimat epoki oraz własne 
poglądy dotyczące otaczających wszystkich Polaków zjawisk. Kwestię kobiecą 
podjęła w utworach beletrystycznych (m.in. Marcie, Marii, Pamiętniku Wa-
cławy, A...B...C..., a nawet Nad Niemnem42), publicystyce, (Kilku słowach  
o kobietach, O kwestii kobiecej, O kobiecie polskiej) oraz w wieloodcinkowym 
cyklu drukowanym w Świcie: Listy Elizy Orzeszkowej o sprawach kobiet43. Za-
nim Orzeszkowa teoretycznie i literacko zajęła się kwestią kobiecą, osobiście 

40 M. Gawin, dz. cyt., s. 9.
41 Tamże, s. 912.
42 Pisarka nie ujmuje tu emancypacji, jak w przypadku Marii i Marty, ale również dotyka 
kwestii kobiecej, prezentując np. krytycznie obraz spaczonych edukacją żeńskich bohaterek 
(na Emilię Korczyńską można spojrzeć jak na polską panią Bovary, rozpaczliwie poszukującą 
sposobu manifestacji swojej kobiecości) oraz proponując w zamian bardziej racjonalne wzorce.
43 Tamże, s. 37.
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doświadczyła społecznego i obyczajowego upośledzenia44. Jej osobiste proble-
my, opisane w listach i pamiętnikach, pojawiają się również w tekstach publi-
cystycznych i prozie, a dotyczą krytyki obyczajów, polityki wydawania kobiet 
za mąż, prawa do rozwodu, prawa kobiet do pracy zarobkowej.45 Autorka  
w Kilku słowach o kobietach postulowała odrzucenie błędnie rozumianego 
pojęcia emancypacji, które jej zdaniem było jak dotąd trochę ślepe i krzywe 
realizowane przez fałszywe apostołki i przedstawicielki, lwice z fajkami i cyni-
zmem w ustach46. Jej zdaniem najważniejszym filarem emancypacji kobiet były 
oświata i praca, a ich konieczność wynikała z sytuacji zagubienia kobiet po-
wstałej z niezgodności pomiędzy ogólnym kierunkiem kształcenia się ich i życia, 
a wymaganiami miejsca i czasu47. Uważała, że kobiety powinny pracować, bo:

bez ich pracy, jak i bez zdrowej silnej myśli, rozwój społeczny zostanie 
spaczonym i wiecznie niedostatecznym. Brak pracy i słabość myśli ko-
biecej osłabia myśl i w znacznej części ubezowocnia pracę mężczyzn.48

Orzeszkowa doskonale rozumiała potrzebę dostępu kobiet do edukacji49, 
zniesienia patriarchalnych rządów mężczyzn w rodzinie, ale także krytykowała 
kobiety za brak samodzielności i bierność w działaniu mającym dążyć do po-
prawy ich sytuacji społecznej i politycznej:

nie od urojonej tyranii mężczyzn, nie od świętych i przynoszących 
szczęcie obowiązków rodzinnego życia rodzinnego, nie od przyzwo-
itości i prostoty, ale od słabości fizycznej, bardziej narzuconej niż od 
natury wziętej, od braku sił moralnych na samoistne i logiczne życie, 
od klątwy wiecznego niewolnictwa i anielstwa, od wypatrywanego  
z cudzej ręki kawałka powszedniego chleba, od wiecznego zamykania 
przed nimi dróg poważniej i użytecznej pracy mają i powinny eman-
cypować się kobiety50.

Orzeszkowa formułowała etykę czynu i pracy jako podstawowego wzoru 
spełnienia egzystencji ludzkiej. W tych kategoriach pojmowała też zadania 

44 Była wówczas samotna, bezrobotna, oczekiwała na rozwód oraz pozbawiona była majątku.
45 A. Górnicka-Boratyńska, Stańmy się..., s. 45.
46 E. Orzeszkowa, Kilka słów o kobietach, [w:] A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia. 
Antalogia polskich tekstów feministycznych lat 1870 – 1939, Wydawnictwo Czarna Owca, War-
szawa 2018, s. 92.
47 Tamże, s. 193.
48 E. Orzeszkowa, Kilka słów o ..., s. 95.
49 Pod hasłem edukacji nie rozumiała tylko martwej, podręcznikowej wiedzy, ale praktyczne 
wykształcenie, które większości kobiet otworzy drogę do działania i otwiera sposobność zako-
rzenienia się w obywatelskich cnotach.
50 Tamże, s. 15.
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emancypacji. Uważała jednak, że równość kobiet i mężczyzn jest niemożli-
wa do zrealizowania. Kobieta, jej zdaniem, jest niepełnoletnią istotą ludzką 
bardziej zbliżoną do kwiata, lalki, anioła niż człowieka51.Krytykowała ona 
system edukacji, którego jedynym celem było przygotowanie dziewcząt do 
małżeństwa. Jej zdaniem należało tak wychowywać kobiety, aby mogły stać 
się pełnoprawnym, odpowiedzialnym i świadomym członkiem społeczności, 
będąc jednocześnie, i przede wszystkim, żoną, gospodynią i matką. Orzeszko-
wa chciała zatem wyemancypować kobiety, nie zmieniając dotychczasowego 
podziału ról w strukturze społecznej52. Warto również wspomnieć, że Orzesz-
kowa w 1863 roku nawiązała kontakty z działaczami powstańczymi. Wraz ze 
Stefanią Żukową założyła legionik kobiecy. Szyły konfederatki, przygotowy-
wały szarpie, rozwoziły pocztę i żywność. Jako zamożna, niebudząca podej-
rzeń kobieta eskortowała Romualda Traugutta przez granicę Królestwa53.

Stosunek Orzeszkowej do zorganizowanego ruchu kobiecego był na po-
czątku ambiwalentny. Nie pojawiła się ona na zjeździe kobiet w 1899 roku 
w Zakopanem, ani zjeździe w 1905 roku. W sprawie jubileuszu i obchodów 
organizowanych przez ZRKP wykonała serię uników i mimo usilnych starań 
Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit nie przybyła w ogóle. Pozostawała w bliż-
szych relacjach z działaczkami zrzeszonymi z ZKZ, organizacji o charakte-
rze chrześcijańsko – demokratycznym54. Orzeszkowa zmieniła jednak zdanie 
na temat sensowności walki o prawa wyborcze dla kobiet w 1905 roku, pod 
wpływem rozbudzonych nadziei na reformę despotyzmu rosyjskiego w kie-
runku monarchii parlamentarnej. W 1906 roku endecji udało się wprowadzić 
swoich reprezentantów do Dumy rosyjskiej, podczas gdy socjaliści ogłosili 
bojkot wyborów. Pisarka zdawała sobie sprawę, że kwestia praw obywatel-
skich będzie dyskutowana w Dumie rosyjskiej. Uważała, że jeśli na skutek 
debat do głosowania zostaną dopuszczone stany najmniej oświecone i najmniej 
politycznie wyrobione, niepiśmienni chłopi, to pozostawienie kobiet poza na-
wiasem praw obywatelskich było absurdem. Orzeszkowa uważała, że jedną z 
najpilniejszych kwestii stanowiło dopuszczenie kobiet do samorządów55. W 
taki sposób narodziła się idea odezwy kobiet polskich i litewskich Do wybor-
ców i wybrańców naszym Ziem i Miast56 z 1906 roku.

51 Tamże, s. 21.
52 A. Górnicka-Boratyńska, Stańmy się sobą..., s. 51.
53 I. Krzywicka, Młoda Orzeszkowa, [w:] Wiadomości literackie, 1936, nr 53/54.
54 M. Gawin, dz. cyt., s. 44-45.
55 Niektóre kobiety były właścicielkami majątków kresowych, którymi mogły samodzielnie 
zarządzać, ale nie mogły decydować o polityce regionu ani wnosić projektów czy negocjować 
niekorzystnych dla siebie rozwiązań.
56 A. Górnicka-Boratyńska, Stańmy się sobą..., s. 31-72.
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Pomimo że ruch kobiecy wyraźnie koncentrował się wokół Orzeszkowej 
i kobiecej recepcji jej dzieł, ich autorkę zaskakująco szybko zaczęto określać 
mianem zaledwie pionierki, przypisując jej coraz bardziej ograniczone zasługi. 
Paulina Kuczalska-Reinschmit w jubileuszowym, w całości poświęconym au-
torce Marty numerze Wędrowca pisała57:

Ustosunkowanie Elizy Orzeszkowej do ruchu kobiecego jest bowiem 
dość skomplikowane. Była ona bezsprzecznie jego budzicielką i krze-
wicielką wielkich zasług i znaczenia, ale wskazania jej wcielały tylko  
w subtelnym wyczuciu lepsze i szlachetniejsze aspiracje, które już wi-
browały w społeczeństwie. Haseł zasadniczych ruchu kobiecego unika-
ła lub wyrażała je nader oględnie i ogólnikowo58.

Kolejną znaczącą postacią kobiecą wspomnianą wcześniej jest pisarka 
Maria Konopnicka. Propagowała ona model emancypacji kobiet, odbiegający 
zarówno od feministycznej retoryki, jak i martyrologicznego romantyczne-
go wzorca. Postawa ta zakładała swobodę kształcenia i podejmowania pracy 
zawodowej, wyrabianie samodzielności myślenia i wytrwałości59. Przez cały 
okres pracy literackiej Konopnicka utrzymywała kontakt z licznymi stowarzy-
szeniami kobiecymi: z Czytelniami dla Kobiet, nielegalną trójzaborową orga-
nizacją Koło Kobiet Korony i Litwy, Towarzystwem Pomocy Naukowej dla 
Dziewcząt im. J.L. Kraszewskiego, Kołem Pracy Kobiet. Nie podjęła nigdy 
współpracy z pismami feministycznymi, zachowując do feminizmu postawę 
powściągliwej neutralności60. Jej stanowisko wobec feminizmu nie przeszka-
dzało jednak z podejmowaniem kroków na rzecz przyznania kobietom praw 
wyborczych. Autorka Roty złożyła podpis pod petycją złożona do Dumy rosyj-
skiej, w której kobiety apelowały o przyznanie im praw wyborczych.61 Sama 
nie uznawała siebie za feministkę. Była zdania, że:

kobieta wniesie całą żywotność swoją na pole pracy politycznej i spo-
łecznej, skoro stanie przed nią otworem. Nie mówmy więc [o] kobiecie 
tego dawnego pacierza, że została stworzona do tego albo owego. To 
przypomina jej sama natura. Mówmy jej, że każdy, tak jak i ona ma 
obowiązek i prawo pracy dla powszechnego dobra.62

57 Tamże, s. 33.
58 P. Kuczalska-Reinschmit, Orzeszkowa o ruchu kobiecym, „Wędrowiec” 1906, nr 11.
59 M. Gawin, dz. cyt., s. 85.
60 Tamże, s. 74.
61 Tamże, s.81.
62 M. Konopnicka, List do Edmunda Bogdanowicza (Bożydara) z 5 I 1906, [w:] Korespondencja, 
t. 4, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 19711975, s. 247-248.
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Zdaniem Kazimierza Kelles–Karuza emancypacja i wejście kobiet w ob-
ręb szeroko rozumianej kultury było ważnym procesem, któremu trzeba było 
nadać odpowiedni charakter i kierunek. Uczestniczył on w latach 90. XIX 
wieku w Paryżu w spotkaniach francuskiego i zagranicznego ruchu kobiecego, 
w których dojrzał gamę sensownych i potrzebnych postulatów. Zaliczył do 
nich skrócenie czasu pracy, ustalenie płacy minimalnej, ochronę socjalną dla 
kobiet w ciąży i połogu, zapewnienie matkom opieki nad dziećmi, wprowa-
dzenie całkowitego zakazu pracy dla dzieci, zmianę prawa o nabywanie oby-
watelstwa, rozporządzanie majątkiem, podejmowanie pracy zawodowej przez 
kobiety. Popierał także polityczne prawa kobiet. Dla niego równouprawnienie 
stanowiło wartość dodaną do sprawiedliwości, wolności i demokratycznych 
zasad. Wśród socjalistów wyróżniało go całkowite odrzucenie biologicznych 
podstaw interpretacji równouprawnienia kobiet. Uważał, że tylko kultura 
odpowiada za współczesną kondycję kobiet i tylko przez zmianę w obszarze 
kultury może dokonać się ich rzeczywiste równouprawnienie63.

Gabriela Zapolska, paradoksalnie kobieta, która była samodzielna i świa-
tła w artykule W sprawie emancypacji zadeklarowała się jako przeciwniczka 
kształcenia kobiet na wyższych uczelniach oraz podejmowania przez nie pracy 
zawodowej w zawodach powszechnie uznawanych za męskie, wyrażając to 
m.in. słowami: Śmiało i otwarcie wypowiadam zdanie swoje. Nie chce kobiet 

– lekarzy, prawników, weterynarzy itd. Sądziła również, że kobiety naśladując 
styl życia mężczyzn, zatraca altruistyczne cechy swojej natury, staje się gorszą 
imitacją mężczyzny. Kobiecie wyznaczała rolę oparcia dla mężczyzny. Nawo-
ływała: Nie filozofuj! Nie kraj trupów! Nie zatracaj swej godności niewieściej 

- To czar ! To twoja władza! To twoje królestwo! Nie abdykuj! Korony dla bire-
tu nie składaj! Zapolska tylko pozornie była za patriarchalnymi stosunkami  
w rodzinie. W rzeczywistości odsłaniała w swoich utworach anty-patriarchal-
ny system władzy. Mężowie podporządkowani byli woli kobiet i pozbawieni 
autorytetu, np. Felicjan w Moralności pani Dulskiej64.

Maria Rodziewiczówna była sufrażystką o orientacji chrześcijańsko –  
demokratycznej. Zakładała ma Polesiu szkoły dla dziewcząt, ochronki, kuch-
nie dla ubogich oraz świetlice dla dzieci. Niewykluczone, że m.in. to jej postać 
stała się inspiracją dla Stefana Żeromskiego do stworzenia noweli pt. Siłaczka. 
Żeromski bowiem nie tylko podziwiał twórczość literacką Rodziewiczówny, 
lecz także zaangażowanie pisarki w działalność społeczną. Rodziewiczówna 

63 M. Gawin, dz. cyt., s. 170-184.
64 Tamże, s. 200-219.
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była postacią bardzo charakterystyczną ze względu na nietypowy dla ówcze-
snej kobiety wygląd: nosiła męską fryzurę oraz męskie garnitury. Nigdy nie 
wyszła za mąż, ponieważ uważała, iż nie nadaje się do małżeństwa, oraz do 
końca życia mieszkała z kobietami. Co ciekawe, pomimo swojego femini-
stycznego, wyzwolonego światopoglądu oraz łamiącego wszelkie możliwe ów-
czesne konwenanse stylu życia, Rodziewiczówna pozostawała blisko związana 
ze środowiskiem kościelnym. Wspomagała finansowo zakony oraz pobliskie 
kościoły, a w 1929 r. została przez Stolicę Apostolską odznaczona medalem 
Pro Ecclesia et Pontifice65.

Bolesław Prus zdawał sobie sprawę, że jednym z wyznaczników nowo-
czesności czasów, w których przyszło mu żyć, jest redefinicja roli i pozycji ko-
biet w społeczeństwie, a kwestia kobieca zależy od zmiany mentalności, czyli 
społecznego nastawienia do kobiet. Precyzyjnie określał, że właściwą bohater-
ką debaty toczącej się na łamach ówczesnej prasy nie jest ani robotnica, ani 
chłopka, ani jakakolwiek przedstawicielka „klas niższych” i „świata pracy”, ale 
właśnie inteligentka. Najpilniejszą reformę, na jaką wskazywał autor Lalki, 
stanowiła edukacja szkolna. Jednocześnie z jego Kronik tygodniowych wyłaniał 
się obraz kobiety przeciwstawnej emancypacyjnym ideałom. Bowiem pre-
zentował postać rozkapryszonej i wiodącej próżniacze życie kobiety, z czym 
można utożsamiać też Izabelę Łęcką. Prus krytykował również kobiecą skłon-
ność do ulegania modzie, a pośrednio rodzącą się wówczas kulturę masową. 

„Idealność kobieca”, czyli zdaniem Prusa - wyrażone w Kronikach - poddawa-
nie się tyranii krawców i fryzjerów, było aluzją do dyskursu rzeczniczek do 
równouprawnienia, wskazujących na przyrodzoną wyższość moralną kobiet 
oraz altruizm. To właśnie przeświadczenie połączone z poczuciem wyższości 
moralnej nad mężczyzną Prus włożył w usta jednej z bohaterek Emancypan-
tek: Cała nasza siła tkwi w naszej niewinności, w tym, że mamy prawo co dzień 
i co godzinę mówić mężom i braciom: jesteś hulaj, przeniewierca, włóczęga, a ja –  
pilnuje domu, jego czci i jestem czysta jak łza.66 Otwarcie krytykował feminizm 
za absolutyzowanie czynnika płci w życiu społecznym jako głównego czyn-
nika kobiecej niedoli, natomiast jego twórczość prozatorska i publicystyczna 
charakteryzuje szczere poparcie wobec emancypacji67.

Antykobiece hasła wyrażał jeden z najbardziej znanych polskich poli-
tyków tamtego okresu, przeciwnik Józefa Piłsudskiego, Roman Dmowski. 

65 Tamże, s. 88-125.
66 B. Prus, Emancypantki, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/emancypantki.pdf, s. 176 
(dostęp 3.05.2020).
67 M. Gawin, dz. cyt., s. 185-199.
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Uważał, że kobiety nie powinny zdobywać wyższego wykształcenia. Twier-
dził, że kobiety powinny być wychowywane na przykładne żony i matki, 
i w ten sposób spełniać swoją rolę. Optował za całkowitym podporządkowa-
niem żony mężowi. Małżeństwo traktował dość instrumentalnie, bo jako je-
dynie instytucję mającą położyć podwaliny pod późniejszą rodzinę. Dla niego 
ideałem była kobieta oddana obowiązkom domowym i kochająca, a takie wła-
śnie sylwetki kobiece przedstawił w Dziedzictwie i W połowie drogi. Dmow-
ski był przeciwnikiem politycznej i naukowej działalności kobiet. Sądził, że 
możliwości intelektualne kobiet i mężczyzn różnią się oraz że absurdalnym 
jest dostęp kobiet do uniwersytetów i pracy zarobkowej. Co najważniejsze –  
z punktu czynionych tu rozważań - utrzymywał, że kobietom niepotrzebne są 
prawa wyborcze, gdyż powinny one głosować zgodnie z przekonaniami poli-
tycznymi męża, zatem brak prawa do głosu nie czyni w tym przypadku żadnej 
różnicy, a przekonania przeciwne mogłyby wprowadzać rozdźwięk w rodzinie 
i doprowadzić do katastrofy68. 

Ważną postacią omawianego okresu była Paulina Kuczalska–Reinschmit. 
Przywódczyni feministek nie była marksistką, ale zwolenniczką wspomniane-
go wcześniej furieryzmu, a zwłaszcza modnych wówczas teorii matriarchatu. 
Zdaniem założycielki Steru, kobiety padły ofiarą patriarchalnego porządku 
społecznego i nieokiełznanej męskiej seksualności69.W dziele Wyborcze prawa 
kobiet z 1908 roku zaprezentowała swój punkt widzenia oraz rozgoryczenie 
spowodowane niemożnością partycypowania przez kobiety w życiu publicz-
nym. Widziała konieczność przeprowadzenia reform zmierzających do zapew-
nienia kobietom możliwości obrony ich interesów i wpływu na ustanawianie 
praw. Rozwijające się dążenia kobiet do poprawy pozycji społecznej, i osią-
gnięte już na tym polu sukcesy, unaoczniły ciągle istniejące jeszcze upośledze-
nie kobiet w kwestiach obywatelskich i pozbawieniu ich praw wyborczych, co 
sprawiało, że kobiety „nie przynależały do grona obywateli kraju, nie przyna-
leżały do swego narodu”70. Uznawała za ogromną niesprawiedliwość fakt, że 
matki i nauczycielki wielkich przywódców, działaczy politycznych są w gor-
szym położeniu niż mężczyźni, których wychowały i ukształtowały. Kuczal-
ska–Reinschmit zaobserwowała, iż:

68 Tamże., s. 224.
69 Tamże, s. 139-140.
70 P. Kuczalska-Reinschmit, Wyborcze prawa kobiet, [w:] A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy ca-
łego życia. Antalogia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939, Wydawnictwo Czarna 
Owca, Warszawa 2018, s. 155.
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Dość powszechnie prawa wyborcze są poczytywane u nas za najrady-
kalniejsze z postulatów równouprawnienia, i to nie tylko przez męż-
czyzn, ale i wiele kobiet. Zdaniem ich prawa wyborcze to ostateczne, 
niemal zbędne uzupełnienie, to jakby kopuła gmachu wolności. Nie 
brak i takich, którzy dowodzą z przekonaniem, że kobiety nigdzie do-
tąd nie głosują, a obecne u nas żądania praw wyborczych przez kobiety 
są chwilową zachcianką, objawem nadzwyczajnych czasów71.

Odwoływała się również do pierwszego wystąpienia w Polsce odnoszą-
cego się do omawianej tu tematyki. Zatem pierwszym publicznym wystąpie-
niem dotyczącym praw wyborczych kobiet był głos Józefy Bojanowskiej72, na 
pierwszym wiecu publiczny w filharmonii w 1905 roku i wygłosiła ona zna-
mienne słowa: Zbiorowa dusza kobiet polskich wszystkich stanów – staje przed 
wami i domaga się uchwał wiecu: że powszechne, równe prawo obywatelskie wol-
ny naród polski pojmuje bez różnicy płci73.

Kuczalska-Reinschmit zauważyła, ze wspomniana przez Bojanowską 
formuła „bez różnicy płci” stała się konieczną cechą postępu – niemal przy-
zwoitości politycznej, a prawo kobiet do udziału w ustanawianiu praw, któ-
rym miały ulegać, znajdowało potwierdzenie w praktyce życia. W jej opinii 
prawa wyborcze kobiet nie były przyczyną zamętu i cierpień, ale miały do-
datni wpływ na rozwój ówczesnych społeczeństw. Wprowadzały one bowiem  
w stosunki społeczne więcej ładu, oświaty, przestrzegania praw, udoskonalały 
ustrój rodziny, wychowania, urządzeń sanitarnych, przyczyniały się potężnie do 
zwalczania alkoholizmu i niemoralności74. Uważała, że nadaniu kobietom praw 
wyborczych w Polsce stoją na przeszkodzie: brak silnej organizacji społecznej 
oraz nieuświadomiona dostatecznie opinia publiczna, poglądy Kościoła ka-
tolickiego i finansowe interesy potężnych grup społecznych. We wnioskach 
końcowych do Wyborczych praw kobiet konkludowała, iż:

prawa wyborcze i polityczne nie są celem ani uzupełnieniem zdoby-
wania swobód, ale środkiem do osiągnięcia społecznego i cywilnego 
równouprawnienia kobiety z mężczyzną, a następnie dalszej, rów-
noprawnej już z nim współpracy nad tworzeniem wspólnie lepszego 
ustroju społecznego.[...] domaganie się tych praw stanowi obywatelski 

71 Tamże, s. 155-156.
72 Najbliższa przyjaciółka i współpracownica Kuczalskiej–Reinschmit. Razem tworzyły Zwią-
zek Równouprawnienia Kobiet i redagowały Ster. W latach międzywojennych organizowała 
kursy maturalne dla dziewcząt, była dyrektorką pierwszej średniej żeńskiej Państwowej Szkoły 
Przemysłowej, utworzyła też organizację Służba Obywatelska, której głównym celem było przy-
gotowanie odpowiednio wykształconych żeńskich kadr do służby państwowej i obywatelskiej.
73 P. Kuczalska–Reinschmit, dz. cyt., s. 158.
74 Tamże, s. 158-159.
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obowiązek kobiet nie tylko względem siebie, ale ojczyzny, gdy wiemy, 
jak dodatni wpływ one wywierają na postęp kultury i szczęście ludz-
kości75. Wytężmy wszystkie siły nasze, by obudzić w sumieniu kobiety 
poczucie wyrządzonej nam krzywdy, a w sumieniu mężczyzny samo-
obronę przeciw mianu krzywdziciela76.

Zdaniem Zygmunta Balickiego: Rozprawianie o prawach kobiety to nie 
narodowa rzecz. Kobietom niepotrzebna świadomość polityczna, którą posiadają 
mężczyźni – one mają cudowną intuicję, ich rolą, stać na straży instynktów zako-
rzenionych w niższych warstwach narodu77.

Emancypacja kobiet stanowiła cywilizacyjne wyzwanie epoki, a równo-
uprawnienie było ideą przenikającą politykę i kulturę. Emancypacja kobiet 
jest sytuowana zazwyczaj jako zagadnienie raczej społeczne niż polityczne,  
a zestawia się ją z kwestiami chłopską i żydowską, z którymi stanowiła kom-
plementarną część debat publicystycznych modernizującego się społeczeństwa. 
Istotnym jest dostrzeżenie relacji między termiami równouprawnienie i eman-
cypacja. Zakres semantyczny obu terminów jest oczywiście różny, pierwszy 
oznacza dążenie do osiągnięcia równego statusu z mężczyznami na gruncie 
prawnym, a emancypacja obejmuje – poza równouprawnieniem – praktyki 
społeczne, moralność, mentalność, obyczaj. W omawianej epoce terminów 
tych uważano najczęściej jako synonimów, gdyż opisywały nowy etap eman-
cypacji kobiet, polegający na postulatach zrównania praw kobiet i mężczyzn78. 
Idee emancypacji wprowadziły w życie kobiety „wysadzone z siodła” – bardzo 
liczna grupa kobiet pozbawionych męskiej opieki, znajdujących się w ciężkiej 
sytuacji finansowej, zmuszonych do odgrywania w społeczeństwie nowej roli, 
podobnej do tradycyjnie męskiej79.

Ważnym aspektem w emancypacji kobiet i podnoszeniu ich świadomo-
ści prawnej oraz społecznej była, rozwijająca się od czasów pozytywistycznych, 
publicystyka. Warszawski Ster i krakowskie Nowe Słowo informowały głównie 
o rozwoju i działalności ruchów kobiecych zagranicą, animowały i nagłaśniały 
akcje na rzecz równouprawnienia w Galicji. Popierały także kampanie społecz-
no – obyczajowe prowadzone głównie przez lewicowe i liberalno – lewicowe 

75 Tamże, s. 159-160.
76 P. Kuczalska-Reinschmit, Odezwa, [w:] A. Górnicka-Boratyńska, Chcemy całego życia. An-
talogia polskich tekstów feministycznych z lat 1870 – 1939, Wydawnictwo Czarna Owca, War-
szawa 2018, s. 161.
77 Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego. Referat przedstawiony na Polskim Kongresie Peda-
gogicznym we Lwowie, dnia 1 listopada 1909 r [w:] B. Grot, Zygmunt Balicki ideolog Narodowej 
Demokracji, Wydawnictwo Arcana, Kraków 1995, 143 – 157.
78 M. Gawin, dz. cyt., s.14.
79 A. Górnicka-Boratyńska, Stańmy się sobą..., s. 47.
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środowiska. Najbardziej znaczące to kampania neoabolicjonistyczna (na rzecz 
zniesienia reglamentacji prostytucji), antyalkoholowa, na rzecz wychowania 
seksualnego dzieci i młodzieży oraz walki z chorobami wenerycznymi. Jedna  
z najważniejszych reform dotyczyła edukacji, zmiany programów nauczania 
na pensjach i dostępu kobiet do wykształcenia wyższego. W prasie feministycz-
nej prowadzono też debaty literackie, spierano się w nich, jak niemal wszędzie,  
o etyczny i obyczajowy wymiar prozy modernistycznej80. Funkcjonowały rów-
nież czasopisma Bluszcz i Świt.

