
Izabela Jaruga Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy. -   

Posłanka na Sejm II, IV, V i VI kadencji, Wicepremier RP, Minister Polityki 

Społecznej i Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu 

Kobiet i Mężczyzn. Zginęła w drodze na uroczystości państwowe  
upamiętniające zbrodnię katyńską 10 kwietnia 2010 roku, 

w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. 

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej powstała, by propagować 

i kontynuować Jej pracę. Działa na rzecz upowszechniania i przestrzegania 

praw człowieka, w szczególności praw kobiet i równego statusu płci, 

przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę pochodzenie etniczne, 

status ekonomiczny i społeczny, światopogląd, niepełnosprawność 

lub orientację seksualną. Naszym celem jest inny, lepszy świat, bardziej 

sprawiedliwy, wolny i demokratyczny. Przybliżając sylwetkę Izabeli Jarugi– 

Nowackiej, Fundacja stara się wspierać debatę publiczną, 

wzmacniając w niej głos dyskryminowanych i marginalizowanych 

i przez to wpływać na zmianę kształtu polskiej polityki. Fundacja przyznaje 

nagrodę „Okulary równości” za szczególne osiągnięcia w propagowaniu

 i umacnianiu praw człowieka oraz „skierowania do okulisty” za łamanie praw 

lub wolności, stanowiących fundament powszechnych praw człowieka. 

Fundacja jest członkinią Koalicji na Rzecz Równych Szans. 5 redakcja: Agata Czarnacka
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Rewolucja pod sztandarami równości, zwalczania dyskryminacji i wykluczenia kobiet, 

osób LGBTQI, niepełnosprawnych oraz innych grup dyskryminowanych rozpoczęła się. 

Jak zawsze tego typu impet, spotkała się z gwałtownym oporem.  

Reakcja jest niszczycielska, może wywołać wojny, odbierać nadzieję na lepszą przyszłość 

dla następnych pokoleń. Problem w tym, że nie musi! To my możemy ten opór pokonać, 

aby nasz wspólny świat był lepszym miejscem współistnienia.

 

Polityczna Akademia Kobiet
Reaktywacja

Ruchy kobiece w poszukiwaniu 
nowych form politycznosci. 
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wstęp

Jeśli wystąpienia obywatelek i obywateli w obronie praw kobiet i równości z roku 
2016 nazwiemy budzącą się obywatelską rewolucją, to konsekwencją powinno być pytanie – 
rewolucja, i co dalej? W tej chwili w dorosłe życie wchodzi pierwsze pokolenie dziewcząt 
urodzonych po podpisaniu Pekińskiej Platformy Działania – przełomowego dokumentu ONZ   
z 1995 roku, którego celem było wyrównanie sytuacji kobiet i mężczyzn oraz przekrojowe 
rozwinięcie istniejących form walki z dyskryminacją wobec kobiet. Świat, który zastają, stawia 
przed nimi innego typu wyzwania, niż te, z którymi zmagały się feministki pierwszej, drugiej  
czy nawet trzeciej fali. Mobilizacja kobiet z polskiego października 206 r. rozlała się na całą 
planetę. Czarny Protest był katalizatorem nowego typu protestów i nowych haseł ruchu kobie-
cego. Temu też poświęcony był kolejny rok Politycznej Akademii Kobiet. 
Ten proces – prawdziwa rewolucja w obszarze relacji między płciami – niestety nie przechodzi 
bezboleśnie. Gwałtowna, niemal lękowa reakcja części społeczeństw na postępy na polu rów-
ności płci ma ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. Chodzi przede wszystkim o ruchy nacjo-
nalistyczne i prawicowe populizmy, walkę z “ideologią gender”, fundamentalizmy religijne czy 
podważanie i deprecjonowanie praw człowieka, a zwłaszcza praw kobiet jako fundamentu 
współczesnych demokracji. W Unii Europejskiej, w której Polki pokładały ogromne nadzieje 
związane z realnym równouprawnieniem, nastąpiła wyraźna stagnacja, a ostatnio UE została 
osłabiona przez podjętą przez Wielką Brytanię decyzję o opuszczeniu jej struktur. Populizmy i 
ekstremizmy prawicowe padają na podatny grunt, a  strach przed zmianą  okazuje się być naj-
bardziej wydajnym paliwem napędzającym wrogów postępu i równości.  
W Polsce, w której z racji historycznych prawa kobiet stały się polem już nie walki, a kilku to-
czonych równolegle wojen,  jest to szczególnie wyraźne. Ta społeczna tendencja splata się         
z wielopoziomowym kryzysem instytucjonalnym. W naszym kraju pod znakiem zapytania 
stanęła praworządność. Trzeba podkreślić, że w społecznym oporze wobec rujnowania przez 
rządzących podstaw praworządności i likwidowania instytucji demokratycznych, z trudem 
budowanych po 1989 roku, Polki odegrały znaczącą rolę. Polityczki - parlamentarzystki 
próbowały blokować wprowadzanie niedemokratycznych ustaw, naukowczynie, prawniczki, 
dziennikarki, kobiety kultury organizowały opór środowisk twórczych i nagłaśniały łamanie 

praw. Wszystkie, jako obywatelki i aktywistki manifestowały opór na ulicach. 
Mając świadomość niesprawiedliwości orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które przyczy-
niły się do odebrania pełni praw reprodukcyjnych, kobiety organizowały demonstracje i uczest-
niczyły we wszystkich protestach w obronie jego niezależności. Dostrzegając i krytykując wciąż 
powszechne umniejszanie przez sądy dramatów kobiet ofiar przemocy i wykorzystywania, 
broniły niezawisłości sądów i konstytucyjnej normy trójpodziału władz. Broniąc na ulicach 
swoich praw, Polki - obywatelki dały dowód zrozumienia, że w takiej Polsce, gdzie rządzi prawo, 
jest szansa na równość, ale w państwie niedemokratycznym, rządzonym autorytatywnie przez 
jedną opcję polityczną, której podlega cały aparat państwa i jego wszystkie służby i organy, 
szansa na godność i wolność znika.
Debatom o tym jak się temu przeciwstawiać, jak znaleźć nowe formy polityczności, by zwię-
kszyć szanse na prawdziwe równouprawnienie i pełną realizację praw kobiet, a szerzej praw 
człowieka, poświęcony był piąty cykl Politycznej Akademii kobiet. Nie znalazłyśmy wszystkich 
odpowiedzi, ale starałyśmy się przynajmniej postawić właściwe pytania. Mamy nadzieję, że na-
mysł nad nimi pomoże w poszukiwaniu nowych dróg i możliwości działania dla kobiet i męż-
czyzn podzielających nasze rozumienie feminizmu jako programu zmiany świata w otwarte, 
przyjazne miejsce dla wszystkich ludzi bez wykluczania kogokolwiek. Równość płci i prawa 
kobiet to dziś podstawowy warunek i narzędzie urzeczywistnienia nieodzownej zmiany społe-
czna. 
Rewolucja pod sztandarami równości, zwalczania dyskryminacji i wykluczenia kobiet, osób 
LGBTQI, niepełnosprawnych oraz innych grup dyskryminowanych rozpoczęła się i trwa.           
Jak zawsze tego typu impet, spotkała się z gwałtownym oporem. Ten backlash jest nisz-
czycielski. Może wywołać wojny, odbierać nadzieję na lepszą przyszłość dla następnych 
pokoleń. Sęk w tym, że nie musi! To my możemy i musimy ten opór pokonać, aby nasz wspólny 
świat był lepszym miejscem nie tylko dla nas samych, ale i dla naszych dzieci i wnuków.  
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Rewolucja – i  co dalej?

Agata Czarnacka, Katarzyna Kądziela
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Agata Czarnacka

Kiedy badamy źródła bezprecedensowego sukcesu ruchów kobiecych w Polsce, nie sposób  
nie zauważyć, że Czarny Protest i Strajki Kobiet mogły się udać między innymi dlatego, że poło-
żony w nich został ogromny nacisk na profesjonalną komunikację. Nie wolno jednak zapomi-
nać, że wykorzystanie komercyjnych narzędzi komunikacyjnych padło na podatny grunt – 
przede wszystkim rozpulchniony trwającym od paru dekad zainteresowaniem płcią w języku, 
ale też zwycięstwami, jakie ruch feministyczny odniósł po wielu latach walki o przywrócenie  
do szerokiego obiegu niekatolickich sposobów mówienia o prawach reprodukcyjnych i, sze-
rzej, prawach kobiet. 

Walka o żeńskie końcówki

Na początku 2016 roku wrocławskie językoznawczynie, Agnieszka Małocha-Krupa, Katarzyna 
Hołojda, Patrycja Krysiak i Marta Śleziak, opublikowały Słownik nazw żeńskich polszczyzny – 
naukowy leksykon żeńskich form powszechnie stosowanych nazw profesji, takich jak po-
marańczarka, dziennikarka, freelancerka, mistyczka, ambasadorka czy bogini. O tym, jak wiele 
determinacji oraz przezwyciężania trudności wymagało opracowanie i wydanie tego z pozoru 
zupełnie niewinnego działa, najlepiej świadczy uznanie przez autorki konieczności 
posługiwania się przy promocji książki pochwalną recenzją mężczyzny, prof. Jana Miodka. 
Jednak nawet imprimatur językoznawczego autorytetu nie pomogło książce zdobyć nale-
żytego rozgłosu – przyszła bowiem zarazem za wcześnie i za późno. Za wcześnie, bo dyskusję   
o „żeńskich końcówkach” wciąż dość szeroko postrzegano jako „feministyczne fiu-bździu”, 
problem zastępczy bez realnego wpływu na rzeczywistość. Za późno, bo już kilka miesięcy 
potem kobiety na ulicach wszystkich miast w Polsce okazały się polityczną siłą, wobec której 
akademickie rozważania na temat form leksykalnych musiały zejść na dalszy plan…

Język politycznej 
reprezentacji kobiet

Narracja tworzy się z mnóstwa drobnych dorozumień, większych i mniejszych niepisanych umów o 
tym, by pominąć różne dające się zaobserwować szczegóły w interesie rysującej się dramatycznej 
fabuły.

Joan Didion, Political Fictions



Czy jednak rzeczywiście badania żeńskich form językowych to jedynie uniwersyteckie dysputy 
bez praktycznych konsekwencji? Bardzo długo oburzenie budziła odwrotna tendencja – rugo-
wanie płci z języka, którą utożsamiano z socjalistyczną  „urawniłowką”. Satyryczka Stefania Gro-
dzieńska w felietonie pt. „Dałam listonosz“, dworowała z nowej tendencji, pisząc:

Zdaję sobie sprawę z  doniosłości problemu, jako córka profesora i  profesor. Oto więc fragment 
mojej  nowej powieści z  życia kobiet pracujących:
– Doktor kazała powtórzyć doktor, żeby  doktor wstąpiła do doktor, to doktor już doktor powie, 
czego doktor od doktor potrzebuje – powiedziała instruktor, oddała klucze felczer, zostawiła 
polecenie dla monter i  wyszła ze szpitala.
Instruktor nie  było lekko na  sercu. Podejrzewała, że  mąż zdradza ją z introligator. Nie mogła 
przestać o  tym  myśleć od czasu, kiedy niechcący podsłuchała rozmowę inżynier z mechanik. Miała 
dosyć powodów, żeby wierzyć w  te plotki, gdyż  nie byłby to pierwszy wypadek zdrady   z jego 
strony. Kiedy rok temu przyłapała go z kierownik, po prostu oszalała. W porywie rozpaczy uderzyła 
kierownik, ale  potem okazało się że niesłusznie. Przygoda męża z kierownik była zupełnie bez 
znaczenia, gdyż poważnie romansował on wówczas z redaktor. Wobec tego instruktor przeprosiła 
kierownik i zbiła redaktor. A teraz znów będzie przeprawa z introligator…
Tak rozmyślając instruktor doszła do domu. Na  schodach natknęła się na  listonosz, która  wrę-
czyła jej depeszę. Instruktor dała listonosz pięć złotych i  gorączkowo przeczytała.
Depesza podpisana była przez  męża: „ŻEGNAJ STOP UCIEKAM Z  TECHNIK DENTYSTYCZNY”.

„Córka profesora i profesor” bezwiednie ukazała nieprzewidziany efekt nowej kalki językowej: 
ambitne, wykształcone i aktywne zawodowo kobiety prezentowały się jako „babochłopy”; 
tradycyjna kobiecość wymagała, by nie określała jej żadna, z założenia męska profesja. Jedno-
cześnie mlekiem i miodem płynący kraj realnego socjalizmu był rzeczywistością bez kobiet, 
dobrobyt bowiem był dziełem rąk i umysłów „kierowników”, „instruktorów”, „techników” i „po-
słów”, nawet jeśli niektórzy z nich mieli kaprys nosić spódnice… Sukces w postaci gigantycznej 
aktywizacji zawodowej kobiet przełożył się na krytyczne obserwacje realiów („babochłopy”), 
ale nie miał siły rozbudzania wyobraźni… W końcu stało się to, do czego zazwyczaj dochodzi   
w miejscu, gdzie nie prowadzi się wysiłku nad językowym uporządkowaniem obrazu rzeczy-
wistości: za wszystkie sukcesy zaczęli być odpowiedzialni mężczyźni, kobiety zniknęły z opo-
wieści (np. z historii „Solidarności”), chyba że w grę wchodziło piętnowanie patologii i porażek 
(„wszystko przez to, że kobiety już nie są kobietami”). 

Powiązanie zawodowego prestiżu z jedną tylko – męską – formą nazwy zawodu doprowadziło 
do „osmotycznego” wzmocnienia prestiżu językowego rodzaju męskiego. Wiele kobiet zaczęło 
się oburzać, że żeńskie formy pomniejszają je i ośmieszają (być może podłożem tego był fakt,  
że w wielu przypadkach pokrywają się one ze zdrobnieniami). Po latach debaty stało się jednak 
jasne, że stosowanie żeńskich form i końcówek jest kwestią uznania. Zawiązana w lecie 2017 
roku Koalicja Prodemokratyczna w dowód szacunku dla ruchów kobiecych przyjęła za jeden     
z głównych punktów programu walkę o prawa kobiet, w tym zwłaszcza – obok praw reproduk-
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cyjnych – ich prawa językowe. „Na spotkaniu przedstawiciele .Nowoczesnej zadeklarowali,      
że złożą nowelizację ustawy o języku polskim, tak żeby praktyka stosowania języka wrażliwego 
na płeć (chodzi m.in. o żeńskie końcówki) została potwierdzona jako ustawowa norma” – rela-
cjonowała Gazeta Wyborcza.

Wojna o słowo „aborcja”

Prawdziwa rewolucja językowa musiała się jednak dokonać nie tylko na terenie żeńskich form, 
ale przede wszystkim w repertuarze słów wykorzystywanych w debacie publicznej. Po „osią-
gnięciu”, a następnie „utrzymaniu” tzw. „kompromisu aborcyjnego” (wraz z uchwaleniem w sty-
czniu 1993 r. ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopu-
szczalności przerywania ciąży oraz zablokowaniem w 1996 r. poprawki dopuszczającej 
przerwanie ciąży z „przyczyn społecznych”), takie sformułowania, jak „aborcja”, „przerywanie 
ciąży”, „regulacja urodzin” czy „prawa reprodukcyjne” po prostu wypadły z debaty publicznej. 
Temat uznano za prywatny i niegodny dyskusji o charakterze politycznym; przeważająca liczba 
męskich głosów w programach typu „gadające głowy” czy na kolumnach gazet poświęconych 
komentowaniu rzeczywistości dodatkowo zmarginalizowała tę kwestię.

Zapanował niepisany konsensus, że prawa reprodukcyjne czy aborcja dotyczą wyłącznie 
kobiet, a w związku z tym programy o nich powinny robić tylko kobiety – tych zaś w telewizjach 
było bardzo mało, a te, którym udało się dotrzeć na stanowiska wydawców czy redaktorów,        
z rzadka decydowały się na „podważanie” swojego profesjonalizmu przez forsowanie tematyki 
„typowo kobiecej”. 

Z drugiej strony, nawracające próby zaostrzenia zakazu aborcji przez środowiska chrze-
ścijańskie również odbywały się zasadniczo poza przestrzenią mediów głównego nurtu; były 
traktowane poważnie w zasadzie wyłącznie przez media ściśle chrześcijańskie, by nie powie-
dzieć – parafialne (dystrybuowane przez kioski parafialne i rekomendowane z ambon, ale także 
odwołujące się do kół parafialnych), takie jak „Gość Niedzielny”. W kolejnych kadencjach 
parlamentu odrzucano je bez większego zastanowienia, blokując szerszą debatę na ten temat  
i przyczyniając się do rozpowszechnienia wśród najbardziej wierzących przekonania, jakoby 
siły postępowe, proeuropejskie czy po prostu centrowe chciały „mordowania dzieci”. Wokół 
krytyki możliwości przerywania ciąży, badań prenatalnych i antykoncepcji wytworzył się nie-
zależny obieg opinii (przyjmowanej niczym bezstronne informacje), który stał się następnie 
jednym z filarów dzisiejszego systemu medialnego na prawicy.

Medialne embargo na słowo „aborcja” zaczęło pękać, kiedy w czynną politykę włączyła się Bar-
bara Nowacka, córka b. wiceprzewodniczącej Unii Pracy i b. wicepremier rządu RP Izabeli 
Jarugi-Nowackiej. Format nazwiska, za którym szła osobowość, wykształcenie i polityczna og-
łada, sprawił, że Nowacka szybko dołączyła do celebrowanego przez media kręgu „gadających 
głów”, czyli politycznych liderów opinii. Jej historia życia, m.in. kilkuletnia praca w telefonie zau-
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fania Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, uwrażliwiła ją jednak na problematykę 
praw kobiet i praw reprodukcyjnych. Stała się więc swego rodzaju ambasadorką tych kwestii   
w mediach głównego nurtu. A kiedy powstał komitet „Ratujmy Kobiety”, odpowiadający oby-
watelską inicjatywą ustawodawczą na kolejną próbę zaostrzenia zakazu aborcji przez środo-
wiska chrześcijańskie, Nowacka, już osadzona medialnie, mogła swobodnie opowiadać o pro-
jekcie ustawy.

Rozdyskutowanie

Po zapowiedzi przez b. premier Beatę Szydło, że poprze ona obywatelski projekt dotyczący 
całkowitego zakazu aborcji, zawiązały się rozmaite grupy i inicjatywy, w tym „Dziewuchy Dzie-
wuchom”, licząca ponad sto tysięcy użytkowniczek grupa na Facebooku poświęcona po-
czątkowo dyskusjom o planowanym demontażu tzw. „kompromisu aborcyjnego”, ale sięga-
jąca po coraz to nowe tematy związane z pozycją i prawami kobiet w polskim społeczeństwie. 
Rozwinęły się również grupy lokalne, do których dołączył nastawiony bardziej akcyjnie 
Ogólnopolski Strajk Kobiet.  Liczba członkiń grup utworzonych w 2016 roku mogła przekro-
czyć milion, nawet zakładając dublowanie się członkostw.

Kilka tygodni później zawiązał się komitet „Ratujmy Kobiety” i po uzyskaniu 23 lipca 2017 r. ofi-
cjalnej rejestracji rozpoczął, zgodnie z polskim prawem, zbiórkę podpisów pod projektem 
liberalizującym dostęp do aborcji i gwarantującym kobietom prawa reprodukcyjne. Przepisy 
ustawy wymagają, by zbierać odręczne podpisy, weryfikowane przez numer PESEL i adres 
zamieszkania. W przeciwieństwie do komitetu „Stop Aborcji”, „Ratujmy Kobiety” nie miało        
do dyspozycji szerokiego, łatwego do skontaktowania środowiska złożonego z osób już prze-
konanych, takiego jak koła parafialne (co tłumaczy sukcesy konserwatystów w zbieraniu 
podpisów przez cały okres od 1993 roku). Siatka aktywistek feministycznych w całym kraju 
włączyła się do akcji, by zachęcać do popierania projektu wśród ludzi na ulicy; niekiedy także 
podczas masowych demonstracji z innych powodów, np. organizowanych przez KOD. Często 
zagadnięte osoby nie miały świadomości praw reprodukcyjnych, więc – z konieczności – 
zbieranie podpisów zamieniło się w szeroką akcję oddolnej edukacji (komitet zebrał w 2016 
roku ok. 200 tys. podpisów). Do tego doszła obecność tematu w mediach i możliwość wyle-
wania swej frustracji w internecie. Wówczas świadomość polityczna kobiet zaczęła się skoko-
wo zmieniać.

Popularność poświęconych kobietom, przemocy wobec kobiet czy prawom reprodukcyjnym 
materiałów prasowych udostępnianych na grupach dyskusyjnych dała do myślenia mediom. 
Teksty czy filmiki dotyczące kobiet i ich praw okazały się „klikalne” – prawo rynku przeważyło 
nad zastanym chrześcijańsko-demokratycznym konsensusem i sprawy kobiet weszły do głów-
nego nurtu medialnego.
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Narracja pod strzechy

Ta nowa skala zasięgu i szeroka dyskursywność zaskoczyły dotychczasowe teoretyczki i pub-
licystki. O ile wcześniej ruch kobiecy w Polsce był praktycznie tożsamy z ruchem feminis-
tycznym, a w większości ośrodków organizacyjnie opierał się na instytutach uniwersyteckich 
prowadzących nauczanie spod znaku gender studies, od 2016 roku aktywizm kobiecy zupełnie 
zmienił oblicze (zob. aneks). Zmiana języka i „odnaukowienie” sposobów argumentacji okazały 
się konieczne, co niestety w znacznej mierze przełożyło się nie tylko na uproszczenie przekazu, 
ale przede wszystkim na wyeliminowanie z szerokiego obiegu sporych połaci wiedzy 
wypracowanej przez badaczki skupione na kategorii gender. Mimo szerokiego zainte-
resowania wyrównywaniem szans, równymi prawami pracowniczymi, równym podziałem 
obowiązków (zob. aneks), ruch kobiecy ostatecznie nie zdecydował się podjąć żadnego z tych 
tematów. Nie forsował również kwestii dyskryminacji. Skupił się za to na „polityczności tego,   
co prywatne”, tj. prawach reprodukcyjnych kobiet i przemocy domowej, bez dopuszczania 
szerszej refleksji nad uwarunkowaniami systemowymi oraz deptania praw reprodukcyjnych 
czy przemocy (nawet tam, gdzie postulaty socjalne pojawiały się nominalnie, nie były podno-
szone w praktyce).

Niechęć do akademickiego żargonu zaczęła skutkować sięganiem po zaskakujące kalki rodem 
z XIX wieku, m.in. dość „państwa zabobonów”. Nie było, na przykład, jasne, czy forsujące ten po-
stulat działaczki OSK zdawały sobie sprawę, że optując za świeckim państwem, legitymizo-
wały de facto powrót do hegemonii „racjonalnego” Kościoła otwartego spod znaku Łagiewnik, 
dokąd na rekolekcje udawał się rząd Platformy Obywatelskiej, przy zdetronizowaniu Kościoła 
„toruńskiego”, postrzeganego jako emocjonalny i antyeuropejski, a przede wszystkim 
antyracjonalny, czyli, oparty właśnie na zabobonach. „Narracja”, którą zaczęły się posługiwać 
działaczki, polegała na upraszczaniu wywodów, wyciąganiu z szafy „postaci”, z którymi można 
by się utożsamiać, i symboliki – taktyka zapewne dobra przy budowaniu błyskawicznej reakcji 
społecznej, ale zupełnie nieskuteczna, gdy w grę wchodziło przekucie sprawy kobiecej w trwa-
ły postulat, a może nawet oś alternatywnej propozycji dla Polski.

Rozstrzygnięcie pytania o język politycznej reprezentacji kobiet jest więc równocześnie podję-
ciem decyzji o skali, w jakiej ruch kobiecy ma oddziaływać na politykę. Punktowo? Przez zmianę 
orientacji? Systemowo? A może dał się w istocie sprowadzić do istniejącego, wyniszczającego 
konfliktu pomiędzy starymi i nowymi włodarzami?

O ile masowość ruchu wymaga wyjścia z akademickiej wieży z kości słoniowej, niezdolność 
wywalczenia pola dla bardziej złożonych komunikatów, podobnie jak nieumiejętność (poza 
zbieraniem podpisów) prowadzenia przez badaczki gender edukacji ustawicznej dostoso-
wanej do osób pracujących czy kształcących się w innych dziedzinach, to wielka porażka ruchu 
kobiecego w Polsce. Uniemożliwiła mu ona samodzielne stanie na politycznych nogach i otwo-
rzyła możliwość jego stopniowego „zawłaszczania” przez istniejące siły polityczne. Jednak 



13

potencjał wciąż istnieje; działalność edukacyjna stale zyskuje medialne preteksty – choćby w 
postaci akcji przeciwko molestowaniu #metoo, którą warto tłumaczyć, przywołując ekonomi-
czne uwarunkowania patriarchalnej bezkarności i przemocy w miejscu pracy. To jednak zada-
nie, które dopiero musimy podjąć.
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Ruch społeczny, 
feministyczny 

czy ruch oporu kobiet?

Iza Desperak

Protesty kobiet odbywające się w 2016 i 2017 roku jako #Czarne Protesty, marsze Czarnych 
Parasolek oraz Strajk Kobiet (ten ostatni odwołujący się do Światowego Strajku Kobiet), 
doczekały się już kilku analiz. Warto przyjrzeć się im także z perspektywy teorii ruchów 
społecznych oraz najnowszej historii ruchów kobiecych w Polsce. Zauważmy, że większość       
z nich to ruchy oporu, przypominające i przyrównywane do tradycji ruchu „Solidarności”.      
Czy jest dziś miejsce na ruch kobiecy, który nie wpisywałby się w tę formułę?

Czarne Protesty, Strajk Kobiet i Dziewuchy Dziewuchom

Protesty te rozpoczęły się od sprzeciwu przeciwko kolejnej próbie zaostrzenia przepisów abor-
cyjnych w Polsce oraz zapowiedzi wycofania ze sprzedaży bez recepty preparatów antykon-
cepcji awaryjnej. Inaczej niż wcześniej, na ulice wyszły setki tysięcy kobiet (i mężczyzn) w wielu 
miastach w Polsce. Rozwój mediów elektronicznych, zwłaszcza portali społecznościowych, 
sprawił, że mogły w nim wziąć udział on-line także kobiety z mniejszych miejscowości, gdzie 
nie odbywały się marsze. Twarzą Czarnego Protestu stały się nauczycielki z Zabrza, które w dniu 
protestu zamieściły swoje zdjęcia w czarnych ubraniach na jednym z portali społecznościo-
wych – i zostały wezwane przed komisję dyscyplinarną. 

Protesty wykorzystywały nowe marketingowe narzędzia komunikacyjne, jak np. identyfikacja 
wizualna. Składały się na nią wieszaki, czarny ubiór, parasolki i kolor intensywnie różowy, 
przejęty przez Dziewuchy Dziewuchom. Wieszaki to amerykański symbol nielegalnych aborcji. 
Czarny ubiór ma głębokie patriotyczne korzenie: przybierały go polskie patriotki podczas 
zaborów. Parasolki z kolei przypominają o polskich sufrażystkach, stukających nimi podobno 
w 1918 roku w okiennice marszałka Piłsudskiego, by przypomnieć mu o obietnicy praw wybor-
czych dla kobiet. Przydały się nie tylko symbolicznie podczas protestów, które rozpoczęły się 
wiosną 2016 roku i odbywały się regularnie przez kolejny rok – i zapewne trwać będą dalej. 
Jadowity róż to squeerowany przez anarchofeministki róż przypisywany słodkiej dziewczę-
cości.
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Zaczęło się od kolejnego projektu zaostrzenia przepisów aborcyjnych – i kolejnej (po „Tak dla 
Kobiet” z 2011 r.) obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz legalnej aborcji „Ratujmy 
kobiety”, która w ciągu trzech miesięcy zebrała wymagane 100 tysięcy podpisów. Tak jak wszy-
stkie poprzednie próby liberalizacji aborcji projekt „Ratujmy Kobiety“ został odrzucony przez 
sejm we wrześniu 2016 roku. Na ulice polskich miast wyszły kobiety – najpierw by poprzeć        
w ten sposób projekt, a potem by zaprotestować przeciwko jego odrzuceniu. 

Po raz pierwszy od lat kilkunastu kwestia aborcji i praw reprodukcyjnych wyprowadziła na ulice 
setki tysięcy kobiet (oraz towarzyszących im mężczyzn). Tylko 3 października na ulice polskich 

1miast wyszło 150 tysięcy kobiet w 103 protestach w całym kraju  - odnotowała jesienią 2016 
roku Ewa Majewska, autorka jednej z pierwszych analiz. Wtedy też po raz pierwszy działania   
na rzecz prawa do aborcji – projekt „Ratujmy Kobiety” i demonstracje – doczekały się obecności     
w mediach głównego nurtu. No i wreszcie przy okazji tych protestów w przestrzeni publicznej 
zaistniały – obok nowej partii Razem i Inicjatywy Polskiej, stworzonej niejako przy okazji 
„Ratujmy kobiety” – nieformalna grupa Dziewuchy Dziewuchom oraz Strajk Kobiet. 

Na sukces kobiecych marszów wpłynęło też pojawienie się Komitetu Obrony Demokracji 
(KOD), który już wcześniej wyprowadził na ulice tysiące ludzi, sprzeciwiających się polityce PiS. 
Być może to KOD zmobilizował szersze rzesze ludzi, nie angażujących się wcześniej w żadne 
formy protestu czy politycznej demonstracji. Niejako śladem tej mobilizacji nie posiadającej 
płci pojawiła się mobilizacja kobiet (sam KOD też bierze jednak udział, na różne sposoby,           
w kobiecych protestach). Marsze kobiet byłyby więc bardziej „marszami przeciwko PiS” niż fe-

2 ministyczną rewolucją – sugeruje Elżbieta Korolczuk.

Zwraca się także uwagę, ze protesty kobiet niekoniecznie są protestami feministycznymi, obok 
feministycznych haseł protesty te głosiły obronę status quo, czyli rzekomego „kompromisu 
aborcyjnego”. 

