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 Feminizm powstał pod koniec XVIII 
wieku i rozwinął się w pierwszej fali 
jako wewnętrzna krytyka liberalizmu 
epoki oświecenia. Podporządkowanie 
kobiet przez wieki rozumiane było i 
tłumaczone jako naturalna konsekwen-
cja słabości kobiet w porównaniu do
silniejszych mężczyzn. Przeniesiono tu 
dysproporcje w sile fizycznej, z grun-
tu biologicznego, na dysproporcje za-
znaczające się na gruncie społecznym.
Joanna Bator nazywa to zjawisko ge-
netyczną teorią społecznej asymetrii 
płci5. Panujące dotychczas przekona-
nie, że biologiczne warunki determi-
nują wszystkie pozostałe sfery aktyw-
ności, doprowadziło do tego, że ko-
bieta była wykluczona z działalności 
w każdym obszarze życia publiczne-
go – od polityki, przez sztukę, po filo-
zofię. Jednak wśród oświeceniowych
feministek narastało przekonanie, że 
postęp, tak wychwalany przez myśli-
cieli epoki rozumu, winien doprowa-
dzić w końcu do zaniku skutków bio-
logicznej odmienności płci. Pojawi się 
wtedy, sądziły, równość społeczna, 
ekonomiczna i polityczna. 
  Wyzwolenie kobiet było zatem po-
niekąd wpisane w projekt oświecenio-
wego humanizmu. Ale – żeby mógł 
być on z powodzeniem zrealizowany
– potrzebne było również zaangażo-
wanie samych kobiet. Tak narodziła 
się idea emancypacji. Termin „eman-
cypacja” wywodzi się z prawodawst-
wa starożytnego Rzymu, gdzie ozna-
czał „akt ogłoszenia pełnoletniości wy-
przedzony przez jakąś postać samo-
upoważnienia”6. Pierwotnie ojciec ro-
dziny uwalniał syna spod swojej wła-
dzy. Później termin został przejęty 
przez Jeremy’ego Benthama i ozna-
czał samoupoważnienie, które nie by-
ło jednostronne i opierało się na kate-
goriach oświecenia: rozumie, naturze 
ludzkiej oraz wolnej woli. Kategoria 
emancypacji w XVIII wieku zawiera-
ła dążenie do wyeliminowania pano-
wania człowieka nad człowiekiem. 
  Jak zauważa Joanna Bator, postulat 
emancypacji kobiet ze stanu dziecięct-
wa przez samoupoważnienie u oświe-
ceniowych feministek, przypomina 
kantowski postulat wyjścia ze stanu 
niepełnoletności. Kobiety popadły w 
stan dziecięctwa z winy płci przeciw-
nej – mężczyzn. To oni właśnie przy-
właszczyli sobie wyłączność do praw 
i przywilejów właściwych wszystkim 
ludziom z natury7. 
  W początkach feminizmu emancy-
pacja ugruntowana była na tym, co 
wspólne obu płciom, czyli takim na 
samym rozumie oraz na wolnej woli. 
Wskazuje to wyraźnie na liberalny ro-
dowód feminizmu. Kobiety, jako gru-
pa dyskryminowana, zyskały samo-
świadomość swej pozycji w społe-
czeństwie. Ich zadaniem ma być wy-
edukowanie innych kobiet, które jesz-
cze nie dostrzegły swej poddańczej 
roli. Gdy podobną samoświadomość 
zyska coraz więcej kobiet, można bę-
dzie dążyć do zmiany prawodawstwa. 
Tylko wtedy nie będzie problemu nie-
równego traktowania kobiet.  
  Liberalna koncepcja postępu zakła-
dała, że dyskryminowane grupy ludzi 
uzyskają w końcu dostęp do przywi-
lejów należnych im z natury. Powin-
no to zatem dotyczyć również kobiet. 
Jednak, jak się okazało, postępowi fi-
lozofowie oświeceniowi nie zechcieli 
tego dostrzec. John Lock stwierdza, że 
„(...) kobiety nie są w stanie wiedzieć, 
przeto muszą wierzyć”8. I tu właśnie 
pojawiło się główne zadanie dla femi-
nistek. Musiały walczyć o włączenie 