W literaturze przyjmuje się, że postacie takie jak Orzeszkowa były jed-
nym z ogniw prowadzących do pierwszej fali feminizmu81. Jej samoograni-
czający się program emancypacji kobiet, typowy dla polskiego pozytywizmu, 
został przyjęty i przedefiniowany przed młodsze pokolenie kobiet, które iden-
tyfikowały się z ruchem feministycznym. Tymczasem aktywność Orzeszko-
wej i Konopnickiej przypadła na okres sprzed powstania kobiecych instytucji; 
były zatem patronkami i punktami odniesienia dla powstałych później róż-
nych kobiecych organizacji, które nabierały feministycznego lub chrześcijań-
sko – feministycznego charakteru. Oprócz wspomnianych wcześniej Prusa, 
Orzeszkowej czy Konopnickiej – wybitnych przedstawicieli literatury pozy-
tywistycznej, warto również zwrócić uwagę na sposoby przedstawiania kobiet 
przez twórców okresu Młodej Polski. Dla przykładu, Władysław Reymont 
w Chłopach zaprezentował bardzo interesującą postać kobiecą Jagnę, która 
odróżniała się od innych bohaterów lipieckiej enklawy. Była postacią tragicz-
ną, niepasującą do społeczności chłopskiej, wrażliwą na sztukę, apatyczną,  
o nadmiernie pobudzonej seksualności. Jagnę można postrzegać jako ar-
chetyp synkretyzujący postaci Heleny Trojańskiej, biblijnej Ewy, femme fatale. 
Z kolei Stefan Żeromski w Ludziach bezdomnych w postać Joasi Podborskiej 
wpisuje główne pozytywistyczne postulaty, będące zarazem cechami świad-
czącymi o emancypacji bohaterki. Joasia była bowiem zwolenniczką pozy-
tywistycznych idei pracy organicznej i pracy u podstaw oraz odznaczała się 
samodzielnością. W Weselu Stanisław Wyspiański zaprezentował natomiast 
swoistą panoramę typów osobowości kobiecych owych czasów (choć zapewne 
można nadal dopatrywać się w nich miana aktualności). Krzykliwa, o wiej-
skiej mentalności i przyzwyczajeniach, mimo młodego wieku Panna Młoda; 
rozpoetyzowana na młodopolską modlę Rachela oraz Radczyni, inteligentna 
i rozsądna mieszczanka.

80 M. Gawin, dz. cyt., s. 152.
81 Termin feminizm używany okazjonalnie w latach 90. XIX wieku, wszedł do szerokiego 
użycia w I dekadzie XX stulecia.
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3.2.2 Kobiety na forum polityki

W latach 90. XIX wieku w zaborze rosyjskim i Galicji zaczęły się formo-
wać dwa odrębne środowiska kobiet, które zarejestrowały swoje stowarzysze-
nia po rewolucji 1905 roku: chrześcijańsko – demokratyczne Zjednoczone 
Koło Ziemianek (ZKZ) oraz feministyczny Związek Równouprawnia Kobiet 
Polskich (ZRKP). W 1905 roku wyłoniło się trzecie, najmłodsze środowisko 
kobiet, gimnazjalistek i studentek związany z kręgami niepodległościowymi. 
Zrzeszało ono członkinie sekcji kobiecej Organizacji Bojowej Polskiej Par-
tii Socjalistycznej (OB PPS) oraz patriotycznych stowarzyszeń akademickich 
Galicji. Katolicki solidaryzm społeczny, feminizm, niepodległość wyznaczały 
trzy równoległe strategie dążenia do równouprawnienia kobiet. Naturalnym 
środowiskiem feministek i działaczek niepodległościowych, a także sufraży-
stek - które to niezależnie od afiliacji opowiadały się za nadaniem kobietom 
prawa głosu wyborczego - były miasto i kultura inteligencka, ziemianki za-
nosiły hasła równouprawnienia do wiejskich dworków i na prowincję. Pol-
ski ruch kobiecy, a za nim sufrażyzm, był fenomenem ponadzaborowym  
z wyraźnie oznaczonymi centrami emancypacyjnymi. Kongresówka stanowi-
ła miejsce, pod wieloma względami, inicjujące myślenie i działanie na rzecz 
kobiet i mężczyzn, to wkład galicyjskich kobiet był na tym polu co najmniej 
porównywalny z mieszkankami zaboru rosyjskiego. W Galicji działał Zwią-
zek Równouprawnienia Kobiet (ZKR), wychodziło feministyczne Nowe 
Słowo Marii Turzymy – Wiśniewskiej, dzięki staraniom m.in. działaczek 
feministycznych w 1897 roku powstało pierwsze gimnazjum żeńskie  
z możliwością składania egzaminu maturalnego. Działaczki galicyjskie 
organizowały akcje i listy protestacyjne przeciwko dyskryminacji kobiet. 
Mieszkanki Galicji, podobnie jak działaczki z Kongresówki, uczestniczyły 
także w międzynarodowym ruchu kobiecym, utrzymywały również kontak-
ty z ukraińskimi działaczkami feministycznymi. Głośnym echem odbiła się 
w środowiskach kobiecych akcja wystawienia kandydatury Marii Dulębian-
ki do lwowskiego sejmu w 1908 roku. Nie bez znaczenia jest również fakt,  
iż Uniwersytet Jagielloński jako jedyny na ziemiach polskich przyjmował od 
II połowy lat 90. XIX wieku kobiety do grona studentów. Oblicza się, że  
w latach, że w latach 1894 – 1918 wśród studentek tego uniwersytetu, przy-
byszki poza Galicji stanowiły ok. 30%, w większości były nimi mieszkanki 
Kongresówki i tzw. ziem zabranych. W Galicji w porównaniu z pozostałymi 
zaborami panowały najdogodniejsze warunki do nauki i działalności o cha-
rakterze politycznym. Natomiast zabór rosyjski pod względem ustrojowym 
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nosił cechy rosyjskiego despotyzmu, samodzierżawie nie znało pojęcia oby-
watelstwa w zachodnim rozumieniu, praworządności, swobód politycznych, 
nie wspominając o wolności słowa. Nawet w okresie nasilonego niemieckiego 
nacjonalizmu, ustawy kagańcowej i kulturkampfu, kultura prawna Wielko-
polski, w porównaniu z Kongresówką, wypadała znacznie lepiej. Wydaje się 
zatem, że źródeł izolacji ruchu kobiecego w zaborze pruskim należy szukać 
poza ramami ustrojowymi. Jedną z przyczyn był zapewne brak uniwersytetu, 
który organizowałby ruch umysłowy. W Warszawie na miejsce Szkoły Głów-
nej powołano rosyjski Cesarski Uniwersytet Warszawski. W Galicji działały 
dwa uniwersytety w Krakowie i we Lwowie, Akademia Umiejętności, Aka-
demia Sztuk Pięknych, Politechnika, Wyższa Szkoła Rolnicza w Dulblanach.  
W zaborze pruskim istniała tylko niemiecka politechnika w Bydgoszczy, bra-
kowało natomiast uczelni humanistycznych. Wszelkie próby powołania uczel-
ni w Poznaniu zostały udaremnione przez władze niemieckie. Istotną kwestię 
stanowiła też rola Warszawy – tam zaczynały się nie tylko XIX – wieczne 
powstania zbrojne, ale w II połowie XIX wieku miasto to utrzymało status 
żywego, politycznego centrum. W taki sposób stojący najwyżej cywilizacyj-
nie zabór pruski z wdrożonym obowiązkiem szkolnym, nowoczesnym rolnic-
twem, czystymi wsiami, gęstą siecią komunikacyjną cierpiał na deficyt trans-
feru idei, który łączył Galicję i Kongresówkę82. Nie oznacza to wcale braku 
wybitnych postaci, zasłużonych społeczników, przedsiębiorców czy wykształ-
conych i ambitnych kobiet83. Z pewnością nie małą rolę w opóźnionej akty-
wizacji Wielkopolanek w polityce odegrało stanowisko Romana Dmowskiego, 
który był przeciwnikiem równouprawnienia i do dekretów Moraczewskiego 
z 1918 roku torpedował inicjatywy kobiece. Dla zacieśniającej się współpra-
cy między Galicją a Kongresówką znamienne są losy kliku kluczowych dla 
ruchu kobiecego postaci. Z Wielkopolski wywodziła się Izabela Moszczeń-
ska84. Czołowa postać polskiego feminizmu – Paulina Kuczalska-Reinschmit -  
po okresie zagranicznych studiów osiedliła się we Lwowie, gdzie wydawała 
feministyczny periodyk. W I dekadzie XX wieku przeniosła się do Warszawy 
i założyła ZRKP oraz kontynuowała wydawanie feministycznego Steru. Maria 

82 K. Olejnik, Wielkopolskie wiano w 1918 roku, [w:] Studia i szkice ofiarowane profesorowi 
Adamowi Czesławowi Dobrońskiego z okazji 70 urodzin, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski,  
T. Wesołowski, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2013, s. 287-297.
83 Była nią np. Ludwika Dobrzyńska – Rybicka profesor filozofii, pracująca w czasie między-
wojennym na Uniwersytecie Poznańskim.
84 Jako publicystka debiutowała w Wielkopolsce, współpracowała z towarzystwem kobiecym 

„Warta”, ale jej kariera zawodowa jako pedagoga, działaczki politycznej i sufrażystki rozwijała 
się w Kongresówce.
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Konopnicka zamieszkiwała Warszawę aż do 1908 roku, gdy wyjechała z kraju. 
Z Warszawy pochodziła też Maria Skłodowska-Curie, absolwentka Uniwersy-
tetu Latającego, dwukrotna noblistka, której sukcesy zarówno w Europie, jak 
i Stanach Zjednoczonych znacząco wpłynęły na ułatwienie kobietom robienia 
karier naukowych. Również w stolicy debiutowała Maria Dąbrowska, pisarka 
jedna z inicjatorek powołania Ligii Kobiet Pogotowania Wojennego. W Kra-
kowie i we Lwowie działały Maria Dulębianka, Jadwiga Petrażycka-Tomicka, 
Maria Turzyma-Wiśniewska, Kazimiera Bujwidowa i jej córka, Helena. Ten 
wektor zamieszkiwania nauki, rozkwitu pracy publicystycznej i politycznej 
wiódł sufrażystki do wyraźnie oznaczonych centrów: Warszawy, Krakowa  
i Lwowa. Miasta te można zatem uznać za polskie emancypacyjne centra ko-
biet na początku XX wieku85

3.2.3 Sytuacja prawna kobiet na ziemiach polskich

Warto również powiedzieć kilka słów o sytuacji prawnej w II połowie 
XIX i na początku XX wieku. Nierówność kobiet i mężczyzn przejawiała się 
na licznych płaszczyznach, ale przede wszystkim przejawiała się w ówczesnym 
prawie cywilnym. W Królestwie Polskim obowiązywał w zmodyfikowanej 
formie Kodeks Napoleona przez cały okres zaborów, którego przepisy stanowi-
ły o ograniczeniu praw kobiet, co do dysponowania majątkiem, zmianą miej-
sca zamieszkania, posiadaniu osobowości prawnej oraz opieką nad dziećmi. 
Utrzymywał on też dominację ojca i męża w rodzinie, upośledzał nieślubne 
dzieci. Niemiecki Kodeks BGB, należący do najnowocześniejszych w Euro-
pie, również zachowywał upośledzenie prawne kobiet, podobnie jak kodeks 
austriacki86. Najdalsze ograniczenia przewidywały Kodeks Cywilny Królestwa 
Polskiego i Prawo o Małżeństwie z 1836 roku. Żona była zobowiązana do po-
słuszeństwa wobec męża, po ślubie nie mogła zachować rodowego nazwiska, 
zamieszkiwać w innym miejscu niż mąż, a w przypadku ożenku z obcokra-
jowcem - nabywała automatycznie obywatelstwo męża. Zarówno mąż, jak  
i żona mieli wpływ na wychowanie dzieci, ale ojcu wedle prawa przysługiwał 
decydujący głos. Po jego śmierci funkcje kontrolne nad dziećmi przejmowa-
ła rada familijna87. Kodeksy cywilne uwzględniały rozdzielność majątkową 

85 M. Gawin, dz. cyt., s. 15-20.
86 Tamże, s. 21-20.
87 Rada ta wyznaczała opiekuna (tzw. opiekuna przydatnego), który donosił jej o poczynaniach 
opiekuna głównego, jeśli w jego opinii mogło szkodzić małoletniemu. Jeżeli wdowa chciała 
powtórnie wyjść za mąż musiała zażądać zwołania rady familijnej, która decydowała, czy opieka 
nad małoletnimi dziećmi ma pozostać przy niej. Zaniedbanie takiego działania skutkowało



99

EWOLUCJA PRAWA WYBORCZEGO KOBIET W POLSCE

małżonków. Zarząd i użytkowanie majątku żony zwykle należały do męża, ale  
z pewnymi zastrzeżeniami. Mąż nie zarządzał majątkiem żony nabytym  
w drodze darowizny lub spadku w trakcie trwania małżeństwa, jednak docho-
dy z niego mógł przeznaczyć na powiększenie swojego majątku osobistego. 
Żonie nie wolno było bez upoważnienia męża zawierać umów i wykonywać 
czynności prawnych, w tym dotyczących własnego majątku, jeśli znajdował 
się pod zarządem męża. Podjęcie pracy zarobkowej przez mężatkę wymagało 
często formalnej zgody męża88.

Sytuacja dotycząca politycznych praw kobiet w poszczególnych zaborach 
odzwierciedlała charakter ustrojowy państwa. W Galicji konstytucja z 1867 
roku i towarzyszące jej ustawy potwierdziły dotychczasowe stanowisko, że 
kobiety nie powinny partycypować w życiu politycznym. Ustawa o stowarzy-
szeniach z 1867 roku w §30 przewidywała, że do stowarzyszenia politycznego 
nie mogli być przyjęci „obcokrajowiec, kobieta i małoletni”. Sprawiło to, że 
kobiety oficjalnie tworzyły organizacje o charakterze oświatowym, kultural-
nym, dobroczynnym, tak aby nie wchodzić w kolizję z prawem, nieoficjal-
nie jednak włączały się do działań politycznych. Nowa ustawa o samorzą-
dzie miejskim i wiejskim, uchwalona w 1866 roku, stała się przedmiotem 
interpretacyjnego sporu prawnego. Przyznawała ona bowiem prawo do głosu 
każdemu pełnoletniemu obywatelowi państwa austriackiego, zamieszkujące-
mu daną gminę przez okres co najmniej roku oraz płacącemu podatki bez-
pośrednie w wymaganej wysokości od przedsiębiorstwa lub nieruchomości.  
W 1896 roku kilka mieszkanek gminy Biała po interpelacjach w magistracie  
i starostwie odwołały się do Najwyższego Trybunały państwa, aby rozstrzy-
gnął, czy użyte w ustawie słowo „jeden” odnosi się wyłącznie do mężczyzn 
czy do ogółu mieszkańców. Sąd orzekł, że płatniczkom podatków w wyma-
ganej wysokości, mieszkankom 15 większych miast w Galicji, przysługuje 
prawo wyborcze do rasy miejskiej i do Sejmu Krajowego. Odrębne statuty  
i ordynacje wyborcze otrzymały Kraków i Lwów. W Krakowie oddawano głos  
w ramach trzech kurii. Kobiety mogły głosować w I kurii inteligencji. Zaliczo-
no do niej urzędników, duchownych wszystkich wyznań, nauczycieli wszyst-
kich stopni nauczania, wojskowych, artystów, elitę finansową oraz zgroma-
dzenia zakonne, które otrzymały po jednym głosie. W rezultacie prawo do 

utratą przez matkę prawa do opieki nad dziećmi. Podobna procedura obowiązywała, gdy 
śmierć męża nastąpiła w momencie, gdy żona była w ciąży. W razie separacji małżonków jeśli 
stwierdzono, że ojciec był stroną niewinną, stawał się on automatycznie opiekunem głównym 
dzieci, bez względu na to, czy matka została uznana za niewinną czy winną rozpadu małżeństwa.
88 M. Gawin, dz. cyt., s. 22-23.
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głosu przyznano: urzędniczkom państwowym i samorządowym, posiadacz-
kom dyplomów wyższych uczelni, właścicielkom nieruchomości, przedsię-
biorstw oraz opłacającym podatki bezpośrednie w wymaganej wysokości. We 
Lwowie utrzymywał się podobny status cezusowy, choć bez podziału na ku-
rie. Istniejący system pozwalał kobietom spełniającym powyższe wymagania 
uzyskać czynne prawo wyborcze, z którego korzystały, głosując w wyborach 
do rady miejskiej oraz Sejmu Krajowego, ale przez pełnomocnika. Zgodnie 
z obowiązującym prawem pełnomocnikiem kobiety zamężnej był mąż, który 
mógł ją zastępować w czynnościach prawnych. Również zgromadzenia zakon-
ne głosowały przez pełnomocników. Formalny zakaz wstępowania kobiet do 
stowarzyszeń politycznych obowiązywał w Galicji aż do 1913 roku, w zaborze 
pruskim zniesiony został już 1906 roku. W Kongresówce, na terenie ziem za-
branych i w zaborze pruskim w przeciągu całego omawianego okresu kobiety 
nie miały praw politycznych. Działaczki społeczne i polityczne tamtych cza-
sów odczytywały istniejącą nierówność między płciami jako przejaw dyskry-
minacji. Kontekstem toczących się dyskusji nad statusem kobiet była sytuacja 
polityczna Polaków w XIX wieku. Przez pryzmat trzech środowisk kobiecych, 
tj. ZRKP, ZKZ oraz kobiet skupionych w OB PPS widoczne są strategie 
wobec dylematów politycznych epoki, kwestii niepodległości i praw kobiet.  
W przypadku dwóch pierwszych była to droga od działań legalnych mają-
cych na celu poprawę statusu kobiet, do działań nielegalnych skierowanym 
przeciwko zaborcom – którą najwcześniej, bo w 1905 roku podjęło grono 
socjalistek niepodległościowych.

W rozszerzaniu praw wyborczych kobiet kluczową rolę odebrały przy-
jaźń, dążenie do osiągnięcia wspólnego celu oraz ścisła współpraca. Wymiana 
korespondencji, spotkania, dyskusje, lektura tych samych książek dorowadzi-
ły do wypracowania idei i wspólnych celów, a potem do powstania instytu-
cji. Charakterystycznym jest fakt, że główne uczestniczki życia publicznego 
poznawały się w salonach dyskusyjnych, na spotkaniach towarzyskich oraz  
w redakcjach czasopism. Powstały kobiece stowarzyszenia, kawiarnie i czy-
telnie dla kobiet, świeckie i religijne organizacje charytatywne, instytucje 
edukacyjne z nielegalną akademią dla kobiet – Uniwersytetem Latającym 
jako „republiki kobiet”. O ile bowiem można w każdej epoce spotkać ko-
biety samodzielne, charyzmatyczne, wyłamujące się ze stereotypowych ról,  
to dobrowolne wspólnoty kobiet, scementowane przyjaźnią, stanowią feno-
men XIX wieku89. 

89 M. Gawin, dz. cyt., s. 24.
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Prawa wyborcze kobiet w Polsce 
 od nadania po współczesność

4.1 Uzyskanie przez Polki biernych  
i czynnych praw wyborczych

11 listopada 1918 roku Polska, po 123 latach bycia pod zaborami, odzy-
skała niepodległość. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych dat w historii 
naszego państwa, a wydarzenie to jest ukoronowaniem niestrudzonych działań 
zbrojnych i politycznych Polaków oraz międzynarodowej sytuacji politycznej. 
Rzeczpospolita stanęła w nowej rzeczywistości przed budowaniem państwo-
wości, trwałego i stabilnego aparatu władzy oraz odnowy życia społecznego  
i gospodarczego. Kwestia kobieca wybrzmiewała w tamtym czasie głośniej  
i silniej niż bywało to wcześniej, bowiem już to nie od zaborców zależało na-
danie kobietom praw wyborczych, ale od nowo tworzącego się rządu. 

W debatę o nadanie Polkom czynnego i biernego prawa wyborczego włą-
czyła się Zofia Daszyńska – Golińska, która w Terenach doświadczalnych parla-
mentarnej pracy kobiet sygnalizowała, że należałoby się pochylić nad udziałem 
kobiet w pracach parlamentarnych i zastanowić się nad tym, jaki ładunek 
dodatni do nich wnoszą. Wspominała przykłady innych państw, w których 
nadano kobietom prawa wyborcze, jak np. Finlandia, Szwecja, Norwegia 
czy niektóre stany w USA oraz drogę tamtejszych kobiet do ich uzyskania:  
W każdym z krajów europejskich otrzymywały kobiety prawa polityczne na sku-
tek usilnych starań i agitacji oraz jako nagrodę za gorący współudział w życiu 
publicznym1. Uważała, że dopuszczenie kobiet do czynnego udziału w życiu 

1 Z. Daszyńska-Golińska, Tereny doświadczalne parlamentarnej pracy kobiet, [w:] Chcemy całego 
życia. Antalogia polskich tekstów feministycznych z lat 1870 – 1939, red. A. Górnicka-Boratyńska, 
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018, s. 253.
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politycznym jest niezbędnym czynnikiem w odrodzeniu społeczeństwa, gdyż 
kobiety zwracają szczególną uwagę na opiekę nad ubogimi dziećmi, ustawo-
dawstwo robotnicze, usunięcie reglamentacji i „domów rozpusty”, uregulowa-
nie sytuacji bezdomnych, ustawodawstwo przeciwalkoholowe oraz głoszą idee 
pacyfistyczne i żądają jednakowego pojmowania pojęcia moralności przez 
obie płcie. Jej zdaniem:

W społeczeństwie polskim, które stanie przed tak mnogimi i różnorod-
nymi zdaniami, które krokami olbrzyma podążać będzie musiało, aby 
dorównać innym, nie wolno lekceważyć tych sił twórczych i nowych, 
które wniesie kobieta, bo przecież kierują się one właśnie ku podtrzy-
maniu i ochronie najcenniejszego bogactwa, tj. człowieka. Państwo 
polskie tworząc się, będzie chciało odrodzić naród z ducha – nie za-
cznie zatem od niesprawiedliwości. U progu wolnego życia powoła do 
współpracy kobietę, która w każdym z usiłowań dziejowych ku odzy-
skaniu wolności chlubną ma kartę, a podczas wojny obecnej2 najwięcej 
zniosła cierpień i niespożyte położyła zasługi3.

Wspomniana wcześniej działalność ruchów kobiecych, odrodzenie pań-
stwa polskiego oraz udział kobiet w odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
sprawiły, że same zainteresowane były coraz bardziej żądne nadania im praw 
wyborczych, ale równocześnie rosła też świadomość potrzeby udziału kobiet  
w życiu politycznym wśród mężczyzn. Świadomy był tego Józef Piłsudski, 
który cenił pracę kobiet w OB. PPS. Wychowany przez silną, zdecydowaną 
matkę, uważał, że uczestnictwo kobiet we wszelkich działaniach nielegalnych, 
skierowanych przeciwko zaborcom stanowiło część polskiej tradycji patrio-
tycznej. Obecność kobiet w konspiracji była dla niego naturalna, jednak kon-
tekst działań kobiet u progu XX wieku różnił się znacznie od realiów, w ja-
kich działały niegdyś ich babki i matki4. Ważnym z punktu widzenia nadania 
kobietom praw wyborczych był ich udział w działaniach zbrojnych podczas  
I wojny światowej. Militarna historia emancypantek podczas wojny wynikała 
w dużej mierze z samej koncepcji równouprawnienia kobiet. Demokratyza-
cja stosunków społecznych, włączanie kolejnych warstw i grup do kategorii 
obywatela łączyły się z wymogiem służby wojskowej. Powstanie milionowych 
armii z poboru przez I wojną światową było efektem demokratyzacji społecz-
nej. W 1886 roku pedagog i intelektualista Jan Władysław Dawid zastanawiał 
się, jak połączyć demokrację z prawami politycznymi, a powszechne wybory 

2 I wojny światowej.
3 Z. Daszyńska-Golińska, dz. cyt., s. 255.
4 M. Gawin, dz. cyt.,s. 224.
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z powszechnymi obowiązkami. Opowiadał się on za przyznaniem kobietom 
praw politycznych. Natomiast podkreślał, iż „uobywatelnienie” kobiet z po-
minięciem obowiązku służby wojskowej zachwiałoby zasadą równości oby-
wateli, stanowiącej bezsprzeczny filar demokracji. Ustroje demokratyczne już 
istniały, a kobiety – obywatelki się dopiero w Europie pojawiać. Nic dziwne-
go więc, że obywatelstwo kobiet ewokowało nowe pytania, przede wszystkim  
o partycypację kobiet nie tylko w prawach i przywilejach, ale również w obo-
wiązkach obywatela5. W przededniu I wojny światowej w Galicji wzbierała 
wśród młodzieży fala patriotyzmu. Presja kobiet w kierunku tworzenia za-
plecza dla legionów i służby liniowej wynikała ze splotu kilku czynników: 
postaw niepodległościowych, tradycji powstańczych, koncepcji obywatelstwa 
oraz dążenia do wybicia się do roli podmiotu historii. Hasło „czynu heroicz-
nego” wykreowanego przez Marię Konopnicką – jako zdefiniowania nowego 
typu zaangażowania politycznego kobiet - stawało się dogodnym narzędziem 
dla tych feministek, jak Maria Dulębianka, które od lat walczyły o zniesie-
nie pozornego antagonizmu między dążeniem do odzyskania niepodległości  
a równouprawnieniem kobiet. Kwestia podległości i niepodległości w warun-
kach rozbiorowej Polski zawsze przekraczała kategorie męskości i kobiecości, 
do których odwoływały się ruchy feministyczne na Zachodzie. Na horyzoncie 
bowiem pojawiał się inny problem – sprawstwa historii. Sympatie aktywne-
go grona kobiet przesuwały się w kierunku obranym już u progu XX wieku 
przez Aleksandrę Szczerbińską – walki o wolność polityczną, którą w środowi-
skach kobiecych uznano jako wstępny warunek praw obywatelskich równych 
z prawami mężczyzn. Natomiast w środowiskach kobiecych tuż przed I wojną 
światową można zaobserwować dwie strategie odnoszące się do udziału i roli 
kobiet. Pierwsza zakładała, że kobiety powinny pójść za męskim przykładem, 
czyli szkolić się do szerokiego zakresu służby wojskowej, łącznie z walką na 
froncie, zaś druga, że kobiety powinny wystąpić pod szyldem własnych or-
ganizacji i wypełniać inne, nie mniej ważne niż sama walka zbrojna, zadania. 
Obie te strategie były wynikiem dyskusji i sporów prowadzonych w różnych 
nurtach ruchu kobiecego, obie wyrastały jako oddolne inicjatywy samych ko-
biet oraz obrastały w instytucje, które na różnych etapach wojny, przenikały 
się wzajemnie i uzupełniały6.