3Autorki raportu o Czarnym Proteście przygotowanego przez Obserwatorium Równości Płci  
zauważają, że obok i oprócz protestowania uczestniczki tego ruchu kobiet organizują się także 
wokół wypracowywanych przez sam ruch postulatów. W przypadku II rundy Ogólnopolskiego 
Strajku kobiet przybrały one następujący kształt:
NIE dla pogardy i przemocy wobec kobiet.
NIE dla ingerencji Kościoła w politykę.
NIE dla polityki w edukacji.
NIE dla pogardy i przemocy wobec kobiet.
Mamy dość traktowania kobiet jako istot, które ktoś wyprowadza na ulicę.
Nie zgadzamy się na to, żeby o najważniejszych sprawach ktoś decydował za nas.
Mamy dosyć fikcji we wdrażaniu i realizacji przepisów dotyczących ochrony przed przemocą ze 
względu na płeć.
Mówimy nie utrudnieniom w realizacji podstawowych praw reprodukcyjnych.
Nie zgadzamy się na brak rzetelnej edukacji seksualnej.
NIE dla ingerencji Kościoła w politykę.
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Mamy dosyć uprzywilejowania Kościoła katolickiego w Polsce.
Mamy dość religii w szkole i fikcji dotyczącej dostępu do nauki etyki
Nie zgadzamy się na ukrywanie nadużyć seksualnych mających miejsce w polskich parafiach.
Mamy dość prób narzucania zasad religijnych w formie prawa państwowego.
NIE dla polityki w oświacie.
Mamy dosyć pogardy minister Anny Zalewskiej dla dzieci, rodziców i nauczycieli
Nie zgadzamy się na demolowanie polskiego systemu oświaty i niszczenie szans edukacyjnych 

4.młodego pokolenia – pokolenia, od którego zależy przyszłość naszego kraju

Znajdują się tu – obok ogólnofeministycznych czy może nawet kobiecych postulatów, odno-
szących się zarówno do praw reprodukcyjnych, jak i przemocy wobec kobiet – bezpośrednie 
sprzeciwy wobec politycznej roli Kościoła katolickiego, oraz odniesienia do aktualnych polityk 
(reforma edukacji). Natomiast stosunek Czarnego Protestu wobec prawa do aborcji – na co 

5zwracają uwagę Elżbieta Korolczuk i Ewa Majewska  – nie jest jednoznaczny. Ruch opowiada się 
za prawami reprodukcyjnymi, ale opowiedzenie się to sprowadza się niekiedy do obrony status 
quo, czyli ustawy w obecnym kształcie, nie zaś do jej zniesienia i zastąpienia choćby projektem 
Ratujmy Kobiety. Zwornikiem tego ruchu jest sprzeciw przeciwko całkowitemu zakazowi 
aborcji. W kolejnych postulatach zbieranych w polskich miastach podczas strajku kobiet zna-
lazły się też te odnoszące się do alimentów – ruch ten odwołuje się więc do postulatów ruchu 
matek, które wcześniej w swych działaniach były osamotnione. 

Godna zaznaczenia jest rola nowej kobiecej grupy, społecznej aktorki, która stoi za dużą częścią 
opisywanych wyżej działań. To Dziewuchy Dziewuchom, grupa powstała w 2016 roku, której 
działalność dopiero doczeka się podsumowań. Jest to nieformalna grupa, która opiera się       
na partycypacji, nieposiadająca liderek, inaczej niż tradycyjne partie polityczne czy Kongres 
Kobiet. 

Dziewuchy Dziewuchom są grupą korzystającą z nowoczesnych form komunikowania, także 
między sobą. Obok regularnego wychodzenia na ulice miast obecne są w internecie, 
komunikacja za pomocą tego medium obejmuje ogromną część ich działalności. Osiągają 
dzięki temu spektakularne efekty, nawet jeśli media publiczne ignorują lub marginalizują       
ich akcje, obecne są w mediach prywatnych, oraz zagranicznych. Internetowy oddźwięk Czar-
nego Protestu osiągnął zasięg dwukrotnie wyższy niż Marsz Wolności organizowany przez 

6opozycję pod wodzą Platformy Obywatelskiej 6 maja 2017 roku.  

Jednocześnie Dziewuchy wyrosły obok protestacyjnego ruchu Komitetu Obrony Demokracji, 
część z nich jest z nim związana, i obie grupy ze sobą ściśle współpracują: Dziewuchy 
wykorzystują know-how demonstracji wypracowane przez KOD, a straż KOD-u zabezpiecza 
demonstracje Dziewuch. Z kolei sam KOD sięgnął po środek mobilizacji wypracowany przez 
ruch społeczny „Solidarności” i spotkał się odzewem pokolenia, które brało w nim udział – 
dzięki czemu demonstracje uzyskały charakter masowy. Dziewuchy Dziewuchom przejęły      
te metodę, i na ich demonstracjach pojawiły się nie garstki, a masy uczestniczek i uczestników. 
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Przed tą mobilizacją w równościowych demonstracjach poza Warszawą uczestniczyły grupy 
liczące co najwyżej kilkuset, i to raczej młodych, aktywistek i aktywistów. Październikowe 
demonstracje Dziewuch zgromadziły co najmniej sto tysięcy osób, a marsz 2 października 2016 
roku w Łodzi przypominał swą skalą Marsz Głodowy Kobiet z lipca 1981 roku. Film dokumen-

7tujący ten marsz   pokazuje ulicę Piotrkowską wypełnioną po brzegi tłumem ludzi. Wprawdzie 
marsz w 2016 zgromadził tłum zapewne nieco mniejszy, bo nie zajął on chodników, a jedynie 
jezdnię, jednak była to pierwsza demonstracja od czasów „Solidarności” gromadząca tak wiele 
osób: gdy czoło pochodu dochodziło już do końca trasy przemarszu, jego koniec dopiero 
wchodził na wypełnioną przez manifestację ulicę Piotrkowską. 

Ruchy społeczne a ruch kobiet

Socjologiczną analizę ruchu kobiecego zaproponowała kilkanaście lat wcześniej badaczka 
Ewa Malinowska, odwołując się do koncepcji ruchu społecznego Alaina Touraine’a. W jego uję-
ciu ruch społeczny definiowany jest jako zorganizowane zbiorowe działanie wokół konfliktu 
społecznego, którego stawką jest kontrola nad procesem tworzenia się społeczeństwa. Ruch 
konstytuują trzy wzajemnie powiązane elementy: odkrywany konflikt społeczny, rozpozna-
walny adwersarz i tożsamość jego aktorów. Polski ruch kobiet w analizie Ewy Malinowskiej, 
przeprowadzonej w latach 90., chociaż silnie zróżnicowany, okazał się zorganizowany wobec 
wspólnego celu: zmiany współczesnego społeczeństwa. Ruch ten nie posiadał według 
badaczki wyraźnie zdefiniowanego adwersarza, a tożsamość jego aktorek zdominowana była 

8nie przez wspólną identyfikację feministyczną, a przez różne identyfikacje ideologiczne.

Konflikt społeczny, wokół którego zorganizowały się Czarne Protesty, nie musi więc ograniczać 
się do praw reprodukcyjnych. Raczej chodzi o konflikt między wizją rozwoju społecznego opar-
tego na ideach równości płci a koncepcją narodowo-katolicko-konserwatywną, odwołująca 
się do tradycyjnego podziału ról płciowych, tradycyjnych definicji męskości i kobiecości i spy-
chającą kobiety do roli Matki-Polki. 

Ruch społeczny wedle definicji musi posiadać swego adwersarza, przeciwko któremu wystę-
puje. Fenomen masowych manifestacji może częściowo tłumaczyć formuła „marszu przeciw 
władzy” zastosowana przez KOD, i nawiązująca do „Solidarności”. Bo sprzeciw wobec kolejnej 
zapowiedzi zaostrzenia przepisów aborcyjnych nie wyjaśnia fenomenu masowych protestów, 
zwłaszcza że stosunek protestujących do aborcji jest bardzo zróżnicowany – od zwolenniczek 
legalizacji aborcji i prawa do aborcji na żądanie do protestujących jedynie przeciwko zaostrze-
niu obowiązujących przepisów. 

Ruch społeczny tworzy się wokół czegoś, a jeszcze częściej – przeciwko czemuś lub komuś: 
adwersarzowi ruchu. Choć początkowo część analiz jako potencjalny zwornik ruchu kobiecego 
wskazywała na Kościół, za którego sprawą ma się dokonywać na naszych oczach wykluczenie 
praw reprodukcyjnych z katalogu praw politycznych, jego miejsce dziś zajmuje PiS. Jednak      
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to nie PiS stoi za drastycznym ograniczeniem praw reprodukcyjnych w Polsce i kolejnymi 
projektami jego zaostrzenia. W 1991 roku Małgorzata Fuszara w artykule zatytułowanym: Will 
Abortion Issue Give Birth to Feminism in Poland? rozważała możliwość rozwoju ruchu społe-
cznego kobiet w Polsce jako konsekwencji politycznych deklaracji wprowadzenia zakazu prze-

9rywania ciąży.

Przypomnieć należy, że na początku lat dziewięćdziesiątych prężnie działał całkowicie oddolny 
ruch na rzecz referendum w sprawie aborcji, który w 1992 roku zaowocował tysiącem tak zwa-
nych „komitetów Bujakowskich”. Ruch ten zebrał ponad milion podpisów za referendum           
w tej sprawie, które jednak zostały odrzucone przez ówczesny sejm, a referendum nie zostało 
przeprowadzone. Z dzisiejszej perspektywy warto zauważyć pewne podobieństwa do inicja-
tywy ustawodawczej „Ratujmy kobiety” (która musiała zebrać jedynie sto tysięcy podpisów)          
oraz działań grupy Dziewuchy Dziewuchom przeciwko najbardziej skrajnym formom 
ograniczenia praw reprodukcyjnych kobiet. W 2016 roku protesty zostały wywołane przez 
groźbę poszerzenia zakazu aborcji o sytuację, gdy ciąża jest skutkiem gwałtu albo chodzi o zna-
czne uszkodzenia płodu, w 1993 roku – przez groźbę więzienia dla kobiet przerywających cią-
żę. 

Być może kwestia aborcji, po latach uśpienia, znów ma szansę na mobilizację masowego ruchu 
oporu kobiet? Już w 2009 roku, w swym wystąpieniu na pierwszym Kongresie Kobiet Agnie-
szka Graff także poruszyła ten temat jako istotny dla autodefinicji ruchu kobiet:

„Podczas Kongresu raz po raz przewijał się temat praw reprodukcyjnych. Helena Łuczywo w filmie 
otwierającym Kongres mówiła, że jest przeciwna obecnemu prawu antyaborcyjnemu. Maria 
Janion i Izabela Jaruga-Nowacka przypomniały, że wprowadzono je z pominięciem zasad demo-

10kracji. Olga Krzyżanowska apelowała do mężczyzn, by zostawili te sprawy nam, kobietom.“

O ile protesty kobiet są sprzeciwem przeciwko ograniczaniu praw reprodukcyjnych, to nieko-
niecznie kwestia aborcji jest tą, która wyznacza tożsamość ruchu. Czarne Protesty i marsze 
Czarnych Parasolek to nie tylko protest przeciwko ograniczaniu prawa do aborcji, to także 
sprzeciw wobec władzy: adwersarzem tego ruchu byłaby więc rządząca obecnie PiS. Jednak 
Międzynarodowy Strajk Kobiet, w które wpisały się protesty 8 marca 2017 roku, ma szerszą 
agendę sprzeciwu przeciw globalnym nierównościom i wyzyskowi, w która owe protesty także 
się wpisują. Oprócz demonstracji ‘przeciwko’ polskie ruchy protestu zbierają też postulaty i pró-
bują tworzyć wspólny program, co jest działaniem raczej ‘za’ niż ‘przeciw’. Choć trudno wskazać 
jednego adwersarza, przeciwko któremu jednoczy się ten ruch, zaczyna się on identyfikować 
wokół wypracowanych przez siebie wartości i celów.

Solidarność kobiet czy ruch feministyczny? 

Ewa Majewska w analizie Czarnych Protestów o znaczącym tytule „Słaby opór i siła bezsilnych” 



odwołuje się do dwóch filarów tego ruchu: słabego oporu oraz siły bezsilnych, a więc konceptu 
11 Vaclava Havla, który przyświecał dysydentom w Czechosłowacji i działaczom opozycji w PRL - 

wedle którego słaby opór rozproszonych początkowo i bezsilnych jednostek przekształcić się 
może w opór zbiorowy. 

Ruch kobiet zapoczątkowany przez Czarne Protesty porównać można z ruchem społecznym 
„Solidarności” ze względu na masowość protestów. Ilość osób, które wzięły w nich udział, 
przypomina skalą protesty z czasów PRL, ilość protestów zaś masowość solidarnościowej 
mobilizacji – choć oczywiście różnią się skalą. To pierwsze od początku transformacji działania, 
w których na ulice wyszło tak wiele osób. Oczywiście wyróżnikiem Czarnych Protestów jest 
płeć, podczas gdy Solidarność była ruchem kobiet i mężczyzn, do kategorii płci się bezpo-
średnio nie odnoszącym. Szukając korzeni czy poprzedniczek dzisiejszych kobiecych protes-
tów warto przypomnieć jednak Głodowe Marsze Kobiet, organizowane przez „Solidarność”, 
które przeszły ulicami polskich miast latem 1981 roku. Kobiecość owych protestów nie odwo-
ływała się do feminizmu, a do macierzyństwa – kobiety występowały jako matki i żony,        
które  nie mają czym nakarmić rodzin.

Protesty matek odbywały się też w Polsce na początku lat dwutysięcznych: chodzi o ruch samo-
dzielnych matek, nazywany niekiedy ruchem „alimenciar”. Choć te protesty były dużo mniej 
liczne, również odwoływały się do roli matki-karmicielki i wybuchły w sprzeciwie wobec likwi-

12dacji Funduszu Alimentacyjnego w 2004 r.  Oprócz protestów ruch matek przygotował          
też własny obywatelski projekt ustawy powołującej nowy Fundusz. Odniósł zresztą częściowy 
sukces, gdyż projekt został zaakceptowany przez parlament i Fundusz Alimentacyjny przy-
wrócono w 2007 r. 

Przejawów społecznego ruchu kobiet można by też upatrywać wokół Kongresu Kobiet.            
Po pierwszym spotkaniu w 2009 roku, gdy spotkały się około cztery tysiące osób, rozszerzył 
zasięg na całą Polskę obejmując dziesiątki tysięcy kobiet. Pierwszy Kongres Kobiet przygo-
tował też własny projekt ustawy o parytecie płci na listach wyborczych, który w sejmie został 
okrojony do ustawy o kwotach płci na listach wyborczych – obowiązujących od wyborów par-
lamentarnych w 2011 roku. Kongres Kobiet, mimo pewnych prób odwoływania się do femi-
nizmu, za ruch feministyczny nie można jednak uznać. Za to doskonale wpisuje się w opisany 
przez Ewę Malinowską nurt demokracji parytetowej.
Z kolei Ewa Majewska w przywołanym wcześniej tekście uznaje Czarne Protesty za ruch stricte 
feministyczny, albo przynajmniej jego zaczątek. Stwierdza ona, że „21 września 2016 roku 
rozpoczął się w Polsce feminizm” (zdanie to nieprzypadkowo przywołuje skojarzenie z oświad-
czeniem Joanny Szczepkowskiej: „Proszę państwa, czwartego czerwca 1989 roku skończył się       
w Polsce komunizm”). Majewska przeciwstawia Czarny Protest „ekskluzywnemu ruchowi kobiet 
z klasy średniej, z wielkomiejskich elit” (czyli zapewne Kongresowi Kobiet) i włącza go w mię-
dzynarodową mobilizację kobiet. Na autentyczność Czarnego Protestu jako ruchu 
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feministycznego wpływa według Majewskiej poczucie sprawstwa, a także uniwersalizm –       
za prawami reprodukcyjnymi kobiet opowiadały się także te osoby, których zakaz aborcji bez-
pośrednio nie dotyczy:

„Redukcjonistyczne podejście do tej kwestii, usuwające prawa reprodukcyjne na wąski margines 
kobiet, które z nich faktycznie korzystają, ignoruje skomplikowaną siatkę społecznych relacji,           
w których problemy mojej córki, wnuczki, mamy, żony, ba! mojej uczennicy, pracownicy, koleżanki, 

13sąsiadki czy studentki, są także moimi problemami.”

Elżbieta Korolczuk zwraca uwagę na różnorodność ruchu nazywanego skrótowo Czarnymi 
Protestami:

„Choć największe manifestacje wiosną i jesienią odbyły się w dużych miastach (Kraków, Łódź, 
Warszawa i Wrocław), to lokalne protesty zorganizowano w ponad 140 miastach i wsiach w całej 
Polsce: w strajku wzięły udział m.in. pracownice Delikatesów w Łazach, sklepu odzieżowego               
w Wejherowie, studia paznokci na Pradze Północ czy starostwa w Kluczborku; demonstracje i pikie-
ty pojawiły się też wielu miastach na świecie (m.in. w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku i Szangha-

14ju.“

Korolczuk pisze też, że sukcesem tego ruchu jest odzyskanie języka, wbrew pesymistycznej 
15diagnozie Agnieszki Graff o przegranej wojnie o język . Większość badaczek ruchu Czarnych 

Protestów zwraca uwagę na ich szeroką reprezentację. Może za wcześnie mówić o powszech-
ności, ale w Ogólnopolskim Strajku Kobiet brały udział nierzadko trzy pokolenia kobiet: 
wnuczki – matki – babcie. Zdjęcia z hasztagiem „#czarnyprotest” robiły sobie całe klasy licealis-
tek, kobiety w zakładach pracy, matki z córkami, dojrzałe kobiety – piszą Katarzyna Murawska i 

16Zofia Włodarczyk w swym raporcie.  Nie tylko więc ilość zaangażowanych stanowić ma  o ma-
sowości Czarnych Protestów, ale różnorodność i reprezentacja.

Jednak wywiady, jakie badaczki te przeprowadziły z osobami, które zaangażowane były w jakiś 
sposób w organizację Czarnych Protestów, przeczą tezie Ewy Majewskiej o spełnieniu prze-
powiedni Małgorzaty Fuszary o konieczności pojawienia się feminizmu w odpowiedzi na za-
mach na prawo kobiet do aborcji. Rozmówczynie Murawskiej i Włodarczyk nie identyfikują się 
jako feministki, a jako „zwykłe kobiety”. Organizacje feministyczne postrzegają jako odrębne  
od swych działań i być może nawet grożące przejęciem czy zawłaszczeniem. Oczywiście, może 
tu w grę wchodzić negatywny stereotyp feminizmu i feministek, obejmujący także organizacje 
feministyczne. Być może efektem Czarnych Protestów będzie – po odwojowaniu języka, jakim 
mówimy o aborcji – także odczarowanie samego feminizmu.
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Istotą demokracji jest pluralizm. Ale żebyśmy mogli się pięknie różnić i mądrze spierać, musimy 
mieć silne identyfikacje. Jako fundament – te ideowe, jako narzędzie – na początek także te wizu-
alne. Nie bójmy się full logo. Pamiętajmy, że kto jak kto, ale autorytarna władza zawsze będzie dą-
żyć do identyfikacji poprzez symbole. Wyrazistość przekazu to jedno z pól, które należy dziś dla de-
mokracji 
                                                                                                                                                        Anna Roszman

Pytanie o to, czy i jaki wpływ powinna mieć polityka (a w zasadzie politycy) na działania orga-
nizacji pozarządowych, pojawiało się wielokrotnie. Stawiali je zarówno badacze życia społe-
cznego, jak i dziennikarze, a przede wszystkim same działaczki i działacze. Odpowiedzi były 
zdecydowanie różne, obejmowały całe spektrum – od pozycji „mamy wspólne cele, możemy   
je realizować wspólnie”, po „najważniejsza jest podmiotowość i niezależność organizacji, a więc 
sojusz z politykami jest absolutnie niedopuszczalny”. Wydaje się przy tym, że nawet 
najzagorzalsi zwolennicy i zwolenniczki poglądu o „absolutnej separacji” zdają się oczekiwać 
ze strony polityków i polityczek wsparcia dla działań organizacji – choć czasem trudno się zo-
rientować, jak owo wsparcie powinno wyglądać, skoro „zakazane” jest choćby pojawianie się 
polityków podczas publicznych wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe.
 
Obserwacja tego swego rodzaju chocholego tańca bywa interesująca poznawczo, jednak 
sytuacja polityczna, w jakiej postawiła nas wyborcza wygrana tej części prawicy, która wrogo 
zachowuje się wobec praktycznie każdej próby obywatelskiej aktywności i postrzega ją jako 
wrogą konkurencję wobec rządu, powinna skłonić wszystkich do wypracowania wreszcie 
modus operandi satysfakcjonującego jeśli nie każdego, to przynajmniej możliwie wiele uczest-
niczek i uczestników życia społecznego. Jeśli tego konsensusu nie uda się wypracować,            
to, jak trafnie zauważyła lewicowa publicystka oraz działaczka partii Razem Justyna Samoliń-
ska, „Manifa będzie nadal chodzić w kółko” – i my wraz z nią.

Dla kwestii odzyskania i realizacji praw kobiet doprowadzenie do szanującego wzajemną 
podmiotowość współdziałania partii politycznych i ruchów oraz organizacji feministycznych 

Z partiami czy pomimo partii.
 Feministyczna tęsknota

 za demokracją

Katarzyna Kądziela



czy kobiecych ma kapitalne znaczenie. Zwłaszcza obecnie, gdy dysponująca większością 
parlamentarną i dominująca w przestrzeni publicznej skrajnie konserwatywna prawica nawet 
nie ukrywa, że pozbawienie Polek resztek praw i wolności jest dla niej jednym z priorytetów. 

Manifa „no logo”

Od lat najważniejszym w roku wydarzeniem promującym prawa kobiet i zachęcającym do wys-
tępowania przeciw ich naruszaniu jest coroczna Manifa (najdłużej organizowana w Warszawie, 
ale od jakiegoś czasu też w innych miastach, takich jak Kraków czy Lublin). Przygotowuje            
ją niesformalizowana grupa Porozumienie Kobiet 8 Marca, a wspierają wszystkie progresywne 
organizacje i środowiska feministyczne oraz kobiece. Także polityczki i politycy. Od początku 
komitet organizacyjny Manify podkreślał jej niezależność i autonomiczność, powstrzymywał 
próby przypisania demonstracji kobiecego gniewu i siły do jakiejkolwiek opcji czy partii polity-
cznej. Pokazując wspólnotę celów przy wielości podmiotów, Manify starały się być inkluzywne, 
głosiły hasło „chodźcie z nami” i starały się dotrzeć z nim także do szerszych niż ruch femi-
nistyczny środowisk, jak np. „mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”. Manify wspierały 
uczestnictwo kobiet w polityce, otwarcie popierały ideę parytetów wyborczych, wprowadziły 
do języka słowa takie jak: „posłanka”, „ministra”, „premierka”, „polityczka”. Jednocześnie lęk przed 
„zawłaszczeniem” wspólnej przestrzeni Manify przez polityków powodował, że partie polity-
czne nie mogły – bo organizatorki na to nie pozwalały – korzystać z prawa do samoiden-
tyfikacji. Na przykład, obowiązywał zakaz demonstrowania z partyjnymi flagami itp. Partie ge-
neralnie respektowały reguły gry, choć w ich gronach częstokroć pojawiała się wątpliwość, 
dlaczego ograniczenia dotykają ugrupowań politycznych, które przecież demonstrując na Ma-
nifie, chciałyby w ten sposób wskazać opinii publicznej, że identyfikują się z jej przekazem.

Miękkość stanowiska partii wobec tego zakazu wynikała między innymi z faktu, że w III RP pow-
stał i zdołał się mocno ugruntować pogląd o „podejrzanym charakterze” partii politycznych.  
Ten budowany przez wielu mit jest jednym z najbardziej szkodliwych komunałów w polskim 
życiu publicznym. Do dzisiaj przynosi same straty. Jeśli przyjmiemy za dobrą monetę, że III RP 
zbudowana została na tęsknocie do Polski jako państwa demokratycznego o ustroju parla-
mentarnym, to budowanie wokół partii politycznych atmosfery podejrzenia jest czymś abso-
lutnie niezrozumiałym i kontrproduktywnym. Demokracja parlamentarna nie istnieje bez par-
tii politycznych jako uczestniczek gry politycznej. Partii potrafiących wyrazić poglądy i dążenia 
wyborców, czyli całości społeczeństwa. Jeśli nie partie – to co, chciałoby się zapytać. Odpowie-
dzi brak. No chyba, że miałoby nią być marzenie o demokracji bezpośredniej. W skali małego 
miasta, dzielnicy, osiedla – możliwe. Ale w skali państwa?

Czego nie dostrzegło Porozumienie Kobiet 8 Marca?

Istniejąca od 2004 roku w obecnym kształcie Partia Zieloni w swoim programie odwołuje się   
do równości płci, a przywiązanie do równouprawnienia podkreśla zasadą parytetu płci wśród 
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liderów: w wyborach wyłaniani są przewodnicząca i przewodniczący partii.

Bez względu na to, jak oceniamy ich realizację w praktyce (zwłaszcza praktyce rządzenia), 
postulaty równości płci i respektowania wszystkich praw kobiet od lat zawarte są w programie 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także innych, mniejszych, ugrupowań definiujących się po-
przez lewicowość.

Powstała w 2015 roku, zdobywając 3 proc. poparcia w wyborach parlamentarnych, kolejna 
formacja lewicowa, która jednak postanowiła odcinać się od dotychczasowej politycznej 
lewicy. Razem, kontestując dorobek i odmawiając „lewicowości” wszystkim pozostałym 
środowiskom identyfikującym się jako lewica, duży nacisk położyło w programie i działaniach 
na równość płci oraz awans polityczny kobiet.

Wcześniej, bo w 2007 r. powstała Partia Kobiet. Powstała, by artykułować dążenia kobiet, 
wspierać ich walkę o godność, wolność i przywrócenie prawa do samostanowienia, budować 
program emancypacyjny. W programie PK, jej działaniach i wystąpieniach działaczek 
znajdziemy – jeśli zechcemy podjąć wysiłek poszukiwań – wszystkie hasła, poglądy, dążenia      
i ideały przyświecające Manifom od początku ich istnienia. W 2016 roku Partia Kobiet, dążąc   
do pełnej jednoznaczności, postanowiła zmienić nazwę na Inicjatywę Feministyczną. W nowy 
statut przekształconego ugrupowania wpisano też wypracowany z biegiem lat postulat 
bardziej demokratycznego kierownictwa. Pionową strukturę z przewodniczącą na czele zastą-
pił Zarząd, wspierany przez trzy równorzędne liderki krajowe. Jednak ani Partia Kobiet, ani jej 
następczyni, Inicjatywa Feministyczna, nie tylko nie uzyskały poparcia ze strony organizatorek 
Manify – a można by uznać, że ze względu na tożsamość celów byłoby to oczywistością – ale też 
w Manifeście Manify 2017 organizatorki wypowiedziały się przeciwko partiom jako takim,      
raz jeszcze zabraniając uczestniczkom i uczestnikom Manify identyfikowania się poprzez 
barwy partyjne.

O ile dotychczas wszystkie partie podporządkowywały się z różnych względów żądaniom 
organizatorek Manify i kryły własne znaki partyjne, o tyle w 2017 roku nastąpił kryzys. Inicja-
tywa Feministyczna odpowiedziała na pogardę i wykluczenie partii zawarte w Manifeście 
Porozumienia 8 Marca listem otwartym, w którym członkinie partii zrezygnowały z uczest-
nictwa w wykluczającym je marszu. „Dlaczego chcecie wepchnąć nas do szafy?” – pytała IF.        
A stawiając publicznie to pytanie, rozpoczęła debatę na temat roli i funkcji partii w społeczeń-
stwie obywatelskim.

Manifest Porozumienia Kobiet 8 Marca w 2017 roku

Przed Manifą 2017 Porozumienie Kobiet 8 Marca ogłosiło Manifest wykluczający partie poli-
tyczne z udziału w przemarszu. Argumenty przeciwko partiom zapisane w Manifeście (oświad-
czeniu) brzmiały następująco:
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…bo niezależność od partii (i od ludzi z partii) to niezależność naszego przekazu. 
…bo partie polityczne podporządkowują swój program i przekaz wynikom wyborczym. To, co po-
tencjalni wyborcy i wyborczynie są w stanie zaakceptować, jest dla partii nieprzekraczalne. 
…bo politycy i polityczki nas zawodzą. Od zawsze i wszystkich opcji. Wykorzystują przestrzeń, 
którą tworzymy, do zbijania kapitału politycznego, a potem handlują naszymi prawami, wchodzą 
we współpracę z Kościołem lub innymi partiami. 
…bo to politycy dwadzieścia cztery lata temu zafundowali nam zakaz aborcji i od tego czasu         
nie podjęli żadnych skutecznych działań, by to zmienić. Co więcej, jak pokazała praktyka, nie może-
my być pewne nawet tego, że raz zdobyte prawa nie zostaną nam odebrane właśnie w imię dziwa-
cznie pojmowanych „kompromisów”. 
…bo nie ufamy, że nasze postulaty i to, co mówimy, nie zostanie przemielone przez partyjną 
machinę niezrozumienia i dostosowywania do bieżącej polityki, gierek, układów. Bo już dawno 
nauczono nas, że najważniejsze dla nas sprawy, nasze zasady, nawet, jeśli mieszczą się w ideałach 
konkretnych polityczek czy polityków, łatwo schodzą na dalszy plan. Prawa człowieka, w szcze-
gólności prawa reprodukcyjne, w szczególności prawo do aborcji, już tyle razy zostały przehan-
dlowane, że zwyczajnie trudno uwierzyć, że kiedykolwiek mogłoby być inaczej.  
…bo im bliżej centrum decyzyjnego, tym łatwiej wodzowie partyjni zapominają o złożonych obiet-
nicach. 
…bo podstawowym interesem partii jest zdobycie i utrzymanie władzy. Bo już doświadczałyśmy 
sytuacji, w których nawet zaufane osoby, zaczynając grać w grę kompromisów i podbijania popu-
larności wśród potencjalnego elektoratu, przestają być godne zaufania. Bo zdarza się, że interes 
partii okazuje się najważniejszy. 
…bo nie każda feministka musi być zwolenniczką demokracji parlamentarnej – i niektóre z nas nie są. 
…bo utożsamienie polityczności z polityką partyjną, wyborami i parlamentem, zabija naszą poli-
tyczną wyobraźnię. A uleganie przekonaniu, że bez „przywództwa” i „reprezentacji” zmiany           
nie są możliwe, pozbawia nas poczucia siły i sprawczości. 
…bo niezależność polityków to mit. Politycy nie działają na rzecz społeczeństwa, a na rzecz kor-
poracji, które w kapitalizmie sprawują faktyczną władzę. Korporacje chcą praw, które pozwolą       
im dalej gromadzić zasoby, których nie potrzebują, kosztem praw społecznych, kosztem naszego 
życia i naszych ciał. Jeśli zdarza się, że politycy przepychają ustawy, które wydają się działać             
na rzecz społeczeństwa, najczęściej chodzi o rzeczy, które nie mają większego wpływu na dalsze 
bogacenie się bogatych. 
…bo politycy propagują podziały społeczne, napuszczając grupy/klasy społeczne na siebie. 
Wmawia się nam, że prawa innych stanowią zagrożenie dla naszych praw. Straszy się nas: ucho-
dźcami, „genderem”, terroryzmem, syndromem postaborcyjnym… Wszystko po to, żebyśmy bały 
się tych, z którymi tak naprawdę łączą nas wspólne interesy, i żeby nasz gniew nie skierował się 
przeciwko tym, którzy są naszymi prawdziwymi wrogami. 
…bo historia pokazuje, że to oddolne ruchy oporu, a nie partie czy ich przywódcy, stoją za zmia-
nami społecznymi. Partie spijają śmietankę z tego, co udało się wywalczyć ruchom społecznym,        
i jadą na ich potencjale.
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Analizując ten dokument, warto zastanowić się nad każdym z przedstawionych punktów.      
Już pierwsze stwierdzenie budzi potężne wątpliwości – dlaczego obecność partii miałaby         
w jakikolwiek sposób osłabiać „niezależność przekazu”? Przy czym, pamiętajmy, nie chodzi 
tutaj o „nieobecność ludzi”, ale o brak wizualnego świadectwa ich obecności – jako że powie-
wająca flaga partii X zagraża „niezależności przekazu Manify”. Niestety, nie wyjaśniono,              
w jaki konkretnie sposób.

Argument drugi: autorki Manifestu dostrzegły, że programy partyjne nie zawierają treści 
„nieprzekraczalnych” dla elektoratu. Otóż, przeczytawszy wiele programów partyjnych, 
pozwolę sobie zauważyć, że jest to zdanie fałszywe. A nawet jeśliby uznać, iż jest w nim cząstka 
prawdy, to jednak PK8M zdaje się nie dostrzegać prostego faktu, że partie polityczne wyrażają 
w swoich programach interesy i dążenia nie „wszystkich”, a tej części społeczeństwa, która 
zechce się zidentyfikować z programem, który proponują. Dlatego partie polityczne różnią się 
od siebie nie tylko składem osobowym, ale i programami. Skądinąd przebijający w tym argu-
mencie lęk, że na Manifę zechce dostać się partia, której program jest sprzeczny z programem 
Manify, wydaje się absurdalny. Tak, jak absurdalne byłoby przypuszczenie, że PK8M dołączy     
do marszu propagującego wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży tylko dlate-
go, że w nim akurat partie udziału nie wezmą.

Trzecie stwierdzenie pokazuje, czym kończy się używanie wielkich kwantyfikatorów. 
Argument „zdrady” i zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej podważa powagę Manifestu. 
Najłagodniej mówiąc.

Dalej PK8M zarzuca polityczkom i politykom bezczynność oraz niepodejmowanie prób 
przywrócenia kobietom wolności wyboru i zniesienia ustawy antyaborcyjnej. Albo PK8M 
kompletnie nie zna historii blisko 30-letniej walki z zakazem aborcji w Polsce, albo uprawia 
swoistą „politykę historyczną”, próbując całe zło przypisać wąskiej grupie osób – wszak politycy 
i polityczki to ułamek społeczeństwa, a prawo stanowi parlament wybierany przez ogół oby-
wateli. Obecnie rządząca prawica, programowo przeciwna respektowaniu praw kobiet,  a praw 
reprodukcyjnych w szczególności, ma poparcie przynajmniej połowy społeczeństwa.          
Więc może „nieskuteczność polityków i polityczek” nie wynika z ich „partyjności”, ale ma inne 
całkiem źródła?

W kolejnych punktach autorki Manifestu zamykają drogę dialogu i możliwego porozumienia, 
posługując się słowem „wódz” jako epitetem. Podważają wiarygodność ludzi tylko dlatego,     
że wybrali członkostwo w partii politycznej jako formę społecznego zaangażowania.
 
Wisienką na torcie jest argument, że niektóre organizatorki nie uznają demokracji parlamen-
tarnej. Gdyby rozumieć to literalnie, Manifa musiałaby być zastrzeżona wyłącznie dla anar-
chistek i zwolenniczek autorytaryzmu. Czy naprawdę o to chodzi PK8M?

Manifest wieńczy argument o stosowaniu przez polityków języka strachu i budowaniu 
podziałów w społeczeństwie oraz przeciwstawienie siły oraz sprawczości „ruchów 
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społecznych” bezsile i koniunkturalizmowi partii politycznych. Trudno dyskutować z mitologią, 
choć warto zauważyć, że Manifest jest jednym wielkim narzędziem podziału, w którym 
„partiom” przypisuje się całe zło, „sobie” zaś – wyłącznie dobro. Pisząca te słowa manifestowała 
poparcie dla praw kobiet w czasach, gdy nie było jeszcze Manify. Nie czuję się winna „zdrady”. 
Nie wiem także, czy ten tekst nie zostanie odczytany jako „zbrodnia przeciw ideałom”.          
Wiem jedno – jest on krzykiem rozpaczy i sprzeciwu wobec poniżania, wykluczania, pomijania 
także moich wieloletnich wysiłków oraz pracy na rzecz praw, wolności i godności kobiet. 
Dlaczego mi to robicie? Dlatego, że, wierząc we wspólnotę celów i uznając mechanizmy 
demokratycznej polityki za właściwy środek ich realizacji, wstąpiłam do partii?

Konfrontacyjny Manifest PK8M skrytykowała członkini partii Razem, feministka, Justyna 
Samolińska w tekście „Manifa, politycy i solidarność”. Oficjalnym oświadczeniem odpo-
wiedziała partia Inicjatywa Feministyczna. Pozostałe ugrupowania polityczne wybrały 
milczenie.

Oświadczenie IF – nie idziemy na Warszawską Manifę 2017
Inicjatywa Feministyczna jest partią polityczną, której celem jest zmiana paradygmatu 
politycznego. Sprzeciwiamy się wszelkiemu dzieleniu ludzi na lepszych i gorszych i wykluczeniu 
kogokolwiek z jakichkolwiek przyczyn. Dążymy do zmiany politycznej przywracającej kobietom 
należne im miejsce w społeczeństwie, polityce i sferze prywatnej, sprzeciwiając się wszelkim 
formom dyskryminacji z powodu płci. 
Tak – opowiadamy się twardo za systemem demokracji parlamentarnej uznając, że jego wady        
są zdecydowanie mniej znaczące i wynikają przede wszystkim z istoty patriarchatu, a zalety – 
zasada reprezentacji, włączenie wszystkich w proces decyzyjny - są niepodważalne, bo gwarantują 
obywatelkom i obywatelom realny wpływ na rzeczywistość i udział w stanowieniu reguł życia 
społecznego. 
Tak – dążymy do tego by obywatelki i obywatele uznali nasz program za wyrażający ich wartości, 
dążenia i potrzeby i uczestniczymy w demokratycznych procedurach wyborczych, które pozwolą 
nam – jako ich reprezentantkom i reprezentantom na udział w stanowieniu prawa i demokra-
tycznym sprawowaniu władzy. 
Tak – uznajemy, że inna polityka jest nie tylko konieczna, ale jest także możliwa, a drogą do niej jest 
budowanie partii politycznych wyrażających dążenia obywatelek i obywateli.
Tak - opowiadamy się za demokracją bez wyłączeń i wykluczeń, za to nie uznajemy systemów 
antydemokratycznych jako niszczących społeczeństwo i na pewno nie polepszających, a wyłą-
cznie pogarszających los kobiet. 
Tak - wszystko to było i jest dla nas płaszczyzną współpracy z każdym, kto deklarując wolność, 
równość i sprawiedliwość społeczną podziela nasze cele.
Oświadczenie Porozumienia 8 Marca wykluczające partie polityczne z udziału we wspólnej dotąd 
Manifie Warszawskiej, w której członkinie i członkowie IF brały i brali udział od początku jej po-
wstania, przypisujące wszystkim partiom politycznym antyspołeczne i antykobiece cele i dążenia, 
a członkiniom i członkom partii oraz ich wyborcom i wyborczyniom zarzucające koniunkturalizm, 



zakłamanie i hipokryzję, uważamy za wyłom w podstawowej jak dotąd zasadzie – oceniamy czyny 
i słowa, które padły. Nie oceniamy ludzi kierując się uprzedzeniami i stereotypami.
W tej sytuacji współtworząc, jak dotąd, z radością i dumą Manify w wielu miastach: Gdańsku, 
Kielcach, Łodzi, podjęłyśmy decyzję o nieuczestniczeniu w Manifie Warszawskiej. Nadal będziemy 
budować naszą partię i rozwijać nasz program. Nadal wzywać do pokonywania stereotypów i za-
chęcać kobiety do udziału w polityce. 
Wyrażamy nasze ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją. Nie idziemy na Manifę Warszawską 
2017, bo ktoś uznał, że wykluczenie jest sposobem na działanie. Publikując swoje Oświadczenie 
Porozumienie 8 Marca - naszym zdaniem - sprzeniewierzyło się idei budowania wspólnoty wolnych 
kobiet. 
Manifa Warszawska dotąd nie była niczyją własnością. Była wspólnym celem, drogą, wyzwaniem. 
Po tym Manifeście – przestała.

Manifest Manify 2017 i wszystko, co się wokół niego działo, okazał się wstępem do dyskusji o ro-
li partii politycznych i ich miejscu w demokratycznym społeczeństwie. Obudzenie się aktyw-
ności obywatelskiej w następstwie niszczenia fundamentalnych zdobyczy polskiej demokracji 
postawiło przed obywatelkami i obywatelami pytanie – jakich form aktywności, jakich narzędzi 
używać, by protest nie okazał się efemerydą i krótkotrwałym ulicznym buntem, ale prowadził 
do realnych zmian? Odnalezienie  funkcji partii politycznych w budowaniu społecznego oporu 
oraz wypracowywaniu planu na przyszłość stało się jednym z kluczowych i palących proble-
mów.

Radykalizm protestów, w tym nowych ruchów i organizacji kobiet wzmocnionych sukcesem 
Czarnego Protestu z 2016 roku, zderza się z twardą arytmetyką parlamentarnej demokracji. 
Bezsilność partii opozycyjnych, które nie są w stanie przeprowadzić nawet drobnych korekt     
w narzucanych przez większość parlamentarną rozwiązaniach, z jednej strony budzi odruch 
gniewu – po co nam takie partie i taka demokracja? – z drugiej uświadamia, że prawo i rzeczy-
wistość zmieniają właśnie ugrupowania obecne w parlamencie. „Ulica” może i powinna moni-
torować ich poczynania, artykułować własne opinie, dążenia i projekty. Jednak bez własnej re-
prezentacji parlamentarnej ruch społeczny (wbrew opinii Manifestu PK8M) nie osiągnie swoich 
celów.

Stare powiedzenie Jacka Kuronia „Nie palcie komitetów – zakładajcie własne” pozostaje 
aktualne i wypada wierzyć, że obywatelki i obywatele zauważą nareszcie, że paleta  stronnictw 
politycznych wpisanych do rejestru partii w Polsce jest wielokrotnie bogatsza niż drażniący 
spór pomiędzy kilkoma zaledwie ugrupowaniami obecnymi w parlamencie. A jeśli programy 
tych kilkudziesięciu wpisanych do rejestru organizacji nie okażą się wystarczające, by przenieść 
wyborcze poparcie na którąś z dotąd niedostrzeganych partii, prawo (nadal) umożliwia 
stworzenie własnego ugrupowania i włączenie się w demokratyczną grę. Tak, grę o władzę.    
Nie dla „przywilejów władzy”, ale dla możliwości wprowadzenia zmiany politycznej. By przestać 
„chodzić w kółko”.
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Co trzeba zrobić?
1. Budować współpracę i tworzyć sieci powiązań oraz odczarowywać mit „partyjniactwa jako 
zła wszelakiego”, służący wyłącznie autorytarnej władzy, która opiera się na idei „jeden naród, 
jedna partia, jeden słuszny wódz i program”.
2. Poszukiwać sposobów na demokratyzację rozumianą jako partycypacja coraz szerszego 
kręgu uczestniczek i uczestników w procesach polskiej polityki. Do tego niezbędne jest wpro-
wadzenie zmian w ordynacji wyborczej – obniżenie progów wyborczych i zmiana sposobu 
przeliczania głosów na mandaty w kierunku większej  proporcjonalności, a także znalezienie 
sposobu na wspieranie z budżetu mniejszych, dopiero powstających partii. Przywróciłoby       
to pluralizm w polskiej polityce, wymusiłoby zwiększenie aktywności obywatelskiej ludzi poli-
tyki, a społeczeństwu dało realny wybór i możliwość identyfikowania się ze swoimi repreze-
ntantami. Dążenie do zmniejszenia liczby partii w parlamencie zawarte   w stosowanych pro-
cedurach jest jednym z głównych powodów zmniejszającej się liczby obywatelek i obywateli 
biorących udział w wyborach. Brak możliwości identyfikowania się z wybieranymi skutkuje 
albo pozostaniem w domu („nie mam na kogo głosować”), albo rosnącą społeczną frustracją 
(„znowu muszę głosować na mniejsze zło”).
3. Edukacja, głupcze! Chodzi tutaj o aktywność w edukacji obywatelskiej. To trudne, zwłaszcza 
kiedy brakuje podstawowych środków, a aktywność obywatelska, jeśli nie kierunkuje się na ce-
le wyznaczane przez rządzących, jest w coraz większym stopniu przez władzę niszczona. 
Jednak jej podejmowanie jest konieczne. Być może już czas myśleć o kolejnym Latającym 
Uniwersytecie – skoro udział w pokojowej manifestacji kończy się spisaniem przez policję, 
mandatem karnym albo postępowaniem prokuratorskim. 

14. Niedawne badanie IPSOS dla OKO.press  na temat zmiany przepisów dotyczących prawa do 
aborcji pokazało, że liczba zwolenników liberalizacji przepisów antyaborcyjnych jest wysoka     
i stała (40 proc.). Spośród nich liberalizacja ma największe poparcie w grupie respondentów 
najsłabiej wykształconych (45 proc. z wykształceniem zawodowym) i w średnim wieku (45 proc. 
poparcia w grupie wiekowej 40-49 lat). Przy czym, o ile liczba zwolenników wolnego wyboru 
jest najwyższa wśród mieszkańców największych miast (44 proc.), mieszkańcy wsi z 39 proc. 
poparcia dla liberalizacji nie są diametralnie różni w poglądach na tę kwestię. A więc nawet 
zmasowana propaganda, nawet twarde i bezlitosne stanowisko Kościoła okazują się niesku-
teczne. Ten rozkład poparcia dla liberalizacji przepisów aborcyjnych każe zweryfikować 
spojrzenie na „konserwatyzm światopoglądowy Polski B”. Tam, gdzie w grę wchodzi życie            
i zdrowie, „moherowe berety” skłonne są przyjąć rozwiązania „betonowych feministek”. Trzeba 
dodać, że zaostrzenie przepisów popiera zaledwie 12 proc. ankietowanych. Czyżby za brakiem 
poparcia dla fundamentalistów katolickich ze strony obecnie rządzących ukrywała się znajo-
mość rzeczywistych nastrojów społecznych? Wszystko wskazuje więc na to, że gdyby kobiety 
zaczęły postrzegać partie polityczne jako narzędzie zmiany w pożądanym kierunku, los zado-
wolonych z siebie dotychczasowych liderów politycznych, także po stronie opozycji, mógłby 
ulec nagłej i nieoczekiwanej rewizji.
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5. Zmienić społeczne postrzeganie partii politycznych – i zacząć oceniać je jako narzędzie 
modyfikacji, którym możemy się posługiwać. A delegitymizowanie sojuszniczek i sojuszników 
wyłącznie dlatego, że wybrali uczestnictwo w partii jako sposób walki o nasze wspólne cele 
odłożyć do lamusa.
6. Budować zaufanie, a w toku gry demokratycznej szukać rozwiązań dla przyszłości, nie sku-
piając się nadmiernie na rozpamiętywaniu „przewin” z przeszłości. Dotyczy to w szczególności 
progresywnej części strony sceny politycznej. Nieustanne wypominanie winy byłego przewod-
niczącego SLD, któremu zdarzyło się złe rozpoznanie priorytetów politycznych, a co gorsza, 
również społecznych i ekonomicznych, nie jest „sposobem uprawiania polityki”. Tylko wspólnie 
formułując wizję zmiany i łącząc siły, można przekonać społeczeństwo i do pos-tulatów, i do lu-
dzi, którzy je podnoszą. Bezustanne krytykanctwo i odcinanie się od siebie nawzajem nie bu-
dują zaufania i wiarygodności żadnej ze stron. 
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„Czy partie nie dbają o prawa kobiet? A jeżeli nie dbają, w jaki skuteczny sposób same kobiety 

powinny zadbać o swoje prawa?” – to coraz bardziej pilny i coraz głośniej artykułowany prob-

lem nie tylko w środowiskach kobiecych, ale szerzej w środowiskach progresywnych, tj. lewico-

wych i liberalnych. 

Kwestia jest o tyle kontrowersyjna, że niesie ze sobą dwa możliwe nadmierne uogólnienia: 

Po pierwsze, że partie same z siebie (tylko z tego powodu, że są partiami) działają sposób 

pozostawiający kwestie kobiece w tyle za innymi problemami społeczno-politycznymi.
Po drugie, że nawet te partie, które deklarują się jako progresywne (partie lewicowe, 

feministyczne itd.), nie są w stanie unieść ciężaru zobowiązania w kwestiach kobiecych, zatem 

nie ma większego sensu w nie inwestować.

Jedno i drugie uogólnienie wiedzie na manowce. Tak stawiane problemy w sposób oczywisty 

prowadzą do nierozwiązywalnej w demokracji przedstawicielskiej aporii: partie są złe,            

ale nikt nie wymyślił niczego lepszego. Pokazują też możliwy katastrofalny skutek pod postacią 

paraliżu działań kobiecych – jeśli nie pójdziemy z partiami, nie będziemy mieć siły ustawo-         

i uchwałodawczej. Dodać do tego należy kolejną praktyczną konstatację, że obywatelskie 

ruchy polityczno-społeczne, w których wiele i wielu z nas pokładało nadzieję na jakościową 

różnicę między nimi a partiami starego typu, okazują się w działaniu, jeśli chcą stanowić realną 

siłę polityczną, niewiele różnić od partii. Doraźne interesy polityczne modyfikują najbardziej 

wzniosłe deklaracje ideowe, co znalazło ostatnio (Anno Domini 2017) artykulację w doma-

ganiu się formuły „no logo”. Jednak nie dotyczy to wyłącznie asygnacji partyjnych. Formuła „no 

logo” była obecna już wcześniej, ale nigdy nie doszła do głosu aż tak silnie, jak ostatnio.

Co z szyldami politycznymi?

�
Czy można uciec 

od partyjności?

Beata Anna Polak
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To już nawet nie problem z samymi partiami, ile niechęć do obecności wszelkich szyldów 

politycznych. Oczywiście, nie ma tu pełnej równości; partie nadal są oceniane dużo gorzej      

niż ruchy społeczne – tzw. partyjniactwo ma silny wydźwięk pejoratywny, zwłaszcza gdy 

chodzi o liderów. Pomału jednak różnica się zaciera, do czego walnie przyczyniają się głośne 

upadki wizerunkowe liderów ruchów społecznych i rozbicie wewnętrzne samych ruchów. 

Zatem być może należy jednak przenieść problem na wyższy poziom ogólności i zapytać:        

co jest nie tak z demokracją przedstawicielską, że generuje tego typu problemy? Czy nie mamy 

do czynienia po prostu z aporiami samej demokracji przedstawicielskiej, które doprowadziły 

wprost do kryzysu demokracji liberalnej? Tematem-samograjem na dziś wydaje się naprawa 

tego systemu (teoretyzować jesteśmy zdolni przez lata), ale rewolucja społeczna, która mówi 

mu  „nie”, dokonuje się na naszych oczach i – w moim przekonaniu – tak czy inaczej osiągnie 

swój cel.

Tak ujmowana kwestia kobieca – że sam system eliminuje rzetelne zajęcie się prawami kobiet, 

mniejszości seksualnych, religijnych i niereligijnych, narodowych lub miejsca pochodzenia 

przez podmioty polityczne (czy to partie, czy ruchy społeczne) – wydaje mi się bardziej 

obiecująca niż rozważanie sprowadzone do pytania: z partiami czy mimo nich. Wszystkie          

te grupy zderzają się bowiem z czymś z grubsza podobnym: z samym systemem, z maszyną 

społeczną, która się nimi żywi, wykorzystuje dla własnych interesów jako paliwo polityczne,    

po czym i tak realizuje swoje rzeczywiste interesy polityczne, niekoniecznie jasno zwerbali-

zowane. 

A może dajemy się wpuścić w polityczny kanał?

Płynie z tego praktyczny wniosek: być może dajemy się wpuszczać w kanał konfliktu, na którym 

„jedzie“ wspomniana wyżej meta-maszyna polityczna (czyli nasz system demokracji przed-

stawicielskiej), podczas gdy problem leży gdzie indziej. Kłócąc się o zasadę „no-logo”, zwłaszcza 

w jej zawężonym ujęciu „z partiami czy nie”, oddalamy swoją uwagę od rzeczywistej przyczyny 

ograniczonej skuteczności politycznej działań ruchów kobiecych. Ludwig Wittgenstein 

zauważył kapitalną rzecz – pewne problemy są nierozwiązywalne (tu: wygenerowane przez 

sam system) i należy przestać zajmować się ich rozwiązywaniem, tylko opuścić teren jałowych 

rozważań. Parafrazując myśl, że filozofia i filozofowie sami stwarzają problemy, których niesku-

tecznym rozwiązywaniem zajmują się potem przez setki lat, można powiedzieć, że demokracja 

i jej komentatorzy stwarzają problemy, których nieskutecznym rozwiązywaniem zajmują się 

przez całe kadencje. Rzeczony myśliciel powiedział też, że pozostaje nam pole praktyk 

społecznych – na tym relacyjnym terenie toczy się gra społeczna, a dla nas także społeczno-

polityczna. Gra, której zasady należy jak najwnikliwiej rozumieć, aby móc aktywnie je mody-

fikować i wziąć na siebie sprawczość na różnych płaszczyznach.
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Czy „Rewolucja jest Kobietą?”
 
Oczywiście, łatwiej się pisze, niż robi. Kobiety – w perspektywie historycznej – wiele razy brały 

sprawy w swoje ręce. Zarówno w obronie samych siebie (kwestie stricte kobiece), jak i odnośnie 

demokracji, tj. swobód obywatelskich. Angażowały się publicznie, wielokroć więcej ryzykując 

niż mężczyźni, bo ich usytuowanie społeczne było nieporównanie trudniejsze. Musiały 

przeskakiwać wiele barier, których nie stawiano przed mężczyznami. Społeczeństwo, walcząc 

o wolności obywatelskie, chętnie korzystało z udziału kobiet, tyle że potem sprawa kobieca 

schodziła z rangi spraw istotnych. Temu zjawisku prof. Maria Janion poświęciła esej pt: „Czy re-

wolucja jest kobietą?”. Przeanalizowała sposób, w jaki Rewolucja Francuska korzystała z zasobu 

kobiecego, obracając go na swoją korzyść, po czym wypluła sprawę kobiecą jako mniej istotną 

społecznie. To wówczas pojawiła się figura „Kobieta-Wolność-Przewodniczka”, prowadząca lud 

na barykady, niosąca sztandar wyznawców, oświetlająca drogę w przyszłość. Kobiecy symbol 

rewolucji był siłą, ale – jak się okazało – tylko fantazmatyczną, bo nie przekuł się na realną walkę 

o prawa kobiet. Od tego czasu wiemy już, że w sferze symboliki (Marianna, Statua Wolności) 

można korzystać do woli z energii kobiecej, a jednocześnie ograniczać rolę kobiety w sferze 

rzeczywistości politycznej i społecznej. Pozostają z tego dyskusje i emblematy kulturowe 

(coraz mniej porywające), ale też stereotypy, którymi można uderzyć same kobiety, gdy zaczy-

nają „za dużo chcieć”: emocjonalnej furiatki, osoby nieracjonalnej, traktowanej protek-

cjonalnie.

Wystudzony, wykorzystany symbol

Przejście od gorącej, kobiecej Marianny do kamiennej i aseksualnej Statui Wolności pokazuje 
polityczną i kulturową drogę, jaką przechodzą symbole kobiece: albo pogardliwa 
marginalizacja, albo unieruchomienie w odkobieconym kamieniu. Transgresywny symbol 
gorącej siły kobiecej przechodzi w alegoryczność kobiety-rozumu: statycznej, okiełznanej          
i beznamiętnej. To proces przechodzenia symbolu w alegorie. Następuje instytucjonalizacja, 
której punktem wyjścia jest aktywistyczna siła kobiet, tak potrzebna na czas rewolucji, 
punktem dojścia zaś okiełznanie problemu przez ponowne wpisanie w system społecznego 
porządku zbudowanego na protektoracie męskim. To właśnie w ten sposób kobiety, stające się 
motorem zmian demokratycznych ówczesnej Francji – ze wszystkimi ambiwalencjami,       
które ze sobą wniosły – zostały zastopowane. 

Podobne rejestry interpretacyjne co rusz wychodzą w debacie dotyczącej praw kobiet – 
przedstawiane są one jako agresywne furiatki, myślące macicą i jajnikami, niezdolne do racjo-
nalnej i powszechnej debaty. Oczekuje się wystudzenia energii kobiecej, a więc zniknięcia 
samej problematyki z przestrzeni debaty. Miejsce zostaje tylko dla upomnikowionych symboli  
i treści, z których ucieka realność społecznych problemów kobiecych. Procesy przechodzenia 
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gorącego symbolu w wystygłą alegorię odbijają mentalne procesy społeczne, w których 
punktem wyjścia jest potrzeba energii protestu (gniew kobiet dostarcza jej szczodrze), a pun-
ktem dojścia – opanowanie problemu przez ów system społecznego porządku, w którym 
dominującą rolę nadal utrzymują mężczyźni. Pozostaje naga, unieruchomiona w kamieniu 
statua czy niewiele mówiący obraz na ścianie muzeum lub okazjonalnej pocztówce, będącej 
elementem aktualnej polityki historycznej.

Nie sposób na przykładzie Rewolucji Francuskiej nie zauważyć, że owa ambiwalencja – tak wi-
doczna w pękniętym obrazie kobiet rewolucji – stała się motorem zmian demokratycznych 
ówczesnej Francji. Ale jest to ambiwalencja widoczna do dziś w świecie kultury zachodniej. 
Obraz kobiety walczącej jest zwyczajnie wygodny. Maria Janion wyszczególnia „racje”               
za tym stojące: 
– racja gramatyczna (często idee przestawia się w różnych językach europejskich w rodzaju 
żeńskim: wolność, równość, natura, sprawiedliwość, republika, rozum); 
– racja estetyczna (kobieca twarz i postura są „piękniejsze” od męskich);
– kobieta nadaje się do prezentowania racji „innych niż ona sama” – odgrywa rolę lalki do prze-
brania, manekina. Sytuuje się między upodmiotowieniem a uprzedmiotowieniem. Nawet wal-
ka o upodmiotowienie nie przybliża kobiecie jej praw publicznych, a raczej sprzyja wyklucze-
niu. 

Polska rewolucjonistka i co z niej zostało?

Polskie rewolucje też znają obraz dzielnej Polki na czele buntu. Oglądamy kobiety na pocz-
tówkach z motywami rewolucji 1905 r., dzierżące sztandary. Motyw dziewczyny ślicznej jak 
pomnik, która protestuje z flagami i ginie, występuje w Pamiêtnikach (zdeklasowanego) szlach-
cica Seweryna Łusakowskiego czy w obrazach Poznańskiego Czerwca (film Marka Drąże-
wskiego Niepokonani, gdzie na czele pochodu niosącego na drzwiach zabitego chłopca miała 
iść kobieta). W narodowej mitologii korzystamy z obrazu dzielnej Wandy, która nie chciała 
Niemca, mickiewiczowskiej Grażyny; kochamy pomniki Syrenki i walczącej Nike. A jednak jakże 
często ten rewolucyjny potencjał ląduje w abiektalnym (takim, do którego czujemy jedno-
cześnie awersję i pociąg) wskazaniu „nierozumnej” dzikości kobiet, którą trzeba kontrolować, 
bo, owszem, „wszyscy kochamy nasze kobiety”, ale widzimy, że same dla siebie (a zwłaszcza     
dla społeczeństwa) stanowią niebezpieczeństwo. Jak szalona Ksenia z Zamku Kaniowskiego 
Goszczyńskiego, którą się podziwia, ale i patrzy na nią jak na wariatkę siejącą destrukcję.

Wracamy zatem do pytania: co można zrobić w działaniu politycznym z tymi często 
rozbieżnymi stereotypami i tendencjami? Jak nie dać się zinstrumentalizować? Jak nie zostać 
na pozycji pomocnic działaczy – jak to zdekodowała Shana Penn, pisząc o kobietach w ruchach 
opozycyjnych krajów postkomunistycznych. Jak nie doświadczać takich dyskryminacji,          
jak one, jak nie przyjmować podrzędnych ról, jak nie być marginalizowanym przy rozdziale 
godności i stanowisk państwowych? Jak nie być wymazanym z opozycyjnych mitów 
założycielskich i jak nie dać się odesłać do robienia zakupów dla mężczyzn-opozycjonistów? 
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Jak to zrobić, by mówiąc słowami Penn, „demokracja nie okazała się znowu rodzaju męskiego”? 

Związane jest z tym pytanie o zjawisko backlashu: co rusz powracających utrudnień w dostępie 
do antykoncepcji, restrykcyjnego podejścia do aborcji, wypierania kobiet z rynku pracy po-
przez zmniejszanie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, niższe emerytury dla kobiet  z po-
wodu obniżenia wieku emerytalnego itd. 

Co z kobietami, które „dbają tylko o siebie”?