Wspomniana wcześniej Aleksandra Szczerbińska, późniejsza żona 
Piłsudskiego, oraz Maria Turzyma-Wiśniewska wymogły na Piłsudskim 

5 Tamże, s. 245.
6 Tamże, s. 246.



104

ROZDZIAŁ 4

przyjmowanie kobiet do sekcji przy Związku Strzeleckim, który na początku 
nie chciał ich przyjmować, gdyż bał się ośmieszenia raczkujących i niepopular-
nych w szerszych kręgach organizacji. Uważał bowiem, że kobiety znakomicie 
nadają się do służby pomocniczej w wojsku, na tyłach armii, ale nie do służby 
liniowej. W chwili wybuchu I wojny światowej Piłsudski dysponował skrom-
ną armią 130 osobową grupą wyszkolonych strzelczyń. Wspólną komendę 
nad Oddziałami Żeńskimi Związku Strzeleckiego i PDS objęła w sierpniu 
1914 roku Janina Antoniewiczówna, komendantka Oddziału Strzeleckiego 
PDS we Lwowie. Natomiast reprezentantką drugiej strategii, polegającej na 
wypracowaniu własnych, kobiecych form działania, była Iza Moszczeńska, 
która w kwietniu 1913 roku zorganizowała spotkanie kilkunastu liczących się  
w owych czasach aktywnych kobiet, inicjując na nim powstanie Ligi Kobiet 
Pogotowia Wojennego, której działalność miała się stać silną dźwignią sprawy 
równouprawnienia kobiet w Polsce. Powstanie Ligi było podbudowane prze-
świadczeniem, że samodzielność działania kobiet w czasie wojny zagwarantuje 
tylko własna organizacja7.

Jesienią 1914 roku, na wniosek Piłsudskiego, odsunięto strzelczynie od 
służby liniowych. Z niechęcią odłożyły one browningi i przeszły do służby 
pomocniczej na tyłach armii. Pracowały w administracji, intendenturze, am-
bulatoriach, szwalniach, kuchniach polowych oraz szpitalach. Okazało się, że 
słowa Moszczeńskiej były prorocze; aprowizacja i wyposażenie polskiego woj-
ska wymagało ogromnego wysiłku organizacyjnego, nakładu pracy i wiedzy, 
którą nikt nie dysponował. W pierwszym roku wojny zarówno strzelczynie, 
jak i członkinie LKPW zajmowały się organizacją ekwipunku, urządzaniem 
koszar, pralni, kuchni, ambulatoriów. W Legionach panowała demokratycz-
na atmosfera, żołnierze zwracali się do siebie per „obywatelu”. W taki sam 
sposób Piłsudski nakazał tytułować pracujące dla armii kobiety. Pojawienie 
się kobiet na tyłach armii spotykało się często ze strony szeregowych żołnierzy 
z uszczypliwymi uwagami, a nawet odmową podporządkowania się zalece-
niom, których egzekwowanie powierzono kobietom. Obywatelstwo, demo-
kratyzm, solidarność i koleżeństwo były wartościami, do których odwoływali 
się twórcy Legionów. Wartości te pozwoliły na włączenie do wspólnoty legio-
nistów nowych członkiń – kobiet8.

Piłsudski od początku uważał, że pracę kobiet należy wykorzystywać dwo-
jako: na tyłach w armii i w wywiadzie. Szczerbińska, najlepiej przygotowana  

7 Tamże, s. 247-249.
8 Tamże, s. 250 -251.
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i wyszkolona, posiadająca największe doświadczenie, stanęła na czele elitar-
nego wywiadu I Brygady, w którego służbie brało udział 46 kobiet. Wywia-
dowczynie dostarczały kwaterom Polskiej Organizacji Wojskowej wiadomo-
ści o wojskach nieprzyjaciela, liczebności, uzbrojeniu, nastrojach miejscowej 
ludności. Roznosiły meldunki, rozkazy, raporty, przewoziły nielegalną bibułę 
i ładunki wybuchowe. W kwietniu 1915 roku na skutek pogłębiającego się 
konfliktu Piłsudskiego z państwami centralnymi i wstrzymania werbunku do 
Legionów, oddział wywiadowczy I Brygady został rozwiązany. Jego członkinie 
przechodziły do innych inicjatyw, jak LKPW, OLK9, służby wywiadowczej  
w Komendzie Naczelnej III. W 1917 roku wyróżnił 20 kurierek odznaką  
I Brygady, kilka lat później 17 wywiadowczyń zostało odznaczone odznaczo-
nych Krzyżem Walecznych10.

W 1914 roku tylko nieliczne kobiety zostały skierowane w charakterze 
sanitariuszek na front. Były też takie, które nie pogodziły się z zakazem służby 
liniowej i wstąpiły do armii w męskim przebraniu i pod męskimi pseudoni-
mami. Były to m.in. Kazimiera Niklewska (ps. Kazimierz Niklewski), Ludwi-
ka Daszkiewiczowa (ps. Stanisław Kepisz), czy Wanda Gertzówna (ps. Kazik 
Żuchowicz) i zwane były mianem „Grażyn”. We wszystkich przypadkach 
służba wojskowa trwała jednak krótko; odsyłano je do domów na skutek ran 
postrzałowych lub chorób11.

W latach I wojny światowej odszedł etos „matki Polki” jako figury oporu 
przed wynaradawiającym otoczeniem zaborców. Zastąpił go model walczącej 
bohaterki. Zainteresowanie Grażyną Mickiewicza, biografią Pustowójtówny, 
przywoływanie postaci Emilii Plater i Joanny d’Arc było wtedy znamienne. 
W bardzo wielu wspomnieniach wojennych powracał wątek powstania stycz-
niowego. Wywiadowczynie, żołnierki, członkinie POW miały świadomość, 
że idą śladami swoich poprzedniczek. W sztafecie pokoleń widziały istotną 
różnicę. Tym razem walczyły pod szyldami własnych organizacji kobiecych, 
szły nie do klęski, ale do zwycięstwa. Doświadczenie tysięcy kobiet walczą-
cych o niepodległość w latach w latach I wojny światowej ukształtowało etos 
odpowiedzialności za państwo i wytyczyło kierunek rozwoju ruchu kobiecego 
na kolejne dwie dekady12.

9 Ochotnicza Legia Kobiet była pierwszą regularną formacją wojskową w Polsce. Wyłoniła  
z się z Milicji Obywatelskiej Kobiet zawiązanej z pod koniec listopada 1918 roku we Lwowie. 
Jej organizatorkami były Aleksandra Zagórska i Stanisława Paleolog. Czołowymi postaciami 
OLK były Danuta Kolbuszewska, Wanda Gertz, Maria Szymańska.
10 Tamże, s. 251- 252.
11 Tamże, s. 252- 253.
12 Tamże, s. 266.
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Wielka Wojna dobiegła końca, a kobiety niewątpliwie miały swój za-
służony udział we zwycięstwie. Zakończenie walk na froncie zachodnim oraz 
podpisanie układu rozejmowego w lesie Compiègne rankiem 11 listopada 
1918 roku, stało się równocześnie datą odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Był to ogromny sukces narodu, śmiertelnie zagrożonego w swym istnieniu 
wynaradawiającą polityką zaborców. Urzeczywistnienie nadziei, za których 
spełnienie dziesiątki tysięcy Polek i Polaków oddało niemal w każdym poko-
leniu życie. Polska odradzała się do bytu państwowego w czasie burzliwych 
przemian, które gruntownie zmieniły mapę polityczną Europy, przeobraziły 
jej strukturę społeczną, polityczną, przekształciły mentalność i obyczaje. Kil-
ka lat krwawych zmagań militarnych, obalenie caratu, rewolucja (najpierw 
demokratyczna, później bolszewicka) w Rosji i rewolucje w pozostałych pań-
stwach zaborczych spowodowały zachwianie dotychczasowych struktur spo-
łecznych, istniejącego systemu wartości. Zwycięstwo Ententy, która podjęła 
hasła równości narodów, demokratyzacji stosunków społecznych i politycz-
nych, stanowiło impulsy oddziałujące na poglądy i nastroje społeczeństw13. 

Na skutek I wojny światowej na miejsce najsilniejszej organizacji ko-
biecej wysunęła się LKPW, która starała się docierać do wszystkich polskich 
instytucji i przedstawiać się jako ciało grupujące ogół patriotycznie zaanga-
żowanych kobiet, zarówno o poglądach lewicowych, jak i prawicowych oraz 
centrowych. Doświadczenie liderek LKPW z lat wojny nauczyło je, że mimo 
wysiłku i ofiarności na zapleczu frontu, kwestia praw obywatelskich dla kobiet 
w wolnym państwie polskim nie jest wcale przesądzona. Do zwolenników 
prawa powszechnego głosowania bez różnicy płci należeli socjaliści. Ignacy 
Daszyński, przywódca socjalistycznej PPSD, wziąwszy udział w wiecu kobiet 
w Krakowie w 1911 roku, zapewnił, że uczyni wszystko, aby kobietom zostały 
nadane prawa wyborcze. Swoje poparcie dla równouprawnienia, w tym nada-
nia praw wyborczych kobietom, od 1905 roku deklarował przyszły Naczelnik 
Państwa. Postawa Daszyńskiego i Piłsudskiego wobec równouprawnienia mia-
ły jednak wyraźnie inną motywację. Daszyński opowiadał się jako socjalista, 
dla którego głosowanie powszechne bez udziału kobiet z definicji było antyde-
mokratyczne. Piłsudski natomiast rozpatrywał kwestię obywatelskości kobiet 
z punktu widzenia ich zasług i działań zmierzających do restauracji państwa. 
Doceniał również mniej aktywne kobiety, które wychowywały swoje dzieci  
w polskim kodzie kulturowym. Daszyński uważał, że dopuszczenie kobiet do 

13 A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791 – 1997, Oficyna Wydawnicza 
RYTM, Warszawa 2001, s. 152.



107

PRAWA WYBORCZE KOBIET W POLSCE OD NADANIA PO WSPÓŁCZESNOŚĆ

wszelkich prac na polu działalności politycznej przyniesie społeczną zmianę, 
której skutki były trudne do przewidzenia. Ideę głosowania powszechnego,  
w którym uczestniczyłyby również kobiety, konsekwentnie popierał, ale jed-
nocześnie nie krył obaw z tym związanych:

Nie umiem nawet wyobrazić tego, co będzie z życiem ludzkości, jeże-
li – połowa jej – kobiety wejdą naprawdę w to życie z wolą świadomą,  
z siłą odpowiadającą nie tylko swej liczbie, lecz i walorom kobiecym, 
silniejszym pod pewnym względem od męskich. Dzisiejsze doświad-
czenia niczego nam jeszcze powiedzieć nie mogą, bo dotychczas kobie-
ty odgrywają – pomimo swych praw – niezwykle skromną rolę w życiu 
gminy czy państwa. Jest to jeszcze śpiące wojskom które nie wyszło do 
walki. Co będzie gdy połowa ludzkości się zbudzi i znacznie działać, 
tego nikt przewidzieć nie może14. 

Pewną oporność wobec postulatu równouprawnienia kobiet zachowali 
krakowscy konserwatyści, na czele z prezydentem Krakowa , Juliuszem Leo. 
Wydawało się, że demokratyzacja  dopuszczenie do urn wyborczych wszyst-
kich mężczyzn, z pominięciem kobiet  wyznaczało konserwatystom sposób 
myślenia o reformie prawa wyborczego na kolejne lata. Potwierdziły to pro-
jekty ustawodawcze wychodzące w latach I wojny światowej od Tymczasowej 
Rady Stanu i Rady Regencyjnej. Działaczki z Królestwa Polskiego i Galicji 
starały się wpłynąć na obrót spraw. Liga Kobiet Naczelny Komitet Narodo-
wy prowadził intensywną akcję agitacyjną na rzecz równouprawnienia kobiet. 
Liga Kobiet uznawała konieczność nadania kobietom praw politycznych.  
W 1911 roku w Galicji przeprowadzono akcję zbierania podpisów pod pety-
cją nadania kobietom powyżej 24. roku życia biernego i czynnego prawa wy-
borczego. Petycja adresowana była do Koła Polskiego w parlamencie. Projekt 
Tymczasowej Rady Stanu z 1917 roku zakładał, że przyszła Rzeczpospolita 
będzie monarchią konstytucyjną z dwuizbowym parlamentem i czteroprzy-
miotnikowym prawem wyborczym: wybory miały być tajne, bezpośrednie, 
równe i proporcjonalne. Pierwszy projekt Rady Regencyjnej z czerwca 1918 
roku nie różnił się od zasad przyjętych przez Tymczasową Radę Stanu. Dru-
gi, który powstał w Gabinecie Cywilnym Rady Regencyjnej przy współpra-
cy z Biurem Pracy Społecznej, modyfikował prawo wyborcze w taki sposób,  
w jaki zostali wybrani do parlamentu Rzeszy i Austrii ostatni polscy posłowie. 
Oznaczało to wprowadzenie prawa powszechnego bez udziału kobiet. Głośne 
odejście Moszczeńskiej z LKPW, która popadła w konflikt z Piłsudskim, było 

14 I. Daszyński, Pamiętniki, t. 2, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1957, s. 84.
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nie bez znaczenia dla środowiska feministycznego i nierozstrzygniętej jeszcze 
wówczas kwestii nadania kobietom praw wyborczych. W Lidze nie brakowa-
ło zwolenniczek uzyskania przez kobiety praw politycznych, ale warunkiem 
posiadania konkretnych wpływów politycznych było uzyskanie przychylno-
ści znaczących polityków. Gwarancją taką stała się Zofia Moraczewska, żona 
Jędrzeja Moraczewskiego  znaczącego działacza socjalistycznego, która nawo-
ływała do wspierania Legionów i włączenia się w działania na rzecz odzyska-
nia przez Polaków niepodległości. Działaczki Ligii przyjęły zatem dwie drogi 
działania: mobilizowanie ogółu środowisk kobiecych z prawicy i lewicy pod 
hasłem solidarnego poparcia dla praw wyborczych kobiet oraz nawiązywa-
nie kontaktów z istniejącymi przedstawicielstwami rządów reprezentującymi 
interesy Polaków: NKW, Radą Regencyjną, Tymczasową Radą Stanu, wła-
dzami Warszawy. Pomimo przeprowadzonych działań agitacyjnych niewiele 
udało się uzyskać: przy Biurze Pracy Społecznej Tymczasowej Rady Stanu po-
wołano do instytucję doradczą – Komisję Spraw Kobiet, w której skład weszły 
przedstawicielki co ważniejszych stowarzyszeń kobiecych. Komisja ta podjęła 
uchwałę, że ordynacja wyborcza do polskiego sejmu powinna zapewnić kobie-
tom bierne i czynne prawo wyborcze15. W we wrześniu 1917 roku w Warsza-
wie oraz 3 listopada w 1918 roku w Krakowie odbyły się kolejne wiece kobiet 
dotyczące debaty nad nadaniem Polkom praw wyborczych. 15 listopada 1918 
roku Maria Chmieleńska oraz Justyna Budzińska-Tylicka, jako reprezentant-
ki wyłonionego na zjeździe Centralnego Komitetu Równouprawnia Kobiet, 
udały się na rozmowę z Tymczasowym Naczelnikiem Państwa i wręczyły mu 
deklarację z żądaniem równouprawnienia kobiet w niepodległej Polsce16.

Józef Piłsudski jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, mając u boku za-
ciętą feministkę i modelowy wręcz przykład emancypantki – Szczerbińską, 
dekretem przyznał Polkom prawa wyborcze 28 listopada 1918 roku, po tym 
jak kobiety w noc listopadową parasolkami dobijały się do jego mokotowskiej 
willi. To właśnie w ten oto sposób parasolka stała się charakterystycznym atry-
butem polskich sufrażystek. 

28 listopada 1918 roku wydano Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu 
Ustawodawczego, którego art. 1 i 7 stanowiły że:

art. 1 Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci 
(podkreślenie J.L), który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat 
– uzyskanie czynnego prawa wyborczego;

15 M. Gawin, dz. cyt., s. 267 -271.
16 Tamże, s. 283.
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art. 7 Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) (podkreśle-
nie J.L.) posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca 
zamieszkania jak również wojskowi17 – uzyskanie biernego prawa 
wyborczego.

Ustrój państwa według owej ordynacji miał określać jednoizbowy par-
lament – konstytuanta. Odpowiadało to demokratycznym nastrojom epoki, 
jak i tradycji wywodzącej się z czasów Rewolucji Francuskiej. Ordynacja opie-
rała się na demokratycznych zasadach tzw. pięcioprzymiotnikowego prawa 
wyborczego. Szeroko zakreślała czynne prawo wyborcze: wprowadziła niski 
cenzus wieku (21 lat), prawo głosu dla kobiet  (w tym czasie ustawodawstwo 
wielu krajów kapitalistycznych tego prawa kobietom jeszcze nie przyznało). 
Natomiast zgodnie z zasadą nowoczesnego konstytucjonalizmu  „armia jest 
wielką niemową”  nie uzyskali prawa wybierania wojskowi w czynnej służbie18. 

Bierne prawo wyborcze miało równie szeroki zakres. Przysługiwało 
wszystkim mającym czynne prawo wyborcze oraz wojskowym. Zasady prawa 
wyborczego: powszechność, równość, tajność, bezpośredniość, proporcjonal-
ność stanowić miały gwarancję, że skład sejmu będzie odzwierciedlać nastroje 
społeczeństwa i układ sił politycznych19.

Kiedy rząd Moraczewskiego, najściślej współpracujący z Piłsudskim, 
nadał kobietom prawa polityczne, Szczerbińska w pierwszej kolejności usto-
sunkowała się do kwestii ujednolicenia statusu normatywnego obu płci na 
ziemiach odrodzonej Rzeczypospolitej: 

Piłsudski zgadzając się z tym, że w wolnej Polsce kobiety winny mieć 
prawa równe z mężczyznami, utrzymywał, że nie będą one umiały 
wykorzystać swych praw rozsądnie, gdyż mentalność kobiet z natury 
jest konserwatywna i łatwo jest na nie wpływać. Ja, zacięta feministka, 
ogromnie się na to oburzałam. W rezultacie rozmowa przeradzała się 
w gorącą dysputę20

Wspominała również, iż:

Uznano, że kobiety, które wykazały tyle zmysłu państwowego i ofiar-
ności udziałem w Legionach, jako kurierki i członkinie POW oraz pra-
cując dla wojska w organizacjach pomocy, mają prawo do zasiadania  

17 Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1918, nr 18, poz. 46, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU19180180046/O/D19180046.pdf, (dostęp 8.05.2020).
18 A. Ajnenkiel, dz. cyt., s. 156.
19 Tamże, s. 156.
20 A. Piłsudska, Wspomnienia, Wydawnictwo LTW, Warszawa 1989, s. 87.
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w parlamencie. Nikt, o ile mnie pamięć nie myli nie protestował wtedy 
przeciwko tym dekretom21.

W innym miejscu stwierdzała, że: Piłsudski podkreślał nieraz, że nadał 
prawa polityczne kobietom nie dlatego, że się o nie dopominały, lecz dlatego, że 
zdobyły sobie te prawa przez czynny udział w walkach o niepodległość 22.

W tym samym numerze Dziennika Praw pod pozycją 48 widniał De-
kret o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego, któ-
ry nadawał kobietom uprawnienia w sferze polityki określanej dziś mianem 
jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł 12 tegoż Dekretu stanowił, że: 
Prawo udziału w Zgromadzeniach Gminnych przyznane zostaję odtąd wszystkim, 
zarówno mężczyznom jak i kobietom o ile mają przynależność państwową polską 
i 21 lat skończonych oraz od sześciu miesięcy zamieszkują w gminie23.

Wprowadzenie równouprawnienia politycznego kobiet i mężczyzn prze-
szło – jak twierdziła Szczerbińska – spokojnie, bez głosów przeciwnych. Decy-
zja w tej sprawie została podjęta de facto przez Piłsudskiego w trybie dekretu, 
omijała w taki sposób zatem procedurę demokratyczną, nie była przegłoso-
wana w Sejmie, ani nie była wynikiem powszechnego głosowania. Dekrety  
z 1918 roku wyrażały wolę Naczelnika. W latach międzywojennych po-
wiedział on do zgromadzonych kobiet: Byłem w tym państwie polskim, który  
z piórem w ręku z uśmiechem na ustach podpisał wasze prawa, prawa kobiet, 
równające je w swoich prawach z mężczyznami24. Nadanie kobietom praw 
wyborczych w państwach europejskich było nierzadko elementem gry poli-
tycznej. Piłsudski przed wyborami mającymi się odbyć w 1919 roku nie był 
pewien, po której stronie staną opowiedzą się wyborcy i jak rozłożą się ich 
głosy. Wyjście poza logikę interesu własnej partii oraz uznanie zasług kobiet, 
zakończyło długi okres walki o własne państwo i równe z mężczyznami prawa 
obywatelskie25. Równouprawnienie w dziedzinie praw wyborczych zostało po-
twierdzone w konstytucji z 17 marca 1921 roku, tzw. konstytucji marcowej: 

art. 12 Prawo wybierania ma każdy obywatel polski bez różnicy płci, 
który w dniu ogłoszenia wyborów ukończył lat 21, używa w pełni 
praw cywilnych i zamieszkuje w okręgu wyborczym przynajmniej 

21 Tamże, s. 176.
22 M. Gawin, dz. cyt., s. 264.
23 Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1918, nr 18, poz 48, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU19180180048/O/D19180048.pdf, (dostęp 9.05.2020).
24 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 8, oprac. K. Świtalski, Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony 
Badaniu Najnowszej Historii Polski, Warszawa 1937, s. 165.
25 M. Gawin, dz. cyt., s. 286.
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od przedednia ogłoszenia wyborów w Dzienniku Ustaw. Wojskowi  
w służbie czynnej nie mają prawa głosowania.
art. 13 Prawo wybieralności ma każdy obywatel, mający prawo wybie-
rania do Sejmu, nie wyjmując wojskowych w służbie czynnej, niezależ-
nie od miejsca zamieszkania, o ile ukończył lat 25.
art. 14 Nie mogą korzystać z prawa wyborczego obywatele, skazani 
za przestępstwa, które określi ordynacja wyborcza, jako pociągająca za 
sobą czasową lub stałą utratę prawa wybierania, wybieralności, a także 
piastowania mandatu poselskiego26

Swoisty fenomen stanowiło, iż w listopadzie 1918 roku po raz pierwszy 
w Polsce kobieta – Irena Kosmowska – piastowała stanowisko ministerialne 
(jako wiceminister pracy i opieki społecznej), co prawda krótko, bo w Tym-
czasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego, któ-
rego dymisja nastąpiła 4 dni po powołaniu (11 listopada 1918 roku na ręce 
Józefa Piłsudskiego)27.

4.2 Polska międzywojenna (1918 -1939)

Badacze feminizmu postrzegają okres międzywojnia w kategoriach kry-
zysu feminizmu. Uzasadniano to tym, iż najważniejsze cele ruchu kobiece-
go zostały osiągnięte, bowiem kobietom nadano prawa wyborcze, względnie 
równy był ich status z mężczyznami w prawie cywilnym, mogły podejmo-
wać również zawody dotychczas postrzegane jako zmaskulinizowane. Warto 
wspomnieć, iż ustawodawstwo dyskryminujące kobiety utrzymało się tylko 
na Śląsku. Kobiety zamężne nie mogły wykonywać tam zawodu nauczyciela, 
a stanowiska funkcjonariuszek publicznych obejmowały tylko za zezwoleniem 
Śląskiej Rady Wojewódzkiej. Nauczycielki i funkcjonariuszki traciły posady  
w chwili zamążpójścia. Przepisy te stały w sprzeczności z konstytucją marcową, 
powodowały krytykę organizacji kobiecych. Ustawodawstwo śląskie wynikało 
z odrębności dzielnicy (gwarantowanej autonomią) i silnej tradycji systemu 
prawa niemieckiego, które stawało w opozycji do ustawodawstwa reszty pań-
stwa polskiego28.

26 Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw 
poz. 267, nr 44, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19210440267, 
(dostęp 11.05.2020).
27 M. Niewiadomska-Cudak, Reprezentatywność i aktywność kobiet w polskim parlamencie  
w latach 1919 -1939, Studia wyborcze 2013, t. 15.
28 A. Żarnowska, A. Szwarc, Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918 -1939, Wydaw-
nictwo Sejmowe, Warszawa 1996, s. 5-14.
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Ruch kobiecy w II Rzeczpospolitej był różnorodny pod względem 
programów, metod działania i zaplecza społecznego. Napotykał trudności, 
większe przed 1918 rokiem, mniejsze po uzyskaniu niepodległości. Stąd też 
uczestniczki pokolenia II Rzeczpospolitej miały łatwiejszy dostęp do oświaty; 
podjęcie pracy zawodowej dało możliwości lepszej pozycji społecznej. Mia-
ły szanse na udział w organizacjach młodzieżowych – w harcerstwie oraz  
w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Utrzymywały się jednak różnice 
pokoleniowe, środowiskowe i regionalne. Stare i nowe formy życia społeczne-
go wzajemnie przeplatały się. Przemiany zachodziły też w postrzeganiu udzia-
łu kobiet w życiu publicznym – politycznym (posłanki i senatorki), literackim, 
naukowym, zawodowym (nowe zawody, np. sportsmenki, urzędniczki, pla-
styczki). Rosły dążenia kobiet do zwiększenia swych „ról społecznych”, widać 
przemiany wpływu kultury i obyczajów na aspiracje kobiet do odgrywania do 
równorzędnych z mężczyznami ról. Obyczajowość również ułatwiała eman-
cypację. Przemiany pokoleniowe wpływały na wybór karier. Nadal z dużym 
oporem przyjmowano udział kobiet w sferach życia politycznego oraz pracę 
zawodową tzw. „elit kobiecych”. Przejawu wpływu przemian pokoleniowych 
upatrywano się w tym, że uczestniczki pokolenia Polski niepodległej nadal 
brały udział w pracach samopomocowych, charytatywnych i oświatowych. 
Zaczęły rozwijać się związki i stowarzyszenia społeczne w wyższych grupach 
społecznych i w miastach29.