Z drugiej strony, jak się obronić przed elitaryzacją rynku kobiet przez same kobiety? Często 
obserwujemy, jak dbają one o dobrobyt kobiet z tzw. wyższej półki – zawodowej czy socjalnej. 
Sprowadzanie sprawy kobiecej do poradnika zawodowego dla lepiej uposażonych społecznie 
kobiet zaprezentowała Sheryl Sandberg ze swoim poradnikiem sukcesu biznesowego pt. Lean 
In. Autorka zalecała stosowanie strategii biznesowych w duchu neoliberalnym – negocjacji        
i podejmowania ryzyka zawodowego, którego celem ma być pięcie się w karierze biznesowej i, 
oczywiście, sukces finansowy. Miało chodzić o dostęp do benefitów finansowych, o zysk pie-
niężny w stricte męskim stylu. I w tym celu – stworzenia recepty na jednostkowe sukcesy kobiet, 
a nie w celu podniesienia jakości życia kobiet jako grupy społecznej autorka sięgała po idee 
wspierania się kobiet i walki o swoje prawa. 

Warto podkreślić, że część działaczek feministycznych zgłasza podobne wątpliwości pod adre-
sem polskiego Kongresu Kobiet, który – być może niesprawiedliwie – burzy poczucie wspólnej 
walki o prawa socjalne kobiet. Postrzegany bywa bowiem jako teren działań kobiet,              
które już mają wysoką pozycję społeczną, w tym zawodową. Wprawdzie na przykład Shana 
Penn nie uważa Kongresu za wydarzenie typu Lean In, ale warto wsłuchać się w głosy krytyczne 
względem niego, gdyż pokazują one sferę kontrowersji i niepokoju, których nie można 
zostawić bez komentarza.

Kolejnym wyzwaniem jest wystawianie praw kobiet na rynek towarowy. Tu trzeba podjąć 
dyskusję o statusie wolnościowym selfie-feministek, które budują narrację feministyczną przy 
pomocy obrazów kobiecego ciała. Przy jej okazji padło pytanie Doroty Michalskiej, jak nie stać 
się „Alicją w Krainie Kapitalizmu”. Wiąże się z tym żywa dziś debata dotycząca tzw. dobro-
wolnych seksworkerek – czy jest to korzystanie z prawa do swobodnego kształtowania życia 
seksualnego i zawodowego, czy jednak przyczynianie się do deprecjacji praw kobiet. Sprawa 
ta, zresztą, wywołała niedawno ognistą kłótnię w łonie partii Razem o demokratyczny status 
seksworkerek. Wreszcie wyłania się wciąż nierozstrzygnięta kwestia dobrowolnego modelo-
wania kobiecego ciała przez operacje plastyczne czy odchudzanie: czy jest to wyraz korzys-
tania z wolności, czy jednak uleganie presji i zaniżanie standardów wolnościowych?
 
Jak sobie mają z tym poradzić ugrupowania polityczne?

To trudne i niejednoznaczne kwestie. O ile tego rodzaju problemami żywi się funkcjonowanie 



w debacie publicznej, o tyle w wymiarze politycznym okazuje się to bardzo problematyczne. 
Która bowiem partia czy stowarzyszenie aspirujące do udziału w wyborach zdobędzie się         
na wzięcie na sztandary wyżej wymienionych kwestii, obecnych w dyskursie publicznym,       
ale nie na rynku wyborczym? Kto powie: tak, jesteśmy za prawem seksworkerek do samo-
stanowienia zawodowego? Kto powie: tak, jesteśmy za prawem do związków otwartych,          
w których kobieta będzie z kilkoma partnerami seksualnymi lub będzie jedną z kilku partnerek 
(poliandria)? Kto powie: tak, będziemy wspierać także strategie walki kiedyś typowe dla męż-
czyzn, a to w celu podniesienia poziomu sukcesu kobiet, czyli przebicia przysłowiowego szkla-
nego sufitu? Sprawy się komplikują w praktyce wyborczej, gdzie mamy do czynienia z „albo-
albo”: albo będziemy odważne w głoszeniu niepopularnych poglądów, albo wybierzemy 
obecność w parlamencie (i wpływ na prawodawstwo), ale za cenę stonowania przekazu. Łatwo 
tu obsunąć się w moralizowanie, łatwo też o szybkie ustępstwo. Równie łatwo o naiwność 
idealizmu, jak o cynizm. A przecież, z czym zgadzamy się wszyscy, polityczka nie może być 
naiwna, ale i nie może (?) obsuwać się w amoralność.

Czyżby kwadratura koła?

Słabo działające modele...

Przerabialiśmy już oddzielanie sfery prywatnej (rodziny) od publicznej (obszar zinsty-
tucjonalizowanej polityki i rynku) – w ten sposób ujmuje to np. Hanah Arendt. Wszystkie po-
wyższe kwestie można relegować do sfery prywatnej („skoro chcą się prostytuować”, „skoro 
chcą się wystawiać/handlować swoim wizerunkiem cielesnym”, to ich sprawa) i w ten sposób 
udawać, że znalazło się rozwiązanie… Historia jednak poucza, że takie podejście w niczym      
nie posunęło spraw kobiecych. 

Przerabialiśmy też wiarę w porozumienie społeczne na poziomie „czystej” komunikacji 
społecznej. To model dialogu Bruce’a Ackermana, gdzie wszyscy stosują się do wypracowanych 
reguł komunikacji i szanują ustalenia, nie wywiązuje się walka i nie ma czegoś takiego,             
jak nierozwiązana kontrowersja.

I przerabialiśmy wiarę w komunikację społeczną Jürgena Habermasa, opartą na radykalnym 
otwarciu dyskursu przy poszanowaniu reguł wyłanianych konsensualnie. Jednak ani idealna 
komunikacja, ani idealna rozmowa nie istnieją.

Powyższe modele – dominujące w naszym pojmowaniu polityki w XX. wieku – ujawniły 
poważne wady, z których największą była nieskuteczność. To po prostu nie zadziałało jako 
całość. Ludzie, którzy walczyli o prawomocność wybrzmiewania pewnych tematów w sferze 
publicznej i w sferze stricte politycznej (wybory, parlament), nadal muszą o to walczyć. Sfera 
publiczna coraz bardziej się komplikuje; rośnie dystans między klasą polityczną a tzw. zwykłym 
obywatelem, który nie czuje się reprezentowany i nie ma poczucia partycypacji. Mówi się       
już otwarcie o „partiokracji”, „demokraturze”, ale z drugiej strony mamy do czynienia z marszem 
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populizmów. Skądinąd czasem obywatel nie ma innego głosu niż ten zapośredniczony            
od populistów. Jedyne, co może skutecznie zrobić, to  wywrócić legalną partię parlamen-
tarnych szachów, czyli zagłosować nogami. Coraz częściej słychać opinie, że pozostaje nam je-
den kierunek i jest to anarchizm. Z tego punktu widzenia dawny ład demokracji przedsta-
wicielskiej wszedł w oczywisty kryzys. Na tym tle trzeba postrzegać kwestię kobiecą, która jest 
także elementem treściowym i strukturalnym tego problemu – tyle że zwielokrotnionym przez 
patriarchalne wykluczenie.

A może jednak nie kwadratura koła? Idea walki

Jedną z możliwych strategii jest przestać wierzyć w „porozumienie” i wyznaczone komu-
nikacyjnie role. Być może zgoda publiczna po prostu nie jest możliwa i trzeba zmienić 
nastawienie do tego, co rozumiemy przez walkę. Albo, łagodniej rzecz ujmując, zgoda może 
być tylko i wyłącznie czasowa oraz warunkowa. Zgoda musi być słaba, by móc w każdej chwili 
uruchomić siły obronne, gdy tylko jakaś grupa doznaje opresji. Czyli musi być tylko taka,          
by można ją było łatwo wypowiedzieć. 

Obiecująco brzmi tu postulat radykalnego otwarcia Seyli Benhabib, która, negując modele ne-
gatywnego podziału na sferę prywatną i publiczną Arendt, sterylnego dyskursu Ackermanna    
i konsensualnej komunikacji społecznej Habermasa, zaproponowała model radykalnego wpu-
szczenia do przestrzeni publicznej wszystkich problemów – bez określania na wstępie ich rangi 
i statusu, bez estetyzacji dyskursu, wyznaczania granic „dobrego smaku w rozmowie”. 
Rozmawiać mają wszyscy, a nie tylko ludzie o specjalnych kompetencjach komunikacyjnych 
czy merytorycznych – dlatego naszym zadaniem jest zrewidować podejście do dyskursu. Głos 
emocjonalny, czyli nie-rozumowy, też powinien być usłyszany i doceniony.

Czy to jest możliwe? Odpowiedzieli na to zapotrzebowanie Ernesto Laclau i Chantal Mouffe, 
tworząc koncepcję demokracji niekonsensualnej. Zauważyli, że powojenny liberalny ład spo-
łeczny osłabił zdolność obywateli do rozwiązywania problemów. Nauczyliśmy się je odsuwać, 
zagłaskiwać, a wszystko w imię pozornej zgody społecznej. Wyparcie antagonizmu odebrało 
nam zdolność artykulacji własnych krzywd i opóźniało pozytywny rozwój ogółu. Antagonizm 
jest nieusuwalną właściwością przestrzeni publicznej i trzeba nauczyć się z nim żyć, a konsen-
sus zaledwie czasem się przydarza, ale nie jest i nie może być regułą.

Jedyną zasadą sfery publicznej winno być niewyniszczanie się. Reszta ma zostać sferą ścierania 
racji – tak, by dokładnie usłyszeć wszystkie treści antagonizmu. Państwo powinno stworzyć 
pole do takiego pokazywania sprzeczności, by wszystkie społeczne napięcia mogły zostać 
wyartykułowane. Owa koncepcja radykalnej demokracji byłaby rozwinięciem demokracji 
przedstawicielskiej w kierunku rzeczywistej reprezentacji. Również ciała polityczne, które biorą 
udział w wyborach, czyli partie czy stowarzyszenia polityczne, muszą się otworzyć na tego typu 
głos. Bo antagonizm i odwaga w jego ujawnianiu to siła żywotna demokracji. Do tego trzeba 
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było dojrzeć.

Rewolucyjna siła kobieca podstawą radykalnej demokracji

W takiej perspektywie kobieca siła, wzmiankowana na początku mojego wywodu, znajduje 
swoje dobre miejsce. Nie musi wytracać swojej rewolucyjności i gorąca, nie musi przechodzić   
w pomnikową wzniosłość. Może utrzymać swoją polemiczną aktualność. Może też – i powinna 
– wejść w alians z innymi siłami politycznymi, które walczą o zaistnienie w dyskursie poli-
tycznym i przestrzeni publicznej. 

Nie sposób nie zauważyć, że w Polsce to właśnie protesty kobiece skutecznie poruszyły klocki 
polityczne. Kobiety wykrzyczały swój protest. Nie negocjowały: zażądały swoich praw. Złożyły 
w Sejmie projekt legislacyjny w zakresie liberalizacji aborcji, a potem wyszły na ulicę w całej 
Polsce. Do dziś to kobiety niosą flagę protestu. Tak w praktyce wygląda niekonsensualna 
demokracja. Naocznie przekonaliśmy się, że to działa. Nie potrzeba było wychłodzonych 
struktur; objawiło się to spontanicznie i może dlatego zdołało utrzymać swój rewolucyjny 
potencjał.

Można powiedzieć, że kobiety stały się dziś podstawowymi „bankami gniewu” w rozumieniu 
Petera Sloterdijka i potrafiły w odpowiednim momencie dobrze uruchomić ten potencjał. 
Przekuły swój lokalnie usytuowany gniew w sumę gniewu globalnego. Efekt zaskoczył 
wszystkich aktorów sceny obywatelskiej i politycznej, łącznie z nimi samymi. I dobrze; zas-
koczenie też jest realną siłą. 

Banki gniewu i szybkie przerzucanie sił

Tylko jak to utrzymać? Jak tego nie zmarnotrawić? Czy iść z partiami czy nie iść? Iście hamle-
towskie pytanie…

Uważam, że zgodnie z dyrektywą Wittgensteina, należy opuścić teren tego pytania, gdyż jest 
bezproduktywne i wyprowadza dyskusję na jałowe tory. Moja odpowiedź brzmi: iść albo nie iść. 
Zależy od okoliczności. Jeśli się w danym momencie opłaca – iść, jeśli szkodzi – nie iść. I bez żad-
nych umów ani tym bardziej wyrzutów sumienia, że „kiedyś się wspierało, a teraz się nie wspie-
ra”. To partie czy ruchy społeczne muszą być użyteczne dla kobiet. Mają im pomagać, udo-
wadniać swoją przydatność.

Namawiam do prowadzenia realnej twardej polityki i nie przejmowania się ewentualnymi 
zarzutami cynizmu. Nie, to nie cynizm. To odejście od naiwności lub fałszywej lojalności. 
Pamiętajmy, kto ma komu służyć! Polityka to gra. Uczestniczmy w niej. I na gorąco, i na zimno. 
Zależy, czego aktualnie potrzebujemy. Nauczmy się operować bankami gniewu, które zapeł-
niamy swoją krzywdą, upokorzeniem, swoimi ambicjami i tęsknotami. Mamy do tego prawo. 
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Przestrzeń publiczna nie jest sztywna, dookreślona; sami ją budujemy. I jeśli będzie trzeba,       
to przewrócimy tę szachownicę i stworzymy nową, na lepszych warunkach. Czy to wymaga 
specjalnej świadomości i kompetencji? Chyba nie. Raczej zaufania głosowi protestu, który ewi-
dentnie wybrzmiewa. I zaufania do umiejętności budowania struktur – również tych „wychło-
dzonych”. Bo czemu nie, jeśli mają być przydatne? Najważniejsza jest wiedza, że stać nas na 
radykalne NIE i radykalną politykę. Bo to wszystko jest gra. Gra o nasze życie.

Jestem z radykalnego Poznania

I na koniec, żeby nie pozostawać gołosłowną, opowiem pokrótce, co dzieje się w Poznaniu.      
To miasto ruchów kobiecych – silnych, radykalnych i jednocześnie plastycznych. Działa              
tu obecnie nieformalna grupa „W Naszej Sprawie”, organizująca wiele protestów i akcji społe-
cznych, w tym manifestację z 9 kwietnia 2016 roku, która zgromadziła 3 tys. osób pod hasłem 
„Moje ciało – mój wybór” przeciw całkowitemu zakazowi aborcji, i tę z 3 października 2016 r., 
która zgromadziła 10 tys. osób pod hasłem „Stop agresji PiS, stop agresji Kościoła wobec kobiet, 
nie zgadzamy się i nie pozwolimy na wprowadzenie drakońskiej, okrutnej ustawy rodem            
z fundamentalistycznego piekła!”. Inicjatywa ta skupia kobiety w każdym wieku i z każdej grupy 
społecznej, z różnych organizacji, partii, stowarzyszeń. Działa kolektywnie, bez hierarchii,       
bez jednoznacznego określenia politycznego, bez wymagania określonych tożsamości, filo-
zofii, religii czy wykształcenia. 

Kobiety w Poznaniu współdziałają z innymi inicjatywami, niedefiniowanymi jako stricte 
kobiece, m.in. związkiem zawodowym Inicjatywa Pracownicza, Wielkopolskim 
Stowarzyszeniem Lokatorów i Federacją Anarchistyczną. Poruszają takie tematy, jak godne 
płace, zabezpieczenia socjalne, powszechnie dostępna służba zdrowia (wraz z możliwością 
przerywania ciąży), mieszkania socjalne, ochrona lokatorska przed tzw. czyścicielami kamienic, 
darmowa edukacja oraz instytucje opiekuńcze dla dzieci i osób starszych, dostatnie emerytury, 
walka z ograniczeniem wydatków na szkoły, szpitale, przedszkola, stołówki, świetlice, z pry-
watyzacją zasobów komunalnych, spadkiem płac w sfeminizowanych zawodach, wzrostem 
bezrobocia wśród kobiet, „uelastycznianiem” rynku pracy i nadużywaniem umów 
śmieciowych, zmianami wieku emerytalnego i innymi działaniami, które spowodowały 
pogorszenie warunków życia wielu kobiet i rodzin pracowniczych – wszystko ponad granicami 
państwowymi. Współdziałają nauczycielki, pielęgniarki, opiekunki, pracownice gastronomii, 
placówek i instytucji związanych z kulturą oraz NGO czy też pracownice zakładów 
produkcyjnych. Wspierają się wzajemnie i prowadzą sprawy sądowe, negocjacje z praco-
dawcami, organizują akcje ulotkowe, publikują gazety i broszury z poradami z zakresu prawa     
i organizacji pracy oraz dotyczące samoorganizacji. Aktualnie zaangażowanych jest ponad 
1600 osób! 

W Poznaniu istnieje także stowarzyszenie Konsola działające na rzecz równości kobiet i męż-
czyzn. Zwalcza dyskryminację ze względu na płeć, przeciwdziała przemocy wobec kobiet, 
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upowszechnia wiedzę na temat ich praw, propaguje myśl feministyczną i wzmacnia kobiety 
poprzez działania społeczne. Konsola jest członkiem partnerstw na szczeblu lokalnym, pro-
wadzi rzecznictwo i inicjuje wiele przemian, których efektem będzie wyrównanie praw i szans 
kobiet. Konsola organizuje też ogólnopolskie konferencje, cykle wykładowe, tworzy grupy 
wsparcia dla kobiet o orientacji homo- i biseksualnej oraz dla osób transseksualnych, orga-
nizuje warsztaty antydyskryminacyjne i warsztaty WenDo – Samoobrony i Asertywności         
dla Kobiet i Dziewcząt. To jest realna siła społeczna, realny głos kobiet, także głos nacisku          
na partie.

Dlatego: albo z partiami, albo pomimo partii. Bo nie chodzi o partie, ale o same kobiety i ich 
sprawę. 
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„Nie palcie komitetów, zakładajcie własne” – powiedział kiedyś Jacek Kuroń. Te słowa z poprze-
dniej epoki zrobiły się znowu aktualne, gdy skrajna prawica krok po kroku, instytucja po insty-
tucji, upartyjnia kolejne sfery życia społecznego. Demokratycznie wybrana władza wybiera 
metody niedemokratyczne. Dyktat zamiast konsultacji. Głosowanie na czas zamiast procesu 
legislacyjnego. Centralne sterowanie zamiast podziału kompetencji.

Ciepłą wodę w kranie zastąpił kwas solny. Letarg, w jakim tkwiło społeczeństwo obywatelskie, 
jest już przeszłością. Przeminęło też niedowierzanie, które towarzyszyło początkom rządów 
Prawa i Sprawiedliwości oraz pierwszemu etapowi rozmontowywania instytucji demokra-
tycznych. To było brutalne przebudzenie dla wszystkich, ale szczególnie dla osób błędnie 
przekonanych o liniowości procesów społecznych. Łudzących się wizją nieustannego rozwoju, 
który nie wymaga specjalnych starań, bo jest kwestią czasu. Postępu, który zrobi się sam.

Nic nie zrobi się samo, a zaniedbania się mszczą. Dobrze wiedzą o tym kobiety, a jeszcze lepiej 
aktywistki kobiece. Historia kobiet – herstoria – jest pełna dowodów na to, że prawa kobiet 
nigdy nie są wywalczone raz na zawsze. Nigdy nie można osiąść na laurach, trzeba ciągle 
trzymać rękę na pulsie. Świetnie opisała to Susan Faludi w dziele Reakcja. Po każdym wielkim 
zwycięstwie ruchu kobiecego nadciąga reakcja (ang. backlash) – próba cofnięcia emancypacji, 
odebrania zdobyczy, uwiedzenia lukrowanym tradycjonalizmem. Tak, dla działaczek kobie-
cych demontaż demokracji wygląda aż nazbyt znajomo, by mogły trwać w osłupieniu. Tak sa-
mo niszczony jest dorobek feminizmu.

Nie przez przypadek to właśnie kobiety jako pierwsze zatrzymały PiS, który szedł po ich brzu-
chy z totalnym zakazem przerywania ciąży. 3 października 2016 r. – dzień Ogólnopolskiego 
Strajku Kobiet, nazywany Czarnym Protestem – pokazał, że w sytuacji śmiertelnego zagrożenia 
kobiety potrafiły się zmobilizować, solidaryzować i sobie zaufać.

Nie poszły na marne 123 lata zaborów, konspiracja z czasów II. wojny światowej i opozycyjne 
podziemie PRL-u. W pamięci społecznej pozostała umiejętność samoorganizacji, której kobiety 
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użyły z taką łatwością, jakby tylko czekała uśpiona w ich genach. Kobiety nie sprzedały swoich 
praw za 500+, choć wiele z nich chwali pomoc socjalną państwa dla rodzin, która zawsze była 
tuż za horyzontem, a za każdym razem musiała ustąpić ważniejszym wydatkom. 

Warto powtórzyć: nic nie zrobi się samo, a zaniedbania się mszczą. Zwycięstwo skrajnej prawicy 
nie wzięło się znikąd. Gdyby nie ciepła woda w kranie, nie byłoby kwasu solnego. Państwo musi 
być jakieś albo zmieni się w partyjne kondominium.

Podczas gdy partia ujarzmia kolejne instytucje i wyłącza demokratyczne bezpieczniki, ta część 
społeczeństwa, która ceni europejską tożsamość Polski, powoli, lecz systematycznie, tworzy 
państwo w państwie. Alternatywę wobec kraju PiS. Polskę gorszego sortu. To oddolny proces, 
w którym najważniejszą rolę odgrywają tzw. zwykli ludzie. Politycy opozycji parlamentarnej 
nie mają ani specjalnego zaproszenia, ani specjalnych praw. To coś, co dzieje się z nimi, bez nich, 
a czasami mimo nich. Od lat mówiło się, że władza nie nadąża za społeczeństwem. To samo 
obecnie częstokroć tyczy się polityków opozycji.

Modelowym przykładem Polski gorszego sortu w działaniu jest inicjatywa Lekarze Kobietom. 
To regularnie rozrastająca się ogólnopolska sieć gabinetów lekarskich, w których kobiety 
potrzebujące antykoncepcji awaryjnej, szybko i za darmo (lub za symboliczną złotówkę) otrzy-
mają receptę wprowadzoną nakazem PiS.

Zaczęło się od jednej kobiety i jej konta na Facebooku. Gdy zbliżał się dzień wprowadzenia 
recept na tzw. „pigułkę po”, dr n. med. Aleksandra Krasowska publicznie zadeklarowała w ser-
wisie społecznościowym, że będzie za darmo wystawiać kobietom receptę na antykoncepcję 
awaryjną. Zachęciła koleżanki i kolegów po fachu, by poszli w jej ślady. 

Tak zaczęła działać sieć Lekarze Kobietom, która z tygodnia na tydzień pokrywa mapę Polski 
coraz gęstszą siatką punktów. Nie znaczy to oczywiście, że każdy region kraju jest równo-
miernie usiany gabinetami, w których lekarze pomagają kobietom zapobiegać niechcianej 
ciąży w sytuacjach awaryjnych (gdy zawiedzie regularna antykoncepcja lub w przypadku gwał-
tu). Białą plamą na tle innych województw jest podkarpackie.

Jednak powstanie sieci solidarności lekarzy z pacjentkami jest czymś bez precedensu. Medycy 
w Polsce nie kojarzyli się dotąd pozytywnie w kontekście praw reprodukcyjnych – znani byli 
przede wszystkim z podpisywania deklaracji watykańskiego sumienia, odmawiania kobietom 
dostępu do metod zapobiegania niechcianej ciąży i „fachowych” opinii, że żadne zagrożenie 
dla zdrowia i życia kobiety nie jest zbyt duże, by nie można jej było zmusić do rodzenia. 

Teraz lekarze różnych specjalizacji – dentyści, ortopedzi, psychiatrzy, interniści, kardiolodzy i inni 
– razem tworzą drugi obieg antykoncepcyjny, budowany za pomocą mediów społecz-
nościowych. Jest to sieć jawna i legalna, ale alternatywna wobec tej,  kształtowanej przez partię 
rządzącą. A to tylko jeden z wielu przykładów na to, jak niezależnie od rządów partii, choć dzięki 

43



44

nim, powstaje Polska gorszego sortu.

Trwa praca u podstaw napędzana Facebookiem, Twitterem i Instagramem. Bez hierarchii            
i sztywnej struktury, ale z przestrzenią na spontaniczne wyłanianie się liderek i liderów w róż-
nych miejscach i dziedzinach. Powstaje nie sieć, lecz sieć sieci, w której nie można dotrzeć        
od nici do kłębka z prostego powodu: nie ma czegoś takiego jak kłębek. Sieć skupiona i zarazem 
rozproszona. Elastyczna i responsywna. Która jest, ale nie można jej dotknąć, więc stanowi 
wyzwanie dla centralnego systemu kontroli partii rządzącej.

Inny przejaw powstawania Polski gorszego sortu to ogólnokrajowa inicjatywa Kultura 
Niepodległa. Powołali ją artystki i artyści popierający zarówno szeroki dostęp do kultury              
i uczestnictwo w jej współtworzeniu, jak i wolność sztuki od władzy. Pierwszym wymiernym 
celem ruchu jest zorganizowanie niezależnych od PiS obchodów 100-lecia niepodległości 
Polski w roku 2018. I znowu wszystko jest legalne, jawne i alternatywne. Sztuka dla sztuki 
buduje państwo w państwie.

Kolejny przykład tworzenia się Polski gorszego sortu stanowi mobilizacja wokół 
niepaństwowej akcji pomocy dla ludzi, którzy stracili dobytek w wyniku nawałnic, 
pustoszących Pomorze w połowie sierpnia 2017 r. Nie znaczy to oczywiście, że rękę do dot-
kniętych klęską żywiołową wyciągają wyłącznie osoby krytyczne wobec obozu rządzącego. 
Jednak wśród wolontariuszek i wolontariuszy znaczącą grupą są ludzie powiązani z takimi 
ruchami, jak Strajk Kobiet, Komitet Obrony Demokracji czy partie lewicowe, które nie zasiadają 
w parlamencie.

I znowu mobilizacja nastąpiła w internecie. Facebookowa grupa „Pomoc mieszkańcom Kaszub 
i Borom Tucholskich po huraganie” liczy ponad 3 tys. osób i świadczyła realne wsparcie. Łączyła 
konkretne osoby i rodziny z ludźmi, którzy pomagali zaspokoić konkretne potrzeby. 
„Poszukiwani: mężczyźni oraz kobiety nie bojący się sprzątania gruzów. Praca na wysokości 
dachu oraz w środku domu. Dla każdego coś się znajdzie” – tak jeden z członków grupy 
zaprasza do Silna, jednej z miejscowości dotkniętych klęską żywiołową. Z rąk do rąk prze-
chodzą materiały budowlane, meble, ubrania, żywność, a nawet pieniądze. To pomoc skrojona 
na miarę. Spersonalizowana, jak zdjęcie w tle na Facebooku. 

Polska gorszego sortu, wyłaniająca się powoli, lecz systematycznie z postdemokratycznego 
pobojowiska, odpowiada zarówno na problemy społeczne, które wrosły w nasz krajobraz,       
jak i te, pojawiające się nagle. Odpowiada na potrzeby codzienne, jak w przypadku ułatwiania 
zapobieganiu niechcianej ciąży, ale i potrafi zareagować na dewastację przez władzę elitarnej 
dziedziny, jaką jest hodowla koni arabskich.
 
Opiera się zarówno na systematyczności, jak i szybkim reagowaniu. Przykładem tego 
ostatniego jest inicjatywa Adama Bodnara, który pod koniec sierpnia na wieść o tym,                 
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że Trybunał Konstytucyjny zawłaszczony przez PiS zamierza porzucić tłumaczenie wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na polski, błyskawicznie ogłosił na Facebooku 
potrzebę zapewnienia obywatelskich tłumaczeń ważnych orzeczeń.

„Skoro TK nie chce pomóc w promowaniu orzecznictwa ETPCz, to może nasze społeczeństwo 
powinno wziąć to zadanie na siebie. Wierzę, że przy dobrej koordynacji, weryfikacji jakości 
tłumaczeń, dbałości o rozpowszechnianie, efekty mogą być naprawdę przyzwoite” – napisał 
RPO. 

Na jego apel zareagowało niemal 2 tys. użytkowników serwisu, a w samych komentarzach       
do pomocy w tłumaczeniach zgłosiło się kilkanaście osób –  notabene w większości kobiet. 
„Jeśli wolimy klikać i się oburzać, to później zostanie nam wyłącznie wyrzut sumienia,                
że nic nie zrobiliśmy” –  zakończył swój wpis Bodnar. To definicyjna cecha alternatywnego 
państwa, które pączkuje na naszych oczach. Polska gorszego sortu korzysta z dobrodziejstw 
nowoczesnych technologii, ale ostatecznym celem zawsze jest realne działanie, a nie liczba 
lajków, obserwujących czy komentarzy.

Chodzi o pożądaną zmianę rzeczywistości społecznej, a nie prztyczek w nos partii rządzącej, 
choć to ostatnie często jest efektem ubocznym samoorganizacji ludzi, którzy nie chcą czekać    
z założonymi rękami. Przykładem na aktywność obywatelską mogą być prezesi i fachowcy      
ze stadnin koni arabskich z Michałowic i Janowa Podlaskiego, wyrzuceni z pracy przez PiS      
pod byle pretekstem w pierwszych tygodniach 2016 r.

Półtora roku po tych wydarzeniach, na początku września, zorganizowali pod Krakowem 
własną Aukcję Koni Arabskich. „Tu nie chodzi o żadną zemstę” – przekonywała Anna Stoja-
nowska, współorganizatorka imprezy, była inspektorka w Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Razem z byłymi prezesami stadnin tłumaczyła, że konie to ich pasja i nie zamierzają z nikim kon-
kurować. Jednak oficjalna, państwowa aukcja Pride of Poland skończyła się spektakularną 
klapą, a alternatywne wydarzenie pod Krakowem wzbudziło duże zainteresowanie hodowców 
i mediów. Polska gorszego sortu pokazuje władzy gest Kozakiewicza mimochodem – wystar-
czy bowiem, że w ogóle istnieje.