W II Rzeczypospolitej funkcjonowało ponad 40 organizacji kobiecych, 
co związane było m.in. z rozwojem prasy kobiecej. Ruch kobiecy obrał dla 
siebie konkretne cele działania, formułując je na dwóch płaszczyznach. Pierw-
sza płaszczyzna dotyczyła zagadnień społecznych i narodowo-religijnych, dru-
ga płaszczyzna zaś odnosiła się do spraw stricte kobiecych. Do zasadniczych 
nurtów organizacji możemy zaliczyć: ruch feministyczny, obóz socjalistyczny, 
obóz sanacyjny oraz obóz katolicko-narodowy.

Nurt feministyczny lat międzywojnia charakteryzował się dużą niezależ-
nością. Należała do niego nieliczna grupa kobiet, najczęściej z wyższym wy-
kształceniem. Jedną z ważniejszych organizacji było Polskie Stowarzyszenie 
Kobiet z Wyższym Wykształceniem założone w roku 1926, którego głównym 
była ochrona interesów kobiet, które posiadały wyższe wykształcenie. Poza 
tym, organizacja ta broniła praw kobiet na rynku pracy i zmierzała do zrów-
nania płac kobiet i mężczyzn. Grupa ta była związana z czasopismem Kobieta 

29 R. Wapiński, Kobiety i życie publiczne w Polsce niepodległej. Przemiany pokoleniowe, [w:] Kobie-
ta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918 – 1939, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa 1996, s. 31.
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Współczesna. Drugim zgrupowaniem, powstałym w 1919 roku, był Klub Po-
lityczny Kobiet Postępowych, którego podstawowym zadaniem było utwier-
dzanie kobiet w przekonaniu, że nadane im prawa były koniecznością i należy 
je sukcesywnie poszerzać. Próbowano zainteresować sprawami publicznymi 
i polityką kobiety z rodzin inteligenckich. Zajmowano się też ochroną praw 
matki i dziecka oraz angażowano w ustawę o handlu kobietami. Trzecim ugru-
powaniem feministycznym omawianego okresu było Towarzystwo Zawodo-
wego Kształcenia Kobiet. Poza tym istniały takie zgromadzenia, jak Związek 
Kobiet z Prawniczym Wykształceniem czy Zrzeszenie Lekarek Polskich. 

Obóz socjalistyczny zyskał rozgłos dzięki I Zjazdowi Kobiecemu Polskiej 
Partii Socjalistycznej, który miał miejsce w 1918 roku. W połowie lat 20. XX 
wieku zaczął działać Wydział Kobiecy Polskiej Partii Socjalistycznej, który 
łączył dwa nurty: socjalizm oraz feminizm. Nadrzędnym jego celem było roz-
powszechnianie idei feminizmu. 

Z obozem sanacyjnym z kolei współpracował Związek Pracy Obywa-
telskiej Kobiet, do którego celów należało rozpowszechnianie zasad równo-
uprawnienia oraz zwiększenie aktywności kobiet w życiu publicznym. 

Obóz katolicko-narodowy różnił się natomiast od pozostałych. Działal-
ność publiczna kobiet polegała w szczególności na przynależności organizacji 
kościelnych. Kobieta bowiem miała łączyć harmonię i ład. Obóz ten nie po-
tępiał emancypantek, lecz uważał, że kobiety nie powinny zajmować się zbyt 
radykalnymi kwestiami społeczno-politycznymi. Popierano model kobiety 
poświęcającej się rodzinie i wychowującej dzieci w wierze katolickiej. Mimo 
tego tradycyjnego myślenia istniała dość duża organizacja, która broniła praw 
kobiet, a mianowicie Narodowa Organizacja Kobiet. Jej przedstawicielki były 
związane z Narodową Demokracją. Do jej głównych celów należała działal-
ność charytatywna i edukacyjna oraz rozszerzanie i pielęgnowanie kultury 
oraz tradycji polskiej. Uważano, że kobiety mają prawo uczestniczyć w życiu 
publicznym, ale nie w zakresie dążenia do uzyskania władzy politycznej, gdyż 
zagrażałoby to tradycyjnemu modelowi rodziny. Drugim istotnym zrzesze-
niem działającym w obrębie omawianego obozu był Katolicki Związek Ko-
biet w Poznaniu, którego najbardziej doniosłym postulatem było szerzenie 
idei życia opartego na moralnych zasadach, co miało wpływać na prawidłowe 
funkcjonowanie kobiety zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym30. 

W okresie międzywojennym podejmowano próby zjednoczenia 
wszystkich organizacji kobiecych pod wspólnym hasłem, ale okazało się to 

30 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnienie..., s. 150-151.
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niemożliwe z powodu różnic w podejściu do zbyt wielu kwestii. Jednak nie 
zmienia to faktu, że organizacji kobiecych było dość dużo i działały one na te-
renie całego kraju, dając podstawy dla tych kobiet, które poczuły, że ich celem 
jest zaangażowanie się w życie publiczne. W okresie międzywojennym z całą 
pewnością nastąpiły duże zmiany w życiu kobiet, co wynikało z wielu kwestii 
politycznych, społecznych i gospodarczych. Emancypacja polegała zwłaszcza 
na tym, żeby uświadomić kobietom, by zaczęły dostrzegać swą wartość, posta-
wę osobistą i narodową oraz uczyniły z tego atut pozwalający im na realizację 
celów i ambicji w każdej sferze życia31. 

Ruch feministyczny przyniósł zmiany w przepisach prawnych dotyczą-
cych oświaty, nauki, pracy zawodowej; zmiany w prawie małżeńskim i ro-
dzinnym oraz w prawie publicznym Odrodzona w 1918 roku Polska utrzy-
mała systemy prawne: niemiecki, austriacki, rosyjski, francuski, polski (Kodeks  
Cywilny Królestwa Polskiego). Mimo zbieżnych rozwiązań prawnych, owe różni-
ce dotyczyły wielu szczegółowych kwestii. Kobiety były pozbawione praw pu-
blicznych; niejednolite było prawo pracy (szczególnie ustawodawstwo ochron-
ne); różnice w traktowaniu kobiet – matek dzieci ślubnych i nieślubnych;  
w prawie małżeńskim (osobowym i majątkowym); w sprawowaniu opieki nad 
dziećmi; w prowadzeniu działalności gospodarczej. Trzeba więc było tworzyć 
akty normatywne regulujące na nowo określone dziedziny życia prywatnego  
i publicznego na zasadzie równouprawnienia.

II Rzeczypospolita dała kobietom prawo do zajmowania stanowisk pu-
blicznych na równi z mężczyznami. W praktyce zajmowały niższe stanowiska 
w służbie cywilnej, co wiązało się z niższym uposażeniem. W sądownictwie, 
dopiero od wejścia w życie konstytucji z 17 marca.1921 r., kobiety były przyj-
mowane na aplikacje sędziowskie lub prokuratorskie, ale nie mianowano ich 
na stanowiska. Pierwszą kobietą mianowaną sędzią w 1929 r. była Wanda 
Grabińska. W 1937 r. na stanowiskach sędziowskich pracowało 7 kobiet. 
Tylko 1 kobieta była prokuratorem. Kobiety wykonywały zawód adwokata, 
notariusza, ławnika w sądach pracy. W szkolnictwie w 1936 r. pracowało 
50% kobiet w szkołach powszechnych, 38% w szkolnictwie średnim ogól-
nokształcącym, 40% w szkołach zawodowych i 10% w szkołach wyższych. 
W 1937 r. 45% kobiet kończyło gimnazja ogólnokształcące, 35% seminaria 
nauczycielskie, 50% ogółu kończących szkoły i kursy zawodowe, 27% kobiet 
wśród tych, którzy uzyskali dyplomy szkół wyższych32.

31 Tamże, s. 152.
32 M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta i świat polityki 
w niepodległej Polsce 1918 – 1939, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 1996, s.37.
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II Rzeczypospolita zapoczątkowała przemiany zmierzające do równo-
uprawnienia kobiet. Ich kierunek wytyczały normy konstytucyjne. W niepod-
ległym państwie niemal od początku rozpoczęto przygotowania do wyborów 
parlamentarnych. Toteż Związek Polskich Stowarzyszeń Kobiecych już od 
16 listopada 1918 roku, w swoim biurze informacyjnym, przyjmował zgło-
szenia chętnych do współdziałania w akcji wyborczej. Z inicjatywy Związku 
Stowarzyszeń Kobiecych 27 listopada 1918 roku podjęto pierwsze działania 
dotyczące kampanii wyborczej. Ugrupowania polityczne i bloki wyborcze 
zjednywały sobie elektorat kobiecy wystosowując odezwy o lepszej woli i od-
woływała się do poczucia ich odpowiedzialności za losy kraju. Ukonstytu-
owała się Narodowa Liga Kobiet i Komitet Wyborczy Kobiet Postępowych. 
Deklaracja tegoż Komitetu uznawała poglądy radykalno-lewicowe. Za pod-
stawę demokratycznego uznawała „Republikę Ludowa”, i Sejm jednoizbowy. 
Postulowała o upaństwowienie zakładów i reformę agrarną. Formułowała 
podstawy praw obywatelskich i postulaty kobiece33.

Równolegle do Komitetu Wyborczego Kobiet Postępowych, niepod-
ległościowe środowisko warszawskie utworzyło lokalny Pierwszy Klub Wy-
borczy Kobiet Polskich. Potem ukonstytuował się Lewicowy Blok Wyborczy 
Akademiczek, który dążył, by w pierwszym sejmie ustawodawczym zasiedli 
przedstawiciele liberalnej myśli polskiej. Bloki oraz ugrupowania wystawiały 
kandydatki. Z ramienia Narodowej Organizacji Wyborczej Kobiet Polskich 
kandydowała Gabriela Balicka  nauczycielka. Z ramienia Komitetu Republi-
kańskiego – J. Budzińska-Tylicka  przewodnicząca CK Politycznego Rów-
nouprawnienia Kobiet Polskich. Oprócz wyborów do Sejmu Ustawodaw-
czego odbyły się 22 maja 1927 wybory do Rady Miejskiej Warszawy. Wraz  
z wyborami do parlamentu i do rad miejskich równouprawnienie politycz-
ne kobiet w Polsce stało się faktem dokonanym. Kolejne wybory do Sejmu  
i Senatu odbyły się 5 listopada 1922 r., następnie w 1928 roku. Aktywność 
organizacji kobiecych była znacznie niższa. To samo działo się w wyborach 
do Rady Miejskiej. Ordynacja wyborcza do samorządu miejskiego opierała 
się na dwóch dekretach z 18 grudnia 1918 r dla dawnego Królestwa Kon-
gresowego i z 14 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Kraków i Lwów). 
Czynne prawo wyborcze mieli obywatele 21 – letni obu płci, z polską przyna-
leżnością państwową i mieszkali w mieście od 6 miesięcy. Bierne prawo miały 
osoby 25- letnie, umiejące czytać i pisać po polsku. Od 1933 r. wybory do rad 

33 M. Śliwa, Kobiety w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta i świat polityki  
w niepodległej Polsce 1918 – 1939, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 1996, s. 54.
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miejskich przeprowadzono na podstawie ustawy z 23 marca 1933 r. Zmiany 
polegały na podniesieniu wieku do 24 lat w czynnym prawie, zaś w biernym do 
30 lat34. Poniżej wskazano pokrótce, jak przedstawiała się aktywność politycz-
na kobiet w samorządzie miejskim II Rzeczypospolitej w latach 1919-1939. 
Wybory uwzględniały: cechy demograficzne: wiek, wyznanie, narodowość, 
miejsce zamieszkania, wykształcenie, przynależność do grupy zawodowej  
w okresie pracy w samorządzie; pozycję w życiu społeczno-politycznym: 
przynależność do partii politycznej, funkcje pełnione w partii lub organiza-
cjach społecznych, oświatowych i kulturalnych; funkcje pełnione w instytu-
cjach samorządowych: przed 1919 r lub w innym mieście; funkcje pełnione  
w danej kadencji rady: w komisjach i delegacjach powoływanych przez radę  
i poza radą; wielokrotność kandydowania i wyboru do rady. Listy kandydatów 
wystawiały partie. Udział kobiet wśród kandydujących nie przekraczał 10%.  
A po 1933 roku przy zmienionej ordynacji wyborczej – jeszcze niższy. Kandy-
dowały kobiety różnych zawodów – od robotnic po urzędniczki, nauczycielki 
i kobiety wykonujące wolne zawody. Brak było przedstawicielek zawodów 
rzemieślniczych i handlowych. Odsetek wybranych kobiet wahał się od 0 do 
50%. Przedstawicielek wolnych zawodów było najwięcej, najmniej robotnic. 
Opcję lewicową w Warszawie stanowiło 46% kobiet (Bund i PPS), prawico-
wą 54% (Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej, Gospo-
darczy Komitet Obrony Polskości Warszawy, Centralny Komitet Wyborczy 
Syjonistyczny, Żydowski Blok Narodowy). W innych miastach: Radom 50% 
socjalistki; Łódź – 68% PPS itd. Kadencje rad też trwały różnie w różnych 
miastach (od kilku miesięcy po 4 lata). Często kandydatki w radach były wy-
bierane na następne kadencje. I tak: w latach 1919 -1927 pracowały w radzie 
prawie 14 lat; wybrane w latach 1927 -  1938  8 lat. W Warszawie 6 kobiet 
radnych pełniło swą funkcję przez dwie kadencje. W Łodzi 4 kobiety przez 
dwie kadencje. Ogólnie w okresie międzywojennym kobiet radnych i zastęp-
czyń było w poszczególnych miastach: Warszawa - 24; Łódź - 34; Kraków -  64; 
Płock  - 3; Radom  - 65. Żadna z wyżej wymienionych liczebnie kobiet nie peł-
niła funkcji prezydenta ani wiceprezydenta. Spotykamy natomiast przykłady 
kobiet ławników: w Kraków 1 Róża Lubieńska; w Radomiu 3: Maria Fundlej, 
Ksawera Mulier, Maria Kelles-Krauz Aktywność kobiet na forum samorzą-
du miejskiego nie była jednakowa: działały od jednej do wielu komisji bądź 
uchylały się od tej pracy. Bywały również przypadki rezygnacji z mandatu. 

34 L. Hass, Aktywność wyborcza kobiet w pierwszym dziesięcioleciu Drugiej Rzeczypospolitej, 
[w:] Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918 – 1939, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, s. 75.
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Kobiety radne obowiązywała dyscyplina partyjna i zazwyczaj ich pozycja była 
trudniejsza niż mężczyzn35.

Szerszy udział kobiet w politycznym ruchu ludowym ujawnił się w la-
tach 30. II Rzeczypospolitej. U zaraniu niepodległego państwa degradacja 
polityczna wiejskich kobiet wynikała z braku możliwości awansu społecznego  
i emancypacji oświatowej. Konserwatyzm, dewocja, klerykalizm i duży anal-
fabetyzm tego środowiska także hamowały rozwój cywilizacyjny odradzającej 
się Polski. Ani PSL  „Wyzwolenie” czy PSL  „Piast”, PSL  „Lewica” nie robiły 
nic, aby wciągnąć kobiety wiejskie do politycznej działalności. Świadectwem 
tej ignorancji okazały się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Na 109 posłów 
ludowych były tylko dwie działaczki ludowe -  J. Dziubińska i I. Kosmowska, 
oddaje obraz niskiego stanu świadomości politycznej wsi36. Niewiele kobiet 
w latach 20. było w samych naczelnych partiach ludowych. W Radzie Na-
czelnej PSL - „Wyzwolenie” w latach 1919 – 1928 były tylko 3 działacz-
ki ludowe: Kosmowska, Radlińska i Dziubińska. Dopiero w 1929 r. doszły 
jeszcze dwie: A. Mazurkówna i A. Karnicka i jako zastępca członków Rady 
Ambramczykówna. Wybory parlamentarne w 1922 roku również świadczą  
o bierności ludowców: tylko 1 mandat do Sejmu (Kosmowska z Lublina)  
i do Senatu (Karnicka z Wilna). W wyborach 1928 roku: PSL  „Piast” zdobyło 
21 mandatów, PSL  „Wyzwolenie” zdobyło 40 mandatów do Sejmu, wprowa-
dziło do Sejmu 2 posłanki (Kosmowska, Karnicka). W 1930 roku mandat do 
Sejmu zdobyła tylko M. Szpringerowa. Trochę się zmieniło, gdy 15 marca 
1931 roku została wyłoniona Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego, bo w jej 
skład weszły 4 ludowe działaczki – Kosmowska, Karnicka, Michałkiewiczowa 
i Wierzbowska. Udział kobiet w Stronnictwie wzmógł się dzięki członkiniom 
Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej, Związku Młodzieży Wiejskiej 
RP „Wici”, wychowanek Uniwersytetów Ludowych w Szycach i w Gaci Prze-
worskiej. Roli aktywizacji kobiet wiejskich podjęły się czasopisma: tygodnik 

„Wici”, „Chłopskie Życie Gospodarcze” (w dziale „Dla Kobiet”), „Społem”, 
tygodnik „Piast” (w dodatku pt. „Głos Kobiety”, „Zielony Sztandar” (w dzia-
le „Życie Kobiet”).Aktywistki pomagały w chłopskim strajku w Małopolsce 
(1937 r.). Ta rosnąca aktywność znalazła wyraz uznania na Kongresie SL  
w Krakowie (27-28 luty 1938 r.). Napisano bowiem:

35 Tamże, s. 81- 99.
36 A. Kołodziejczyk, Kobiety w politycznym ruchu ludowym w latach 1918 1939, [w:] Kobieta  
i świat polityki w niepodległej Polsce 1918 – 1939, red. A. Żarnowska i A. Szwarc,Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa 1996, s 139.
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Kongres Stronnictwa Ludowego wita z zadowoleniem żywiołowe wstę-
powanie kobiet pod zielone sztandary Stronnictwa Ludowego i stwier-
dza, że czynny udział kobiet w ruchu ludowym zadecyduje o szybszym 
zwycięstwie idei chłopskiej37 

Przywódcy ludowi w końcu zrozumieli, że masowy udział kobiet w ruchu 
ludowym to nie tylko „liczebność”, ale „potęga” moralna i ideowa. Moralna,  bo 
oddziałuje na młode pokolenie wsi; ideowa – wciela w życie równouprawnienie 
polityczne kobiet. Lata wojny i okupacji były rzetelną ocenę roli kobiet w poli-
tyce (Ludowy Związek Kobiet; współtworzenie Batalionów Chłopskich; działa-
nie w Armii Krajowej i podziemnych organizacjach ze Stronnictwem Ludowym 

„Roch” i innymi. Zrozumieli też przywódcy Narodowej Demokracji, że ruch 
politycznych kobiet służy Polsce. Działalność Komitetów Narodowych Kobiet 
Polskich, ich odezwy, wiece sprawiły, że główny organ prasowy „Gazeta War-
szawska” agitowała za biernym prawem wyborczym kobiet. Zaproponowano 
Gabrieli Balickiej, Zofii Iwaszkiewiczównej, Annie Bieńkowskiej i Marii Przed-
pelskiej kandydowanie do Sejmu Ustawodawczego z listy Centralnego Naro-
dowego Komitetu Wyborczego (weszły 3). Po głosowaniu kobieca organizacja 
wyborcza przekształciła się w Narodową Organizację Kobiet (NOK) – organi-
zację polityczno – społeczną pragnącej całkowitej niezależności, z rolą wybitnie 
wychowawczą. Działaczki NOK za swoje zasługi uważały: skuteczność zabie-
gów agitacyjnych w wyborach do Sejmu, Senatu i rad miejskich; w przygotowa-
niach do plebiscytu na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku; znaczenie zbiórki 
złota i srebra na rzecz skarbu narodowego by przeprowadzić reformę walutową 
w 1923/1924 roku.; podejmowanie właściwej reakcji na palące problemy spo-
łeczne (religia, alkoholizm, pornografia, dyskryminacja, opieka społeczna itd.). 
Organizacja stale się powiększała. Za czasów rządów sanacji tzn. w latach 1926-
1939 – obozu rządowego powstałego w wyniku przewrotu majowego 1926 r. 
- niewiele zmieniło się w podejściu do spraw kobiet. Główne prorządowe or-
ganizacje polityczne BBWR (1928-1935 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rzą-
dem) i OZN (Obóz Zjednoczenia Narodowego). BBWR w wyborach do sejmu  
1930 r. uzyskał większość mandatów (55,6%) i utworzył najsilniejsze ugrupo-
wanie w sejmie. Próbą kontynuacji działań BBWR stał się od roku 1937 OZN  
głoszący hasła skupienia społeczeństwa wokół armii oraz realizacji zasad ustrojo-
wych sformułowanych w Konstytucji kwietniowej z 1935 roku.38

37 Tamże, s. 142.
38 U. Jakubowska, Kobiety w świecie polityki Narodowej Demokracji, [w:] Kobieta i świat polityki 
w niepodległej Polsce 1918 – 1939, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 1996, s 145- 160.
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Kobietom przeznaczono tzw. „tradycyjne” formy działalności politycz-
nej. Na czele Demokratycznego Komitetu Wyborczego Organizacji Kobie-
cych (powołanego w grudniu 1927 r.) stanęła Zofia Marczewska. Zaangażo-
wała się w przedwyborcze prace obozu sanacyjnego (opuściła PPS)  dążącego 
do skupienia na listach rządowych wszystkich popierających nadrzędną po-
zycję Józefa Piłsudskiego w kraju. Pomagał w tym od 1928 r. Związek Pracy 
Obywatelskiej Kobiet (ZPOK) – głoszący w swym statucie działania na rzecz 

„szerzenia i pogłębiania idei państwowości polskiej; wprowadzania w życie za-
sad prawdziwej demokracji; zapewnienia kobietom bezpośredniego wpływu 
na państwowe i społeczne życie Polski”39. W latach 1928-32 ZPOK wydawał 
dwutygodnik „Praca Obywatelska”. W ramach ZPOK działało wiele komó-
rek, by docierać do kobiet. Dlatego urządzano odczyty, wieczory dyskusyjne. 
Zakładano świetlice, udzielano pomocy materialnej (ale nie charytatywnie) 
i prawnej kobietom poszukującym pracy. Powstawały żłobki i przedszkola, 
poradnie dla dziewcząt i kobiet byłych więźniarek, alkoholiczek i prostytu-
tek. Najczęściej jednak działalność tych członkiń była biernym uczestnictwem. 
Tylko aktywistki o chlubnej karcie działalności niepodległościowej były 
czynnymi działaczkami. ZPOK zachował niezależność od BBWR, chociaż 
był częściowo przez niego finansowany. Jego posłanki i senatorki wchodziły  
w skład Koła Parlamentarnego BBWR. Związek brał czynny udział w kam-
panii wyborczej na rzecz listy wyborczej. Akcja propagandowa odbywała się 
pod szyldem Komitetu Wyborczego Organizacji Kobiecych (KWOK). Do 
nowego parlamentu z ramienia ZPOK powołano 9 osób: do sejmu: M. Bał-
łabanównę, K. Marczyńską H. Jaroszewiczową, E. Waśniowską, Z. Berbecką, 
M. Jaworską, J. Kirtiklisową, Z.Marczewską, a do senatu: H. Hubicką. Par-
lamentarzystki ZPOK tworzyły w klubie BBWR tzw. Grupę Kobiecą. Grupa 
działała aktywnie i buntowała się przeciwko wielu nieprzemyślanym ustawom, 
złej pracy BBWR na prowincji i podejrzewała o stworzenie „mafii politycz-
nej i złej etyce liderów”. Bunty Grupy Kobiecej wywoływały antagonizmy 
personalne i rezygnację z prawdziwej polityki. Grupa Moraczewskiej została 
zmuszona do opuszczenia ZPOK. W październiku 1935 r. jej uczestniczki 
powołały Stowarzyszenie „Samopomoc Społeczna Kobiet”. I Zjazd odbył 
się w lutym 1936 roku. Stowarzyszenie zakładające „pracę nad samym sobą”  
z czasem włączyło się w politykę40.

39 A. Chojnowski, Moralność i polityka. Kobiece lobby w bezpartyjnym bloku współpracy z rządem, 
[w:] Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918 – 1939, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, s. 166.
40 Tamże, s. 175.
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Znaczącymi postaciami kobiecymi dla kultury omawianego okresu są 
m.in. Zofia Nałkowska i Irena Krzywicka. Pierwsza z nich zaczęła tworzyć 
jeszcze w okresie zwanym na rodzimym gruncie „Młodą Polską”(debiutowała 
w 1898 roku wierszem Pamiętam), a zmierzch jej twórczości sięga okresu po-
wojennego (Medaliony,1946). Jednak najbardziej przez krytyków literackich 
ceniona jest jej międzywojenna twórczość, jak powieści: Romans Teresy Hen-
nert, Niedobra miłość, Granica czy dramat Dom kobiet. Równouprawnienie 
kobiet opisywane przez Nałkowską było przede wszystkim na płaszczyźnie 
obyczajowej i seksualnej i ujmowane w formie polemiki z mizoginiczny-
mi tendencjami epoki (Schopenhauer, Weininger) interesowało ją bardziej  
w okresie modernistycznym, m.in. w Kobietach, Księciu, Rówieśnicach czy 
Narcyzie41. Na przykładzie najpopularniejszej powieści Nałkowskiej – Granicy 
– można zobaczyć kilka różnych osobowości kobiecych, które mimo różnic 
w wykształceniu, pochodzeniu i poziomie intelektualnym, w swoisty sposób 
uzależnione są od mężczyzny i tkwią w schematach kobiecości utrwalonych 
w społeczeństwie. Elżbieta – żona Zenona Ziembiewicza – podporządkowana 
mężowi, uczciwa, troskliwa, dbająca o ciepło domowego ogniska i zdradzana 
przez niego, Justyna – prostolinijna, namiętna kochanka. Również w powieści 
został utrwalony obraz Cecylii Kolichowskiej – typowej podstarzałej kobiety, 
zrzędliwej, obgadujących wszystkich, obojętnej na cudze cierpienie. Mimo 
wielości wątku kobiecego w twórczości, Zofii Nałkowskiej nie można uznać 
za działaczkę kobiecą, gdyż raczej sama kobiecość oznaczała dla niej przed-
miot teoretycznej refleksji literackiej i filozoficznej niż konkretną działalność 
społeczną i publicystyczną. Wystąpiła jednak na Zjeździe Kobiet w 1907 roku 
i wygłosiła przemówienie zatytułowane Uwagi o etycznych zadaniach ruchu 
kobiecego, w którym apelowała o przewartościowanie kryterium etycznego, 
moralnego pokolenia młodych kobiet, które dotychczas były – jej zdaniem – 
niewolnicami patriarchalnego systemu42.

Irena Krzywicka w Zmierzchu cywilizacji męskiej opisywała zachodzące 
zmiany w świadomości społeczeństwa, których podwaliną były emancypacyj-
ne działania kobiet, tj. rozszerzenie możliwości pracy zawodowej dla kobiet, 
zarobkowania, wstąpienia w kręgi polityczne oraz zmiany obyczajowe. Uzna-
wała, że szowinistyczni i pełni hipokryzji mężczyźni hamowali obyczajowość 
kobiet:

41 Z. Nałkowska, Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego. Przemówienie wygłoszone na 
Zjeździe Kobiet, [w:] Chcemy całego życia. Antalogia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-
1939, red. A. Górnicka – Boratyńska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018, s. 296.
42 Tamże, s. 298 - 303.
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Moralność stworzona przez mężczyzn obłożyła obawą grzechu niby 
podatkiem każde uniesienie miłosne, narzuciła kobiecie sprzeczną  
z naturą monogamię, której mężczyźni nigdy nie brali na serio. Kultu-
ra męska potrafiła przezornie napiętnować prostytutkę, ale nie dostrze-
gała skazy na sumieniu wychodzącego od niej pana43.

Krytykowała „patriarchalne rządy” mężczyzn, ale też piętnowała kobiety, 
które od wieków im ulegały. Uznawała, że to kobiety zawsze były niedocenio-
ną podporą mężczyzn a drzemiące w nich instynkty macierzyński i miłosny 
są silniejsze niż męskie rządze zemsty oraz przemocy fizycznej44. Uważała, że 
kobiety na tym etapie są jeszcze nieprzystosowane do nowej sytuacji, tj. po-
siadania praw i swobód na równi z mężczyznami w niedostępnych wcześniej 
dla nich aspektach. Mogły one czynić wysiłki by dorównać mężczyznom po-
przez ich naśladowanie, bo przyzwyczajone widzieć świat w pewnych schema-
tach właściwych umysłowości mężczyzn, muszą w każdej dziedzinie dokonywać 
olbrzymiego twórczego wysiłku samodzielnego patrzenia45. Twierdziła, że tylko 
niewielka liczba kobiet jest gotowa na zmiany i to one same tamują postęp 
emancypacyjny kobiet i nie kryła wobec nich swojej krytyki. Niestety, jak 
to zawsze bywało, tylko wybitne jednostki, rozumiejące potrzebę zmian, są  
w stanie zmieniać bieg historii i czynnie działać w imię „lepszego jutra”.

Polki świeciły również triumfy nie tylko jako zręczne polityczki, ale 
również sportsmenki czy aktorki. Dla przykładu Halina Konopacka w 1924 
roku. zdobyła dwa tytuły mistrzyni Polski - w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.  
W 1928 roku zdobyła na Igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie pierwszy 
złoty medal olimpijski dla Polski. Wygrała deszczowy konkurs rzutu dyskiem 
i ustanowiła rekord świata - 39,62 m. We wrześniu 1939 roku, wraz z mę-
żem, dowódcą i inicjatorem akcji, ratowała przed Niemcami tony złota ze 
skarbca Banku Polskiego. Przewoziła je, osobiście kierując jedną z ciężarówek, 
przez Rumunię, Liban, Stambuł, Bejrut, w końcu docierając aż do Francji.  
W oczach przedstawicieli rządu emigracyjnego zyskała nowy epitet: „podwój-
nie złota” - na sportowych arenach i w życiu, gdy ratowała narodowy doro-
bek46. Znana całemu światu jako Pola Negri, Apolonia Chałupiec zrobiła mię-
dzynarodową karierę grając w rodzimych, jak i zagranicznych produkcjach.  

43 I. Krzywicka, Zmierzch cywilizacji męskiej, [w:] Chcemy całego życia. Antalogia polskich 
tekstów feministycznych z lat 1870 -1939, red. A. Górnicka – Boratyńska, Wydawnictwo Czarna 
Owca, Warszawa 2018, s. 316.
44 Można cofnąć się do starożytności i przypomnieć sobie, że to właśnie kobiety w wyroczniach 
delfickich przepowiadały losy społeczeństw.
45 I. Krzywicka, dz. cyt., s. 318.
46 https://dzieje.pl/postacie/halina-konopacka-1900-1989, (dostęp 4.06.2020).
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W 1923 r. przybyła do Hollywood i wystąpiła w filmach: Hiszpańska tancerka, 
Cesarzowa (wysoko oceniana przez krytykę za rolę carycy Katarzyny), Hotel Im-
perial, Miłość aktorki i wielu innych. W Stanach Zjednoczonych została gwiazdą 
kina niemego i symbolem seksu, do czego przyczyniły się także głośne romanse  
z Charlie Chaplinem i Rudolphem Valentino47.

Postępujące aktywizowanie się kobiet II Rzeczypospolitej w życie spo-
łeczne było zjawiskiem pozytywnym, przełamywało tradycyjne stereotypy, 
wniosło nową jakość do życia politycznego. Nie mniej tempo likwidowania 
nierówności społecznych pomiędzy kobietami i mężczyznami było nadal dość 
wolne. Na taki stan rzeczy wpływ miało myślenie samych kobiet, bo przecież 
głównie inteligentki i bardziej ambitne jednostki dążyły do egalitaryzacji sto-
sunków społecznych, rodzinnych i płacowych, a stanowiły one zaledwie klika 
procent ówczesnego społeczeństwa.

4.3 II wojna światowa. Polska  
w czasach niemieckiej okupacji (1939-1945)

W czasie okupacji kobiety zastąpiły mężczyzn na wielu stanowiskach 
i odegrały ważną rolę w ruchu oporu. Wyzwaniem dla historiografów jest 
zatem stworzenie ujęcia uwzględniającego obie płcie, tzn. włączenia zarów-
no kobiet, jak i mężczyzn do ogólnych opracowań i niewydzielaniu historii 
kobiet z historii powszechnej, która niestety często tworzona jest z uwzględ-
nieniem wyłącznie bohaterstwa i cierpiętnictwa mężczyzn w służbie na rzecz 
ojczyzny. W czasie II wojny światowej miliony rodzin dotknęła deportacja 
mężczyzn zsyłanych na roboty przymusowe, więzionych lub skazywanych na 
śmierć. Osoba, która była zwykle odpowiedzialna za dochód rodziny, często 
znikała. Prawie 20 tys. polskich oficerów było więzionych w Niemczech przez 
cały okres okupacji, co zmusiło ich rodziny do przetrwania bez wcześniejszego 
głównego żywiciela. Jeżeli mężczyźni zginęli w walce, byli więzieni lub zesłani 
do pracy przymusowej, kobiety stawały się w pełni odpowiedzialne za utrzy-
manie swoich rodzin. Wiele kobiet angażowało się w przemyt towarów ze 
wsi do miast i handel z ludnością żydowską więzioną w gettach. Kobiety do-
świadczyły również w dużym stopniu niewolniczej pracy, więzienia i śmierci, 
więc rodziny musiały w inny sposób organizować opiekę nad dziećmi. Starsze 
pokolenie musiało się zająć dziećmi lub były one wysyłane do sierocińców, 
jeżeli mężczyźni nie mogli zapewnić im opieki. Co to oznacza dla tych rodzin 

47 Pola Negri, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pola_Negri, (dostęp 4.06.2020).
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po wojnie? Dla wychowania dzieci? Dla samych par, jeżeli oboje szczęśliwie 
przetrwali? Niemal każda rodzina w Polsce straciła kogoś z najbliższych i prze-
żywała żałobę po kimś bliskim. Ponad pół miliona Polaków stało się po woj-
nie inwalidami. Przeorganizowanie życia rodzinnego, jak i relacji, par po tak 
traumatycznych wydarzeniach, było dużym wyzwaniem. Jak wyglądało życie 
po wojnie w rodzinach? Ponad omówionymi wyzwaniami psychospołeczny-
mi w zakresie relacji między płciami, wywołanymi wojną, ustanowiono nowy 
system polityczny z nowymi ideami dotyczącymi hierarchii płci, kwestionują-
cy tradycyjne struktury i modele życia społecznego.48

Drugim zagadnieniem jest historia, a w szczególności późniejszy odbiór 
zaangażowania kobiet w ruch oporu, tzn. to, w jaki sposób pamiętano o zaan-
gażowaniu kobiet w działalność polskiego podziemia. Powszechnie wiadomo, 
że obydwie płcie miały swój wkład w opór wobec okupanta. Nauczyciele i na-
uczycielki brali udział w tajnych kompletach, w organizacjach pomocowych, 
takich jak „Żegota”, w działaniach sabotażowych i zbrojnych ruchu oporu. 
Muzeum Powstania Warszawskiego szacuje, że udział kobiet uczestniczących 
w powstaniu warszawskim wynosił 22% ogółu powstańców49. Stwierdze-
nie, że uczestnictwo kobiet w tym wspólnym poświęceniu został pominięte  
w oficjalnej historii po 1945 roku, byłoby jednak niezgodne z prawdą. Wręcz 
przeciwnie, Polki były czczone za ich udział w walce przeciwko niemieckim 
agresorom. Jednym z przykładów jest antologia Kobieta w walce50. Tom ten 
zbiera różne historie kobiet z czasów II wojny światowej i żadna z nich nie jest 
po prostu opowieścią o wiktymizacji. Można to wyjaśnić, odwołując się do 
socjalistycznego (często powierzchownego) modelu ról płciowych, który przy-
pisywał kobietom równie aktywny udział w obronie i tworzeniu społeczeń-
stwa socjalistycznego. Anna Jakubowska, łączniczka i sanitariuszka batalionu 

„Zośka” w czasie powstania warszawskiego, mówiła w 2011 roku o marginali-
zacji naszej [kobiet] roli w kilku osobistych świadectwach”. Nie wynikało to jed-
nak ze złych intencji, lecz , jak powiedziała – było konsekwencją męskiej natury51.  
Ale to tylko wrażenia. Jak dokładnie wyglądał późniejszy odbiór działalności 
kobiet w ruchu oporu, to interesująca kwestia wymagająca dalszego badania.52

48 M. Röger, Okupacja i płeć – nowe perspektywy badań okupacji niemieckiej w Polsce, Pamięć  
i sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej 2015, nr 2 (26), s. 48.
49 Tamże, s. 49.
50 A. Gierczak, Kobieta w walce, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1970.
51 Szybkie loty, wywiad z Anną Jakubowską, Tygodnik Powszechny, 4 XII 2011, dodatek: 
Kobiety w Powstaniu Warszawskim, red. P. Bukalska, s. 26.
52 M. Röger, dz. cyt., s. 48-49.
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Kobietami, które upamiętniły się na kartach historii, jako czynne dzia-
łaczki ruchu oporu są przede wszystkim Magda Rusinek, Irena Sendler, 
Elżbieta Zawadzka czy Wanda Traczyk – Stawska. Magda Rusinek służyła  
w Kontrwywiadzie Komendy Głównej Armii Krajowej, rozpracowywała ludzi, 
na których sąd podziemny wydał wyrok śmierci, przeważnie szmalcowników 
i informatorów gestapo, a nawet trafiła na Pawiak. Po ucieczce z transportu 
do Majdanka, wróciła do Warszawy i zajęła się ratowaniem dzieci z getta. 
W czasie powstania warszawskiego była łączniczką pułkownika Kazimierza 
Iranka-Osmeckiego, szefa Oddziału II (informacyjno-wywiadowczego) Ko-
mendy Głównej AK. Potem została strzelcem. Pod koniec powstania prze-
prowadzała kanałami dowództwo AK, między innymi Tadeusza Bora-Ko-
morowskiego. Po wyzwoleniu została tłumaczką oficerów generała Pattona 
do kontaktów z Polakami. Irena Sendler jest niewątpliwie bohaterką, której 
tysiące Żydów, w szczególności żydowskich dzieci, z warszawskiego getta za-
wdzięcza życie. Zdawała sobie sprawę, że jedynym ratunkiem dla Żydów była 
ucieczka z getta. Przy wsparciu „Żegoty” zorganizowała akcję przemycania 
dzieci z dzielnicy żydowskiej. Elżbieta Zawadzka „Zo”, pod pseudonimem 
Elisabeth Watson, odbyła w środku wojny niebezpieczną podróż przez pół 
Europy. Jako emisariuszka Komendanta Głównego AK Stefana Roweckiego 
wyruszyła przez Niemcy, Francję, Andorę, Hiszpani i Gibraltar do Sztabu 
Naczelnego Wodza w Londynie. To właśnie „Zo” upominała się w Londynie, 
by nadać kobietom status żołnierzy. Sama była jedyną kobietą wśród słyn-
nych „cichociemnych”, uważanych za elitę Polski Walczącej, polskich żołnie-
rzy wyszkolonych w Wielkiej Brytanii przeznaczonych do zadań specjalnych. 
Jan Nowak-Jeziorański mówił, że „Zo” nawet w środowisku konspiracyjnym, 
gdzie przestrzegano anonimowości, była legendą. Elżbieta Zawadzka była jed-
ną z dwóch kobiet-generałów w Polsce. Wanda Traczyk-Stawska była strzel-
cem i łączniczką podczas powstania warszawskiego. Wanda prowadzała roz-
poznania, osłaniała atakujących kolegów, strzelając do wroga. Była odważna  
i rwała się do walki. W walce o Kościół Świętego Krzyża, Wandę odznaczono 
Krzyżem Walecznych53. Również warto wspomnieć o Zofii Kossak-Szczuckiej, 
wielokrotnie nagradzanej powieściopisarce oraz współzałożycielce dwóch taj-
nych organizacji w okupowanej Polsce: Frontu Odrodzenia Polski oraz Rady 
Pomocy Żydom „Żegota”, która za swoje zasługi została odznaczona (wie-
le lat po śmierci) medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (1982) 

53 M. Brzezińska, 5 najodważniejszych kobiet w okupowanej Polsce, https://ciekawostkihistory 
czne.pl/2017/07/14/5-najodwazniejszych-kobiet-okupowanej-polski/, (dostęp 15.04.2020).
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i Orderem Orła Białego (2018)54. Z kolei Stanisława Leszczyńska, położna 
w obozie koncentracyjnym w Auschwitz ocaliła ponad tysiące noworodków. 
Polska położna odebrała w Auschwitz ponad 3000 porodów, podczas których 
nie umarło żadne dziecko, ani żadna kobieta. Toczyła heroiczna walkę o naj-
mniejsze i najbardziej bezbronne ofiary dramatycznej zbrodni. Była dowodem 
najwyższej formy człowieczeństwa55.

Warto zaznaczyć, że wpływ przemian pokoleniowych ujawnia się w pełni 
w latach II wojny światowej. Aktualności nabrało stwierdzenie XIX-wieczne-
go pisarza Edmunda Chojeckiego: W Polsce kobieta musi być czynną, musi być 
walczyć, musi miłością sięgać za obręb domowego progu i rodziny, musi dobrowol-
nie kochać ojczyznę, a wrogów jej nienawidzić 56.

4.4 Polska Rzeczpospolita Ludowa. Czasy 
socrealizmu (1945  -1989)

Jeżeli chodzi o sytuację polskich kobiet w dobie PRL, należy zauważyć, 
że na wzrost ich znaczenia początkowo wpływ miał czas II wojny światowej 
oraz okres powojennej odbudowy zniszczonego państwa. Kobiety nie tylko 
brały udział w działaniach zbrojnych, ale też tuż przed wybuchem wojny włą-
czały się w propagandę antyniemiecką. Podczas wojny nastąpił także szczegól-
nie intensywny rozwój zatrudnienia kobiet, gdyż 

trwająca prawie sześć lat wojna zaangażowała ogromne masy męskiej 
siły roboczej, a równocześnie gospodarki walczących stron musiały 
produkować, aby zaspokoić potrzeby armii i ludności cywilnej. Rezer-
wę siły roboczej stanowiły kobiety57.

Jednocześnie warto zaznaczyć włączenie się kobiet w walkę z okupan-
tem w organizacjach zarówno pomocniczych (sanitariuszki, łączniczki), jak  
i militarnych. Przykładem sformalizowania obecności kobiet w organiza-
cjach militarnych może być powołana w 1942 roku w Kwaterze Głównej 
AK Wojskowa Służba Kobiet (WSK), na której czele stanęła Maria Witek ps. 
„Mira”. Zadaniem WSK była: łączność, intendentura, służba zdrowia, służba 

54 J. Kowalczyk, Zofia Kossak-Szczucka, https://culture.pl/pl/tworca/zofia-kossak-szczucka, 
(dostęp 4.06.2020).
55 M. Knedler, Położna z Auschwitz, Wydawnictwo Mando,Kraków 2020.
56 A. Żarnowska, A. Szwarc, Kobieta i świat..., s. 32.
57 A. Kuzynowski, Przemiany wzorów karier zawodowych kobiet w latach 1950–1989, red.  
A. Żarnowska, A. Szwarc, Kobieta i praca, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000, s. 189.
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wartownicza, zaś wcielonych w jej poczet było około kilkunastu tysięcy kobiet58. 
Wiele polskich kobiet było więzionych przez okupanta za działalność politycz-
ną  ich nazwiska przetrwały w rejestrze więzienia na Pawiaku, były także więź-
niarkami obozów koncentracyjnych oraz ofiarami wywózek: do pracy przy-
musowej na rzecz niemieckiego okupanta lub przez Sowietów w głąb ZSRR59. 
Wszystkie te czynniki sprawiały, że zajmowanie się rodziną, często poszerzoną 
o dalszych krewnych lub przyjaciół  a należało to tradycyjnie do zadań 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 podziemnej.60

Wydawać by się mogło, że po 1945 roku na skutek oficjalnie propago-
wanej ideologii równościowej, proporcje kobiet i mężczyzn we władzy będą 
się wyrównywać. Tak się jednak nie stało – pomijając już fakt, iż parlament 
odgrywał w tym jedynie fasadową rolę, jednak nawet na poziomie tej iluzo-
rycznej fasady, nie było równości płci. Konstytucja PRL z 1952 roku w art.66 
odnosiła się do kwestii kobiet, stanowiąc, że: 

 1. Kobieta w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ma równe z mężczy-
zną prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, polityczne-
go, gospodarczego, społecznego i kulturalnego.  2.Gwarancję równo-
uprawnienia kobiety stanowią:  1) równe z mężczyzną prawo do pracy 
i wynagrodzenia według zasady „równa płaca za równą pracę”, prawo 
do wypoczynku, do ubezpieczenia społecznego, do nauki, do godno-
ści i odznaczeń, do zajmowania stanowisk publicznych, 2) opieka nad 
matką i dzieckiem, ochrona kobiety ciężarnej, płatny urlop w okresie 
przed porodem i po porodzie, rozbudowa sieci zakładów położniczych, 
żłobków i przedszkoli, rozwój sieci zakładów usługowych i żywienia 
zbiorowego.61

Znaczący był nie tylko niski udział kobiet we władzy ustawodawczej, ale 
także spadek partycypacji kobiet wśród parlamentarzystów w okresie politycz-
nej odwilży – w 1956 roku udział kobiet w sejmie gwałtownie spadł do bar-
dzo niskiego poziomu 4%, a w 1989 roku, po pierwszych częściowo wolnych 

58 K. Sobczak, Kobiety polskie w drugiej wojnie światowej, [w:] Kobiety polskie, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1986, s. 144.
59 N. Krzyżanowska, Kobiety w (polskiej) sferze publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2012, s. 161.
60 K. Sobczak, Kobiety polskie w drugiej wojnie światowej, [w:] Kobiety polskie, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1986, s. 144.
61 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku, Dz. U. nr 33, poz. 232, 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19520330232/O/D19520232.pdf, 
(dostęp 5.06.232).
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wyborach z 20% do 13%/ Oto jak w omawianym okresie przedstawiał się 
procentowo udział obu płci w polskim parlamencie:

• 1952  -1956: kobiety 17%, mężczyźni 83%
• 1956  - 1961: kobiety 4%, mężczyźni 96%
• 1961 - 1965: kobiety 13%, mężczyźni 87%
• 1965 - 1969: kobiety 12%, mężczyźni 88%
• 1969  - 1972: kobiety 13%, mężczyźni 87%
• 1972  - 1976: kobiety 16%, mężczyźni 84%
• 1976  - 1980: kobiety 21%, mężczyźni 79%
• 1980 - 1985: kobiety 23%, mężczyźni 77%
• 1985 -  1989: kobiety 20%, mężczyźni 80%62.

Lata 1945–1949 były okresem, kiedy konstytuująca się w Polsce wła-
dza komunistyczna szczególnie zabiegała o poparcie kobiet, gdyż po wojnie 

– zwłaszcza na skutek walk, w których zginęło wielu mężczyzn – przeważały 
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 
Stowarzyszenie Kooperatystek. Powstawały też nowe czasopisma dla kobiet: 
Kobieta dzisiejsza, Moda i życie praktyczne, Przyjaciółka63. Z wyżej wymienio-
nych przedwojennych organizacji kobiecych reaktywowano tylko, na mocy 
odgórnego zarządzenia, jedyną organizację kobiecą PRL – Ligę Kobiet Pol-
skich. W 1949 roku na poziomie władz samorządu terytorialnego odnotować 
można pierwszy kobiecy sukces, bowiem w tym roku pierwsza kobieta została 
prezydentem miasta, a była nią Zofia Sulej – prezydent miasta Pabianice.64

Wraz z umacnianiem się władzy komunistycznej następowała syste-
matyczna marginalizacja znaczenia kobiet w społeczeństwie – stałe się one 
znów słabszą fizycznie, a więc i mniej pożądaną, siłą roboczą. Lata stalinizmu: 
1949–1956 były czasem najmniejszej obecności kobiet w sferze publicznej 
oraz czas marginalizacji tematyki z nimi związanej. Kobiety, jako „towarzysz-
ki” w pracy, mobilizowano do ciężkiej fizycznej pracy i przekraczania planów, 
często w tradycyjnie „niekobiecych” zajęciach: przysłowiowej traktorzystki 
czy murarki, konkurującej  z różnym powodzeniem - z mężczyznami . Motyw 
ten wykorzystano w pierwszym kolorowym filmie powojennym Przygoda na 

62 M. Fuszara, Kobiety w polityce, [w:] Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, 
K. Wojnickiej, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2011, s. 119 -120.
63 N. Krzyżanowska, dz. cyt., s. 161.
64 https://www.zyciepabianic.pl/informacje/historia/sulejowa-prezydentem-pabianic-to- 
pierwsza-w-polsce-kobieta-na-tym-stanowisku.html, (dostęp 4.06.2020).
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Mariensztacie65. Jednym z najgłośniejszych haseł tamtego okresu, które powta-
rzane było wielokrotnie w kronikach filmowych, brzmiało: „Kobiety na trak-
tory,” zaś analizując powojenną dynamikę zatrudnienia kobiet, należy wskazać 
na rok 1950, w którym „zatrudnienie kobiet wzrosło o ponad połowę w sto-
sunku do 1949 wysoki był także przyrost zatrudnienia kobiet w okresie 1950–
1955, co spowodowane było przyrostem zatrudnienia kobiet w pierwszych 
latach realizacji Planu 6-letniego66. Czas budowania komunizmu traktował 
emancypację kobiet jako sposób na wprowadzenie nowego ustroju, a nie re-
alizację potrzeb kobiet. Okres ów doprowadził do „feminizacji społeczeństwa 
polskiego”, pojmowanej jako orientowanie się nie tylko kobiet, ale i mężczyzn 
na te normy, wartości i motywy, które były charakterystyczne dla kulturowo 
wypracowanego „kobiecego” sposobu bycia w społeczeństwie. PRL propago-
wała emancypację kobiet w rodzinie i pracy zawodowej. Masowa propaganda 
proklamowała równouprawnienie płci i wzywała kobiety do włączenia się do 
produkcji przemysłowej i skolektywizowanego rolnictwa. Ruch feministyczny 
w Polsce zamierał, gdyż władze PRL uznały, iż spełnione zostały wszystkie 
postulaty feminizmu. Formalnie zagwarantowano równouprawnienie płci,  
a edukacja seksualna została wprowadzona do szkół podstawowych. Zalegali-
zowano także środki antykoncepcyjne. W praktyce jednak bowiem zła jakość 
środków antykoncepcyjnych spowodowała rozprzestrzenienie się zjawiska 
aborcji. Dyskusja na ten temat była jednak zabroniona. Zakazano również 
kontaktów z feministkami z krajów zachodnich. W PRL dopuszczano jedynie 
oficjalny feminizm, opierający się głownie na analizie sytuacji kobiet z punktu 
widzenia marksizmu67 Kobietą, która po raz pierwszy stanęła na czele resortu, 
była Zofia Wasilkowska, a piastowała ona urząd ministra sprawiedliwości PRL  
w latach 1956 – 1957. Również inna Polka, Eugenia Krassowska–Jodłow-
ska piastowała ważne funkcje ministerialne, bowiem w latach 1946–1950 
pełniła funkcję podsekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Oświaty,  
w latach 1950–1951 podsekretarza stanu w Ministerstwie Szkół Wyższych  

65 Film Przygoda na Mariensztacie, wyreżyserowany w 1954 r. przez Leona Buczkowskiego 
według scenariusza Ludwika Starskiego, jest jednym z niewielu filmów epoki realnego 
socjalizmu, który choć trochę wytrzymał próbę czasu. Jak się okazało, programowy optymizm 
socrealizmu, 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 elementy 
walki płci oraz zderzenia tradycyjnych stereotypów, dotyczących płci z niezwykle szybkim, 
powojennym awansem społecznym kobiet – co staje się źródłem wielu komediowych sytuacji, 
wraz z niezapomnianą frazą majstra Ciepielewskiego wykrzykującego, że „prędzej będę się 
nazywał Pumpernikiel niż jakaś baba będzie dobrym murarzem”
66 N. Krzyżanowska, dz. cyt. s. 162.
67 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnianie..., s. 137-140.
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i Nauki, a w latach 1951–1965 podsekretarza stanu w Ministerstwie Szkol-
nictwa Wyższego.