Polska gorszego sortu daje nadzieję. Inicjatywa Roberta Biedronia, prezydenta Słupska,            
by przed wejściem do każdej szkoły w mieście zawiesić preambułę do Konstytucji RP, wywołała 
entuzjazm opozycyjnej części społeczeństwa. Być może w ślady Słupska pójdzie m.in. Warsza-
wa, o co stara się stołeczna radna Paulina Piechna-Więckiewicz. Realne działanie i symboliczne 
gesty nie muszą się wykluczać, a czasami są jednym i tym samym. Niestety, jeszcze nie pojęła 
tego szeroko rozumiana opozycja. Dlatego Polska drugiego sortu powstaje mimo jej bezref-
leksyjnych działań i zaniechań.

Przejmująca była symbolika samotnego wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, który 
mówił w Sejmie o tym, jak łamane są w Polsce prawa człowieka. O ile nieobecność polityków 
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partii rządzącej można w pełni zrozumieć – biuro RPO to urząd, którego nie zdołali jeszcze 
zawłaszczyć i zniszczyć –  o tyle zlekceważenie wystąpienia Bodnara przez posłów opozycji 
było czymś kompletnie niepojętym, za to bardzo znaczącym.

Oto wieczorem, pośrodku wielkiej, pustej sali obrad Sejmu Rzecznik został kompletnie sam. 
Opuścili go nie tylko ci, którzy uważają prawa człowieka za „lewackie” fanaberie, ale i obrońcy 
demokracji z Platformy i .Nowoczesnej, tak chętnie przemawiający na wiecach i występujący   
w mediach. Ten kardynalny błąd każe postawić znak zapytania przy intencjach polityków 
opozycji. Czyżby wyżej cenili wcześniejszy powrót do domu niż okazanie wsparcia Rzecznikowi 
i –  pośrednio –  społeczeństwu obywatelskiemu?

Nie można tego wykluczyć. Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak inna możliwość: 
opozycyjni posłowie zrobili to po prostu bezrefleksyjnie, bo nikomu nie przyszło na myśl,         
że powinni tam być. O tym, jak fatalny sygnał wysłali Polsce gorszego sortu, przekonali się 
dopiero wtedy, gdy obejrzeli przygnębiające zdjęcia z sali sejmowej – na której ich nie było.     
Nie można tego traktować jak wpadki; to nie przejęzyczenie, zapominalstwo ani potknięcie.    
To bolesny dowód na to, że osoby odpowiedzialne za strategię posłów opozycyjnych nie pla-
nują nawet, jak powinien wyglądać ich wieczór. Właśnie dlatego Polska drugiego sortu powsta-
je nie tylko z politykami lub bez nich, ale czasami mimo nich.

Jednak ta żenująca bezrefleksyjność ma swoją cenę: opóźnia budowę Polski gorszego sortu. 
Prowadzi do frustracji społecznej i każde zadać pytanie o sens podejmowania trudu, który 
politycy mogą jednym ruchem, nawet bezwiednie zniweczyć. Nie chodzi zresztą tylko o pos-
łów i senatorów opozycji, ale i innych ludzi sprawujących eksponowane stanowiska, deklaru-
jących przywiązanie do demokratycznego ustroju państwa, co natychmiast lokuje ich po stro-
nie szeroko rozumianej opozycji. Gdy władza chce obalić fundamenty państwa, odmowa 
uczestnictwa w dziele zniszczenia staje się deklaracją polityczną i powodem uznania ze strony 
społeczeństwa obywatelskiego.

Tacy ludzie szybko stają się wzorami do naśladowania lub wręcz trafiają na piedestał. 
Teoretycznie liczyć się powinny tylko zasady; w praktyce ludzie potrzebują bohaterów, którzy 
będą wzmacniać ich wytrwałość i inspirować do dalszych działań. Jednak jest też druga strona 
medalu. Status bohatera oznacza odpowiedzialność za wartości, które się symbolizuje. Właśnie 
dlatego obecność prof. Małgorzaty Gersdorf, prezeski Sądu Najwyższego, na uroczystym 
powołaniu kolejnego dublera PiS na już obsadzone miejsce w Trybunale Konstytucyjnym była 
w najlepszym przypadku interpretowana jako niezręczność, a w najgorszym – zdrada ideałów, 
o które walczy szeroko pojęta opozycja. Skoro sama szefowa SN legitymizuje swoją obecnością 
bezprawne machinacje przy Trybunale, to o co tak naprawdę toczy się spór?

Wśród rozczarowanych i gniewnych wpisów tzw. zwykłych ludzi, którzy zarywali letnie noce   
na uczestnictwo w protestach w obronie sądów i Konstytucji, często oceniano „bezrefleksyjne” 
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– jak tłumaczyła się sama zainteresowana – zachowanie prof. Gersdorf jak policzek wymierzony 
Polsce gorszego sortu. A że uderzenie miało charakter przypadkowy? Pod pewnymi względami 
jest to nawet gorsze, niż gdyby było celowe.

Największą przeszkodą w rozwoju Polski gorszego sortu nie jest PiS – to on przecież umożliwił 
jej powstanie – ale opuszczenie społeczeństwa przez tych, którzy mają status autorytetów    
oraz przywódczyń i przywódców. Gdy osoby publiczne zamiast przemyślanej strategii upra-
wiają radosną improwizację spod znaku „jakoś to będzie”, a w miejsce przyzwoitości wkrada się 
uległość, ludzie tracą wiarę w sens działania. Coraz więcej osób będzie rzucać wszystko w dia-
bły i wybierać wewnętrzną emigrację.

Dlatego fundamentalną kwestią dla budowy Polski gorszego sortu jest zakotwiczenie kon-
struktywnego oporu w wartościach, a nie przedstawicielach elit, którzy nagle mogą wybrać 
oportunizm lub popełnić fatalny błąd. Społeczeństwo opozycyjne powinno czerpać siłę i inspi-
rację z siebie nie dlatego, by hołdować antyelitarnemu populizmowi, ale po to, by upadek 
jednej kolumny nie oznaczał zawalenia się całej budowli. Pragmatyzm nie jest pożądany – jest 
konieczny. Wiedzą o tym aktywistki Czarnego Protestu, które polityków opozycji trzymają       
na dystans wyznaczany przez ich stosunek do praw kobiet. Dobrze pamiętają arogancję, 
lekceważenie i bezideowe uniki, którymi część polityków opozycji reagowała i nadal reaguje  
na kwestie dotyczące „gorszej płci”.

Nie wiadomo, jaka będzie Polska alternatywna wobec PiS, gdyż dopiero kształtuje się na na-
szych oczach. Ale jest pewne, że nie ma powrotu do ciepłej wody w kranie. Jeśli politycy opo-
zycji tego nie zrozumieją, to Polska gorszego sortu powstanie bez nich.
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Relacje między państwem a  kościołem były jedną z  najważniejszych kwestii politycznych        
w  okresie wyłaniania się nowoczesnych społeczeństw. Istnienie ustrojów demokratycznych 
wiąże się z respektowaniem zasady świeckości państwa, której najważniejszym komponen-
tem powinna być neutralność światopoglądowa. Kościół i państwa demokratyczne świata za-
chodniego przez lata uczyły się zasady rozdziału tego, co religijne, od tego, co laickie.

Czynnikiem sprzyjającym popularyzacji idei państwa świeckiego był rozwój doktryny wolności 
i  praw człowieka – zwłaszcza Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnoś-
ci (EKPCz) z  1950 r. oraz orzecznictwo w  sprawach wyznaniowych organów Rady Europy,          
w tym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Obowiązek zachowania 
neutralności w  sprawach religijnych przez władze publiczne to jedna z  zasadniczych i  trwa-
łych tez orzecznictwa strasburskiego w związku z  art. 9 EKPCz, gwarantującym wolność myśli, 
sumienia i  wyznania.

Do określenia systemu relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi 
przeprowadza się klasyfikację krajów, biorąc pod uwagę ich stosunek do dominującej religii.    
W rzeczywistości tylko nieliczne państwa są obecnie albo konsekwentnie świeckie, jak np. Fran-
cja, albo konsekwentnie wyznaniowe – jak Iran. W większości mamy do czynienia z kompro-
misem między dwiema zasadami: państwa świeckiego i państwa wyznaniowego. Elementy 
jednej i drugiej zasady występują na ogół obok siebie, oczywiście w rozmaitych proporcjach. 
Warto też pamiętać, że państwo świeckie nie jest państwem zwalczającym religię i praktyki 
religijne, lecz eliminującym religię ze sfery publicznej. Historycznie możemy mówić, że pań-
stwo wyznaniowe w czystej modelowej postaci występowało w odległej przeszłości,              
gdy wspólnotę polityczną utożsamiano z religijną. Rozwój historyczny powodował stopniowe 
różnicowanie zadań państwa i związków religijnych.

Wielka Brytania nie jest państwem świeckim, gdyż istnieje oficjalny kościół anglikański, którego 
głową jest nominalnie monarcha, ale obywatele mają swobodę w wyborze religii lub bezwyz-
naniowości, a prawo państwowe nie jest oparte na zasadach religijnych. Konstytucja USA 

Świeckość państwa 
a prawa kobiet

Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
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gwarantuje obywatelom wolność wyznania, ale prezydent USA i wysocy urzędnicy państwowi 
składają przysięgę na Biblię, a osoba bezwyznaniowa ma zamkniętą drogę do wysokich funkcji 
państwowych. Państwo nie interesuje się formami organizacyjnymi kościołów i związków wyz-
naniowych, dając im pełną swobodę organizacji, za to odmawia im osobowości prawnej. 
Pierwsza poprawka do Konstytucji USA z 1791 r. głosi, że „Kongres nie może stanowić ustaw 
wprowadzających religię”. W tym modelu niemożliwe jest zawarcie umowy międzynarodowej 
z Watykanem np. w postaci konkordatu, a regularne stosunki dyplomatyczne między USA          
a Stolicą Apostolską nawiązano niedawno. 

Historycznie rzecz biorąc, to na terytorium USA po raz pierwszy nastąpił rozdział kościoła         
od państwa, co stanowiło efekt żądań dyskryminowanych religijnie imigrantów z Europy. 
Można powiedzieć, że państwo wyznaniowe powiązane z określoną religią było aż do Rewo-
lucji Francuskiej niepodważalną formą ustrojową. Twierdzenie, że może istnieć państwo        
bez kościoła i religii uważano za polityczny absurd, którego żadna teoria państwa nie mogła 
zaakceptować. Co charakterystyczne, w tym modelu występowały powiązania między władzą 
państwową i kościelną oparte na wspólnocie interesów, a z wolności sumienia i wyznania 
korzystali jedynie wyznawcy kościoła państwowego. Kościół katolicki, który konsekwentnie 
opowiadał się za państwem wyznaniowym, nie bez trudności porzucił to przekonanie na rzecz 
państwa świeckiego dopiero w II. połowie XX. wieku na II Soborze Watykańskim (1962-1965), 
uznając równouprawnienie wszystkich związków wyznaniowych. Miejmy nadzieję, że stanie 
się to utrwaloną zasadą, określającą zachowanie instytucji kościoła jako całości. W niniejszym 
artykule zaprezentowane zostaną jedynie wybrane aspekty świeckości państwa w odniesieniu 
do praw kobiet.
 
Świeckość państwa historycznie

Nowy sposób postrzegania stosunków państwo-kościół powstał po Rewolucji Francuskiej, 
kiedy odseparowano kościół od państwa i w ten sposób ta pierwsza organizacja pozbawiona 
została wpływów na sprawowanie władzy świeckiej. W Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej nie tylko kościół rozdzielono od państwa, ale i państwo od kościoła. System taki po-

1lega na wzajemnej niezależności państwa i kościoła . Sposób rozdziału jest kluczową kwestią 
przy zagwarantowaniu zasady równości kościołów wobec prawa, jak i nieuznawania religii 
państwowej ani kościoła oficjalnego.

Historycznie można wskazać następujące modele: amerykański system separacji czystej, który 
powstał dzięki uchwaleniu pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, 

2oznaczającej „ścianę separacji między kościołem i państwem“  oraz system separacji wrogiej      
3w wersji francuskiej – skrajnie liberalnej i radzieckiej – totalitarnej.

W XX. wieku największy krok w  stronę neutralności światopoglądowej zrobiła Francja, prze-
prowadzając w  1905 roku rozdział kościoła od państwa i  wprowadzając specyficznie francuski 
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model „laickości”. Kościół katolicki we Francji został pozbawiony przez państwo wpływu           
na edukację publiczną i wsparcia finansowego. Może działać tylko jako stowarzyszenie 
kultowe. Religia została „sprywatyzowana”, z ograniczeniem możliwości uzewnętrzniania wiary 

4w życiu publicznym.  Nauczanie religii może odbywać się tylko w placówkach niepublicznych, 
5szkoła państwowa jest od niego wolna.  Zasada świeckości państwa przyjęta w art. 1 Konsty-

tucji francuskiej podkreśla neutralność państwa i nakłada na nie obowiązek nieprzyjmowania 
6żadnej pozycji na płaszczyźnie religijnej.  

W wersji totalitarnej – radzieckiej kościoły nie miały osobowości prawnej i mogły istnieć tylko 
jako prywatne stowarzyszenia, działały pod nadzorem organów państwowych i przy ich wro-

7gim nastawieniu.  Punktem wyjścia w tej kwestii był dekret Rady komisarzy ludowych z 23 
stycznia 1918 r. o oddzieleniu kościoła od państwa i szkoły od kościoła. Kościół prawosławny       
i związki wyznaniowe, a także wszelkie wspólnoty kościelne i religijne zostały zgodnie z art. 10. 
tego dekretu uznane za stowarzyszenia i pozbawione przywilejów oraz opieki ze strony 
państwa. Dobra kościelne wszystkich kościołów i związków wyznaniowych znacjonalizowano. 
Art. 124. konstytucji ZSRR z 1936 roku stanowił: „W  celu zapewnienia obywatelom wolności 
sumienia kościół w  ZSRR oddzielony jest od państwa, a  szkoła od kościoła. Wolność 
uprawiania kultów religijnych oraz wolność propagandy antyreligijnej przysługuje wszystkim 

8obywatelom….”

Władza radziecka ograniczała jakiekolwiek przejawy życia religijnego, poddając dyskryminacji 
ludzi wierzących, a w szczególności duchownych, których pozbawiano praw politycznych. 
Wprowadzono zakaz organizowania stowarzyszeń religijnych, zgromadzeń oraz działalności 

9duszpasterskiej, przy jednoczesnym deklarowaniu wolności sumienia i wyznania.  
Ukształtowane na terenie ZSRR zasady stosunków państwo-kościół zostały przeniesione         
po 1945 roku na tzw. blok państw socjalistycznych, ale w praktyce w Polsce, Bułgarii, 
Czechosłowacji, Rumunii czy na Węgrzech realizowano je w sposób bardzo zróżnicowany.

Warto jeszcze wspomnieć o modelu separacji skoordynowanej lub niemieckim modelu 
państwa świeckiego, który ukształtował się po pierwszej wojnie światowej na mocy zapisów 
Konstytucji Weimarskiej z 1919 r., w której stwierdzono, że „kościół państwowy nie istnieje” 
(art.137 § 1). Kościoły i związki wyznaniowe zostały uznane za korporacje prawa publicznego – 
jeśli dotychczas nimi były, posiadające w obrocie prawnym zespół przywilejów, m.in. w prawie 

10podatkowym (art. 137 § 5) . Obywatelom zagwarantowano prawo do wolności religijnej          
w wymiarze indywidualnym (art. 136). Najważniejszym elementem separacji skoordynowanej 
w Niemczech jest uznanie autonomii związków wyznaniowych gwarantującej im zdolność     

11do rządzenia się własnym prawem.

Analizowany model stanowi antytezę państwa wyznaniowego, czyli takiego, w  którym istnieje 
konfesja czy też kościół oficjalny. Za państwa świeckie można uznać te, które w  ustawach 
zasadniczych deklarują nieistnienie religii czy kościoła o  charakterze państwowym.
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 Przewidują to konstytucje: Niemiec z  1949 r. (w art. 137 utrzymano postanowienia konstytucji  
z  1919 r.) i Estonii z  1992 r. (§ 40). Stwierdzenia, że żadna religia nie może być uznana za pań-
stwową lub obowiązującą czy nieistnienie wyznania państwowego zawarto w  konstytucjach: 
Hiszpanii z  1978 r. (art. 16 ust. 3), Litwy z  1992 r. (art. 43), Rosji z  1993 r. (art. 14), Ukrainy z  1996 r. 
(art. 35), Albanii z  1998 r. (art. 10 ust. 1)i  Serbii z  2006 r. (art. 11).

Stosunki państwo-kościół w Rzeczpospolitej Polskiej po 1989 r.

We współczesnej polskiej rzeczywistości widać trudny proces zmiany świadomości kościoła w 
rozumieniu jego relacji z państwem w realiach III. RP. Polityka religijna po roku 1989 stanęła 
przed wyborem jednego z dwóch rozwiązań ustrojowych: państwa wyznaniowego, 
odzwierciedlającego doświadczenia II. RP, odrzucenia zasady rozdziału kościoła od państwa 
oraz poszukiwania dla kościoła miejsca w obrębie państwa i jego instytucji poprzez narzucenie 
im treści wyznaniowych lub państwa świeckiego, uznającego zasadę rozdziału kościoła            
od państwa, a w konsekwencji świeckości państwa i neutralności jego organów wobec 
wyznawanych przez obywateli religii i światopoglądów. Państwa, które może być uznane          
za wspólne dobro wszystkich obywateli, zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Te przeciwstawne opcje znalazły w III. RP wyraz w przepisach konstytucji, ustaw i rozporządzeń. 
12W Konstytucji z 1997 r.  dominuje przewaga rozwiązań właściwych dla państwa świeckiego: 

bezstronność władz publicznych, niezależność państwa i związków wyznaniowych, prawo      
do milczenia, równouprawnienie związków wyznaniowych, wolność sumienia i wyznania jed-
nostki. W art. 25 ust. 3 stwierdza się: „Stosunki między państwem a kościołami i innymi 
związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz 
wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra 

13człowieka i dobra wspólnego” . Niestety, w pozostałych aktach prawnych (ustawach, 
rozporządzeniach, zarządzeniach) zapomina się o zasadach konstytucyjnych i tworzy przepisy, 
będące często ich naruszeniem lub nawet zaprzeczeniem.

Już w 1990 r. na podstawie instrukcji, nie stanowiącej źródła prawa, rząd Tadeusza 
Mazowieckiego wprowadził religię do szkół, co było niezgodne z obowiązującą wówczas 
konstytucją oraz ustawą o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Szczególny sprzeciw budzi 
kwestia opłacania z budżetu państwa stale powiększającej się liczby katechetów. 
Rzeczywistość odzwierciedla sprzeczność między zasadami a praktyką działania władz 
publicznych. Następnie, w 1993 roku rząd Hanny Suchockiej podpisał konkordat bez upo-
ważnienia konstytucyjnego, ze względu na utratę zaufania Sejmu RP. Konkordat został 
ratyfikowany przez parlament i podpisany przez Prezydenta RP w 1998 r., po uchwaleniu tzw. 
ustaw okołokonkordatowych, które w znacznej mierze zniosły nierówność w traktowaniu 
wyznań niekatolickich. 
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Warto przypomnieć, że konkordat jako umowa międzynarodowa został zawarty między 
państwem według ówczesnej konstytucji świeckim a Watykanem, będącym katolickim 
państwem wyznaniowym. Konkordat wprowadził zasadę katolickiej większości wyznaniowej 
w Polsce jako podstawę umowy międzynarodowej obowiązującej wszystkich obywateli RP, 
także niekatolików. Zobowiązuje rząd RP do uznania osobowości prawnej instytucji kościoła 
katolickiego, które otrzymały ją na podstawie prawa kanonicznego kościoła katolickiego. 
Władze kościelne suwerennie wskazują osoby, mogące nauczać religii w przedszkolach i szko-
łach publicznych.
 
Nie określono, natomiast, pełni spraw finansowych duchowieństwa oraz instytucji i dóbr 

14 kościelnych w Polsce. Treść art. 22 ust. 2 Konkordatu dowodzi, że unormowanie tej dziedziny 
odłożono na przyszłość. Nie działa komisja finansowa, która miała zająć się finansami instytucji  
i dóbr kościelnych oraz duchowieństwa. Lekceważona jest – niestety – związana z konkor-
datem Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 kwietnia 1997 r., będąca formalnie 
aktem prawnym Rządu RP, przyjęta w uzgodnieniu ze Stolicą Apostolską w celu zapewnienia 
jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. 
Konkordat wylicza religijne święta katolickie jako dni wolne od pracy, podczas gdy święta 
religijne innych wyznań takiej sankcji nie mają. Przejawem poszerzania wpływu Kościoła           
w państwie jest ustanowienie nowego dnia wolnego od pracy – święta Trzech Króli. I to pomi-
mo, że nie zostało przewidziane w konkordacie.

Konstytucja RP w art. 53 ust. 7 zabrania organom władzy publicznej zobowiązywać 
kogokolwiek do ujawnienia swego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. 
Tymczasem na świadectwach szkolnych w rubryce „religia” wpisuje się oceny. A przecież można 
to zrobić na oddzielnym dokumencie! Kodeks karny przewiduje karę grzywny lub pozbawienia 
wolności do lat dwóch za „obrazę uczuć religijnych”, nie przewiduje natomiast kar za obrazę 

15 „uczuć niereligijnych”. W ustawie z 1992 r. o radiofonii i telewizji w art. 21 zobowiązano media 
do respektowania chrześcijańskiego systemu wartości. Te wartości to nie tylko zasady moralne 
i etyka, ale także dogmaty religijne oraz poglądy na społeczeństwo i rolę państwa zawarte          
w encyklikach i oficjalnych wystąpieniach hierarchów. 

Klauzula sumienia pozwala lekarzom nie wykonywać przewidzianych państwowym prawem 
zabiegów nawet wtedy, gdy grozi to pogłębieniem choroby pacjenta lub nawet śmiercią. 
Religijne miłosierne sumienie nie musi uwzględniać cierpień nieuleczalnie chorego płodu,        
a później dziecka i  jego rodziny. Bez względu na fakt, czy ta rodzina, mająca wszelkie prawa 
obywatelskie świeckiego państwa, należy do jakiejś religijnej wspólnoty, czy nie. Sumienie 
lekarza lub farmaceuty nie powinno tu decydować, bo przecież każdy ma własne sumienie         
i ma prawo się nim kierować, jeśli nie krzywdzi przez to innych osób. Niedopuszczalna jest 
sytuacja, w której publiczny szpital odmawia zabiegu aborcji, do którego kobieta ma prawo     
na podstawie obowiązującej ustawy.
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W Polsce – państwie nominalnie świeckim – z publicznego budżetu finansuje się kościoły, przy 
czym jest to korzystne głównie dla kościoła katolickiego. Nie powiodły się próby wpro-
wadzenia w miejsce Funduszu Kościelnego podatku na wzór niemiecki, czyli dobrowolnych 
odpisów z podatku PIT w wysokości 0,5 proc. Wprawdzie zawarto wstępne porozumienie        
na posiedzeniu zespołu ds. finansowych w Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu, ale do dziś    
nie zostało wprowadzone w życie. Taki podatek pozwoliłby na oszacowanie rzeczywistej liczby 
członków wspólnoty i pozwolił zorientować się w skali rocznych wpływów na rzecz kościoła. 
Spowodowałby również, że strona kościelna musiałaby rozliczać się z otrzymanych środków. 
Niestety, dziś finanse kościoła i  zakres zasilania ich przez państwo pozostają poza wszelką 
kontrolą.

W obecnej sytuacji politycznej rząd dba przede wszystkim o dobre, a nawet bardzo dobre 
stosunki z instytucjami religijnymi. Budżet centralny finansuje w pełni katolickie szkoły wyższe, 
np. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego itd. oraz wydziały teologii katolickiej na kilku uczelniach. Trzeba podkreślić,       
że państwo nie potrafiło też zabezpieczyć swoich interesów w toku działalności Komisji Mająt-
kowej, która w wielu przypadkach z naruszeniem prawa oddawała nieruchomości różnym pod-
miotom rzymskokatolickim. Utrzymywanie tak długo tej instytucji było sprzeczne ze zdrowym 
rozsądkiem i na granicy prawa. Mienie zostało zwrócone, a z publicznych pieniędzy nadal 
utrzymywani są księża, zakonnicy czy opłaca się ubezpieczenie emerytalno-rentowe,                 
w tym misjonarzom pracującym za granicą, za szerzenie katolickich zasad religijnych. 

Państwo jest „przesiąknięte” kościołem, a konstytucyjna zasada przyjaznego rozdziału 
pozostaje w sferze postulatu. Nie ma publicznej uroczystości – od rozpoczęcia roku szkolnego, 
po otwarcie drogi – by burmistrzowi, staroście albo innemu przedstawicielowi władz pub-
licznych nie towarzyszył duchowny rzymskokatolicki. Inne wyznania w zasadzie w sferze 
publicznej nie występują. Za to kościół rzymskokatolicki jest wszędzie. To, w  kontekście pań-
stwa, dominujące wyznanie. O problemie równości wyznań nie mówi już nikt. Kwestia została 
zapomniana.

Katolicyzm w  przestrzeni publicznej często sprowadza się, z  jednej strony, do legitymizacji 
poczynań polityków przyznających się do kościoła, z  drugiej – do pewnych form teatralności     
i  rytualności. Symbole religijne przeniknęły do wszystkich sfer życia publicznego, a  sakrali-
zacja sfery publicznej niejednokrotnie dokonywała się w  atmosferze gorszących przepycha-
nek i  pogardy dla przeciwników religii, jak nocne wieszanie krzyży w  sali obrad Sejmu (1997 r.) 
czy pomysł intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. Większość Polaków i Polek przynaj-
mniej deklaratywnie jest przywiązana do katolicyzmu. Trzeba szanować religijne przekonania 
obywateli, ale nie wolno pozwalać, aby wyrażały się one w  krzywdzeniu i dyskryminacji in-
nych. Państwo nie może faworyzować żadnego wyznania, lecz albo wspierać wszystkie             
w  tym samym stopniu, albo nie wspierać żadnego. Brak świeckiej, pluralistycznej edukacji,    
jaki obserwujemy dziś w Polsce, nie sprzyja kształtowaniu pokoleń młodzieży otwartej             
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na świat, wykształconej i tolerancyjnej. Lekcje religii w szkołach powinny być zastąpione 
obowiązkowymi zajęciami z  religioznawstwa. Należy też zadbać o  to, by program edukacji 
seksualnej odzwierciedlał aktualny stan wiedzy, nie zaś ideologiczne fantazje religijnych 
fundamentalistów. Trzeba jednocześnie bronić zagrożonych przez dominację Kościoła 
katolickiego praw mniejszości i  grup dyskryminowanych – prawa kobiet do aborcji, prawa 
gejów i  lesbijek do równości oraz  publicznego uznania, a  także praw mniejszości religijnych 
czy  osób niewierzących do równego traktowania przez instytucje państwowe. Oznacza to też czę-
ściową lub całkowitą refundację leków antykoncepcyjnych, rejestrację konkubinatów i pełne -
równouprawnienie par homoseksualnych.

 

Ludność Polski składa się z dwu mniej więcej równych części – mężczyzn i kobiet. Wszędzie  
tam, gdzie decyzje dotyczą ogółu społeczeństwa, powinny być podejmowane z uwzglę-
dnieniem perspektyw obu „połówek”. Fundamentalne dla uznania demokracji za „najlepszy      
z możliwych ustrojów” jest przyznanie, iż różnorodność spojrzeń przekłada się na bardziej tra-
fne decyzje. Tymczasem prawa kobiet i równość płci, pomimo istnienia twardych gwarancji 
zawartych w art. 32 i 33 Konstytucji RP, nie są w Polsce dobrze rozpoznane, a ich zrozumienie – 
także w kontekście zobowiązań międzynarodowych naszego kraju, w tym Traktatów dotyczą-
cych członkostwa w UE, dyrektyw UE czy Konwencji ONZ – nastręcza rządzącym wiele trud-no-
ści.

W Polsce każdemu aktowi zmiany legislacji i polityki, dotyczącym praw kobiet, towarzyszy 
burzliwa dyskusja. Przykładem może być problem podpisania, a następnie ratyfikacji 
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej. Zaraz po zmianie rządów w 2015 roku pojawiły się nieskrępowane głosy o moż-
liwości wypowiedzenia Konwencji, choć od jej ratyfikacji przez Prezydenta RP upłynęło ledwie 
dwa lata.

Problematyczna z punktu widzenia zgodności z zapisami Konwencji jest kwestia praktyki 
stosowania prawa. Zmiany wymaga podejście do problemu przemocy wobec kobiet i prze-
mocy w rodzinie. W jedynym, jak dotąd, akcie poświęconym wyłącznie przemocy wobec 
kobiet, czyli ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 roku (nowelizacja z 2010 r.) 
nie ma zapisu, że przemoc w rodzinie jest formą dyskryminacji kobiet, a jej podłożem jest wie-
lowiekowe upośledzenie i nierówność kobiet wobec mężczyzn.

Polskie standardy niestety odbiegają od kanonów międzynarodowych, wypracowanych            
i promowanych przez Unię Europejską, Radę Europy oraz ONZ, które uznały, że przemoc w sfe-
rze prywatnej narusza prawa człowieka i nie jest neutralna ze względu na płeć. W aktach prawa 
międzynarodowego, programach i strategiach, wdrożonych także przez nasz kraj, pow-
szechnie uznaje się, że genezą przemocy wobec kobiet jest ich niska pozycja w rodzinie i społe-
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czeństwie. Zobowiązaniem demokratycznego państwa rozwijającego się na gruncie i w posza-
nowaniu praw człowieka powinno być dążenie do zniesienia dyskryminacji z powodu płci    
oraz budowanie równości kobiet i mężczyzn.

Obowiązujące prawo i powołane do jego ochrony instytucje nie zapobiegają skutecznie     
przed przemocą wobec kobiet i dzieci. Państwo, niestety, nie reaguje na niewłaściwe 
stosowanie obowiązującego prawa i nie pociąga do odpowiedzialności tych, którzy je łamią, 
narażając życie innych. Dlatego kobiety domagają się przesunięcia środków budżetowych 
przeznaczonych dla kościoła na organizacje zajmujące się walką z przemocą wobec kobiet i 
przemocą domową, bezwzględnego ścigania i karania sprawców przemocy domowej, bez-
względnego ścigania gwałcicieli i wdrożenia procedur zapobiegających wtórnej wiktymizacji, 
ochrony ofiar i izolacji sprawców, ścigania mowy nienawiści jako źródła przemocy.