W latach 1957–1970 wraz z zarzuconym kultem jednostki oraz polityką 
odwilży (po tym, jak w 1956 roku Nikita Chruszczow potępił politykę Jó-
zefa Stalina w wystąpieniu O kulcie jednostki i jego następstwach), porzucono 
perspektywę, która redukowała kobiety do roli przodowniczek pracy. Okres 
to jednocześnie czas, kiedy zaczynają być odczuwalne i zauważalne społeczne 
problemy wiązane z nieobecnością kobiet w domu, które obwiniane były za 
pojawiające się trudności wychowawcze z młodzieżą oraz przymus konkuro-
wania z kobietami na rynku pracy, co wielu mężczyznom – którzy tylko z ko-
nieczności akceptowali pracujące kobiety, jako swego rodzaju aberrację, wy-
muszoną ciężką rzeczywistością powojenną – wydawało się mało honorowe. 
Takie podejście utrudniało postrzeganie kobiet jako pełnowartościowych pra-
cowników i zapewne legło u podstaw tego, co zostało nazwane przez władze 

„akcją porządkowania miejsc pracy”, mającą miejsce w 1958 r., na skutek któ-
rej zwolniono 6 tysięcy kobiet. Próbą nadania humorystycznego wydźwięku 
owym trudnościom w akceptacji kobiet jako profesjonalistek okazał się film 

– będący zapowiedzią niestety mniej optymistycznej rzeczywistości, w któ-
rej zaczęto marginalizować kobiety na rynku pracy -  Irena do domu68 (1955)  
w reżyserii Jana Fetkhe. Można ów film potraktować także jako obraz dobrze 
ukazujący sytuację kobiet w kilkanaście lat po zakończonej wojnie, gdy nie 
były już aż tak potrzebne przy odbudowie kraju, zatem powinny oddać zajmo-
wane dotąd 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 wi-
downię, że prace związane z techniką, praca intelektualna lub w grupie – bo 
kobiety są rzekomo konfliktowe -  w zasadzie nie leżą w naturze kobiet.69

Klimat lat 1971–1981 wyznaczał niewątpliwie Edward Gierek, który 
na VII Zjeździe PZPR wygłosił referat zatytułowany Rola rodziny i domu ro-
dzinnego w procesie wychowania. Jednocześnie można było zauważyć pierwsze 
symptomy recepcji, przedzierającej się z trudem zachodniej myśli feministycz-
nej, która kwestionowała tradycyjne postrzeganie ról płciowych i stała się in-
spiracją m.in. dla artystek, takich jak Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL czy 
Ewa Partum, które zaczęły w obszarze sztuki formułować postulaty zmiany 
społecznego postrzegania roli i miejsca kobiety, używając do tego celu nowych 

68 reż. J. Fethke, Irena do domu!, https://www.filmweb.pl/film/Irena+do+domu-1955-31410, 
(dostęp 7.06.2020).
69 Tamże, s. 164.
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form artystycznych, np. performance. 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 publikacje poświęcone omówieniu 
najważniejszych idei feministycznych. 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, bo postrzeganym jako kolejny ele-
ment ideologii narzucanej przez władzę socjalistyczną Dobrym przykładem 
przekonania o „obcości” feminizmu w polskiej mentalności jest przedmowa 
Jerzego Urbana zatytułowana Spod wąsa, zamieszczona w książce D. Sękalskiej 
Kobieta wyzwolona?. To, co sądzili 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 
pisał o stereotypie feministki, jako ekscentrycznej i agresywnej wiedźmie, będą-
cej zresztą lesbijką, która pragnęłaby widzieć mężczyznę chodzącego na czwora-
kach przy nodze70. Według Urbana polska reakcja na feministyczne postulaty 
oscylowała pomiędzy rozbawieniem zaprawionym pobłażliwością, a oburzeniem 
pomieszanym z antypatią więcej bodaj irytując u nas kobiety71. W zmęczonym 
codziennym niedostatkiem społeczeństwie polskim, którego część zajęta była 
także konspiracyjną walką o wyzwolenie, wydaje się, że nie mogło być mowy 
o zrozumieniu dla niezadowolenia kobiet z Europy Zachodniej, spowodowa-
nego ich wolniejszym awansem zawodowym czy otrzymywaniem mniejszego 
wynagrodzenia niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Na to nakłada-
ło 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 urzeczywistnione72, zaś brak idei feministycz-
nych w Polsce Urban tłumaczył tym, że Polki stosunkowo szybko, w gwałtow-
nym przebiegu socjalistycznych procesów społecznych, uzyskały tak znaczny postęp 
równoprawności, że dokonania chociaż odległe od ideału, okazały się większy-
mi niż ich aspiracje73. Jednocześnie zwracał uwagę na inne niż feministyczne 
przesłanki, które przyświecały władzy socjalistycznej i przekonywał, że układ 

70 J. Urban, Spod wąsa, [w:] Kobieta wyzwolona?, red. D. Sękalska, Wydawnictwo Krajowa 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 1995, s. 5.
71 Tamże, s.5.
72 Tamże, s. 9.
73 Tamże, s. 13.
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społeczny socjalizmu jest sprawiedliwy dla kobiet, a zaproponowane rozwią-
zania są tak dobre, iż eliminują dalszą potrzebę jakiegokolwiek ruchu wspie-
rającego roszczenia kobiet. Jednocześnie przedstawiał rys historyczny „dosto-
sowywania” idei emancypacyjnych do wymogów socjalizmu, na przykładzie 
działalności radzieckiej aktywistki na rzecz emancypacji kobiet, Aleksandry 
Kołłątaj:

Kiedy socjalizm realny rodził się w Rosji, w ogólnym fermencie my-
ślowym tego czasu, znalazły miejsce idee radykalnego feminizmu [...] 
eksponentką tego nurtu, mającego zresztą w ruchach socjalistycznych 
długą tradycję, była Aleksandra Kołłątaj [...]. Latami natrząsali się  
z tego radzieccy satyrycy”74. 

Fakt, że poglądy Kołłątaj odgrywały istotną rolę, potwierdzony był choć-
by polemiką między nią a Leninem, lecz to nie wpłynęło  jak się okazało  na 
przydanie godności ani powagi samej Kołłątaj75. Polskie kobiety były również 
uciskane przez brzemię panujących stereotypów: kochanki, matki oraz tych 
wyznaczanych przez religię, co w wierszu Odwaga (1972) przedstawiła Anna 
Świrczyńska76.

W latach 80. XX w. problematyka związana z gender, czyli płcią kul-
turową – zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i mężczyzn – oraz badania-
mi nad ich rolami społecznymi zajmowała istotne 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-

-Sękowskiej, która pyta swych rozmówców (aktorów, literatów, naukowców, 
polityków, dyrektorów) o relacje łączące ich z ludźmi, zarówno w sferze pu-
blicznej, jak i w sferze prywatnej, często też zahaczając o tematy związane  
z relacjami w związkach. Pod tym, jak się wydaje, ambitnym i dość nowocze-
snym założeniem ukrywał się jednak, przebijający niekiedy przez zadawane 
rozmówcom pytania, światopogląd silnie zakorzeniony w tradycji z gruntu 
niepartnerskiej, nacechowanej cechami patriarchalnymi. Jedną z najbardziej 
znanych publikacji, dyskutowanych w tworzących się w Polsce pierwszych 
kręgach feministycznych, był wydany pod redakcją Teresy Hołówki tom 
zatytułowany Nikt nie rodzi się kobietą77, będący komentarzem i kompilacją 

74 Tamże, s. 13.
75 N. Krzyżanowska, dz. cyt., s. 168.
76 Odwaga, https://manufaktura-radosci.pl/odwaga-2/, (dostęp 31.05.2020).
77 T. Hołówka, Nikt nie rodzi się kobietą, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1982.
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najważniejszych tekstów feministycznych dotyczących problemów kobiet,  
z którymi borykają się niezależnie od ustroju, jak: regulacja urodzin, opie-
ka nad dziećmi, podział prac domowych, różnice w socjalizacji dziewcząt  
i chłopców. Dzieło było wyznaczone znanym cytatem z Drugiej płci Simone 
de Beauvoir, która powiada, że nie rodzimy się kobietami – stajemy się nimi  
i dalej zaznacza, że ów produkt, który określa się mianem kobiety [...] to wytwór 
całokształtu naszej cywilizacji78 Można powiedzieć, że prezentowany przez 
Hołówkę wybór tekstów koncentruje 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. Procesem, który usiłują po-
kazać i przeanalizować feministki, był „trening do bierności/kobiecości”,  
w którego efekcie wytrenowaną, nabytą w czasie socjalizacji „bierność” ocenia 
się jako wynik działań pośledniejszej, kobiecej „natury”79. Marginalizowanie 
istotnego znaczenia postrzeganych jako tradycyjnie kobiecych zajęć, związa-
nych z prowadzeniem domu i sprawowaniem opieki nad dziećmi, doprowa-
dzało 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 drugorzędną80. Stąd poczesną część w omawianym tomie zajmują roz-
ważania dotyczące owej natury oraz kultury, w którą kobiety są,głownie przez 
dziejowy patriarchalizm -uwikłane, jak zauważa Hołówka:

z prac zamieszczonych w niniejszym zbiorze wyłania się obraz kobiet 
jako istot uwięzionych nie w naturze lecz w sieci społecznych ocze-
kiwań, standardów i instrukcji; istot szantażowanych od dzieciństwa 
opiniami, z którymi wszyscy się godzą i których nie sposób zakwe-
stionować, szamoczących się wśród potocznych krętactw, racjonalizacji  
i pułapek myślowych81. 

Z kolei Danuta Markowska zauważa, że w latach 80. XX wieku:

chyba najlepiej orientujemy się w problematyce awansu oświatowego 
kobiet i ich aktywizacji zawodowej oraz wpływie tych procesów na 
macierzyństwo, a także w poddających się socjologicznej obserwacji – 
sposobach godzenia roli rodzinnej z zawodową82. 

78 S. de Beauvoir, Druga płeć, Wydawnictwo Santorski & Co, Warszawa 2003, s. 299.
79 N. Krzyżanowska dz. cyt., s. 170.
80 T. Hołówka, dz. cyt., s. 19.
81 Tamże, s. 17.
82 D. Markowska, Rola kobiety w polskiej rodzinie, [w:] Kobiety polskie, Wydawnictwo Książka 
i Wiedza, Warszawa 1986 s. 184.
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Przeglądając wyniki badań dotyczące kobiet, prowadzone w PRL, nale-
ży podzielić przypuszczenia 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 70.83 Magda-
lena Sokołowska, dla której głównym źródłem wiedzy o obyczajach związanych 
z płcią pozostają prasa, kino, teatr i popularna piosenka84. Stąd warto zastanowić 
się nad zmianą horyzontu oczekiwań bohaterek filmów popularnych, ale rów-
nież nad niejednokrotnie przerysowanymi filmowymi sylwetkami „nowocze-
snych kobiet”, których postacie mogą trafnie ilustrować lęki, zrodzone przez 
zmianę ducha czasów85. Przykładem może być nie tylko „kobieta pracująca”, 

„która żadnej pracy się nie boi”, postać z serialu Czterdziestolatek grana przez 
Irenę Kwiatkowską, ale też Kasia (Ewa Błaszczyk), bohaterka serialu Zmien-
nicy, która jako zaradna kobieta bezskutecznie szukała pracy w przedsiębior-
stwie taksówkowym, lecz przebrana za młodego mężczyznę „Mariana”  zostaje 
kierowcą taksówki, a jej fortelu nie rozszyfruje nikt: ani bliscy, ani koledzy  
z pracy W przypadku obu niezwykle popularnych seriali bohaterki są zdolne 
do konkurowania z mężczyznami na rynku pracy, lecz ich, niezwykła ponoć 
u kobiet, samodzielność/innowacyjność w przezwyciężaniu ograniczeń budzi-
ły lęk w otoczeniu i sprawiały, że trudno zyskiwały aprobatę86. Można więc 
zastanawiać, czy wymuszona przez uwarunkowania historyczne (wspomnia-
na 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 zabawne kreacje serialowych postaci, np. „kobiety pracującej”, 
nie stanowiły dodatkowych przeszkód w faktycznej emancypacji polskich 
kobiet87. W czasach PRL, wzorem amerykańskim, wykształcił się nowy typ 
roli kobiecej w kulturze, były to tzw. „seksbomby”, czyli kobiety o niezwy-
kłej urodzie, atrakcyjności, wyrazistej seksualności, nie rzadko z ekscentrycz-
nym oraz hedonistycznym podejściem do życia. Były to zazwyczaj utalento-
wane aktorki i piosenkarki, a za przykład może tu posłużyć Kalina Jędrusik, 
która została ochrzczona mianem polskiej Marilyn Monroe. Jędrusik była 

83 N. Krzyżanowska, dz. cyt., s. 171.
84 Tamże, s. 171.
85 Tamże, s. 171.
86 T. Hołówka, dz. cyt., s. 8.
87 N. Krzyżanowska, dz. cyt., s.172.



134

ROZDZIAŁ 4

utalentowaną aktorką filmową i teatralną, piosenkarką oraz artystką kabareto-
wą. Dzięki swej ponętności oraz ekscentryczności (np. kąpała się w szampanie, 
jadła bardzo drogie słodycze) była uwielbiana przez mężczyzn i znienawidzo-
na przez kobiety. Miała wielu kochanków, nie odnajdywała się w monoga-
micznym związku ze Stanisławem Dygatem, a piosenka pt. Bo we mnie jest 
seks88, oddawała usposobienie artystki. Również papież Jan Paweł II w liście 
apostolskim Mulieris Dignitatem (o godności i powołaniu kobiety) odniósł się 
do kwestii kobiecej. Godności i powołania kobiety poszukiwał w objawieniu 
Bożym. Najpierw naprowadzał na lekturę biblijnego „początku”, zapisane-
go w Rdz 1, 27,celem zobaczenia tego samego obrazu i podobieństwa Boga  
w człowieku, czyli zarówno kobiecie i mężczyźnie. Później wskazuje na on-
tologiczno-statyczną interpretację tego podobieństwa, ukazującą w kobiecie  
i mężczyźnie rozum i wolę, a następnie funkcyjno-dynamiczną, podkreślającą 
zdolność obojga do poznania i wzajemnej miłości. W Nowym Testamencie 
z kolei interpretacja obrazu podobieństwa wskazuje na „jedność dwojga” i to, 
że w stworzenie człowieka - mężczyzny i kobiety - zostało wpisane pewne po-
dobieństwo do Boskiej komunii, poprzez którą trzy Osoby Boskie miłują się 
w wewnętrznej tajemnicy jednego życia Bożego. To podobieństwo w miłości 
zostało już od „początku” wpisane w człowieka - mężczyznę i kobietę - jako 
właściwość ich bytu osobowego, jako dar, a równocześnie jako wezwanie i za-
danie. Jest ono fundamentem całego etosu ludzkiego, w którym znane i szano-
wane są godność i powołanie kobiety, tak jak szanowane są w przypadku męż-
czyzny89. O wielu problemach można się także dowiedzieć z historii jedynej 
organizacji kobiecej, mającej zabezpieczać interesy kobiet w PRL  Ligi Kobiet 
Polskich. Analizując jej działalność, można, naznaczyć zalążek współczesnych 
problemów kobiet w sferze publicznej. Jak zauważa Sławomira Walczewska, 
Liga Kobiet Polskich nie mogła być ujmowana jako spadkobierczyni kobie-
cych organizacji przedwojennych, działających w Polsce, pomimo że wchło-
nęła większość z tych, które reaktywowały się po II wojnie światowej oraz 
zapewniła sobie wyłączność na wszystkie inicjatywy kobiece i realizowała zadanie 
włączenia, a raczej wmanipulowania kobiet w przemiany ustrojowe90. Przed-
wojenne założycielki wcześniejszej Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet, do 

88 K. Jędrusik, Bo we mnie jest seks, https://www.youtube.com/watch?v=ia74Dyqw00U, (do-
stęp 4.06.2020).
89 List apostolski Mulieris Dignitatem Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji roku Maryjnego 
o godności i powołaniu kobiety z 1988 roku, http://rodzinasandomierz.eu/wp-content/up 
loads/2017/07/jp2-mulieris_dignitatem.pdf, (dostęp 5.06.2020).
90 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, (dostęp 16.05.2020).
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której etosu usiłowała nawiązać peerelowska LKP, były zniechęcone jej nie-
demokratycznym charakterem, całkowicie podporządkowanym dyrektywom, 
odgórnie płynącym z Komitetu Centralnego PZPR. Projekt emancypacyjny, 
włączony w szerszą perspektywę ideologii komunistycznej, nie nawiązywał do 
idei działań czasów międzywojennych, jednocześnie propagując politykę:

pełną niekonsekwencji, niedomówień [...] propagowała ona aktyw-
ność zawodową kobiet, także w zawodach męskich, lecz nie zajmo-
wała się sprawą kariery, równej płacy i obejmowania stanowisk kie-
rowniczych przez kobiety. Popierała uczestnictwo kobiet w gremiach 
kierowniczych, ale nie faktyczny udział w sprawowaniu władzy:  
w parlamencie komunistycznym było wprawdzie ok. 20% kobiet, lecz 
w Komitecie Centralnym partii, który był faktycznym centrum decyzji 
politycznych, nie było ich wcale91. 

Należy też nadmienić, że wizja utrzymania ładu społecznego zgodnego 
z założeniami socjalistycznymi, wykluczała zazwyczaj podnoszenie trudnych 
kwestii kobiecych, związanych ze sferą obyczajową: w poczet takich kwestii 
należałoby zaliczyć nie tylko alkoholizm i patologie, których skutki najczę-
ściej odczuwały kobiety i dzieci, ale także opresję seksualną kobiet, związana 
z problemem gwałtów małżeńskich czy podwójnych standardów moralnych. 
Jedyną próbą obrony kobiet, która została ukarana przez władze, była próba 
reakcji LKP na zjawisko zwane „akcją porządkowania miejsc pracy”, w efekcie 
której zwolniono 6 tysięcy kobiet. LKP próbowało organizować zwalniane 
kobiety w spółdzielnie pracy, co było poczytane jako wyraz niesubordynacji 
organizacji kobiecej względem władzy. W jej następstwie LKP zostało zmar-
ginalizowane, a w 1966 roku „musiała zaprzestać działalności w zakładach 
pracy i z dnia na dzień z organizacji dwumilionowej stała się 70tysięczną”92. 
Zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez „mężczyzn u władzy” zasiadają-
cych w partii kobieta była bez jakiegokolwiek wahania obarczana powinnością 
poświęcenia, zarówno w środowisku domowym, jak i w pracy93. Wyraźnie 
te kwestie zostały wyeksponowane w przemowie Wojciecha Jaruzelskiego, 
otwierającej konferencję z okazji Dnia Kobiet, zamieszczonej w tomie wy-
danym z okazji jubileuszu 40 - lecia PRL oraz LKP. Mówiąc o Polsce, czynił 
on niezwykle wymowne dla rodaków paralele, starając się implikować im, że 
jeśli mówimy o naszej ojczyźnie, to pragniemy ją widzieć jako wielką rodzinę [...] 
bowiem właśnie w rodzinie, dzięki szczególnej roli kobiety spełniana jest służba  

91 Tamże.
92 Tamże.
93 N. Krzyżanowska, dz. cyt., s. 174.
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i praca dla Polski”94. Równocześnie utrwaliło się przekonanie, że kobiety  
w socjalizmie uzyskały nie tylko formalne, ale i faktyczne równouprawnienie. Jest 
jednak i ciężar tego równouprawnienia  znamy to i doceniamy95. Dokonawszy 
analizy historię działań LKP, wskazać, można że niestety organizacja ta: 

przyczyniła się do zwiększenia bierności politycznej kobiet w Polsce  
i ich wycofania się w prywatność [...], utożsamienia działaczki ruchu 
kobiecego z kobietami działającymi w partiach komunistycznych i so-
cjalistycznych [...] a efektem 45-letniego okresu jej istnienia, widocz-
nym do dziś, jest bierność polityczna kobiet, ich niezdolność do orga-
nizowania się i do obrony swoich interesów grupowych96. 

Warto odnieść się również do roli kobiet w wysiłku, który doprowadził 
do polskiego przełomu w 1989 roku. Opisuje go m.in. Ewa Kondratowicz  
w Szmince na sztandarze. Publikacja Kondratowicz ta stanowi zbiór wywiadów 
z kobietami, które w latach 80. tworzyły opozycję, próbując szukać odpowiedzi 
na pytania: gdzie są kobiety Solidarności?, dlaczego nikt (ani one same) nie upo-
mniały się o wywalczoną u boku mężczyzn władzę? oraz dlaczego w Polsce kwe-
stia kobieca (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 marginalizowa-
na97. Można by też zastanowić się, jakie źródła miał mizoginizm polskiej sfery 
politycznej, przebierany niekiedy w lepiej wyglądającą „donkiszoterię” wobec 
kobiet czy pogodzenie się z faktem, iż było ich w niej tak niewiele98. Mimo 
niewielkiej liczebności kobiet w polityce tamtego okresu, przynajmniej dwie 
z nich od lat postrzegane są jako symbol Solidarności, czyli Anna Walenty-
nowicz - działaczka społeczna, opozycjonistka w PRL, działaczka Wolnych 
Związków i współzałożycielka NSZZ Solidarność oraz Henryka Krzywonos 
– działaczka opozycyjna w okresie PRL, sygnatariuszka porozumień sierpnio-
wych, później posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII i X kadencji.

W dwudziestolecie obchodów wydarzeń Okrągłego Stołu ożywi-
ła się debata, dotycząca oceny tego i czym był sam Okrągły Stół: „zgniłym 

94 W. Jaruzelski, Szanowne Towarzyszki! Szanowne Panie!, [w:] praca zbiorowa, Kobiety polskie, 
Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 8.
95 Tamże, s. 9.
96 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 (dostęp 16.05.2020).
97 N. Krzyżanowska, dz. cyt., s. 176.
98 M. Janion, Amerykanka w Polsce, [w:] Podziemie kobiet, red. S. Penn, Wydawnictwo Rosner 
& Wspólnicy, Warszawa 2003, s. 5.
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kompromisem” czy „karnawałem demokracji”99, czy też idąc za Adamem 
Michnikiem: najbardziej romantyczną operacją polityczną w polskiej historii XX 
wieku100. Taki sposób ujęcia jednocześnie wpisuje owo wydarzenie w długą li-
stę wydarzeń, zaliczanych do najważniejszych historii Polski, z którego chwa-
ły i obchodów  jednocześnie utwierdzających pewne sposoby historycznych 
interpretacji, tworzących pamięć zbiorową – wykluczone zostały kobiety101. 
Potwierdzają to słowa Marii Janion, która powiedziała, że:

W polskiej kulturze romantycznej i postromantycznej (a jej przejawem 
stała się też Solidarność w latach 1981–1982 oraz w stan wojenny) 
bardzo silnie zaznaczało się oddziaływanie mitu heroicznego. W jego 
centrum, otoczony nimbem wielkości i piękności, znajduje się męski 
bohater - rycerz, żołnierz, bojownik, niezłomny więzień, wódz102. 

Niestety za pominięcie działań i bohaterstwa kobiet związanego ze sukce-
sem Solidarności, stoją również one same. Anna Grupińska, postulująca także 
w imieniu innych działaczek solidarnościowej opozycji słowami: nie rób z nas 
bohaterek romantycznych. Patrz na nas103. Być może nie do końca przemyślane 
życzenie – wypływające prawdopodobnie ze skromności, do której polskie 
kobiety były tradycyjnie „trenowane”  ziściło się i romantyczny nimb, który 
w Polsce zapewnia chwałę i utrwala miejsce w pamięci zbiorowej, ominął ko-
biety działające w Solidarności104. Polityka i jej zwyczajowi bohaterowie  męż-
czyźni  w czasach podziemnej działalności zdelegalizowanej Solidarności byli 
zmuszeni przenieść swą działalność polityczną do sfery prywatnej, najczęściej 
prywatnych domów, czyli tradycyjnej przestrzeni kobiet. Kobiecemu zaan-
gażowaniu w konspirację sprzyjało to, że w czasie komunizmu – pomimo 
postulowanej równości – były one niewidoczne dla władz PRL. Niewidzialne 
publicznie i stąd niedostrzegane przez władze, lecz zadomowione w sferze pry-
watnej, zapewniały ukrywającym się mężczyznom schronienie, aprowizację, 
tworzyły „agory” wymiany wolnych myśli, możliwość publikowania i kon-
taktu ze światem – zyskując wiele satysfakcji, czując się w ten sposób doce-
nione. Można wysunąć wniosek, że podziemie zrobiło dużo dobrego dla kobiet,  
a one zrobiły dużo dobrego dla podziemia, działając w podziemiu wykroczyły poza 

99 T.G. Ash, Polska rewolucja. Solidarność 1980–1981, Wydawnictwo Res Publica, Warszawa 
1990.
100 K. Lubczyński, Romantyczna operacja polityczna, https://wiadomosci.onet.pl/romantyczna-
operacja-polityczna/2j2z7, (dostęp 16.05.2020).
101 N. Krzyżanowska, dz. cyt., s.177.
102 M. Janion, dz. .cyt., s. 7.
103 S. Penn, Podziemie kobiet, Wydawnictwo Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2003, s. 23.
104 N. Krzyżanowska, dz. cyt., s. 178.
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normę kulturową105 i zaangażowały się, jednocześnie nie opuszczając domostw, 
w poczynania związane z polityką, dyskusjami dotyczącymi konceptualizacji 
dobra wspólnego, źródeł patologii PRL106 Niewidoczność kobiet  w roli kon-
spiratorek  sprzyjała im i m.in. dlatego stały się one idealnymi organizatorkami 
podziemia. Kobiety w owej niewidzialnej konspiracji były bardzo skuteczne,  
a nawet za bardzo skuteczne, gdyż to mężczyźni okryli się chwałą a rolę kobiet 
przemilczano107. Zdaniem Marii Janion: prawa kobiet znalazły się poza prawa-
mi, o które walczyła Solidarność. Energia obywatelska kobiet została stłumiona  
a nawet odrzucona demokracja w Polsce okazała się demokracją rodzaju 
męskiego108. 

Po triumfie, jaki odniosła także niewątpliwie dzięki wysiłkowi kobiet, 
demokratyczna opozycja po 1989 roku w Polsce, kobiety działające w pod-
ziemiu wolnościowym pozostały w pozbawionej znaczenia politycznego sfe-
rze zacisza domowego, w nadal niewidocznej prywatności. To mężczyźni, już 
jako bohaterowie walki o wolność, opuścili cień sfery domowej, by realizować 
plany, ambicje, zamiary, urzeczywistniać ideały w sferze publicznej. Karna-
wał – czas zaburzonego porządku, który dał kobietom szansę politycznego 
zaistnienia– skończył się i okazało się, że wkład kobiet w wysiłek wolnościo-
wy tylko temporalnie wydobył je z prywatności i tylko na czas, gdy były po-
trzebne ojczyźnie oraz walczącym mężczyznom, których wspierały. Niestety 
wśród przywódców Solidarności nie znalazł się polityk, który  jak Józef Piłsud-
ski  prowadziłby dialog z kobietami, kierując uwagę na walkę o ich prawa do 
czynnej i licznej partycypacji w życiu politycznym.

4.5 III Rzeczpospolita Polska  
(od 1989 po czasy współczesne)

Rok 1989 stanowi niezwykle ważną cezurę w historii Polski. Obrady 
Okrągłego Stołu  w których uczestniczyli przedstawiciele ówczesnej władzy 
(tzw. strona koalicyjno  - rządowa) pod kierownictwem Czesława Kiszczaka 
i członkowie Solidarności (tzw. strona solidarnościowo – opozycyjna) z Le-
chem Wałęsą na czele, osobne stanowisko zajął OPZZ oraz w roli ekspertów 
zasiedli przy stole przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i ewangelic-
ko – augsburskiego – częściowo wolne wybory do sejmu i całkowicie wolne 

105 S. Penn, dz. cyt., s. 153.
106 N. Krzyżanowska, dz. cyt., s. 179.
107 S. Penn, dz. cyt., s 44.
108 M. Janion, dz. cyt., s. 9.
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wybory do restytuowanej drugiej izby parlamentu – senatu, które odbyły się  
4 czerwca, w których Solidarność odnotowała sukces oraz w konsekwencji 
upadek komunizmu w Polsce poprzez samorozwiązanie ugrupowania PZPR  
w styczniu 1990 roku doprowadziło do uzyskania przez Polaków nowego, de-
mokratycznego państwa. Jednym z nadrzędnych zadań nowego, pierwszego 
niekomunistycznego od zakończenia II wojny światowego w Europie Środ-
kowo – Wschodniej rządu było zbudowanie podstaw systemu demokratycz-
nego. 29 grudnia 1989 roku sejm kontraktowy uchwalił nowelizację Konsty-
tucji PRL, tzw. nowelę grudniową. Wprowadziła ona zupełnie nowe zasady 
ustrojowe. Rzeczypospolita miała się stać demokratycznym państwem prawa, 
respektującym zasady sprawiedliwości społecznej i pluralizmu społecznego. 
Znowelizowana ustawa zasadnicza gwarantowała również swobodę działalno-
ści gospodarczej oraz prawa własności. Jednocześnie zostały usunięte artykuły 
dotyczące kierowniczej roli PZPR oraz przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. 
Owe zmiany oznaczały formalny koniec istnienia PRL. Na mocy noweli gru-
dniowej przywrócono nazwę państwa Rzeczpospolita Polska, a biały orzeł  
w herbie państwowym odzyskał koronę. Również nowo wybrany rząd mu-
siał stanąć przed wyzwaniem uzdrowienia upaństwowionej gospodarki. Pro-
gram transformacji gospodarczej został przedstawiony przez nowego ministra  
finansów, ekonomistę Leszka Balcerowicza. Realizacja tzw. planu Balcero-
wicza była rozłożona na dwa etapy: w pierwszym zakładano ustabilizowanie 
polskiej gospodarki, celem drugiego miało być stworzenie wolnego rynku, 
dokonanie prywatyzacji, przebudowa systemu podatkowego i ubezpieczeń 
społecznych, czego skutkiem było wyjście w 1992 roku polskiej gospodarki 
z zapaści i po gwałtownym spadku produkcji, jaki miał miejsce pod koniec 
lat. 80, rozpoczął się okres wzrostu gospodarczego. Bezkompromisowa poli-
tyka antyinflacyjna Balcerowicza przyniosła jednak także negatywne skutki. 
Największego uszczerbku doznały przestarzałe i nierentowne przedsiębiorstwa 
państwowe oraz rozdrobnione rolnictwo. Wraz z upadkiem wielkiego prze-
mysłu pojawiło się, niemal nieznane w PRL, zjawisko bezrobocia. Szczegól-
nie dotkliwym społecznie i trwałym skutkiem transformacji było bezrobocie 
strukturalne, występujące w regionach uprzemysłowionych oraz na terenach, 
gdzie zlikwidowano PGR-y. Mimo wdrażanych programów pomocowych, 
mających na celu przekwalifikowanie zawodowe na terenach o wysokiej sto-
pie bezrobocia, wiele osób nie odnalazło się w wolnorynkowej się wolnoryn-
kowej rzeczywistości. Wprowadzaniu bolesnych reform gospodarczych towa-
rzyszyło coraz większe niezadowolenie społeczne. Lech Wałęsa i Solidarność 
popierali wprawdzie działania nowowybranego rządu, jednak wobec coraz 
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mniejszej akceptacji dla prorynkowych działań ministra finansów w obozie 
solidarnościowym zaczęły się ujawniać różnice. Na podziały wśród działaczy 
opozycji wpływ miała także strategia Wałęsy. W połowie 1990 roku pod-
jął on decyzję o budowie systemu wielopartyjnego, w którym dotychczasowy 
obóz solidarnościowy nie miałby już jednolitej reprezentacji politycznej. Swój 
pomysł oparł na ukutym przez siebie haśle: Potrzebna jest wojna na górze, by 
na dole był spokój109. Rozpad obozu solidarnościowego został przypieczęto-
wany przez wyłonienie się dwóch ugrupowań politycznych wywodzących się  
z tego środowiska: prawicowo – konserwatywnego Porozumienia Centrum  
i centrowego Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna. Pierwsze z nich, 
kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego, za najlepszą kandydaturę w nadcho-
dzących wyborach prezydenckich uznało Lecha Wałęsę, W wyniku wyborów 
przeprowadzonych w grudniu 1990 roku pierwszym prezydentem III RP zo-
stał właśnie Wałęsa. Mimo zmian polityczno – ustrojowych prace nad nową 
konstytucją przeciągnęły się do drugiej połowy lat 90. Tymczasowym rozwią-
zaniem było uchwalenie małej konstytucji w październiku 1992 roku. Mimo 
iż na jej podstawie wprowadzono zmiany dotyczące funkcjonowania władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i samorządu terytorialnego znaczna część ko-
munistycznej konstytucji z 1952 roku miała nadal moc prawną. Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 
dopiero 2 kwietnia 1997 roku. Nowa ustawa zasadnicza wprowadziła zasadę 
demokratycznego państwa prawa, trójpodziału władz i suwerenności narodu, 
sankcjonując tym samym zmiany, jakie dokonały się w Polsce po 1989 roku. 
W grudniu 1991 roku Polska podpisała umowę stowarzyszeniową z Europej-
ską Wspólnotą Gospodarczą, a 1 maja 2004 roku została przyjęta do Unii 
Europejskiej.110

Przemiany, które zostały ukoronowane zmianą systemu sprawowania 
rządów za w czerwcu 1989 roku, nie wpłynęły na poprawę kwestii udziału 
kobiet w życiu publicznym. Kobietom nie udało się zyskać większego wpływu 
na kształt polityki, nowego prawa czy treści dyskursów publicznych. Wydaje 
się, że w obliczu wyzwań oraz koniecznych zmian na niwie sprawowania wła-
dzy, prawa czy znajdującej się w stanie permanentnego kryzysu gospodarki 

– kwestie postulatów kobiet i ich problemy nie miały odpowiedniego cięża-
ru gatunkowego, nie licowały z duchem czasu i zachodzących zmian. Należy 

109 J. Kurski, Wojna na górze, czyli jak doszło do rozłamu w obozie posierpniowym https://
wyborcza.pl/1,76842,831584.html, (dostęp 4.06.2020).
110 J. Kłaczkow, A. Zielińska, Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 roku., Wydawnic-
two Nowa Era, Warszawa 2015, s. 232 – 240.
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podkreślić, że choć kobiety walczyły wraz z mężczyznami i miały zasługi w walce  
o wolność, to zarówno w trakcie obrad Okrągłego Stołu, jak i w formujących 
się szeregach nowej, demokratycznej władzy były nieomal nieobecne – być 
może to właśnie zaowocowało pewnym systematycznym pomijaniem kwestii 
ważnych dla kobiet oraz spowodowało obcość kobiet w tworzącym się na po-
czątku lat 90. etosie zmian. Z perspektywy czasu można przyjąć, że kobiety 
III Rzeczpospolitej w większości uwewnętrzniły powszechne po 1989 roku 
przekonanie, że najpierw trzeba się zająć naprawdę istotnymi kwestiami: prze-
kształceniami gospodarczymi, kryzysem ekonomicznym, kreowaniem nowego 
porządku państwowego oraz wieloma sporami natury ideologicznej, partyjnej 
czy związanymi ze sposobami interpretacji historii najnowszej, zanim przyj-
dzie czas na realizację kwestii postulowanych przez kobiety. Wśród owych 
ważnych kwestii nie znalazło się jednak miejsce na zagadnienia związane  
z zabezpieczeniem praw kobiet, które na wielu polach stały się przymusowymi 

„sponsorkami transformacji”, płacącymi często wysoką cenę przemian: więk-
szego bezrobocia kobiet, pominięcia w reprezentacji politycznej, „oszczędno-
ści/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 pro-
blemami z zabezpieczeniem praw reprodukcyjnych. Większość problemów 
i potrzeb kobiet związanych z edukacją, zdrowiem czy opieką nad dziećmi 
pozostawała nierozwiązana. Można powiedzieć, że jedyną sprawą, wracającą 
wielokrotnie w dyskursach, tworzących polską sferę publiczną po 1989 roku, 
która ogniskowała uwagę opinii publicznej na sprawach związanych z sytu-
acją kobiet, była kwestia aborcji. Jednakże badaczki dyskursu toczącego się 
wokół aborcji twierdzą, że pomija on często  w ujęciu tzw. obrońców życia, 
 podmiotowość kobiety, koncentrując się bardziej na nienarodzonym dziecku, 
a dyskursy tworzone były głównie przez różne autorytety, które prowadziły 
spory jakby ponad głowami kobiet. Jednocześnie do spraw związanych z abor-
cją (prawem do niej, jej moralnym wydźwiękiem, prawomocności podejmo-
wanych decyzji) były również wielokrotnie redukowane kwestie innych postu-
latów, formułowanych przez organizacje kobiece oraz inicjatyw zmierzających 
do zwiększenia obecności kobiet w sferze publicznej. Dobrym przykładem 
marginalizowania wagi postulatów kobiet, wykraczających poza elektryzującą 
opinię publiczną, media i polityków sprawę aborcji, może być dyskusja, a na-
stępnie odrzucenie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn czy też mała 
uwaga poświęcona kwestiom zmian prawa, sprzyjającym równouprawnieniu  
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płci w przedakcesyjnych dążeniach, dostosowujących prawo polskie do wy-
mogów Unii Europejskiej.111

Polki, niewątpliwie, stały się przegranymi transformacji społecznej. 
Ich równy z mężczyznami wkład w walkę o demokratyczne i niezależne od 
wschodniego sąsiada państwo nie został doceniony poprzez większy niż do 
tej pory dostęp do funkcji politycznych. Po pierwszych częściowo wolnych 
wyborach w 1989 roku do sejmu udział kobiet w tej izbie spadł z 20% do 
13%. Była to tendencja, która na początku lat 90. miała miejsce we wszyst-
kich krajach postkomunistycznych. Zatem odzyskiwaniu przez parlamenty 
rzeczywistej roli władzy ustawodawczej towarzyszył spadek udziału kobiet  
w tych gremiach112. Można zatem na podstawie takiego obrotu zdarzeń wy-
snuć zatrważającą tezę, iż gdy kobiety przestały być potrzebne po sukcesie So-
lidarności, zostały znów zepchnięte do roli matek, żon, gospodyń domowych 
niezasługujących na reprezentowanie interesów ogółu obywateli oraz bycie 
ambasadorkami nierozwiązanych wówczas jeszcze kwestii kobiecych. Polkom 
pozostało zatem czynne prawo wyborcze, a bierne  w praktyce  pozostawało 
swego rodzaju utopią.

Niezmiernie ważnym wsparciem w działaniach na rzecz równego sta-
tusu kobiet i mężczyzn była Parlamentarna Grupa Kobiet, która powstała  
w 1991 roku z inicjatywy posłanki Barbary Labudy. Posłanki tzw. sejmu kon-
traktowego powołały lobby, którego zadaniem miała być ochrona interesów  
i praw kobiet. Członkiniami były parlamentarzystki ze wszystkich ugrupowań 
politycznych Sejmu i Senatu. Labuda przewodniczyła PGK do 1996 roku. 
W pierwszych w nowym ładzie kadencjach Sejmu w PGK spotykały się za-
równo kobiety mające wpływ na tworzenie prawa, jak i działaczki organizacji 
pozarządowych W 1998 roku współpracy tej nadano instytucjonalną formę. 
Powstało wówczas Forum Współpracy Parlamentarnej Grupy Kobiet z Orga-
nizacjami Pozarządowymi. Podstawowym zadaniem owej organizacji było 
podejmowanie przedsięwzięć mających na celu obronę konstytucyjnej zasady 
równych praw obu płci oraz przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w życiu 
społecznym, politycznym i gospodarczym kraju PGK była swoistą „wylęgar-
nią” dalekosiężnych pomysłów i konkretnych działań równościowych, dopóki 
w Sejmie większości nie zaczęły stanowić partie prawicowe, których liderzy 
zakazali członkiniom przynależenia do tego typu feministycznej organizacji113.  

111 N. Krzyżanowska, dz. cyt., s. 181-184.
112 M. Fuszara, dz. cyt., s. 119.
113 E. Dąbrowska – Szulc, Egerie i paprotki, czyli projekt równego traktowania zamiast ustawy  
o równym statusie kobiet i mężczyzn, [w:] Kobiety, feminizm, demokracja, red. B. Budrowskia, 
Warszawa 2009, s. 184.
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W 1986 roku w wyniku zobowiązań podjętych na ONZ – owskiej konferen-
cji ds. kobiet, powołano Urząd Pełnomocnika ds. Kobiet (funkcję tę pełniła 
wiceminister Pracy i Polityki Społecznej). W 1991 roku zmienione usytuowa-
nie tego urzędu, powołano bowiem Urząd ds. Kobiet i Rodziny działający  
w ramach kancelarii premiera i bezpośrednio mu podległy. Wielokrotne 
zmiany nazwy nie zmieniły faktu, że aż do 2001 roku był to urząd, w którego 
kompetencjach znajdowały się sprawy kobiet i rodziny. Zmiana nastąpiła do-
piero w 2001 roku, gdy powołano urząd Pełnomocnika ds. Równego Statusu 
Kobiet i Mężczyzn. Pomimo braku samodzielności można odnotować szereg 
znaczących działań i inicjatyw osób piastujących tę funkcję. Dla przykładu 
Joanna Banach powołała stałe Forum Współpracy Organizacji Pozarządowych 
i Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny i Kobiet i przygotowała Krajowy program 
działań na rzecz kobiet do roku 2000. Jednym z działań Pełnomocnika było 
opracowanie Krajowego Programu Działań na Rzecz Kobiet – II etapu wdroże-
niowego na lata 2003  - 2005114.

1992 rok uważać można za swoisty „krok naprzód” w dotychczasowej 
izolacji kobiet od najważniejszych w państwie funkcji publicznych, bowiem 
Hanna Suchocka została pierwszą w Polsce kobietą – premierem. Co prawda 
funkcję Prezesa Rady Ministrów pełniła tylko nieco ponad rok, ale jest to  
i tak ogromny polityczny sukces zarówno Hanny Suchockiej, jak i wszystkich 
pragnących demokratycznych i egalitarystycznych rządów kobiet. Suchocka, 
jako wybitny prawnik pełniła również w latach 1997 – 2000 funkcję Ministra 
sprawiedliwości, a w latach 2001-2013 była Ambasadorem RP przy Stolicy 
Apostolskiej i Zakonie Maltańskim. 

Zmianę, lecz niestety o charakterze wyłącznie deklaratywnym, przynio-
sła obowiązująca obecnie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 roku. Bowiem art. 33 stanowiący, iż:

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa 
w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. 2. Ko-
bieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, 
zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jed-
nakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania 
stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych  
i odznaczeń115.

114 M. Fuszara, dz. cyt., s. 130.
115 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 78, poz. 483, 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/O/D19970483.pdf, 
(dostęp 6.06.2020).
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Brzmienie tego artykułu zawdzięczamy staraniom grupy prawniczek, 
uczestniczących w spotkaniach właściwej komisji sejmowej. Wpłynęły one 
m.in. na to, że kobiety i mężczyźni mają równe prawa, a nie kobiety z męż-
czyznami mają równe prawa, podczas gdy niektórzy konstytucjonaliści nie 
widzieli szczególnej różnicy pomiędzy wyżej wskazanymi sformułowaniami. 
Prawniczki podnosiły, że w stanowieniu prawa nie można odnosić się do po-
jęcia „mężczyzna” jako normy wzorcowej dla całego społeczeństwa, w którym 
ponad połowa to kobiety.

Debata dotycząca wprowadzenia mechanizmu, który mógłby przyśpie-
szyć osiągnięcie równości szans obu płci, prowadzona była od początku lat 90. 
Rozważano dwie różne strategie wprowadzenia powszechnie obowiązującego 
wyrównującego szanse podczas wyborów mechanizmu. Pierwsza zakładała 
wprowadzenie mechanizmu kwotowego jako części ustawy o równym statu-
sie kobiet i mężczyzn. Projekty owej ustawy były tworzone wspólnie przez 
PGK, kobiece NGO – sy i kobiety-ekspertki od początku lat 90. Regulacja ta 
wzorowana na niektórych ustawach państw skandynawskich, w szczególno-
ści norweskiej. Uregulowaniem, które wzbudzało największy opór polityków, 
była przewidziana tam kwota 40% osób każdej płci odnosząca się nie tylko do 
kandydatów, ale też do wszystkich władz publicznych. Projekt był wielokrot-
nie wnoszony do sejmu (niektóre późniejsze projekty zmniejszały te kwotę), 
zawsze jednak przezeń odrzucany. Drugą strategią było wprowadzenie mecha-
nizmu kwotowego do ordynacji wyborczej. Propozycję wprowadzenia takiego 
mechanizmu zgłosiła wicemarszałek Sejmu Olga Krzyżanowska podczas deba-
ty nad ordynacją wyborczą w 2001 roku. Zaproponowana przez Krzyżanow-
ską kwota miała wynosić min. 30% osób każdej płci na listach kandydatów. 
Projekt ten został odrzucony bez właściwie żadnej debaty.116

 Dzięki wyżej opisanym działaniom polskich parlamentarzystek roz-
gorzała debata pomiędzy zwolennikami i oponentami wyrównania za po-
mocą regulacji prawnych szans kobiet i mężczyzn w polityce. Przeciwnicy 
podtrzymywali, że: obie płcie miały równy status, a debata o dyskryminacji 
zakrawa o demagogię; nierówny udział we władzy jest efektem niewielkie-
go zainteresowania kobiet sprawami publicznymi i ich niechęcią do sprawo-
wania funkcji politycznych; taka ustawa narzucałaby sztuczne rozwiązania, 
gdyż zwiększenie partycypacji kobiet w polityce powinno być efektem zmian  
w mentalności, a takowe wymagają czasu; nierówny udział w sprawowaniu 
władzy był efektem zakorzenionych w mentalności i dziejach pełnionych 

116 M. Fuszara, dz. cyt., s. 121 -122.
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przez kobiety i mężczyzn ról społecznych, dla kobiet podstawowym jest status 
rodzinny; a na koniec podnoszono, że wprowadzenie kwot jest obraźliwym 
procederem wobec kobiet, gdyż każda kobieta będzie podejrzewana o to, że 
awans zawdzięcza płci, a nie swoim wysokim kompetencjom. Natomiast zwo-
lennicy odnosili się do tego, że: istniejąca nierówność wymagała wprowadze-
nia środków umożliwiających wyrównywanie szans, ponieważ dotychczasowe 
regulacje i mechanizmy były nieskuteczne, skoro nadal utrzymywała się nie-
równość; systemy kwotowe pomagają przyśpieszyć procesy, które i tak natu-
ralnie będą zachodziły; doświadczenie pokazywało, że kobiety bardzo dobrze 
odnajdują się w świecie polityki i sprawdzają się na stanowiskach publicz-
nych; systemy kwotowe motywowałyby ugrupowania polityczne do poszuki-
wania kobiet aktywnych i merytorycznie przygotowanych do sprawowania ról  
w polityce; dzięki systemowi kwotowemu nastąpiłaby likwidacja barier sta-
wianych kobietom w dostępie do sfery publicznej; mechanizmu wprowadzo-
ne w innych krajach znacznie poprawiły dostęp kompetentnych kobiet do 
udziału w polityce117.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2001 roku trzy partie polityczne: 
Unia Wolności, Unia Pracy i SLD wprowadziły kwoty, zgodnie z którymi 
obie płcie musiały mieć co najmniej 30% reprezentację na listach kandyda-
tów. Zasadę tę najbardziej sformalizował SLD, bowiem wprowadził odpo-
wiedni zapis do swojego statutu.

Platforma Obywatelska, która zwyciężyła w wyborach w 2007 roku, nie 
stosowała w owym czasie systemu kwotowego. Jednak przed wyborami, na 
wniosek Iwony Śledzińskiej – Katarasińskiej, przyjęto uchwałę zgodnie z któ-
rą jedno z trzech pierwszych miejsc na każdej liście kandydatów do parla-
mentu zajmować miała kobieta, czego co do zasady z kilkoma odstępstwami, 
przestrzegano. Mające wówczas również reprezentację w parlamencie dwa 
obozy polityczne: Prawo i Sprawiedliwość oraz Polskie Stronnictwo Ludowe 
nie stosowały ani systemów kwotowych ani innych regulacji dotyczących rów-
ności kobiet i mężczyzn, lecz pomimo prawicowego światopoglądu PiS miało  
w swoich szeregach sporą liczbę kobiet w porównaniu do innych ugrupowań.118

Polska 1 maja 2004 roku przystąpiła do Unii Europejskiej. Od tego mo-
mentu realizowanie polityki równości płci stało się obowiązkiem wszystkich 
podmiotów korzystających ze środków publicznych i w założeniu miało się 
przejawiać w działaniach instytucji państwowych oraz organizacji pozarządo-
wych, w szczególności kobiecych i feministycznych. Poprzez szereg działań 

117 Tamże, s. 122 – 123.
118 Tamże, s. 123.
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legislacyjnych wprowadzone zostały regulacje pozwalające skutecznie dążyć 
do równouprawnienia w wielu obszarach. Ze względu jednak na to, że cel 
prawa dotyczącego równouprawnienia nie został osiągnięty, postanowiono 
wyznaczyć najważniejsze obszary, w których podejmowanie dalszych działań 
jest niezbędne i ma prowadzić do stopniowego dążenia do równouprawnienia 
obu płci. Dokumentem, na podstawie którego ustalono katalog priorytetów 
w działaniu na rzecz równości płci jest Komunikat Komisji Europejskiej doty-
czący planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006  - 2010 z dnia  
6 marca 2006 roku. Mowa w nim o obszarach, w których Unia Europejska 
miała zamiar wyeliminować wszelkie formy nierówności płci, czyli: równość 
ekonomiczną, pogodzenie życia prywatnego i zawodowego, równą partycypa-
cję w procesach decyzyjnych, zwalczanie przemocy w rodzinie i handlu ludźmi, 
eliminowanie negatywnych stereotypów związanych z płcią, propagowanie 
równości w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. W ramach działań 
podejmowanych przez Polskę należy odnotować powstanie oraz inicjatywy 
Parlamentarnej Grupy Kobiet (wznowionej po kilku latach zwieszenia działań), 
przygotowanie projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn, po-
wołanie Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, działalność 
Komisji ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.119

O początku XXI wieku zanotować można znaczy wzrost aktywności 
organizacji feministycznych w Polsce. Powstały liczne organizacje proko-
biece, tj.: Demokratyczna Unia Kobiet, Centrum Praw Kobiet, Porozumie-
nie 8 Marca, Feminoteka i inne. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 
było swoistym punktem przełomowym w sposobie myślenia polskich kobiet  
o taktyce walki o swoje prawa. Polskie kobiety uświadomiły sobie, że dzięki 
organizacjom można działać na rzecz kobiet, ale by ich głos stał się słyszalny, 
należy zaangażować się czynnie w politykę. W 2007 roku powstała zatem 
Partia Kobiet, której założycielką była Manuela Gretkowska. Owa partia oraz 
Gretkowska zostały poddane dość ostrej krytyce, dlatego, że wykluczonych  
z dostępu do członkostwa zostało wiele grup kobiet, np. lesbijki, „moherowe 
berety”, teolożki niechcące walczyć o prawo do aborcji. Ponadto przypisywa-
no Gretkowskiej za to, że tworzy ideologię, która oparta jest na idealizowaniu 
kobiet i demonizowaniu mężczyzn. Zarzucano, że Partia Kobiet przez swo-
je bezrefleksyjne działania na rzecz ustanowienia normatywnego podmiotu,  
 

119 K. Ornacka, J. Mańka, Gender mainstreaming w wybranych obszarach dyskryminacji w Polsce, 
[w:] Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, K.Wojnickiej, Kraków 2011,  
s. 137 – 138.
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doprowadziła jedynie do podtrzymania relacji dominacji i władzy opartej na 
wykluczeniu.120

Przejawem przekształceń zachodzących w obrębie ruchu kobiecego  
w Polsce był Kongres Kobiet oraz jego społeczne i polityczne konsekwencje. 
Kongres Kobiet miał na celu dopisanie postaci kobiecych i kobiecej perspek-
tywy do historii Polski. I Kongres Kobiet odbył się 21-22 czerwca 2009 roku  
w Warszawie pod hasłem: Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transfor-
macji 1989  - 2009, a wnioski poczynione na nim znalazły się w dokumencie  
pt. Postulaty Kongresu Kobiet. Po pierwszym Kongresie Kobiet nastąpiły zmiany  
w zakresie walki na rzecz praw kobiet: instytucjonalizacja oraz powstanie sta-
łego Biura Kongresu, następnie działania polityczne na rzecz parytetów i ko-
lejne spotkania w kongresowej formule. W styczniu 2010 roku ruch sformali-
zowano i powstało Stowarzyszenie Kongres Kobiet, którego główne postulaty 
dotyczyły wprowadzenia parytetów płci na listy wyborcze i powołania nie-
zależnego rzecznika ds. równości. Kongres wykonał ogromną pracę na rzecz 
obalenia mitu o jednorodności kobiet i za główny cel postawił sobie walkę  
o wprowadzenie ustawy o parytetach. Kongres Kobiet stanowił milowy krok  
w kierunku dekonstrukcji podmiotu feminizmu na polskiej scenie politycz-
nej121. Magdalena Środa uważa, że celem stworzenia Kongresu Kobiet była 
zmiana mentalności kobiet. Kongres, w jej opinii, stworzył przestrzeń do po-
rozumienia, udowodnił, że feminizm to nie aberracja, lecz inna nazwa de-
mokracji i stanowi to jego największy sukces. Środa podkreśla również, że 
w Kongresie kultywowano pamięć o dawnych sufrażystkach i feministkach, 
bo gdyby nie ich trud i poświęcenie inicjatywom emancypacyjnym, to praw-
dopodobnie kobiety teraz nie miałyby możliwości debatowania na tematy 
polityczne122. Na Kongresie poruszane były również inne kwestie związane  
z kobietami, m.in. zatrudnienia, macierzyństwa, wychowania, edukacji, przed-
siębiorczości. Obecnie w Kongresie toczy się dyskusja na temat przemocy123.