Dostęp do legalnej aborcji z przyczyn medycznych stał się w Polsce praktycznie niemożliwy. 
Klauzula sumienia lekarzy służy jako narzędzie odmawiania pacjentkom pomocy medycznej 
przez placówki publicznej ochrony zdrowia bez wskazania innej możliwości wyegzekwowania 
przysługującego im prawa. Dyskusja w Sejmie RP z 21-23 września 2016 roku nad obywa-
telskimi projektami dotyczącymi zmiany zasad dopuszczalności przerywania ciąży – projekt 
ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie „Ratujmy Kobiety” i projekt ustawy             
o zmianie ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny „Stop 
aborcji” – zakończyła się w przypadku „Ratujmy Kobiety” odrzuceniem w pierwszym czytaniu, 
zaś w „Stop aborcji” – skierowaniem do dalszych prac w komisjach.

Odrzucenie tego pierwszego projektu stało się początkiem wielkiej fali protestów kobiet w Pol-
sce. Manifestacje zyskały sympatię i poparcie społeczne, ponieważ były oddolne: odbywały się 
nie tylko w wielkich miastach, ale też w małych miejscowościach oraz wzięły w nich udział 
wszystkie pokolenia, w tym młodzi i bardzo młodzi ludzie. Stanowiło to ewenement i przełom 
w postrzeganiu społecznym praw reprodukcyjnych kobiet. Protesty uświadomiły, jak ważny 
jest dziś dostęp do bezpiecznego przerywania ciąży, badań prenatalnych najnowszej 
generacji, dofinansowania in vitro, dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej antykoncepcji i zabie-
gów sterylizacji, wreszcie utrzymanie standardów opieki okołoporodowej. 

Podstawową sferą konkurowania czy też współzawodnictwa we współczesnym świecie,             
a szczególnie w Polsce, jest praca. Z badań wynika, że kobiety doświadczają odmiennych stan-
dardów ocen własnego zaangażowania zawodowego i pracy mężczyzn. Są świadome zarówno 
tego, jak i konieczności ciągłego udowadniania własnej wartości. Dostrzegają swą dyskry-
minację, ale nie mają narzędzi i języka, by przeciwko niej protestować. Na uwagę zasługują      
tu  w szczególności różnice w wynagrodzeniu między kobietami i mężczyznami na tych sa-
mych stanowiskach: kobiety zarabiają średnio o 11,1 proc. mniej. Dlatego wciąż należy pod-
kreślać i domagać się poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet, w tym zabezpieczenia eme-
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rytalnego dla nieodpłatnej pracy kobiet w gospodarstwie domowym, realnego zabezpie-
czenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, ścigania przez państwo dłużników 
alimentacyjnych oraz skutecznego ich karania. 

Polska bez zabobonów i  pełnia praw reprodukcyjnych – to hasła manifestacji kobiet z okazji     
8. marca 2017 r. w ramach Międzynarodowego Strajku Kobiet. Protestom towarzyszyły żądania 
m.in. rzetelnej edukacji seksualnej, edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową, religii w para-
fiach i na koszt kościoła, niezależnej komisji ds. pedofilii w kościele. Aktywistki niesłabnących 
od 2016 roku ruchów kobiecych są bowiem świadome, że dopóki w Polsce tak silny jest Kościół 
katolicki, kobiety skazane są na wtaczanie kamienia pod górę.
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Uwagi ogólne

Wolność sumienia i wyznania należy do kanonu nowoczesnych wartości chronionych na grun-
cie konstytucji krajowych i konwencji międzynarodowych, w tym europejskich. To także wol-
ność uznana przez wspólnotowego prawodawcę za nieodłączny element, na którym opiera się 
funkcjonowanie Unii Europejskiej. Właściwie nikt, kto w dzisiejszych czasach uznaje prawa 
człowieka i konieczność ich ochrony za oczywistość, nie podważa sensu i wartości, jakie niesie 
za sobą możliwość wyznawania oraz praktykowania dowolnie obranego przez jednostkę      
lub grupę wyznania. 

Po tragicznych doświadczeniach wojen w bardziej odległej przeszłości, a w czasach nowo-
żytnych – ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, których jednym z wiodących motywów 
była nienawiść do określonej religii, swoboda wyznawania (lub nie) wartości opartych na mo-
ralności religijnej nie może być podważana. Prawne i instytucjonalne gwarancje tej wolności 
przyczyniają się do pokojowego współżycia i spójności społecznej zdywersyfikowanych 
krajów, także tych pozostających pod jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
(właściwego dla państw-stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) i Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej. Co istotne, wolność ta jest także powszechnie uznawana za pod-

1stawę funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.

Wolność sumienia i wyznania należy rozpatrywać na dwóch poziomach – wewnętrznym oraz 
zewnętrznym. Możliwość swobodnego korzystania z obu aspektów jest kluczowa dla zagwa-
rantowania ochrony praw jednostki lub grup społecznych. Jednakże wymiary te nie podlegają 
jednakowej ochronie. Wymiar wewnętrzny wolności sumienia (tzw. forum wewnętrzne) 
dotyczy sfery myśli czy przeżyć wewnętrznych związanych z religią i jej wartościami. Ta sfera,   
w myśl międzynarodowych standardów, jest chroniona bezwzględnie i wręcz trudno sobie wy-
obrazić inne dobra, które można by uznać za nad nią przeważające. Zatem obszar ten nie może 
być ograniczany bez jednoczesnego naruszenia istoty wolności sumienia i wyznania. Z możli-
wości wewnętrznego przeżywania religii wynika prawo do uzewnętrzniania swojej wiary      

Europejskie Trybunały 
a wolność sumienia i wyznania. 

Wybrane aspekty

dr Krzysztof Śmiszek

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego



(np. poprzez praktyki religijne, celebrowanie świąt w przestrzeni publicznej, praktykowanie 
określonych czynności rytualnych, posiadanie przez związki wyznaniowe świątyń itd.). Nie oz-
nacza to jednak, że uzewnętrznianie wyznania lub przekonań chronione jest tak samo,            
jak możliwość wewnętrznego przeżywania uczuć religijnych. Istotnym standardem, 
powszechnie akceptowanym zarówno w nauce o prawach człowieka, jak i w krajowych orzecz-
nictwach, jest ten wyznaczony przez art. 9 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,    
który stanowi, że: „Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie 
takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie 
demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku 
publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób”. Klauzula ta jest 
niezwykle istotna z uwagi na fakt pojawiających się często konfliktów wartości objętych 
ochroną. Konflikty te mają związek z takimi wartościami, jak równość i niedyskryminacja, 
prawa kobiet, prawo do prywatności i poszanowania życia rodzinnego, niekiedy prawo do ży-
cia – gwarantowane przez normy międzynarodowej legislacji. 

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, ograniczenia wolności religijnej są realizacją 
obowiązku państwa w zakresie konieczności pozostania bezstronnym w sferze 
światopoglądowej, ale także dążenia do zachowania pluralizmu i zapewnienia dobrego 

2funkcjonowania demokracji.  

Ważnym aspektem realizacji wolności sumienia, myśli i wyznania jest jej wymiar negatywny, 
czyli swoboda niewyznawania i niepraktykowania żadnej religii. Wykluczone jest na gruncie 
międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka zmuszanie kogokolwiek do prak-
tykowania lub wyznawania określonych wartości motywowanych religijnie. Takie działania są 
uznawane za niedozwoloną ingerencję w integralność jednostki i jej indywidualne prawo      
do kształtowania swoich myśli oraz przekonań. Co więcej, zakaz ten wiąże się także z kwestią 
zmuszania kogokolwiek do ujawniania swojego światopoglądu (np. poprzez wpisywanie 
informacji o wyznawanej religii do dokumentów) lub uzależnianie dostępu do zatrudnienia 
(szczególnie w placówkach publicznych) od wyznawania konkretnej religii.

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną jedynie wybrane aspekty gwarancji wolności 
religijnej oraz jej relacji wobec innych praw i wolności, pozostających pod międzynarodową 
ochroną. W szczególności przedmiotem analizy będzie relacja omawianej swobody                  
do takich wartości, jak dobro dziecka, równość i niedyskryminacja, prawo do prywatności, 
prawo do życia i zdrowia, porządek i moralność publiczna.

Swoboda religijna a miejsce pracy

Jak wspomniano wyżej, wolność religijna wiąże się między innymi z możliwością wyrażania 
swoich przekonań i uzewnętrzniania ich wobec reszty społeczeństwa. Za jedno z kluczowych 
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orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie uznać należy wyrok            
3ws. Eweida i inni przeciwko Wielkiej Brytanii . Postępowanie dotyczyło czterech spraw,          

które, choć różniły się od siebie stanami faktycznymi, posiadały wspólny mianownik, jakim była 
możliwość uzewnętrzniania przekonań religijnych w miejscu zatrudnienia i, co równie ważne, 
kwestia uchylania się od przestrzegania niektórych zadań lub wytycznych ustanowionych 
przez pracodawcę. Przedmiotem pierwszej skargi, z którą wystąpiła Nadia Eweida, pracownica 
British Airways, było noszenie w widocznym miejscu krzyżyka na łańcuszku, wcześniej 
skrywanego pod ubraniem służbowym. Spotkało się to z protestem pracodawcy z uwagi         
na obowiązujący w British Airways dress code nie zezwalający na noszenie biżuterii. Pani Eweida 
najpierw została odsunięta ze stanowiska pracy, ale powróciła na nie, gdy polityka firmy uległa 
częściowej zmianie: dopuszczono noszenie krzyża i gwiazdy Dawida. 

Druga skarga wszczęta została przez Shirley Chaplin – pielęgniarkę, która odmówiła zdjęcia       
z szyi krzyżyka po tym, jak szpital wprowadził nowy obowiązkowy strój służbowy. Szpital 
zakazał skarżącej eksponowania symbolu religijnego z uwagi na względy bezpieczeństwa: 
mógłby grozić wypadkiem w czasie udzielania pacjentowi pomocy. Pielęgniarka odmówiła 
poddania się poleceniu, w związku z czym została przeniesiona na inne stanowisko pracy.       
Po jakimś czasie zostało ono zlikwidowane. 

Pozostali skarżący – Lillian Ladele i Gary McFarlane – odmówili wykonywania konkretnych 
czynności zawodowych z uwagi na swoje przekonania religijne w kwestii homoseksualności. 
Pani Ladele była urzędniczką stanu cywilnego i odmówiła podpisania aneksu do umowy o pra-
cę, która obligowałaby ją do brania udziału w ceremoniach formalizacji jednopłciowych 
związków partnerskich. W związku z tym wszczęto przeciwko niej postępowanie 
dyscyplinarne. Pan McFarlane pracował w poradni, gdzie odbywała się terapia psycho-
seksualna. Światopogląd skarżącego nie pozwolił mu na udzielanie porad pacjentom 

4 tworzącym związki jednopłciowe.

W swoim wyroku Trybunał zakreślił granice ekspresji religijnej w miejscu pracy oraz odniósł się 
do miejsca wolności sumienia lub wyznania w systemie praw i wolności jednostki, także            
w kontekście równouprawnienia innych przesłanek uznawanych za chronione konwencją. 
Skargi rozpatrywane przez Trybunał dotyczyły zarówno możliwości uwidaczniania symboli 
religijnych w miejscu zatrudnienia, jak i kierowania się swoimi przekonaniami w czasie 
wykonywania czynności służbowych (w tym przypadku możliwości odmowy rejestracji 
związku cywilnego osób tej samej płci oraz odmowy obsługiwania par jednopłciowych             
w placówce zajmującej się poradnictwem i prowadzeniem terapii psychoseksualnej). Kluczem 
do zbadania zarzutów sformułowanych w pierwszych dwóch skargach okazała się technika 
wyważania kolidujących ze sobą wartości, w tym zwłaszcza zasada proporcjonalności. 

Konieczne dla prawidłowej oceny danej sytuacji było zidentyfikowanie konkurencyjnych dóbr 
prawnych, a następnie rozważenie, czy sądy krajowe dokonały właściwego ustalenia 
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równowagi między nimi (zasada fair balance). W efekcie wyważania wartości Trybunał 
wyznaczył granicę uwidaczniania symboli religijnych przez pracowników – możliwość dyskre-
tnego pokazywania takich znaków powinna mieć pierwszeństwo przed dążeniem do utrzy-
mania konkretnego wizerunku przedsiębiorstwa, a ustąpić przed wymogami ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa osób przebywających w placówce opieki zdrowotnej.

Niestety, sędziowie uniknęli określenia czytelnego i jednoznacznego poglądu w pozostałych 
dwóch sprawach – stwierdzili, co prawda, że nie doszło do naruszenia przepisów konwencji      
(z uwagi na zwolnienie z pracy skarżących z powodu niewykonywania czynności służbowych), 
ale powołali się w tej mierze na przysługujący państwom członkowskim margines oceny.

Inną, niewątpliwie ciekawą z punktu widzenia analizowanych konfliktów wartości sprawą jest 
5decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka o niedopuszczalności w sprawie Konttinen . 

Skarga została złożona przez pana Tuomo Konttinena, który w 1986 r. został zatrudniony           
w jednym z terminali przeładunkowych państwowego przedsiębiorstwa kolejowego,         
gdzie na przestrzeni kolejnych lat wykonywał różne zadania o zmiennych porach dnia (łącznie  
z godzinami wieczornymi). W roku 1991 skarżący dołączył do religijnej wspólnoty 
Adwentystów Dnia Siódmego, gdzie jedną z reguł jest zakaz pracy od piątku od zachodu słońca 
do końca dnia sobotniego. Jednego z marcowych piątków słońce zaszło przed końcem         
jego popołudniowej zmiany, w związku z czym skarżący opuścił miejsce pracy, motywując       
to powodami religijnymi. To spowodowało nałożenie na pracownika kary porządkowej,     
która została utrzymana przez odpowiednie sądy. Sytuacja powtórzyła się jeszcze kilkakrotnie, 
a skarżący każdorazowo informował przełożonych o konieczności opuszczenia miejsca pracy 
w piątkowe popołudnia. Z uwagi na powtarzające się absencje w miejscu zatrudnienia, 
pracodawca podjął decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy. Decyzję tę podtrzymała                
Rada ds. Pracowników Służby Cywilnej (organ odwoławczy w sprawach pracowniczych),             
a następnie Najwyższy Sąd Administracyjny.

W postępowaniach przed organami krajowymi skarżący podnosił, iż przyczyną  jego zwolnie-
nia była dyskryminacja religijna i niemożność pogodzenia wymogów wypływających z wyz-
nawanej przez niego religii z wymogami odnośnie do godzin pracy. W swojej skardze do Euro-
pejskiej Komisji Praw Człowieka skarżący podnosił m.in. naruszenie art. 9 Konwencji 
gwarantującej wolność religii, w powiązaniu z zakazem dyskryminacji, zawartym w art. 14. 
Działaniom państwa fińskiego zarzucił nierówne traktowanie poprzez odmowę przyznania mu 
wolnego dnia pracy zgodnie z nakazami religijnymi, co w jego mniemaniu nie było działaniem 
niezasadnym (unreasonable) z punktu widzenia interesu pracodawcy oraz nie naruszało praw 
innych osób. Poza tym skarżący wskazał, że kwestia konfliktu pomiędzy jego nakazami 
religijnymi a obowiązkiem przestrzegania godzin pracy pojawiała się jedynie incydentalnie, 
kilka razy w roku, zatem podjęte wobec niego działania ze strony pracodawcy nie były pro-
porcjonalne, bo zbyt drastyczne.
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Komisja w uzasadnieniu swojej negatywnej decyzji dotyczącej dopuszczalności skargi 
przypomniała, że skarżący, zatrudniając się w tym zakładzie, zobowiązał się do przestrzegania 
godzin pracy. Rozwiązanie stosunku pracy nie było zatem rezultatem dyskryminacji religijnej, 
ale odmową przestrzegania narzuconych norm pracy. Odmowa ta, choć motywowana 
nakazami religijnymi, jest wyłączona spod zakresu ochrony gwarantowanej przepisem art. 9 
Konwencji, tym bardziej, że wobec skarżącego nie stosowano nacisków co do zmiany prze-
konań religijnych ani nie utrudniano mu manifestowania jego przekonań w miejscu pracy.     
Co istotne, Komisja stwierdziła, iż skarżący mógł dobrowolnie odejść z pracy, przez co rozwią-
załby się konflikt powstały na tle jego przekonań religijnych. Komisja uznała, że ostateczną 
gwarancją (ultimate guarantee) wolności sumienia i wyznania skarżącego jest właśnie upraw-
nienie do rozwiązania stosunku pracy z takim pracodawcą, który oferuje miejsce pracy i wa-
runki jej wykonywania w sposób powodującej konflikt z jego sumieniem.

Wyrokami, które w ostatnim czasie odbiły się szerokim echem w debacie europejskiej, były 
6sentencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach Achbita oraz Bougnaoui . 

Pierwsza z nich dotyczyła kobiety, która po kilku latach pracy u jednego pracodawcy 
poinformowała go o swoim zamiarze rozpoczęcia noszenia chusty w godzinach pracy, co mo-
tywowała względami religijnymi. Należy w tym miejscu dodać, że u tego pracodawcy nie obo-
wiązywały żadne oficjalne wewnątrzzakładowe dokumenty, które regulowałyby tego typu sy-
tuacje. Panowała jedynie „niepisana” zasada nieokazywania poglądów religijnych w miejscu 
zatrudnienia. W niedługim czasie po powiadomieniu pracodawcy przez kobietę o jej zamiarze, 
zarząd firmy wprowadził zmianę w regulaminie wewnętrznym i wyraźnie zakazał uzew-
nętrzniania swoich poglądów religijnych w miejscu pracy, łącznie z symboliką religijną. Po 
wyrażeniu niezgody na nowe zasady, pani Achbita została zwolniona z pracy.

Trybunał Sprawiedliwości UE, rozpatrując pytanie sądu belgijskiego w tej sprawie, uznał,           
że pomimo zakazu dyskryminacji z powodu religii gwarantowanego w prawie europejskim,     
w tym przypadku nie może być mowy o tzw. dyskryminacji bezpośredniej. Zakaz taki może 
natomiast stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej, jeżeli zostanie wykazane, że pozornie 
neutralny obowiązek w rzeczywistości stawia osoby wyznające określoną religię lub mające 
określone przekonania w niekorzystnej sytuacji. Tego rodzaju dyskryminacja pośrednia może 
być jednak obiektywnie uzasadniona zgodnym z prawem celem, takim jak realizowanie przez 
pracodawcę neutralności politycznej, światopoglądowej i religijnej w relacjach z jego klien-

7tami, pod warunkiem, że środki mające służyć realizacji tego celu są właściwe i konieczne.

W drugiej ze spraw Trybunał rozpatrywał pytanie sądu francuskiego, do którego trafiła sprawa 
kobiety noszącej chustę,  zwolnionej z pracy  z uwagi na fakt niedostosowania się przez  nią    
do życzenia klienta firmy, dla której pracowała. Klient – z powodu swojej polityki neutralności 
światopoglądowej w miejscu pracy – zażyczył sobie zdjęcia przez kobietę chusty. Trybunał 
uznał, że ustalenie, czy doszło do dyskryminacji, należy od sądu francuskiego, zadającego 
pytanie. Niemniej jednak odniósł się do kwestii tzw. istotnych i determinujących wymagań 
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zawodowych, które są przewidziane w prawie UE jako wyłączające odpowiedzialność               
za dyskryminację. Trybunał orzekł, że jeśli motywem zwolnienia z pracy kobiety były właśnie 
takie wymogi (w myśl których posiadanie określonej cechy jest niezbędne do poprawnego 
wykonywania zawodu), to nie można go uznać za usprawiedliwione.

Wyroki w tych sprawach wywołują dużą debatę w Europie. Dotyczy ona nie tylko zgody 
Trybunału  na to, że okazywanie jakichkolwiek oznak przynależności do danej religii może być 
zakazane i nie będzie stanowiło dyskryminacji. Niewątpliwie orzeczenia TSUE stoją w sprzecz-
ności ze standardami wyznaczonymi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w podobnych 
przypadkach. Zastanowić się także należy, jaki wpływ np. na aktywność zawodową kobiet 
wyznania islamskiego będą miały tak ustanowione standardy. Nasuwa się pytanie, czy po tym 
wyroku jedyną ofiarą walki o świeckość państwa i przestrzeni publicznej nie będą przypadkiem 
kobiety-muzułmanki, które doświadczą od teraz podwójnego wykluczenia – i z powodu płci,     
i religii.

Obowiązek uczęszczania na zajęcia edukacji seksualnej w szkołach a prawa rodziców 
wobec dzieci

Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmował się także skargami dotyczącymi braku zgody 
rodziców – z uwagi na ich poglądy religijne – na uczestnictwo dzieci w prowadzonych w ra-
mach powszechnego systemu edukacji lekcjach o życiu seksualnym człowieka. Za jedną z waż-
niejszych decyzji w tym obszarze uznać należy odrzucenie skargi Dojan i inni przeciwko 

8   Niemcom . Skarżący byli członkami Chrześcijańskiego Ewangelicznego Kościoła
Baptystów. Każde ze skarżących małżeństw miało kilkoro dzieci, które uczęszczały do publi-
cznej szkoły podstawowej w Północnej Nadrenii-Westfalii w Niemczech. Zażądali oni,              
aby ich dzieci zostały zwolnione z lekcji edukacji seksualnej dla czwartoklasistów. Ich sprzeciw 
budziła w szczególności treść podręcznika, którym mieli posługiwać się uczniowie. Rodzice 
uważali, że jego treść była sprzeczna z chrześcijańską etyką seksualną wymagającą, aby seks 
ograniczał się do małżeństwa. Szkoła odmówiła zwolnienia, twierdząc, że zgodnie z odpo-
wiednimi wytycznymi i programem nauki udział w tych lekcjach był obowiązkowy. W odpo-
wiedzi na rekcję szkoły rodzice uniemożliwili dzieciom udział w takich lekcjach. W rezultacie 
każdy z małżonków został ukarany grzywną 75 euro za odmowę wysłania dzieci do szkoły.

W następnych latach skarżący udaremnili także udział swoich córek w zajęciach w formie 
warsztatu teatralnego zatytułowanego „Moje ciało należy do mnie”, którego celem było zapo-
bieganie oraz podniesienie świadomości nadużyć seksualnych wobec dzieci. Jako że było to 
częścią programu szkolnego w tym landzie, i tym razem rodzice zostali ukarani grzywnami. 
Kary zostały utrzymane przez krajowe sądy, a ponieważ rodzice uporczywie odmawiali zapłaty, 
każdego z nich skazano na kary więzienia do 43 dni.
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Sprawa trafiła do Trybunału strasburskiego, przed którym małżeństwa podniosły zarzut           
na podstawie m.in. art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji (prawo do nauki) i art. 9 Konwencji 
(wolność myśli, sumienia, wyznania) oraz art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i ro-
dzinnego). Skarżący zarzucili w szczególności, że odmowa władz krajowych zwolnienia          
ich dzieci z obowiązkowych lekcji edukacji seksualnej oraz określonych zajęć szkolnych 
stanowiła nieproporcjonalne ograniczenie prawa do nauczania swoich dzieci zgodnie z włas-

9nymi przekonaniami religijnymi.  

Trybunał potwierdził prawo do poszanowania przez państwo przekonań rodziców – religijnych 
czy filozoficznych – w całym publicznym programie edukacyjnym. Uznano, że obowiązek       
ten jest szeroki, bo obejmuje nie tylko treść i formę nauczania, ale również sposób wypełniania 
przez państwo wszystkich pozostałych funkcji w tej sferze. Niemniej jednak Trybunał 
podkreślił, że nie może to stanowić przeszkody w upowszechnianiu przez państwo w szkołach 
obiektywnych informacji albo treści zawartych w programach – inaczej bowiem nauczanie       
w jakiejkolwiek zinstytucjonalizowanej formie byłoby niemożliwe.

Zasada, która została uznana przez sędziów strasburskich za kluczową, to dążenie państwa     
do maksymalnej obiektywności przekazywanych informacji w programach szkolnych, 
krytycyzmu i pluralizmu poglądów. Istotne jest, aby program nauczania dawał możliwość 
odpowiedzi na pytania, także te krytyczne, formułowane na bazie różnych poglądów 
filozoficznych i religijnych. Trybunał uznał powyższe za warunek sine qua non, bez którego      
nie można mówić o spełnieniu przez państwo standardów ochrony prawa do wychowywania 
swoich dzieci w swobodnie wybranym przez rodziców światopoglądzie. Trybunał zauważył,    
że lekcje edukacji seksualnej, o których mowa, miały na celu przekazanie w sposób neutralny 
wiedzy o prokreacji, ciąży i jej zapobieganiu czy urodzeniu dziecka, zgodnie z obowiązującym 
prawem i wynikającymi z niego wytycznymi oraz programem. Były one oparte na aktualnych 
standardach naukowych i edukacyjnych.

Inny organ Rady Europy – Europejski Komitet Praw Społecznych – który bada, czy państwa 
członkowskie wypełniają zobowiązania wynikające z Europejskiej Karty Społecznej, w swojej 
decyzji w sprawie International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) 

10przeciwko Chorwacji  zakwestionował programy nauczania wychowania seksualnego w Chor-
wacji, które są oparte na ideologii związanej z religią i promują tzw. abstynencką edukację 
seksualną (promocja abstynencji jako jedynego bezpiecznego sposobu zapobiegania 
chorobom przenoszonym drogą płciową). Komitet uznał, iż tego typu edukacja pozbawia 
młodzież obiektywnych informacji na temat kluczowych zagadnień z zakresu praw repro-
dukcyjnych, metod i środków zapobiegania ciąży oraz sposobów zabezpieczania się przed 
chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV/AIDS. Skarżący podnosili, iż takie 
programy nauczania są niezgodne z konstytucją Chorwacji, a także prawami człowieka              
w rozumieniu dokumentów międzynarodowych, które gwarantują m.in. prawo do informacji, 
edukacji, zdrowia i niedyskryminacji. Europejski Komitet Praw Społecznych stwierdził,               
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iż Chorwacja dopuściła się naruszenia zasady niedyskryminacji zawartej w Europejskiej Karcie 
11Społecznej ze względu na treść obowiązujących programów edukacji seksualnej.

Klauzula sumienia

Istotnym zagadnieniem, które w ostatnim czasie rozpala szczególnie polską debatę publiczną   
i polityczną, jest standard ochrony wolności religijnej w kontekście powoływania się na nią przy 
odmowie świadczenia konkretnych usług lub dóbr. Ważne orzeczenie,  wyznaczające kryteria 
przyznawania takiej ochrony, stanowi wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka           

12ws. Pichon i Sajous przeciwko Francji . Francuzi Bruno Pichon i Marie-Line Sajous byli 
właścicielami apteki w miasteczku Salleboeuf w Akwitanii. 9 czerwca 1995 r. trzem kobietom 
powiedziano w aptece, że nie zostaną im sprzedane środki antykoncepcyjne przepisane przez 
lekarzy na receptach, których ważność nie była kwestionowana. Po złożeniu przez klientki 
apteki skargi, farmaceuci tłumaczyli przed rozpatrującym ją organem, że odmowa sprzedaży 
miała podstawę prawną w tym, że żaden przepis nie wymaga od farmaceutów dostarczania 
środków antykoncepcyjnych lub poronnych (abortifacients). Oparli się na artykule L 645 
Kodeksu zdrowia publicznego. Zdaniem farmaceutów na jego podstawie farmaceuci mogą 
być zwolnieni z obowiązku sprzedaży preparatów, bazujących na estrogenach.

Po wyczerpaniu środków krajowych (organy utrzymały kary dla aptekarzy za bezpodstawną 
odmowę sprzedaży środków antykoncepcyjnych) farmaceuci złożyli skargę do ETPCz.               
W szczególności powołali się na art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, utrzymując, że wolność do uzewnętrzniania wyznania implikuje, iż farmaceuta jest 
upoważniony do odmowy przechowywania tych środków antykoncepcyjnych, których użycie 

13staje w sprzeczności z jego religijnymi poglądami . W swoim wyroku Trybunał uznał, że unie-
możliwienie farmaceucie odmowy sprzedaży leków nie stanowi naruszenia art. 9 Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka i praw podstawowych. Trybunał zauważył, że tak długo, 
jak sprzedaż środków antykoncepcyjnych jest legalna, dostępna na podstawie recepty 
wystawionej przez lekarza, a preparaty te możliwe są do nabycia jedynie w aptece, farmaceuci 
nie mają prawa narzucać innym swoich przekonań moralnych, odmawiając sprzedaży leku.

Zagadnienia świadczenia medycznego, jakim jest legalne przerwanie ciąży, wpisuje się w toż-
samy konflikt pomiędzy wolnością sumienia i wyznania a prawem do ochrony życia, 
poszanowania życia rodzinnego i prywatnego czy wręcz zakazu nieludzkiego traktowania.       
Z jednej strony, przywoływane są gwarancje wolności religijnej w zakresie powstrzymywania 
się od określonych czynności, które według poszczególnych systemów religijnych są zakazane, 
a wierni nie mogą tych zakazów naruszać. Z drugiej natomiast strony, mamy do czynienia           
z obowiązkiem państwa zapewnienia dostępu do wszystkich świadczeń, w tym medycznych, 
które, jeśli są zgodnie z prawem krajowym, winny być w dostępne bez nieuzasadnionych 
przeszkód.
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14Te kwestie podjął także Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku R.R. przeciwko Polsce .   
U skarżącej R.R., będącej w 18. tygodniu ciąży, podczas rutynowego badania USG wykryto 
zmiany płodu wskazujące na wadę genetyczną. Lekarz nie potrafił i nie mógł na podstawie USG 
orzec, jakiego rodzaju są to zmiany i na jaką chorobę mogą wskazywać. Co istotne, R.R. wraz       
z mężem wyrazili opinię, że w razie potwierdzenia wad genetycznych płodu będą rozważać 
możliwość przerwania ciąży zgodnie z ustawą z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Przez ko-
lejnych 6. tygodni R.R. próbowała uzyskać skierowanie na badania prenatalne oraz uzyskać 
informacje o swoim stanie zdrowia. W tym czasie odbyła 16 wizyt lekarskich, miała 5 badań 
USG, dwa razy była w szpitalu, spędzając tam po kilka dni. Poddawano ją standardowym 
badaniom krwi, mimo iż nie jest możliwe postawienie diagnozy na ich podstawie. R.R. 
podróżowała niemal po całej Polsce, usiłując znaleźć miejsce, gdzie przeprowadzono by bada-
nia prenatalne; 5 razy jeździła do oddalonych o około 300 kilometrów szpitali, aby uzyskać 
skierowanie i wyegzekwować do nich prawo. Różni lekarze zatrudnieni w publicznej służbie 
zdrowia odmawiali jej bądź wydania samego skierowania na badania prenatalne, bądź ich wy-
konania, argumentując na przykład, że są regiony w Polsce, gdzie takich testów w ogóle nie ro-
bi lub że nie wykonają ich, albowiem w razie wykrycia wad genetycznych płodu R.R. mogłaby 
zdecydować się na zabieg przerwania ciąży. Przy czym lekarze pozwalali sobie wobec R.R.       
na krytykę jej osoby i faktu, że w ogóle rozważa czy dopuszcza zabieg przerwania ciąży, 
wskazując m.in., że nie tylko nie dostanie skierowania na badania prenatalne, ale że „w tym 
szpitalu nie wykonuje się aborcji od 150. lat”. R.R. urodziła w rezultacie dziecko obciążone wadą 

15genetyczną.