Wprowadzenie do ordynacji wyborczej parytetów124 płci na listach wy-
borczych, czyli zagwarantowanie kandydatkom i kandydatom 50% udziału 

120 J. Helios, W. Jedlecka, Urzeczywistnianie..., s. 155 – 156.
121 Tamże, s. 142 – 143.
122 Feminizm to nie aberracja. Z Magdaleną Środą rozmawiają Karolina Wigura i Adam Puchała, 
https://kulturaliberalna.pl/2017/05/01/wigura-puchejda-sroda-kongres-kobiet-feminizm- 
polska/, (dostęp 7.06. 2020).
123 Kongres Kobiet, www.kongreskobiet.pl, (dostęp 7.06.2020).
124 Określany jako mechanizm tzw. dyskryminacji pozytywnej, który polega na zarezerwowaniu 
konkretnej ilości miejsc dla – w tym przypadku – kobiet. Chodzi o zagwarantowanie takiego 
poziomu udziału danej grupy w analizowanej strukturze, który jest adekwatny do udziału tej 
grupy w całej populacji. W przypadku płci parytet jest specyficznym rodzajem kwoty, ustalonej 
właśnie na poziomie 50%.
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na listach wyborczych, było najważniejszym postulatem I Kongresu Kobiet  
w 2009 roku. Działania Kongresu na kierowane na wprowadzenie paryte-
tów na listach wyborczych zwieńczone zostały sukcesem. Powstał obywatelski 
projekt ustawy (wówczas nazywanej ustawą parytetową), który został złożony  
w Sejmie 21 grudnia 2009 roku wraz z podpisami ponad 150 tys. osób. Pierw-
sze czytanie projektu odbyło się 18 lutego 2010 roku. Wystąpienie z poparciem 
inicjatywy ustawodawczej wygłosiła Izabela Jaruga-Nowacka. W toku prac 
parlamentarnych nad obywatelskim projektem zmniejszono gwarantowany 
udział kobiet i mężczyzn na listach wyborczych z 50% do 35%. Ustawa kwo-
towa– ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wybor-
cza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego125 została podpisana 
31 stycznia 2011 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Weszła 
w życie 3 marca 2011 roku. Ustawa zmieniła ordynację wyborczą do Sejmu, 
Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. 
Na listach wyborczych do tych organów władzy, udział kandydatek (kobiet) 
 i kandydatów (mężczyzn) nie może stanowić mniej niż 35%. Sankcją za niedo-
pełnienie wymogu kwoty126 płci jest niezarejestrowanie listy. Ustawa kwotowa 
nie obejmowała wyborów do Senatu i do rad gmin do 20 tys. mieszkańców 
(obecnie kwoty nie obowiązują także w wyborach do rad gmin niebędących 
miastami na prawach powiatu)127.Została uchylona przez ustawę Kodeks wy-
borczy128, który również uwzględnia kwoty na listach wyborczych (art. 425 
§3 Kodeksu wyborczego). Istotną zmianą wprowadzoną przez Kodeks wyborczy 
jest ustanowienie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do 
rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu (art. 418 §1 Kodeksu 
wyborczego), dla których nie przewidziano żadnych szczególnych rozwiązań 
dotyczących rozmieszczenia kandydatur według płci na listach wyborczych,  
w związku z tym komitety wyborcze dysponują w tej kwestii pełną swobodą129. 

125 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu 
Europejskiego, Dz.U. z 2011 r. nr 34, poz. 172, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.
xsp/WDU20110340172/O/D20110172.pdf, (dostęp 7.06.2020).
126 Wskazuje procentowo minimalny udział kobiet na listach wyborczych, np. 35%.
127 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_kwotowa, (dostęp 7.06.2020).
128 Kodeks wyborczy, http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98n62624.han.amu.edu.pl/#/act/1767 
9859/2722734?directHit=true&directHitQuery=kodeks%20wyborcy, (dostęp 7.06.2020).
129 A. Ignasiak, Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym wybranych miast 
Polski, Acta Politica Polonica 2016, nr 3 (37), s. 68 – 69.
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W omawianym okresie historycznym, czyli Polsce po roku 1989 roku, 
aż do czasów współczesnych (2020 rok) podjęto wiele działań, uchwalono 
akty prawne,  co zostało opisane powyżej  w celu poprawy sytuacji kobiet  
w korzystaniu z biernego prawa wyborczego. Poniżej zaprezentowane dane 
statystyczne zobrazują liczbowy stosunek uczestnictwa kobiet i mężczyzn  
w piastowaniu funkcji publicznych na najwyższym szczeblu.

1.  Sejm :

Tabela 1. Posłowie i posłanki RP na początku kadencji Sejmu w podziale na płeć130

Kadencja
Liczba osób sprawujących mandat

Razem Kobiety Mężczyźni % kobiet

I 460 44 416 9,56

II 460 60 400 13,04

III 460 60 400 13,04

IV 460 93 367 20,22

V 460 94 366 20,43

VI 460 94 366 20,43

VII 460 110 350 23,91

VIII 460 125 335 27,17

IX 460 132 328 29,00

2.  Senat:

Tabela 2. Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej według płci na początku kadencji 
Senatu131

Kadencja Razem Kobiety Mężczyźni % kobiet
I 100 6 94 6,00
II 100 8 92 8,00
III 100 13 87 13,00
IV 100 12 98 12,00

130 Opracowanie na podstawie O. Kotowska – Wójcik, M. Luty – Michalak, Udział kobiet  
w życiu publicznym – Polska na tle innych krajów. Opinie i ekspertyzy, Warszawa 2019, s. 8 oraz 
https://ciekaweliczby.pl/tag/sejm-ix-kadencji/, (dostęp 7.06.2020).
131 Opracowanie na podstawie O. Kotowska – Wójcik, M. Luty – Michalak, Udział kobiet  
w życiu publicznym – Polska na tle innych krajów. Opinie i ekspertyzy, Warszawa 2019, s. 17 oraz 
https://www.rp.pl/Polityka/191019625-Oto-senatorowie-Senatu-X-kadencji.html, (dostęp 7.06. 
2020).
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V 100 23 77 23,00
VI 100 13 87 13,00
VII 100 8 92 8,00
VIII 100 13 87 13,00
IX 100 12 88 12,00
X 100 24 76 24,00

3. Rada Ministrów: udział kobiet w składzie Rady Ministrów:
1) Rząd Tadeusza Mazowieckiego (1989 -19991):

•	 Minister kultury i sztuki, Maria Cywińska-
Michałowska

2) Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991):
•	 Minister przemysłu i handlu, Henryka Bochniarz

3)  Rząd Jana Olszewskiego (1991-1992)
•	 Brak

4)  Rząd Hanny Suchockiej (1992-1993)
•	 Brak

5) Rząd Waldemara Pawlaka (1993-1995)
•	  Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, 

Barbara Blida
6) Rząd Józefa Oleksego (1995 -1996)

•	 Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, 
Barbara Blida

7)  Rząd Włodzimierza Cimosiewicza (1996 -1997)
•	 Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, 

Barbara Blida
8)  Rząd Jerzego Buzka (1997- 2001)

•	 Minister – członek Rady Ministrów, Teresa 
Kamińska

•	 Minister sprawiedliwości, Hanna Suchocka
•	 Minister kultury i sztuki, Joanna Wnuk-Nazar
•	 Minister skarbu państwa, Aldona Kamela-

Sowińska
•	 Minister finansów, Halina Wasilewska-Trenker
•	 Minister zdrowia i opieki społecznej, Franciszka 

Cegielska
9) Rząd Leszka Millera (2001- 2004)

•	 Minister edukacji narodowej i sportu, Krystyna 
Łybacka
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•	 Minister sprawiedliwości, Barbara Piwnik
10)  I Rząd Marka Belki (2004)

•	 Wiceprezes Rady Ministrów, Izabela Jaruga-
Nowacka

11)  II Rząd Marka Belki (2004 -2005)
•	 Minister polityki społecznej, Izabela Jaruga-

Nowacka
12)  Rząd Kazimierza Marcinkiewicza (2005 -2006)

•	 Minister rozwoju regionalnego, Grażyna Gęsicka
•	 Minister finansów, Teresa Lubińska
•	 Minister finansów, Zyta Gilowska
•	 Minister pracy i polityki społecznej, Anna Kalata
•	 Minister spraw zagranicznych, Anna Fotyga

13)  Rząd Jarosława Kaczyńskiego (2006 -2007)
•	 Minister spraw zagranicznych, Anna Fotyga
•	 Minister rozwoju regionalnego, Grażyna Gęsicka
•	 Minister pracy i polityki społecznej, Anna Kalata
•	 Minister finansów, Zyta Gilowska
•	 Minister sportu i turystyki, Elżbieta Jakubiak
•	 Minister pracy i polityki społecznej, Joanna Kluzik-

Rostkowska
14)  I Rząd Donalda Tuska (2007- 2011)

•	 Minister rozwoju regionalnego, Elżbieta 
Bieńkowska

•	 Minister pracy i polityki społecznej, Joanna Fedek
•	  Minister edukacji narodowej, Katarzyna Hall
•	 Minister zdrowia, Ewa Kopacz
•	 Minister nauki i szkolnictwa wyższego, Barbara 

Kurdycka
15)  II Rząd Donalda Tuska (2011 -2014)

•	 Minister infrastruktury i rozwoju, Elżbieta 
Bieńkowska

•	 Minister sportu i turystyki, Joanna Mucha
•	 Minister edukacji narodowej, Krystyna Szumilas
•	 Minister edukacji narodowej, Joanna Kluzik-

Rostkowska
•	 Minister nauki i szkolnictwa wyższego, Lena 

Kolarska – Bobińska
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•	 Minister kultury i dziedzictwa narodowego, 
Małgorzata Omilanowska

16) Rząd Ewy Kopacz (2014-2015)
•	 Minister edukacji narodowej, Joanna Kluzik-

Rostkowska
•	 Minister nauki i szkolnictwa wyższego, Lena 

Kolarska-Bobińska
•	 Minister kultury i dziedzictwa narodowego, 

Małgorzata Omilanowska
17)  Rząd Beaty Szydło (2015 -2017)

•	 Minister, członek Rady Ministrów, Beata Kempa
•	 Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, 

Elżbieta Rafalska
•	 Minister, członek Rady Ministrów, Elżbieta Witek
•	 Minister edukacji narodowej, Anna Zalewska 

18)  I Rząd Mateusza Morawieckiego (2017 2019)
•	 Minister, członek Rady Ministrów, Beata Kempa
•	 Minister, członek Rady Ministrów, Beata Szydło
•	 Minister edukacji narodowej, Anna Zalewska 
•	 Minister cyfryzacji, Anna Streżyńska 

•	 Minister spraw wewnętrznych i administracji, 
Elżbieta Witek

•	 Minister finansów, Teresa Czerwińska
•	 Minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga 

Emilewicz
•	 Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, 

Bożena Borys – Szopa
19)  II Rząd Mateusza Morawieckiego (2019- obecnie132)

•	 Minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz
•	 Minister funduszy i polityki regionalnej, 

Małgorzata Jarosińska – Jedynak
•	 Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, 

Marlena Maląg
•	 Minister sportu, Danuta Dmowska - Andrzejuk133

132 Stan na marzec 2022 r.
133 Opracowanie własne na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów.
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Tabela 3. Równouprawnienie polityczne w Polsce wg Global Gender Gap Index  
w 2018 roku134.

Wskaźniki Miejsce  
w rankingu

Wartość 
indeksu

Wartość 
przeciętna

Kobiety 
(%)

Mężczyźni 
(%)

Udział kobiet  
w parlamencie 46 0,39 0,284 28,0 72,0

Udział kobiet 
na stanowiskach 
ministerialnych

53 0,294 0,208 22,7 77,3

Staż kobiet  
pełniących  
funkcję  
prezydenta  
lub premiera

31 0,082 0,189 3,8 46,2

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrosło zaangażowa-
nie Polek w ponadnarodowej przestrzeni politycznej. W ciągu ostatnich 
lat kobiety w Polsce konsekwentnie dążyły do umocnienia swojej pozycji  
w sferze politycznej, co jest widoczne także na przykładzie partycypacji Polek  
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski jest jedy-
nym bezpośrednio wybieranym organem Unii Europejskiej. 13 czerwca 2004 
roku Polacy po raz pierwszy wybierali przedstawicieli do Parlamentu Euro-
pejskiego. Wśród wybranych 54 eurodeputowanych znalazło się 7 kobiet135.  
W obecnej kadencji PE, 35% reprezentantów z Polski to kobiety. W Pol-
sce, tak jak w całej UE, odsetek posłanek rośnie z wyborów na wybory - po 
pierwszych wyborach europejskich w Polsce w 2004 r., Polki stanowiły 15% 
posłów, następnie 22% w 2009 r. i 24% w 2014 roku136.

Również warto wspomnieć o polityce na szczeblu lokalnym, bo to prze-
cież organy jednostek samorządu terytorialnego są najbliżej potrzeb obywateli. 
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe 
do rad gmin, a 27 października 2002 odbyły się wybory do jednoosobowych 

134 The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum, Genewa Szwajcaria 2018,  
s. 225, (dostęp 7.06.2020).
135 E. Lesiewicz, Droga polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego, Przegląd polityczny 2011, 
tom 16, nr 2, s. 61.
136 https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190226STO28804/kobiety-
w-parlamencie-europejskim-infografiki, (dostęp 7.06.2020).
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organów wykonawczych gmin. „Rządy kobiece” zyskują coraz większą apro-
batę lokalnych społeczeństw, a kobiety nie rzadko wprowadzają nową jakość, 
a nawet ocieplenie wizerunku władzy. Przykładem tego zjawiska jest Beata 
Klimek, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, która od 2014 roku pia-
stuje tę funkcję.

Tabela 4. Kobiety w samorządach różnych szczebli w latach na przykładzie lat 1998–
2010 w %137

Szczebel samorządu Rok 1998 Rok 2002 Rok 2006 Rok 2010

Rady gmin 16 18 20,2 23,8

Rady powiatów 15 16 16,6 17.7

Sejmiki wojewódzkie 11 14 17.7 22,6

Szczeblem samorządowym „najbliższym” mieszkańcom wsi jest samo-
rząd gminny z wybieralną radą gminy jako organem stanowiącym i kontro-
lnym oraz wybieralnym (od 2002 r.) wójtem (gminy wiejskie) lub burmi-
strzem (gminy miejsko-wiejskie) jako organem wykonawczym. Na poziomie 
poszczególnych wsi dopełnieniem samorządu gminnego są sołectwa – jednost-
ki pomocnicze gmin, zwykle obejmujące jedną lub kilka wiejskich jednostek 
osadniczych. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys– osoba wybrana 
spośród mieszkańców wsi, uchwałodawczym – zebranie wiejskie, a organem 
doradczym i wspierającym sołtyskę/sołtysa – również wybieralna rada sołec-
ka. Wymienione instytucje składają się na samorząd wiejski. Wyniki badań 
ogólnopolskich pokazują, że rośnie społeczna akceptacja obejmowania przez 
kobiety funkcji publicznych. W świetle danych z ostatnich 30 lat, Polki coraz 
częściej kandydują do samorządu i uzyskują mandaty. W 1998 roku udział 
kobiet wśród ogółu kandydatów w wyborach samorządowych do organów 
stanowiących wszystkich szczebli wynosił łącznie 21%, a w 2014 roku  38%. 
W 1998 roku kobiety stanowiły 16% ogółu radnych, a w roku 2010 25% Ko-
biece kandydatury coraz częściej pojawiają się również w wyborach na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast  w 2002 r. udział kobiet wynosił 10,4% 
ogółu kandydatur a w 2014  już 16%3. W latach 2006 i 2010 odsetek kobiet 

137 A. Górna-Kubacka, Kobiety w polityce aspiracje i praktyka, Przegląd polityczny 2011, tom 16, 
nr 2, s. 52.
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wśród osób sprawujących te funkcje nie przekraczał 10%138

Po analizie wyżej wskazanych danych można zauważyć postępujący 
wzrost udziału polskich kobiet w życiu publicznym poprzez pełnienie waż-
nych funkcji w polityce szczebla lokalnego, centralnego, jak i w strukturach 
Unii Europejskiej. Mimo, że nadal kobiet jest zdecydowanie mniej niż męż-
czyzn w polityce, to z wyborów na wybory można zanotować ich coraz więk-
szą partycypacje w ciałach gremialnych. Nie bez znaczenia jest również, za-
równo wizerunkowo, jak i pod kątem wpływu na mentalność społeczeństwa  
i rządzących, to, że w ostatnich latach to właśnie dwie kobiety pod rząd peł-
niły funkcję Prezesa Rady Ministrów. Również kobiety doczekały się moż-
liwości pełnienia funkcji Marszałka Sejmu, a były nim: Ewa Kopacz (2011-  
2014), Małgorzata Kidawa-Błońska (2015), a obecnie tę funkcję piastuje Elż-
bieta Witek (2019- obecnie). Jedyną kobietą  Marszałkiem Senatu była Alicja 
Grześkowiak (1997 -  2001). Niestety Rzeczpospolita nie doczekała się jeszcze 
kobiecej prezydentury. Ani decyzje wewnątrzpartyjne, ani opinia publiczna, 
która jak to było widoczne przez ostatnie lata nie dają wiary w zwycięstwo 
kandydatki – kobiety w wyborach prezydenckich. 

138 I. Matysiak, Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna i płeć, Wieś i Rolnictwo 2015, nr 1.2 
(166.2), s. 128.
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Droga polskich kobiet do uzyskania praw wyborczych była długa i trud-
na. Działania podjęte w tym celu rozpoczęły się już w okresie postycznio-
wym,  a zakończyły po uzyskaniu przez Polskę, niepodległości w 1918 roku. 
Co prawda, ciężko piętnować brak praw obywatelskich kobiet, gdy państwo 
polskie nie istniało, ale na zdecydowaną krytykę zasługuje fakt, iż kobiety 
nie były brane pod uwagę  w kontekście uczestnictwa w życiu politycznych 
za czasów tzw. „złotej demokracji szlacheckiej”, reform oświeceniowych,  
a szczególnie, iż  w modernizującym się, po klęsce zrywów romantycznych, 
społeczeństwie spora część mężczyzn, ale także kobiet nie wykazywała aproba-
ty dla idei współuczestnictwa obu płci w sprawowaniu rządów. 

Analizując powyższe, warto postawić pytanie ogólniejsze: dlaczego  
w ogóle doszło do marginalizacji kobiet w życiu publicznym? Dlaczego ateń-
ska demokracja, oznaczająca przecież rządy ludu (z gr. demos lud, kratos rzą-
dy), wykluczała kobiety jako ludzi i obywatelki? Dlaczego kobiety zostały do-
tknięte wielowiekowym politycznym ostracyzmem? W pracy poprzez analizę 
czasów minionych, ich kultury, sztuki, a także myśli filozoficznej, politycznej 
i prawnej, podjęto próbę odpowiedzi na powyżej postawione pytania. Wielo-
wiekowe „poddaństwo” kobiet w znacznej części stanowiło wynik pielęgno-
wania przez fizycznie silniejszych od nich mężczyzn postaw szowinistycznych  
i patriarchalnych, którym niestety one biernie ulegały. Mężczyźni przez stu-
lecia nie dopuszczali kobiet do udziału w życiu politycznym, argumentując 
takie działania: niewystarczającym rozwojem biologicznym kobiet; ich nie-
dostatecznym potencjałem intelektualnym; wyznaczoną im społecznie rolą 
matki, żony, kapłanki domowego ogniska oraz brakiem opanowania, rozwagi 
i chłodnej kalkulacji w procesach decyzyjnych. Kobiety biernie się poddawały 
poglądom głoszonym przez mężczyzn i niewiele z nich pragnęła zmiany takie-
go obrazu rzeczywistości. Kobiety mogły być artystkami, muzami, kochanka-
mi, ale już nie filozofkami, działaczkami społecznymi, polityczkami. 
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Mając w pamięci i oddając cześć wojowniczkom, władczyniom zarówno 
polskim, jak i europejskim, zdaniem autorki pierwszą kobietą, której Euro-
pejki powinny być wdzięczne za to, że posiadają dziś prawa obywatelskie, jest 
Olimpia de Gouges. To ona, jako pierwsza publicznie sprzeciwiła się swoiste-
mu „odczłowieczaniu” kobiet i zażądała nadania im praw wyborczych, za co 
następnie została stracona. To ona swoją postawą oraz manifestem zawartym 
w Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki powtórzyła horacjańskie Exegi monu-
mentum1 i wybudowała pomnik, pod którym nie tylko kobiety, ale również 
mężczyźni, powinni składać hołd i byłby to hołd złożony demokracji.

Wybitne działaczki okresu pozytywizmu i Młodej Polski wywalczyły 
swoim poświęceniem prawa wyborcze, udowadniając, iż zarówno kobiety, jak  
i mężczyźni mogą walczyć o wolność własnej ojczyzny i walka ta, oraz Rzecz-
pospolita Polska jako zbiorowość obywateli, nie mają płci. Uzyskanie bierne-
go i czynnego prawa wyborczego wpłynęło głównie na świadomość światłych  
i chcących posiadać wpływ na życie polityczne kobiet. Niestety był to nielicz-
ny odsetek, podczas gdy reszta pań wolała albo zmuszona była pozostawać 
nadal w patriarchalnej rzeczywistości. Dostęp do biernego prawa wyborczego 
był utrudniany przez mężczyzn, jednakże z czynnego kobiety mogły w pełni 
korzystać. ale czynne było możliwe do pełnego zrealizowania. 

 Należałoby zastanowić się również dlaczego współcześnie Polki nie do-
ceniają wkładu, jaki włożyły ich przodkinie w uzyskanie praw wyborczych 
dla kolejnych pokoleń kobiet? Niestety w tej kwestii nasuwa się wiele pytań,  
a w następstwie również wiele nienastrajających optymizmem odpowiedzi. 
Na pewno powodem takich postaw jest omijanie kwestii kobiecej w edukowa-
niu młodzieży lub oględne wspomnienia na ten temat. W podręcznikach do 
nauki historii rzadko można przeczytać o Aleksandrze Szczerbińskiej, Paulinie 
Kuczalskiej-Reinschmit, Magdalenie Środzie czy Hilary Clinton. Zazwyczaj 
przedstawia się tylko wybitnych wodzów i polityków – mężczyzn. W przeko-
naniu autorki popartym obserwacjami współczesnego społeczeństwa, mimo iż 
żyjemy w XXI wieku, millenium ogromnego postępu technicznego, wycho-
wanie w tradycji patriarchalnej jak i stereotypizowanie kobiet są nadal aktu-
alne. Kobiety postrzega się jako mniej profesjonalne oraz mniej kompetentne 
do sprawowania funkcji publicznych. Mimo wskazanych wyżej negatywnych 
zjawisk społecznych popularyzowanych w imię ideologii patriarchalnej, po-
cieszającym jest fakt, iż coraz więcej kobiet angażuje się politycznie i piastuje 

1 Horacy, Exegi monumentum, http://aleklasa.pl/gimnazjum/c305-wiersze/horacy-exegi-monu 
mentum, (dostęp 11.06.2020), Nawiązanie do wiersza antycznego poety Horacego, w którym 
to poezja jest dla poety pomnikiem, czyli tym, co pozostawi po sobie potomnym.
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funkcje publiczne. Niestety, nadal kobiety często same wycofują się z życia pu-
blicznego przyjmując tradycyjnie postrzegane jako kobiece role: matki, żony, 
kochanki, muzy, gospodyni, zapominając jednocześnie, że nie zostały powo-
łane jedynie do celów prokreacyjno – wychowawczych, ani też zaspokojenia 
potrzeb mężczyzn. Oprócz niewątpliwie ważnej roli dla utrzymania przyrostu 
demograficznego – matki oraz żony, jako elementu konstytucyjnie chronio-
nej podstawowej jednostki społecznej – rodziny, kobiety zostały powołane 
do bycia obywatelkami, które wpływać mają na kształt i kierunek rządów 
państwem. Każda Polka powinna być świadoma tego, jak o jej możliwość par-
tycypacji w życiu publicznym walczyły ponad 100 lat temu przodkinie oraz że 
tak samo, jak mężczyzna, o czym wspominał Jan Paweł II, została powołana 
do aktywnego uczestnictwa  w życiu publicznym. Współczesne społeczeństwa 
demokratyczne bardziej niż Hestii, wiernie oczekujących na mężów Pene-
lop, zalotnych Marilyn Monroe potrzebują świadomych obywatelek. Zatem 
współczesna polska kobieta oprócz bycia matką, żoną, pracownicą, „muzą i 
blondynką niedużą”2, powinna być przede wszystkim Polką, Europejką i Oby-
watelką3, bo o to walczyły minione pokolenia Polek.  

2 A. Zaucha, Bądź moim natchnieniem, https://www.youtube.com/watch?v=sQQ5djnEMLA, 
(dostęp 11.06.2020).
3 Tytuły książek Manueli Gretkowskiej odnoszących się do kwestii kobiecej.
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***

Historia zmagań Polek o uzyskanie praw wyborczych (a w ogólności dróg do nadania 
kobietom praw wyborczych na całym świecie) została zepchnięta na daleki plan i nie weszła 
do kanonu pozycji przeznaczonych do nauczania historii polskiej młodzieży. Niezwykle 
rzadko w podręcznikach do nauki historii czy na zajęciach szkolnych pojawiają się w zmianki 
o statusie kobiet na przestrzeni wieków, ważnych postaciach historycznych związanych  
z ruchem feministycznym oraz przełomowych wydarzeniach mających istotne znaczenie 
w wielkowiekowej batalii kobiet o nadanie im statusu obywatelek. Egalitarystyczne dążenia 
kobiet do uczestniczenia w życiu publicznym oraz ukonstytuowanie uregulowań prawnych 
dających im tę możliwość, stanowi niewątpliwie niezwykle ważną część historii powszechnej 
oraz lokalnej każdego z państw globu i nie należy pomijać tych faktów w nauczaniu 
przyszłych pokoleń. Niniejsza publikacja stanowi zatem swoiste „wyjście naprzeciw” 
potrzebom współczesnych czytelników, którzy nie mieli uprzednio okazji zapoznania się  
z historyczno-prawnym przedstawieniem ewolucji statusu Polek, ale również i Europejek, 
 w kontekście posiadania praw wyborczych.

Ze wstępu

***

Autorka podjęła temat aktualny a jednocześnie ważny z uwagi na niedawne stulecie 
uzyskania praw politycznych przez kobiety. Tematykę potraktowała w bardzo szerokiej 
perspektywie zarówno konstytucyjnej oraz historyczno-prawnej, kulturowej i socjologicznej. 
Potwierdza to wysoki poziom przygotowania oraz znajomości tematyki przez Autorkę. 
Dużą wartość rozprawy stanowi żywa narracja oraz zestawienie omawianej tematyki  
w kilku płaszczyznach, pozwalających na rozwinięcie wspomnianej wcześniej 
interdyscyplinarności. Praca nie stanowi wyłącznie suchego zreferowania tematyki, ale 
znacznie wybiega zarówno pod względem chronologii oraz obszaru poza temat, co jest 
jednak uzasadnione oraz pozwala na wyprowadzenie szczegółowych wniosków - ukazując 
nie tylko „wycinkowe” ale całościowe podejście do analizowanej tematyki. Praca potwierdza 
również dobrą znajomość tematu oraz szeroką wiedzę i erudycyjne zdolności Autorki.

Z recenzji
Prof. UAM dr hab. Przemysław Krzywoszyński