Trybunał orzekł, że cierpienia i upokorzenia, na jakie narażono R.R., osiągnęły taki poziom,       
że możemy mówić o nieludzkim i poniżającym traktowaniu w rozumieniu Konwencji i dlatego 
Polska naruszyła jej 3 art. W zakresie nie przestrzegania 8 art. Konwencji, który gwarantuje 
prawo do prywatności, Trybunał nie miał wątpliwości, że prawo do decydowania o ilości i czasie 
posiadanych dzieci, w tym prawo do decydowania o legalnej aborcji, jest chronione przez       
ów artykuł. Trybunał po raz kolejny wskazał, że choć państwa mają margines swobody,               
w zakresie którego działają w sprawie regulacji przerywania ciąży, to w momencie, gdy 
uchwalą prawo i określą warunki legalnej aborcji, muszą zapewnić realny dostęp do tych usług.

Co ważne z punktu widzenia niniejszego artykułu, Trybunał podkreślił, że Polska jako państwo 
ma obowiązek tak zorganizować swój system ochrony zdrowia, aby kobiety w ciąży miały 
faktyczny dostęp do zagwarantowanych im świadczeń medycznych, w tym badań 
prenatalnych. Powoływanie się lekarzy na klauzulę sumienia nie może stanowić bariery             
w dostępie do usług medycznych gwarantowanych przez prawo. Z wyroku wynika ważny 
standard: państwo-strona Konwencji ma obowiązek wdrożyć takie rozwiązania, które, z jednej 
strony, zagwarantują wolność sumienia dla lekarza odmawiającego określonego zabiegu 
medycznego z uwagi na wyznawane przez niego wartości, z drugiej jednak, nie pozbawią 
kobiety prawa do realizacji przysługujących jej ustawowo praw podmiotowych. Zatem             
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na państwie spoczywa obowiązek wprowadzenia takich rozwiązań instytucjonalnych,            
które w efektywny sposób godziłyby te dwie wartości, bez szkody dla żadnej z nich.

Podsumowanie

Bez gwarancji wolności religii, sumienia i wyznania nie można mówić o państwie demokra-
tycznym. Gwarancje te, jak wskazano wyżej, nie są jednak nieograniczone, a wolność religijna 
może być konfrontowana z innymi wartościami. Aby prawidłowo przeprowadzić ten proces, 
posłużyć się należy takimi narzędziami, jak zasada proporcjonalności czy też racjonalnego 
ważenia, tak aby nie naruszyć istoty żadnej ze swobód czy praw gwarantowanych polską 
Konstytucją lub normami międzynarodowymi. Wydaje się, że najbliższa przyszłość może 
przynieść jeszcze więcej dylematów co do zakresu podmiotowego i przedmiotowego 
znaczenia wolności religijnej. Proces emancypacji grup dotąd marginalizowanych społecznie – 
kobiet, osób LGBT, mniejszościowych grup religijnych czy bezwyznaniowych – będzie jednym 
z czynników wywołujących obecność tego zagadnienia w debacie publicznej, społecznej, 
politycznej i prawnej.

Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

- Tysiąc przeciwko Polsce (skarga nr 5410/03), wyrok z 20 marca 2007 r.
- A., B. i C. przeciwko Irlandii (skarga nr 25579/05), wyrok z 16 grudnia 2010 r.
- R.R. przeciwko Polsce (skarga nr 27617/04) wyrok z 26 maja 2011 r.
- P. i S. przeciwko Polsce (skarga nr 57375/08), wyrok z 30 października 2012 r.
- Parrillo przeciwko Włochom, wyrok z 27 sierpnia 2015 r.
- Evans przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok z 10 kwietnia 2007 r.
- Costa i Pavan przeciwko Włochom, wyrok z 28 sierpnia 2012 r.
- Draon przeciwko Francji (skarga nr 1513/03) i Maurice przeciwko Francji (skarga nr 11810/03), 
wyrok z 6 października 2005 r.
- A.K. przeciwko Łotwie (skarga nr 33011/08), wyrok z 24 czerwca 2014 r.
- Grzelak przeciwko Polsce, (skarga nr 7710/02), wyrok z 15 czerwca 2010 r.
- Lautsi przeciwko Włochom (skarga nr 30814/06), wyrok z 3 listopada 2009 r.
- Kokkinakis przeciwko Grecji (skarga nr 14307/88), wyrok z 25 maja 1993 r.

Przypisy

1 M. A. Nowicki, Komentarz do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
[w:] Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. VII, 
Warszawa 2017.
2  M. A. Nowicki, tamże.
3  Wyrok z 15 stycznia 2013 r., nr skarg 48420/10, 59842/10, 51671/10 i 36516/10.
4 Za: K. Śmiszek, Wolność gospodarcza pracodawców a standardy odpowiedzialności za 
dyskryminację w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  
Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, red. nauk. A. Bodnar, 
A. Ploszka Warszawa, 2016.
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5 Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka w sprawie Konttinen przeciwko Finlandii z 3 
grudnia 1996 r., skarga nr 24949/94.
6  Wyrok z 14 marca 2017 r., Case C-157/15 oraz C-188/15.
7 M. Adamski, Trybunał Sprawiedliwoœci UE o noszeniu chusty islamskiej w pracy, Rzeczpos-
polita, 14 marca 2017 r.
8 Decyzja o odrzuceniu skargi, 13 września 2011r., skargi nr 319/08, 2455/08, 7908/10, 8152/10 
and 8155/10.
9 Za: M. A. Nowicki, „Odmowa władz uwzględnienia żądania rodziców zwolnienia ich dzieci z 
obowiązkowych lekcji edukacji seksualnej“, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, HFHR.pl, 
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2011/10/
omowienie_orzeczenia_dojan_przeciwko_niemcom.pdf, data dostępu 22 września 2017 r.
10  Decyzja z dnia 30 marca 2009 r., skarga nr 45/2007.
11 Za uzasadnieniem do projektu ustawy o edukacji seksualnej z 18 lutego 2013 r. Druk 
Sejmowy 1298.
12  Wyrok z dnia 2 października 2001 r. w sprawie Pichon i Sajous v. Francja, skarga nr 49853/99.
13 Za: K. Szewczyk, Pichon i Sajous przeciwko Francji – opis, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM 
ETYKI UJ, http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&
m=27&n=1&z=0&kk=44&k=250, data dostępu 22 września 2017 r.
14  Wyrok z 26 maja 2011 r., skarga nr 2761/04.
15 Opis stanu faktycznego za: Komentarz Irminy Kotiuk,
 http://prawaczlowieka.edu.pl/index.php?orzeczenie=
 ff1eb8bd6cb17940ab78c0eeecf66268772f2061-b0, data dostępu 13 września 2012 r.
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Spór, który wybuchł wokół debiutanckiej powieści Izabeli Filipiak, możemy chyba – z perspek-
tywy rozwoju krytyki feministycznej w Polsce – nazwać paradygmatycznym. Bunt dwunasto-
letniej Marianny, głównej bohaterki Absolutnej amnezji, z jednej strony usiłowano wpisać w uni-
wersalną opowieść o młodzieńczym sprzeciwie wobec represyjnego społeczeństwa, z drugiej 
– próbowano zeń wydobyć elementy feministyczne, pokazać jako rebelię dziewczynki przeciw 
rodzinnej, szkolnej i państwowej tresurze do jednoznacznie pojmowanej roli kobiety. 

Przypomnijmy w zarysie polemikę Kingi Dunin z Jerzym Sosnowskim, którą opublikował 
„ExLibris” w 1995 roku. Wprawdzie dziś, ponad dwie dekady później, adwersarze pewnie 
inaczej wyłuszczaliby swoje argumenty, ale spór ten pozwala dobrze nie tyle oddać atmosferę 
lat dziewięćdziesiątych, ile stworzyć swoistą platformę, na której możemy stopniowo prze-
mieszczać się w stronę definicji prozy feministycznej.

1Sosnowski umieszcza powieść Filipiak w kontekście twórczości pokolenia „brulionu” . 
Dostrzega w niej charakterystyczne przesunięcie od krytyki zniewolenia, jakie niesie za sobą 
określony system polityczny, do analizy przemocy, która ujawnia się również w sferze pry-
watnej. W ten sposób Marianna, snująca opowieść o rodzicach i nauczycielach wymagających 
od niej bezwzględnego posłuszeństwa, staje się „uogólnioną opozycjonistką: nie tyle wobec 
systemu jednopartyjnego czy gospodarki nakazowo-rozdzielczej, ile wobec wszelkich 

2systemów represyjnych, poddających żywą jednostkę doktrynie” . Tego rodzaju uniwersalną 
historię o dojrzewaniu jako dążeniu do wolności Sosnowski jest w stanie zaakceptować                
i docenić. Pozostaje jednak sceptyczny tam, gdzie powieść pośród form zniewolenia uwzględ-
nia również ograniczenia, jakie kultura nakłada na jednostkę w związku z obowiązującym 
dyskursem płci. Sosnowski odmawia dojrzewaniu dziewczynki jakiejkolwiek specyfiki.         
Wraz z tym pojawia się w jego wywodzie znamienny szantaż: „Jeśli więc przyjąć, że Marianna 
jest everymanem (everywomanką?), na losach której obserwujemy walkę o indywidualną 
samorządność i niezależność, walkę, którą zazwyczaj przegrywamy, to wszystko w porządku. 
Jeśli jednak – a Izabela Filipiak chwilami zdaje się tak sugerować – płeć stwarza szczególne 
warunki dla tej walki, to Absolutna Amnezja pisana jest w duchu ideologii: staje się 

Od Feniksa do potwora. 
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3ideologiczna, choć z ideologią walczy”.

Kinga Dunin w odpowiedzi na tekst Sosnowskiego nazywa wprost ów zarzut ideologiczności 
4rodzajem straszaka, „mającego oduczyć kobiety mówienia o tym, co czują” . Dla Dunin książka 

Filipiak pozostaje przede wszystkim opowieścią psychoanalityczną, w której centrum znajduje 
się polska kultura i ukształtowana przez tę kulturę dusza kobiety. Stąd istotną rolę w jej pole-
mice pełnił przepisany przez Filipiak mit Ifigenii, splatający w Amnezji narodową martyrologię i 
kobiecą egzystencję w represyjną narrację o konieczności poświęcenia, które oficjalny dyskurs 
historyczny upodrzędni względem śmierci męskich herosów. Autorka Absolutnej amnezji, 
zdaniem Dunin, sięga „do samej istoty kultury, czyli hierarchii ważności różnych sfer i spraw. I [...] 
nie chodzi jej o zlikwidowanie wszelkiego porządku, lecz o dostrzeżenie jego arbitralności         
w niektórych dziedzinach. Łatwo, na przykład, dostrzegamy wszelkie przejawy przemocy 

5politycznej, a odmawiamy uznania jej realności, gdy chodzi o sprawy płci” . 

Na pierwszy rzut oka sprawa dotyczy postaw krytyczno-literackich. Podczas gdy Sosnowski 
wysuwa względem literatury postulat uniwersalizmu, Dunin oczekuje od niej opisu 
doświadczenia jednostkowego – takiego jednak, które uwzględnia między innymi kwestię 
przystosowania do społecznej roli płciowej. Bliższy ogląd pozwala jednak dostrzec, że tym,     
co zdenerwowało Sosnowskiego jest fakt, że klasyczna formuła Bildungsroman pomieściła 
doświadczenie kobiece, że feministyczna opowieść wtargnęła na nieswój teren i uporządko-
wała go wedle swoich potrzeb. Widać tu od razu, że nie o uniwersalizm Sosnowskiemu chodzi, 
ale o zachowanie dotychczasowych ram fabuły. Dlaczego powieść o dojrzewaniu miałaby       
nie uwzględniać tematu menstruacji, fantazji małej dziewczynki rozmyślającej o stawaniu się 
kobietą? Dlatego że w centrum Bildungsroman tkwił do tej pory chłopiec, który – tak jak u Mu-
sila – zmierza się ze swoją własną cielesnością i seksualnością…

Filipiak tworzy narrację nieciągłą, dobudowuje do niej kolejne piętra, wydłuża znajdujące się 
poza zasięgiem wzorku korytarze, konstruuje zapadnie. Wzdłuż historii Marianny ciągnie się 
antyczny mit, w jej poprzek przebiegają jakieś zapiski, notatki, wtłaczają się mikronarracje 
matek, ojców, członków partii, działaczek podziemia, nauczycielek. Jednocześnie to postać 
małej dziewczynki pozostaje miejscem, gdzie wszystkie te nitki łączy wspólny supeł. To zbija 
krytyków z tropu – i nie przypadkiem. Badacz literatury Larry McCaffery dostrzega w rozwoju 
amerykańskiej prozy feministycznej charakterystyczny zwrot. Nastąpił on w latach siedem-
dziesiątych XX. wieku, a jego istotą było przejście od opisu kobiecego doświadczenia do prak-
tyk dekonstrukcyjnych –  owocu rozpoznania tradycyjnych form narracji jako dyskursów 
męskocentrycznych.6 Polemika Dunin-Sosnowski spotkała się na terenie wspólnym, na którym 
rządzą dążenia charakterystyczne dla obu wymienianych przez McCaffery'ego faz.

Ale jego obserwacje okazują się niewystarczające. Opis doświadczenia kobiecego nie tyle idzie 
tu w parze z rozsadzaniem wzorca powieści, ile jest jego motorem, źródłem energii, 
przetwarzającym zastaną opowieść o dojrzewaniu. Uwagę przyciąga zwłaszcza odnowiony 
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mit o Ifigenii. Opowieść o grożącej wojskom Agamemnona klęsce, której zapobiec ma ofiara     
z córki króla, pasuje do atmosfery Gdańska lat 80. XX. wieku, nakładającej w szczególny sposób 
na kobiety konieczność poświęcenia. Jednak mowa tu o takim rodzaju ofiary, jakiemu 
odmawia się pierwszorzędnej gratyfikacji symbolicznej. Streszczony we frazie „Bywaj dziewczę 

7zdrowe, ojczyzna mnie woła”  projekt tożsamości narodowej odsuwał kobiety na plan dalszy,  
w obręb domostwa, gdzie jako Matki-Polki miały rodzić i wychowywać kolejne pokolenia 
bohaterów. Marianna rozpoznaje ów mechanizm zmniejszania bohaterstwa kobiet przez naro-
dowe narracje i daje temu wyraz w opowieści o policji menstruacyjnej, która przybywa 
wyegzekwować kobiece zobowiązania wobec wspólnoty.

U Filipiak mit Ifigenii zyskuje nowe zakończenie. Stos ofiarny staje się ogniem,  odradzającym 
ptaka Feniksa. Wprowadzenie wątku ponownych narodzin, cudownej możliwości, jaką dyspo-
nuje Feniks reprodukujący się sam z siebie, bez aktu seksualnego, sprawia, że możemy docenić 
Filipiak jako autorkę filozofującą na temat menstruacji. W regularnym złuszczaniu się wyście-
łającej macicę błony, która następnie zostaje wraz krwią i śluzem wyrzucona na zewnątrz, 
Jolanta Brach-Czaina stara się odszyfrować „podskórne komunikaty”. Istotą tego procesu 
okazuje się wewnętrzna odnowa: „Macica demonstruje możliwość drastycznego odradzania 

8się i fakt uwalniania się od tego, co nie dość żywotne ustanawia jako zasadę funkcjonowania”.  
Brach-Czaina podkreśla radykalizm tego aktu, polegającego wszak na odrzuceniu części 
samych siebie. Menstruacja staje się tutaj materializacją określonej idei – uwolnienia i przekro-
czenia społecznej petryfikacji dawnych dokonań oraz gloryfikacji tradycji.

Tytuł książki Błony umysłu zaczerpnięty jest właśnie z rozdziału poświęconemu miesiączce. 
Filozofka rozpatruje tu bowiem możliwość złuszczania błon ducha, ożywczej praktyki 
polegającej na uwolnieniu zmysłu krytycznego. „Złuszczanie błon ducha otwiera przed nami 

9przestrzeń szerokiej tożsamości” , pozwala „zachować dynamizm, zdolność do przemiany, 
rozmach”10. Figura menstruacji użyta do opisu określonej postawy krytycznej odsyła nas do fi-
lozoficznych projektów feminizmu poststrukturalistycznego. Ciąża, karmienie, macierzyństwo, 
dwoje ust włączone do opisu kobiecej mocy twórczej, przewijając się przez teksty Hélène 
Cixous, Luce Irigaray, Julii Kristevej, tworzą zupełnie nowy dyskurs krytyczno-literacki, który 
pozwala uwzględnić kobiece doświadczenie pisarskie. Śmiech Meduzy czytany jako afirmacja 
kobiecej cielesności nie będzie się niczym różnił od deklaracji esencjalistycznych, 
potraktowany jednak jako gigantyczne przedsięwzięcie stworzenia metaforycznej maszyny, 

11umożliwiającej kobietom „przełomowe Wejście w Historię” , dostarcza zręcznych narzędzi      
do uprawiania krytyki feministycznej wykraczającej poza wąskie ramy historycznego rewiz-
jonizmu. 

Pod znakiem miesiączki realizuje swój projekt filozoficzny sama Brach-Czaina. Złuszczanie błon 
umysłu oznacza w przypadku jej teorii wysiłek stworzenia alternatywnych metafor dla znanych 
idei; metafor, które swój obraz czerpią ze sfery tego, co „okładano anatemą, ukrywano, 

12wywabiano i puszczano w niepamięć” . Efektem tej pracy staje się przekroczenie zabronionej 
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filozofii mieszania świata idei i rzeczy. Błony umysłu dowodzą jednak, że filozofia mieszała          
je od zawsze, biorąc ze świata rzeczy to, co umacniało dotychczasowe przekonania i konser-
wowało dawne przywileje. Marianna, opierając się srogiemu nadzorowi własnej reprodukcji    
(a tak w dużym skrócie można byłoby ująć scenę wtargnięcia policji menstruacyjnej), nie chce 
jednocześnie pozwolić, by pozbawiono ją twórczych mocy związanych z regularnym 
odradzaniem się. Filipiak zatem nie tyle tworzy dziewczęcą wersję powieści o dojrzewaniu,       
ile wątek dojrzewania łączy z wysiłkiem jego metaforyzacji. Wkroczenie w kobiecość przebiega 
tu pod znakiem odnowy, a pierwsza miesiączka wprowadza dziewczynkę w ciąg regularnych 
rytuałów duchowej rewitalizacji. 

Z pomysłów poststrukturalistycznego feminizmu, czyniącego kobiece ciało źródłem nowych 
metafor, można skorzystać przy rozszerzaniu definicji literatury feministycznej rozumianej jako 
opis kobiecego doświadczenia. Nagle bowiem ważna staje się energia zmierzająca do stwo-
rzenia nowej mowy, złuszczenia dotychczasowego kodu, odnowy retoryki. Powieść Filipiak   
nie zawsze podąża tym tropem, złość nie zawsze znajduje wyraz w odrzuceniu części siebie,       
a wraz z nią pewnego języka. Jednakże w obrazie miesiączkującej Marianny jako Feniksa czai się 
niesłychany potencjał, zalążek rewolucji zdolnej rozsadzić męskocentryczną narrację. To jed-
nak dopiero początek. Kolejne lata przyniosą prozę, postępującą zupełnie bezlitośnie z zasta-
nymi schematami fabularnymi. Przede wszystkim pojawi się Dorota Masłowska, której działa-
nia w obszarze języka – zarówno w debiutanckiej Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwo-
ną (2002 r.), jak i późniejszym Pawiu Królowej (2005 r.) – dorównają mistrzowskiej frazie Elfriede 
Jelinek z Amatorek. W 2005 r. ukazuje się Małż Marty Dzido, a rok potem Pani na domkach 
Joanny Pawluśkiewicz: książki zmagające się z mitami popkultury, zarówno na poziomie 
rozbrajania ich mizoginicznych założeń, jak i poprzez szyderstwo z tworzących je skostniałych 
formuł językowych. 

Historia w Małżu rozpoczyna się w chwili, kiedy główna bohaterka, Magda, zostaje zwolniona    
z pracy. Zaraz potem zrywa zaręczyny ze swoim narzeczonym. Pozbawiona środków do życia, 
potępiona przez rodzinę, osamotniona – odkrywa wrogość języka, w którym poprzez status 
finansowy czy pozycję na rynku pracy definiuje się tożsamość jednostki. Szpikując język 
reklamowymi frazesami, pustymi formułami z listów motywacyjnych czy bon motami o miłości 
wygłaszanymi w serialach, Dzido powiększa dystans dzielący Magdę od jej własnej mowy.      
Do Małża przedostaje się narastająca depresja kobiety, upokarzanej i wyzyskiwanej przez 
kolejnych pracodawców, ale też obudzona nagle czujność na rozmaite przejawy przemocy 
symbolicznej. Dla Magdy z czasem każda z obietnic rynku brzmi podejrzanie i fałszywie, lecz wi-
dzi je jako element większego systemu kultury, która dając człowiekowi złudzenie bycia 
wyjątkowym odbiorcą o niepowtarzalnych poglądach i potrzebach, czyni go w gruncie rzeczy 
pracownikiem dającym się w każdej chwili wymienić na następnego, bardziej wydajnego.

Podobne rozpoznanie zawiera książka Joanny Pawluśkiewicz, przepisująca w Pani na domkach 
amerykańskie sny o potędze. Mit wolnego rynku jako domeny indywidualizmu i możliwości 



samorealizacji zostaje wykpiony i skutecznie obezwładniony. Tytułowa pani na domkach, 
ironiczny eufemizm określający dziewczynę zatrudnioną jednocześnie jako gosposia i opie-
kunka do dzieci, odpowiada niczym echo bezrobotnej Magdzie z Małża. Pani na domkach, 
zwykle dziewczyna z Europy Wschodniej pracująca u zamożnego małżeństwa z klasy średniej, 
stanowi dzisiejszy odpowiednik XIX-wiecznej guwernantki: jej status pozostaje równie 
niejasny; nie należy do rodziny, choć z nią mieszka i jest kimś więcej niż zwykłą służącą. 
Lecz ta sama historia opowiedziana na tle kariery amerykańskich dorobkiewiczów odnosi się 
przede wszystkim do mitu „od pucybuta do milionera”. Panią na domkach nie czeka żaden 
awans, nad jej głową znajduje się sufit, wcale nie szklany, lecz porządnie skonstruowany               
i widoczny dla każdego. To dlatego Joanna wraz z przyjaciółkami musi kompensować owo po-
czucie znieruchomienia wielogodzinnymi jazdami przez bezludne przestworza. Opis podróży 
przez Stany Zjednoczone cechuje tu bezpretensjonalna szczerość, z jaką narratorka kolejne 
pejzaże porównuje do obrazów zapamiętanych z amerykańskich filmów i seriali. Ameryka    
jako kraina szczęśliwości przeradza się w miejsce określone przez fundamentalną niemożność 
przekroczenia własnego losu. Magda z Małża nawet gdy przez jakiś czas pracuje, nadal pozos-
taje w pewnym sensie bezrobotna, bo pozbawiona wszelkiej tożsamości zawodowej, a Joanna 
tak naprawdę wcale nie podróżuje. Obydwie te historie charakteryzuje doświadczenie pułapki, 
z której nie sposób się wydostać. Wyrazem zmagań z zamknięciem staje się agresja, z jaką ćwiar-
tuje się tu język, przycinany na każdym kroku nie podług logiki zdania, ale niecierpliwych 
wyrzutów i rwanej gadaniny. 

Widzimy to znaczące przesunięcie: o ile Filipiak doświadczenie represji związane z płcią wpisała 
w kontekst PRL-u i postromantycznego paradygmatu kultury określonego przez walkę narodo-
wowyzwoleńczą, o tyle Dzido i Pawluśkiewicz zniewolenie kobiet łączą z konsumencką kulturą 
kapitalizmu. Kobieta przeistacza się tu przede wszystkim w adresatkę agresywnych reklam, 
wytyczających sztywny kanon piękna („bądź piękna tego lata, radzi pani domu, schudnij           
w osiemdziesiąt kilo dookoła świata”13), z drugiej strony zostaje wyobcowana ze swojego ciała 
i utożsamiona z towarem, jak w Małżu we frazie nawiązującej do opisu piwa („piersi duże                 

14i pełen, duże, jasne, pełne” ). 

To dość charakterystyczne, że właśnie przy omawianiu Absolutnej Amnezji Maria Janion 
poczyniła swoje sławetne wyznanie: „Pamiętam, jak podczas dyskusji feministycznej w gronie 
międzynarodowym w Berlinie Zachodnim pod koniec lat 80. utrzymywałam, że „Solidarność” 
musi najpierw wywalczyć niepodległość i demokrację dla całego społeczeństwa, a potem 
będzie mogła spokojnie zająć kwestią i polepszeniem kondycji kobiet. No, i zajęła się z wia-
domym skutkiem, odsyłając kobiety do ich tradycyjnego sposobu życia nie jako jednostek 
ludzkich, lecz jako ‘istot rodzinnych’ i uchwalając represyjne postanowienia w kwestii aborcji. 

15 Trochę czasu upłynęło, zanim pojęłam, że ‘demokracja w Polsce jest rodzaju męskiego’.”
Wydarzenia 1989 roku nie przyniosły poprawy kondycji kobiet, a książki Dzido i Pawluśkiewicz 
bezlitośnie zdają z tego sprawę. W obu boleśnie wyraźny jest – obecny już w prozie Filipiak – 
element krytyki kultury, dzięki której opresja kobiet zostaje częścią obowiązującego systemu 
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reguł, rządzących komunikacją społeczną. 

Jak to się ma do opisu doświadczenia kobiecego? Kinga Dunin mówiła na jednym oddechu       
16o „polskiej kulturze i ukształtowanej przez tę kulturę duszy kobiety” . Opowieści Filipiak, Dzido 

i Pawluśkiewicz łączy to, że rozwijane są z pozycji kogoś przez tę kulturę ukształtowanego,      
ale i też kogoś spoza niej, niemieszczącego się w sztywnych ramach, wypełnionego buntem 
przeciw narzuconej z zewnątrz roli. Kogoś wykluczonego, o wyostrzonym spojrzeniu na spo-
łeczną niesprawiedliwość z jednej strony, i o odwadze, by podważyć obowiązujące normy 
zachowań – z drugiej. Przemawia tu zatem nie tylko ofiara, ale też czająca się w ofierze 
rewolucjonistka. Owa podwójna tożsamość pozostawia ślad w dystansie do własnego języka, 
w ironicznym stosunku do kanonicznych tekstów kultury, które – zestawione z alternatywnymi 
mitami (Filipiak), ośmieszone w pastiszu gotowych fraz (Dzido), przeciągnięte z domeny wiel-
kiej narracji w sferę małych próz (Pawluśkiewicz) – obnażają swój fundament, jakim jest wy-
kluczenie i nierówność, a jednocześnie zostają przekształcone.

Po wszystkich tych polach z niedoścignioną swobodą porusza się Dorota Masłowska, 
brawurowo przekrzywiając perspektywę, z karnawałową energią rozsadzając język, a w Pawiu 
Królowej przepisując w feministycznej wersji modernistyczne i popkulturowe mitologie 
twórczości. Żywiołem Masłowskiej pozostaje groteska. W debiutanckiej powieści zabarwia  
ona postać dwudziestoparoletniego Silnego, którego bełkot – ukonstytuowany na pogardzie 
wobec znajomych dziewczyn i nienawiści wobec fantazmatycznego „Ruska” – wypełnia prawie 
całą część powieści. W Pawiu Królowej pod jej znakiem rozwijana jest opowieść o przemyśle 
kulturowym, którego częścią okazuje się sama Dorota Masłowska, umieszczona na końcu po-
wieści jako autorka głośnego debiutu. Do groteski dołącza więc autoironia, ale połączona w du-
żej mierze z wysiłkiem odzyskania pisarskiej tożsamości ukształtowanej tym razem na włas-
nych zasadach.

Paw Królowej zaczyna się opisem brzydkiej dziewczyny, „która miała ciało psa i twarz świni,   
oczy kaprawe a każde z innego zestawu, usta pełne zębów a każdy z innego uśmiechu, żyłę lila 

17na czole i asymetrię szpar powiekowych” . Emblematem Pawia Królowej pozostaje figura 
potwora jako istoty złożonej z elementów pozornie należących do różnych całości. 
Charakterystyczne dla zdeformowanego ciała asymetrie i zaburzone proporcje pojawiają się 
również na fotografii pisarki z czwartej stronie okładki. Wyłaniająca się z krat zielonych kafelków 
ze zbliżonym maksymalnie do obiektywu półprofilem, Masłowska wystawia zwinięty w trąbkę 
język. Niknące w kącie nadspodziewanie mały tułów i nogi sprawiają wrażenie, jakby jej postać 
rosła w naszym kierunku, zupełnie – jak Alicja z Krainy Czarów – nieproporcjonalnie, w tym 
wypadku poczynając od głowy, a kończąc na skrytych jeszcze przed naszym wzrokiem sto-
pach. Ten brak proporcji przyniósł wrażenie ruchu, nagłego wychylenia w naszą stronę, wpisa-
nego – wraz z groźbą dezintegracji – w doświadczenie potworności.

Staje się ono fundamentem, na którym Masłowska buduje swój projekt pisarski. W Pawiu 
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bowiem nie tylko dokonuje się reinterpretacja kobiety-potwora (w czym dorównuje on same-
mu Œwiñstwu Marie Darrieussecq), na potworności wspiera się cała koncepcja powieści. Proza 
Masłowskiej konsekwentnie wykorzystuje sposoby operowania nastrojem, znane z takich 
filmów, jak Histeryczna œlepota Miry Nair czy Palindromy Todda Solondza, gdzie ze śmiesznych 
scen wyłania się stopniowo świat pełen okrutnie poniżonych ludzi. To, co osobno mogłoby 
wydawać się znane i oswojone, zestawione razem przeraża i budzi wstręt; wychyla się ku nam, 
przekracza swoje granice, ale trzyma też w niepewności nasze. Kolejne komiczne epizody            
z życia polskich gwiazd medialnych, bohaterów Pawia, których małostkowość i głupotę Masło-
wska podkręca do granic absurdu, tworzą krajobraz całkowitego upadku kultury, sprowa-
dzonej do przemysłu rozrywkowego, co – zresztą – nie jest aż tak dalekie od zapatrywań dzisiej-
szych intelektualistów. Jednak w przeciwieństwie do fin-de-sièclowej powieści o artystach, 
odpowiadającą na zbliżoną diagnozę stylem wysokiego modernizmu, Paw Królowej przyjmuje 
formułę hip-hopowej piosenki. Słowa wylewają się tu potokiem, za którym nie nadąża ani flek-
sja, ani składnia. Gromadząc inwersje i piętrząc pleonazmy, język ten staje się mową potworną, 
dysharmonijną i pozbawioną umiaru.

Potwór o głowie świni i ciele psa dołącza do Feniksa jako figura twórczej mocy o rewolucyjnym 
potencjale. Widzimy jednak różnicę między słonecznym ptakiem a pokraczną świnią; 
zwierzęciem, które za sprawą Jezusa zostaje opętane przez demona. Monstrualna narracja 
Masłowskiej nie przynosi też zawartej w strukturze mitu obietnicy wspólnotowej tożsamości. 
Ona wyrywa nas z wszelkiej opowieści, mogącej złagodzić doświadczenie wykluczenia, 
stawiając w strumieniu gwałtownej mowy, niedającej się ani przywłaszczyć, ani oswoić.

To kolejna odsłona możliwości literatury feministycznej – dla mnie najważniejsza, najbardziej 
radykalna. Przede wszystkim dlatego, że zrywa dotychczasowy pakt umożliwiający czytelnicz-
kom utożsamienie się z bohaterką. Co więcej, pisarka, wprowadzając nas stopniowo w ten od-
rażający świat, na koniec lokuje w nim samą siebie, a więc najjawniej szydzi z potrzeby empatii 
odbiorcy i marzenia o tajemnym porozumieniu z autorką. W zamian za to proponuje fabułę 
całkowicie podporządkowaną żywiołowi groteski, która zwiększa jedynie nasze doznanie 
wyobcowania. Przedkładając nad budowanie wspólnoty konfrontację (osiągającą w potwor-
ności najdoskonalszą formę), Masłowska mogła śmiało odrzucić wypróbowane modele 
powieściowe: ujarzmić fabułę i unieważnić porządek biograficzny. A w figurze świnogłowego 
psa zawrzeć euforyczny przekaz: tam, gdzie panuje zakaz tworzenia, objawia się możliwość 
przepotworzenia.
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Praca nad niniejszym raportem, który stanowi owoc cyklu debat pt. „Polityczna Akademia 
Kobiet – Reaktywacja“, zrealizowanego w 2017 roku środkami Fundacji im. Izabeli Jarugi-
Nowackiej i dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg, była ogromną przygodą.           
Także dlatego, że wizyty w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach, Szczecinie czy Krakowie oraz 
zgromadzone w niniejszym tomie podsumowania „usytuowane” poza Warszawą otwierały 
oczy na wiele kwestii niewidocznych ze stolicy. 

Z pewnością zauważyli Państwo w toku lektury, iż postrzeganie Czarnych Protestów i ruchu 
kobiecego, jaki zmobilizowały, jest bardzo różne. Miasta mają swoją specyfikę aktywizmu: 
gdzieniegdzie udaje się wytworzyć niehierarchiczną konstelację współdziałania (Łódź, 
Poznań), w innych miejscach okazało się, że istnieje hierarchia problemów, w ramach której 
trzeba się poruszać (Kielce, a także obszar problemowy świeckości państwa i praw kobiet),       
zaś jeszcze gdzie indziej (Warszawa, Kraków) pytanie o partyjność lub pozapartyjność jest 
stałym meta-tematem wszystkich działań.

Te zagadnienia, obecne w debatach, niekiedy wręcz bolesne, znalazły przynajmniej częściowo 
odzwierciedlenie w tekstach. Jako redaktorka tomu mam nadzieję, że udało nam się choć          
w części ukazać tę różnorodność perspektyw i zaciekawić nasze Czytelniczki i Czytelników 
również nieoczywistością pewnych rozstrzygnięć, które – przy braku konfrontacji – mogą wy-
dawać się jedynie słuszne.

Raport „Polityczna Akademia Kobiet – Reaktywacja“ jest już piątą pozycją w biblioteczce 
Politycznej Akademii Kobiet. Każda kolejna edycja debat Akademii pozwala nam spotykać się  
z kilkuset działaczkami i działaczami czy sympatykami i sympatyczkami ruchu feministycznego 
oraz kobiecego. Co roku staramy się zagwarantować możliwość wzięcia udziału w przed-
sięwzięciu o charakterze edukacyjnym, rozszerzającym świadomość problemów, które wszy-
stkie podejmujemy.  Nie zapominamy też o fakcie, że osią życia obywatelskiego, nie tylko w de-
mokracji, zawsze była dyskusja z poszanowaniem różnorodności poglądów. 

Podsumowanie
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Z nadzieją więc zapraszam na debaty i konferencje w przyszłych latach!

                                                                                                                                                     Agata Czarnacka

                                                                                                                                               redaktorka Raportu
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Aneks

Ruchy kobiece po zrywie na jesieni 2016 roku zyskały ogromną rozpoznawalność w całej 
Polsce. Przyciągnęły sporo nowych działaczek i działaczy, wyraźnie odmieniając charak-
terystykę zaangażowania na rzecz kobiet w Polsce. Za wyjątkiem istniejącego od 2009 roku 
Kongresu Kobiet, który zbudował lokalne struktury oparte w dużej mierze na kobietach ze spo-
rym kapitałem społecznym, ale nie mających wcześniej nic wspólnego z feminizmem czy 
organizacjami trzeciego sektora, i który w związku z tym skupiał się na akcjach doraźnych i dzia-
łalności typu „eventowego“, mobilizacja na rzecz kobiet przed 2016 rokiem miała charakter 
trwały, a często nawet sprofesjonalizowany.

Jednym z głównych wymiarów aktywizmu feministycznego sprzed 2016 roku było zdoby-
wanie wiedzy. Miało to dwojakie konsekwencje. Po pierwsze, ośrodki akademickie prowa-
dzące tzw. gender studies lub kierunki powiązane, a także organizacje pozarządowe działające 
na niwie edukacyjnej i wydawniczej automatycznie stawały się również ośrodkami życia 
feministycznego. Wydawczynie i wykładowczynie w naturalny sposób wyrastały zarazem na li-
derki, a merytokratyczny charakter tego mianowania sprawiał, że ich przywództwo pozos-
tawało niekwestionowane nawet w kontekście konfliktów personalnych utrudniających mobi-
lizację.

Drugą konsekwencją fuzji feminizmu ze światem akademickim było wytworzenie pewnego 
kwantum wspólnej wiedzy o świecie. Ruch feministyczny dysponował ilomaś pewnikami i do-
brze znaną siatką pojęć, co pozwalało na względnie bezproblemową komunikację na wysokim 
poziomie skomplikowania. Wydawane książki odnoszące się do tematyki kobiecej były czytane 
i szeroko omawiane. Konferencje, szkolenia, akademie letnie pozwalały na w miarę regularne 
spotkania aktywistek z całego kraju i dalsze uspójnianie zasobów wiedzy oraz światopoglądu 
feministycznego. Funkcjonowanie w odniesieniu do instytucji rządowych i samorządowych, 
zajmujących się równością płci, dawało też polskim działaczkom poczucie sprawczości i pra-
ktycznego zastosowania wspólnie zdobywanej oraz wytwarzanej wiedzy. Wykreowało 
również pewne specyficzne rozumienie polityki: koncentrację na strukturach rządowych i osi 

Próba samorozpoznania ruchów kobiecych 
po zrywie 2016 roku. 

Raport z badania ankietowego

Agata Czarnacka, Katarzyna Kądziela
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rząd/samorząd-NGO'sy, niechęć do współpracy z partiami, zwłaszcza opozycyjnymi,           
gdyż tzw. „upartyjnienie” mogłoby posłużyć za pretekst do blokowania proponowanych    
przez feministki rozwiązań, np. w toku dialogu społecznego. Aktywstki lewicowe czy katolickie 
z góry zdawały sobie sprawę, że poglądy sytuują je poza głównym nurtem ruchu, ale wciąż 
mogły się porozumiewać wspólnym językiem, a „centrum” nierzadko inkorporowało ich bada-
nia czy idee.

Zmiana władzy w 2015 r. postawiła pod znakiem zapytania ten typ koegzystencji aktywizmu, 
akademii i instytucji. Szeroka mobilizacja z 2016 r., związana z wyłonieniem się wielu nowych 
liderek niezwiązanych ze światem akademickim, w oczywisty sposób rozsadziła dotych-
czasową konstrukcję ruchu. Wyraźnie zauważalny stał się podział na „stare” i „nowe” działaczki. 
Dotychczasowe kanały dystrybucji wiedzy okazały się niewydolne w nowej skali 
funkcjonowania ruchu; w ich miejsce weszły chaotyczne i pozbawione mechanizmów selekcji 
informacji grupy internetowe. „Wspólna wiedza”, spajająca ruch feministyczny, z perspektywy 
wchodzących w tematykę kobiet i mężczyzn, często posiadających spore doświadczenie w za-
wodach niezwiązanych z życiem uniwersyteckim, jawiła się jako żargon oraz narządzie wyklu-
czenia czy wywyższania się. 

Chaotycznie konstruowane komunikaty, manifesty w formie memów i poczucie walki o wspól-
ną sprawę, która nie wymaga dyskusji, a dzielenie włosa na czworo mogłoby jej wręcz zaszko-
dzić, nie przyczyniały się do wytworzenia jasnych i konkretnych postulatów. Nawet przyjmując 
definicję ruchu społecznego jako szerokiej mobilizacji przeciwko danym zjawiskom, 
postulatom lub tendencjom, nie stanowił on jednorodnej fali. Stosunek do praw reproduk-
cyjnych był konsekwentnie niedopowiedziany. Czy w Czarnym Proteście i Strajku Kobiet miało 
chodzić o liberalizację dostępu do aborcji, czy tylko sprzeciw wobec zaostrzania istniejących 
przepisów? Czy był to ruch na rzecz zmiany społecznej, czy pokaz sympatii do opozycji, kontes-
tacji rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz chęci powrotu do status quo ante? I wreszcie,             
na ile aktywizacja nowych działaczek związana była z bankructwem poprzedniego modelu 
działania ruchu, utożsamianego niekiedy z „feministycznym wsparciem dla (neo)liberalnej 
hegemonii”?

Doszłyśmy do sytuacji, w której brak samowiedzy ruchu kobiecego i feministycznego stał się 
poważnym problemem. Niejasna dynamika rozwoju generowała konflikty o charakterze per-
sonalnym i mogła w konsekwencji uderzyć w potencjał tego imponującego społecznego 
fenomenu. Nie wiadomo było nawet, jakim językiem prowadzić komunikację. Językiem kom-
petencji? Emocji? Politycznym? Apartyjnym?

Metodologia badania

Skonstruowane przez nas badanie miało wykazać, z jakiego typu zaangażowaniem mamy      
do czynienia nie tylko w Warszawie, ale i różnych częściach kraju. Model ankiety przypominał 
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badania konsumenckie – miała ona nie tyle sprawdzać postawy reprezentatywnej grupy,         
co wychwycić pewne wspólne cechy już przekonanych. To pozwoliło zorientować się,            
kim jesteśmy i w jak można wykorzystać istniejącą dynamikę zaangażowania. 

Poza częścią metrykalną – która przyniosła istotne dane na temat wieku, płci, sposobów 
utrzymania – w ankiecie umieściliśmy część „polityczną” (orientacja polityczna na podstawie 
ostatnio oddawanych głosów, przynależność partyjna lub jej brak, doświadczenie w organi-
zacjach, samookreślenie się względem protestów: uczestniczka/organizatorka/brak 
zaangażowania oraz zaangażowanie wirtualne lub „uliczne”), pytania dotyczące lokalizowania 
sprawczości politycznej oraz kwestie otwarte, sprawdzające umiejscowienie wydarzeń z 2016 
roku w szerszym kontekście historycznym i problemowym.

Taka konstrukcja ankiety miała pozwolić na – przynajmniej wstępne – wyodrębnienie cech 
charakterystycznych „mentalności Czarnego Protestu” i rozpoznanie warunków koniecznych 
do skutecznego wspólnego działania.

Warunki prowadzenia badania

Ankiety rozdawałyśmy wśród uczestniczek i uczestników debat z cyklu Polityczna Akademia 
Kobiet – Reaktywacja, prowadzonych w 2017 roku w różnych miastach Polski. Badaniem 
objęłyśmy słuchaczy debat w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Kielcach. Ankiety wypełniło około 
90 proc. uczestniczek i uczestników, czyli 81 osób.

W debatach dyskutowałyśmy na ramowy temat dotykający możliwej przyszłości i politycznych 
konsekwencji mobilizacji z 2016 roku, w składzie zawierającym zawsze co najmniej jedną 
akademiczkę lub dziennikarkę o orientacji feministycznej, co najmniej jedną wybijającą się 
działaczkę lokalną oraz co najmniej jedną osobę z zewnątrz, z Warszawy. Zaproszone panelistki 
były proszone o upowszechnianie informacji na lokalnych grupach aktywistek i wśród znajo-
mych – zgodnie z dynamiką mediów społecznościowych pozwalało nam o dotrzeć do osób 
identyfikujących się z mobilizacją kobiet. 

W przypadku debaty poznańskiej udało się umieścić zaproszenie w programie festiwalu 
Bliscy/Nieznajomi, zaraz po feministycznym spektaklu „Chór czarownic”. Ciekawym przypad-
kiem okazał się Wrocław – udział lokalnej działaczki Marty Lempart, przywódczyni Ogólno-
polskiego Strajku Kobiet, i rozpowszechnianie przez nią informacji o debacie wyraźnie wpły-
nęło na profil zachęconych nim aktywistek: podczas spotkania wyszło na jaw, że były to osoby 
najbardziej oddalone od wcześniejszego modelu uczestnictwa w ruchu feministycznym, 
wyraźnie kontestujące dominację nauk humanistycznych i społecznych w obrębie ruchu            
i doceniające przede wszystkim „oddolną” mobilizację w mniejszych ośrodkach.
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Przyjęte kategorie wiekowe odzwierciedlają przede wszystkim stosunek do praw reprodu-
kcyjnych (przed założeniem rodziny, życie rodzinne, po wieku reprodukcyjnym). Wśród osób    
w wieku 30-50 lat (szczególnie istotna kategoria wiekowa w mobilizacji ruchu, gdyż osoby takie 
praktycznie nie angażowały się wcześniej w działalność feministyczną) uderzająca jest goto-
wość do działania pomimo zaangażowania zawodowego i, jak możemy domniemywać, spo-
rego prawdopodobieństwa zaangażowania w życie rodzinne – aż 28 osób na 32. pracuje, dwie 
są lub były bezrobotne, a jedna zaznaczyła w ankiecie kategorię „inne”, bez specyfikacji. 
Aktywnych zawodowo jest też aż 12 osób na 17 z najmłodszego pokolenia zaangażowanych      
i 14 na 32 spośród osób, które przekroczyły nominalny wiek reprodukcyjny (wobec 3. bezro-
botnych i 15. emerytów bądź rencistów – nikt nie zadeklarował łączenia emerytury z aktywnoś-
cią profesjonalną). Obala to mit, zgodnie z którym aktywizm wymaga dużej ilości wolnego 
czasu i nie daje się łączyć z pracą zawodową. Ewidentnie nowe formy zaangażowania               
już na to pozwalają, choć z pewnością trzeba będzie wymusić przemodelowanie form aktyw-
ności.

Interesujący są również profile zaangażowania partyjnego: zadeklarowały je wyłącznie osoby 
do wieku do 30-40. lat i po pięćdziesiątce, a nikt pomiędzy 40. a 50. rokiem życia. Można speku-
lować, że formuła partyjna w okresie po transformacji 1989 r. wyczerpała się, stąd rozcza-
rowanie dzisiejszych 40-latków. Z kolei część osób starszych podtrzymuje członkostwo w for-
macjach swojej młodości (biorąc pod uwagę profil debat, należy zakładać, że chodzi o partie 
lewicowe), młodzi zaś ostrożnie zaczynają się angażować, korzystając z nowszej oferty polity-
cznej.

Dane metrykalne

wiek           płeć K/M./  inne        zatrudnienie              partyjność                    ogółem

< 20 lat                                                                                                                                                 0

020-30 lat                  14/2/1                           pracuje – 8                        5                                       17 
s t u d i u j e  –  4
praca i studia – 4
    bezrobocie – 1

30-40 lat                    17/4/0                         pracuje – 18
bezrobocie – 1

inne - 1
              ?-1

        bezrobocie – 3
emerytura/renta 15

              

3+1 osoba, 
          która wystąpiła z partii                21

3+2 osoby, 
                 które wystąpiły                   32

40-50 lat                    9/2/0                           pracuje – 10                                   0                          11

> 50 lat                       19/7/6                         pracuje – 14

?-1
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Poglądy polityczne uczestników debat

W ankiecie umieszczone zostało pytanie o sposób głosowania w poprzednich wyborach.      
Bez zaskoczenia najczęściej padającą odpowiedzią był głos na Zjednoczoną Lewicę (łącznie 24 
odpowiedzi), z czego jednak tylko 16 osób wskazało głosowanie na ZL, a cztery osoby na Zielo-
nych i trzy osoby na SLD. Drugą co do popularności odpowiedzią była Platforma Obywatelska: 
23 osoby. Na Razem oddało głos 17 osób; 9 wskazało kandydatów Nowoczesnej. Po jednej oso-
bie zagłosowało na PSL i PiS, jedna oddała głos pusty, dwie nie głosowały w ogóle, a trzy nie u-
dzieliły odpowiedzi na to pytanie. 

Poglądy na ośrodki sprawczości politycznej

W ankiecie zadano pytania, jak lokalizowana jest sprawczość polityczna (a konkretnie:              
kto według badanych powinien rozwiązywać problemy społeczne). Do wyboru były odpo-
wiedzi: rząd, sejm, władze lokalne, organizacje pozarządowe, ludzie sami powinni rozwiązywać 
swoje problemy. Bez niespodzianek najczęściej powtarzającą się odpowiedzią (ponad połowa 
respondentów) było wskazanie wszystkich instytucji. Jednak poza tym ujawniły się ciekawe 
profile w korelacji z poglądami politycznymi. Wyborcy PO często w odpowiedziach pomijali 
sejm, nieco rzadziej skupiali się wyłącznie na władzach centralnych (bez lokalnych czy 
NGO'sów), dość często również pomijali odpowiedź wskazującą, że ludzie sami powinni roz-
wiązywać swoje problemy.Popierający ZL (poza tymi, którzy explicite wskazywali Zielonych 
lub SLD) często skupiali się tylko na władzach centralnych albo na samym rządzie (w odróż-
nieniu od wyborców PO, którzy częściej umiejscawiali sprawczość na poziomie rządu i samo-
rządów). Głosujący na Razem dość konsekwentnie wyłączali ze zbiorczej odpowiedzi spraw-
czość samych obywateli, zaś wyborcy .Nowoczesnej mniej chętnie przyznawali sprawczość 
organizacjom pozarządowym. Ciekawe odpowiedzi otrzymaliśmy też od wyborców konkret-
nych partii wchodzących w skład Zjednoczonej Lewicy: dwie osoby na siedem odmówiły od-
powiedzi, trzy wskazały wszystkie ośrodki, jedna wyłączyła z zestawienia rząd, a jedna spraw-
czość umieściła po prostu w kobietach, korzystając z możliwości rozwinięcia opcji „inne”. 
Osoba, która wskazała głosowanie na PSL, odmówiła odpowiedzi na to pytanie, za to osoba, 
wybierająca PiS, zaznaczyła tylko opcję „ludzie sami powinni rozwiązywać swoje problemy”.

Biorąc pod uwagę, że badanie przeprowadzone zostało nie na próbie reprezentatywnej,             
a wśród osób zaangażowanych w działalność społeczną przynajmniej na tyle, by uczestniczyć 
w wyraźnie politycznych dyskusjach, wyniki te dają dość ciekawy wgląd w obywatelski stan 
ducha. Nie zaskakuje zarysowanie się osi przeciwstawiającej konserwatywną wizję człowieka 
samego wobec świata zasadniczemu przekazaniu sprawstwa instytucjom zewnętrznym, 
charakterystycznemu dla państwa opiekuńczego (Razem). Wyborcy centrolewicy raczej 
pokładają nadzieje w sejmie, a centroprawicy – w rządzie i samorządach, co można wiązać         
z historią ostatnich lat, kiedy to lewica pozostawała w opozycji i dysponowała wyłącznie 
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naciskami parlamentarnymi, a członkowie koalicji PO-PSL sprawowali władzę wykonawczą    
nie tylko na szczeblu centralnym, ale i w niemal wszystkich samorządach. Może to być jednak 
odzwierciedlenie bardziej fundamentalnej tendencji, zgodnie z którą lewica podkreśla central-
ną rolę debaty (w tym parlamentarnej), a prawica optuje za oddelegowaniem odpo-
wiedzialności na elity. Intryguje niechęć deklaratywnie liberalnych wyborców. Nowoczesnej 
do tradycyjnie liberalnych – w źródłowym znaczeniu tego słowa jako nurtu skupionego między 
innymi na wolności zrzeszania się – organizacji pozarządowych. Warto byłoby porównać te wy-
niki z szerszymi badaniami na niwie międzynarodowej – gdyby się potwierdziły, oznaczałoby 
to istotną transformację samego rozumienia liberalizmu.

Postrzeganie partii politycznych

Respondentom zadane zostało również pytanie, jak postrzegają rolę partii politycznych            
w poprawie sytuacji kobiet. Cztery odpowiedzi do (wielokrotnego) wyboru brzmiały: „mogą 
zmienić sytuację kobiet na lepsze”; „nie mogą”; „nie chcą”; „nie potrafią”. Nie padła ani jedna 
odpowiedź „nie mogą”, co da się powiązać np. z funkcjonowaniem w obiegu publicznym komi-
tetów ustawodawczych, w oczywisty sposób zwracających się do wywodzących się z ugru-
powań politycznych członków parlamentu… Niemniej jednak, powszechna wiara w to, że par-
tie nie są bezsilne, zaskakiwała.

Aż 53. z 81. respondentek i respondentów zaznaczyło pierwszą opcję, przy czym w 12. 
ankietach połączono to z przekonaniem, że „nie chcą”, a w siedmiu – że „mogą”, ale „nie potrafią”. 
16. ankietowanych odpowiedziało, że „nie chcą”, a według pięciu – „nie potrafią”. Zaskoczył 
jeden wynik: o ile wyborcy Razem aż w sześciu przypadkach wyrazili przekonanie, że partie 
mogłyby zmienić sytuację kobiet na lepszą, ale nie chcą, o tyle wyborcy Zjednoczonej Lewicy 
(w tym zdeklarowani wyborcy Zielonych i SLD) ani razu nie wskazali takiej kombinacji. Rzuca    
to ciekawe światło na pokutujący w mediach mit o patriarchalnym charakterze partii lewico-
wych – wygląda na to, że przynajmniej dla tych wyborców centrolewicy, którzy angażują się      
w prokobiecy aktywizm, sprzeczność pomiędzy tą działalnością a życiem partyjnym nie istnie-
je.

Rola organizacji kobiecych

Niemal jednogłośnie przyznano, że organizacje pozarządowe mają znaczenie dla kobiet – 
pozytywnie odpowiedziało na to pytanie 77 osób (tylko jedna uznała, że nie są ważne,                 
a 3 nie podały swego zdania). Poprosiliśmy respondentki i respondentów o krótkie rozwinięcie 
prze-konania o roli NGO'sów. Zrobiło to aż 59 osób na 81. Wśród wskazywanych powodów 
znalazły się przede wszystkim: sprawczość („tylko one jeszcze walczą o nasze prawa”, „dają 
poczucie działania”), oddolność (bliskość życia i zwykłych ludzi), niezależność (w tym niesko-
rumpowanie władzą), wiedza (eksperckość, znajomość rzeczy) i edukacja (uświadamianie), 
konkretność, a także wyręczanie rządu lub działanie tam, gdzie rząd i partie nie chcą bądź nie 
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mogą się angażować.

Umieszczanie ruchu kobiecego w kontekście historycznym i politycznym

Odpowiedzi na pytanie o przykład spektakularnego sukcesu w obszarze praw kobiet,               
jak można się było spodziewać, najczęściej skupiały się na tym, co najbliższe: Czarnym Proteś-
cie vel Strajku Kobiet vel mobilizacji z 3 października 2016 roku vel zatrzymaniu projektu Ordo 
Iuris vel Czarnym Poniedziałku – aż 34 odpowiedzi wymieniały wyłącznie te październikowe 
wydarzenia, najczęściej skądinąd opisywane właśnie jako Czarny Protest. 31 osób nie zdecy-
dowało się wskazać żadnego spektakularnego sukcesu (5 odnotowało, że trudno nazwać 
sukcesem zatrzymanie próby zaostrzenia przepisów aborcyjnych). Inne wskazania to akcja ko-
mitetu „Ratujmy Kobiety”, podpisanie i ratyfikacja konwencji stambulskiej, kwoty płci na listach 
wyborczych, nowelizacja Kodeksu pracy z 1996 r. oraz uzyskanie przez kobiety praw wybor-
czych w 1918 r. Jedna osoba wskazała jako sukces w obszarze praw kobiet sprawę Joanny D’Arc. 
Można więc zakładać, że na 81 osób wypełniających ankietę mniej niż 15 aktywnie inte-
resowało się sprawami kobiet przed 2016 rokiem (3 z tych 15 osób wymieniły bowiem jako 
główny spektakularny sukces w tym obszarze tylko nadanie kobietom praw wyborczych po I 
wojnie światowej).

Odpowiedzi na pytanie o najważniejszy problem, którego rozwiązanie polepszyłoby sytuację 
kobiet w Polsce, zdecydowało się udzielić aż 59 osób. Często były to odpowiedzi rozbudowane, 
wielopunktowe, wychodzące poza przewidziane miejsce w rubryce. Co ciekawe, mimo popu-
larności Czarnych Protestów wśród respondentów jedynie 16 osób wskazało na pierwszym 
miejscu brak poszanowania praw reprodukcyjnych kobiet, w tym legalnej aborcji. Popularne 
były odpowiedzi skupione na prawach ekonomicznych (pracowniczych, alimentacji, równo-
uprawnieniu w życiu zawodowym itp.) – aż 17 głosów; edukacji i podnoszeniu świadomości – 8; 
walce z przemocą, w tym seksualną (a także uzależnieniami i pornografią) – 7; świeckości 
państwa – 7; równouprawnieniu i uznaniu problemów kobiet na niwie politycznej – 4. Warto 
podkreślić, że jedynie trzy osoby za podstawowy problem dotyczący kobiet uznały sprawo-
wanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

Wnioski

Charakterystyka najnowszej mobilizacji wokół praw kobiet w Polsce wielokrotnie zaskakuje.   
Po pierwsze, profil generacyjny. Do walki włączyło się sporo osób w średnim wieku i aktywnych 
zawodowo – wbrew krążącemu przekonaniu, że „na aktywizm trzeba mieć czas” i jest on nie-
malże nie do pogodzenia z pracą. Smuci niewysoki odsetek osób najmłodszych, poniżej 
trzydziestki i młodszych, jednak w odniesieniu do niniejszych badań wytłumaczeniem tego 
może być oferta debat, która co do formy i podnoszonych zagadnień jest dla osób w wieku 20-
30 lat nieatrakcyjna.
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Podobnym mitem, który we właściwej sobie skali obala nasze badanie, jest rozczarowanie 
partiami politycznymi. Przeważająca większość respondentek i respondentów wierzy                
w ich sprawczość, a wciąż ponad 50 proc. indagowanych wyraziło przekonanie o ich dobrej 
woli.

Organizacje kobiece, zarówno sformalizowane, jak i ruchy nieformalne cieszą się ogromnym 
zaufaniem i entuzjazmem, ale wciąż jednak skuteczność polityczna identyfikowana jest głów-
nie na poziomie organów centralnych i samorządów. Organizacje kobiece pełnią – w przeko-
naniu respondentów – rolę uszczelniaczy systemu: są tam, gdzie nikogo innego nie ma, rozu-
mieją konkretne problemy i nie dają się skorumpować.

Jeśli chodzi o orientację polityczną, wsród aktywistek i aktywistów lekko przeważają osoby 
głosujące na lewicę (Zjednoczona Lewica i Razem), jednak mocno trzyma się również opcja 
centrowa i centroprawicowa (.Nowoczesna oraz PO). Kwestie ekonomiczne, szacunek do ko-
biet w pracy, zwalczanie dyskryminacji, problemy z alimentami – to najczęściej poruszane 
problemy, które wskazywano jako palące. Choć niemal tyle samo uczestniczek i uczestników 
badania na pierwszym miejscu wymieniło brak praw reprodukcyjnych, to jednak przy wzięciu 
poprawki na wzmocnienie tej tematyki przez Czarne Protesty i zdecydowane zepchnięcie 
kwestii ekonomicznych na dalszy plan w głównym przekazie nowych ruchów kobiecych 
można zauważyć pewną niespójność oficjalnej komunikacji z głównymi obszarami zaintere-
sowania sympatyków i sympatyczek ruchów kobiecych.

Pułapką byłoby również sądzić, że obecna mobilizacja wokół praw kobiet koncentruje się        
na obalaniu rządu – owszem, niemal nie ma wśród respondentów sympatyków prawicowej po-
lityki PiS, ale niemal nikt nie wskazuje usuwania obecnej władzy jako politycznego priorytetu.
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