kobiet do liberalnej definicji człowie-
ka, i o uznanie żeńskiej połowy ludz-
kości za istoty równie racjonalne, wol-
ne i autonomiczne, jak mężczyźni.
 Największym orędownikiem równo-
uprawnienia w XIX wieku był John S. 
Mill. Zgodnie z jego utylitarystyczną 
zasadą największego szczęścia wszyst-
kich ludzi, musiało dojść do uznania
równości między kobietami i męż-
czyznami. Zauważył, że ówczesna sy-
tuacja kobiet nie pozwalała im na ży-
cie według liberalnych postulatów wol-
ności. W jego ujęciu postęp społeczeń-
stwa nowożytnego mógł dokonać się 
tylko wtedy, gdy kobiety wyjdą ze sta-
nu dziecięctwa i osiągną to, do czego 
drogę wyznaczyła im płeć przeciwna9. 
Stwierdzono, że to mężczyźni ustano-
wili pewien model społeczeństwa, któ-
ry jest bardzo dobry – jednak dla jego
ewolucji potrzebny jest udział części 
żeńskiej. Kobiety mają dorównywać 
męskim standardom i iść po drodze 
przez nich wskazanej. Żeby mogły się 
stać w pełni uprawnionymi członka-
mi społeczeństwa, muszą „dojrzeć” do 
męskich spraw. 
  Obecnie feminizm podchodzi bardzo
krytycznie do oświeceniowego pro-
jektu. Krytykuje przede wszystkim to, 
że równouprawnienie kobiet miało 
być integralną częścią całej idei postę-
pu społeczeństwa. Okazało się jednak, 
że takie spojrzenie „z nikąd”, propa-
gowane w oświeceniu, było zawsze 
„czyimś” spojrzeniem, spojrzeniem 
dokonywanym z jakiegoś miejsca. Nie 
było oparte na neutralnych kategoriach 
rozumu, prawdy, natury, lecz – jak 
zaczęto dostrzegać – pozostawało za-
wsze uwarunkowane przez płeć, rasę, 
klasę społeczną. Emancypacja pierw-
szej fali feminizmu miała się odbyć 
według wytyczonych przez mężczyzn 
schematów, w wytyczonych przez 
nich granicach. Trzeba dodać, że byli 
to biali mężczyźni, z wyższych klas 
społecznych. 
  Wart zauważenia i docenienia jest 
fakt, że w kwestię równouprawnie-
nia i dążenia do zniwelowania różnic 
w położeniu kobiet zaangażowali się 
także mężczyźni. Gdyby nie działal-
ność intelektualistów – takich jak au-
tor rozprawy O poddaństwie kobiet – 
niewielu usłyszałoby głos pierwszych 
ruchów kobiecych walczących z nie-
równością między płciami. Za ko-
niec pierwszej fali uznaje się moment, 
gdy ruch kobiecy wywalczył przede 
wszystkim prawa polityczne i zmiany 
w prawodawstwie. Wtedy działalność 
sufrażystek i emancypantek osłabła. 
Wydawało się, że na początku XX 
wieku zapanowała powszechna rów-
ność między płciami.

2. Druga fala feminizmu.

  Stan uśpienia w ruchu feministycz-
nym zapanował i trwał do początku 
lat 60. XX wieku. Wtedy właśnie za-
znaczyły się zjawiska, pozwalające 
mówić o pojawieniu się drugiej fali 
feminizmu. W roku 1963 Betty Fried-
man wydała książkę Mistyka kobie-
cości, w której twierdziła, że polityka 
jest przyczyną spadku rozwoju indy-
widualnego i utraty satysfakcji życio-
wej wśród kobiet. W latach 50., na 
skutek lansowania modelu kobiety-
-gospodyni domowej, spadła drastycz-
nie liczba dziewcząt kończących szko-
ły średnie10. Zaczyna rysować się po-
dział w feminizmie na nurty podszyte 
ideologiami politycznymi. Jak pisze 
Kazimierz Ślęczka, w drugiej fali do-
minującymi nurtami były feminizmy: 

liberalny, radykalny oraz socjalistycz-
ny11. Miały zupełnie inne podłoże fi-
lozoficzne i posługiwały się różnymi 
narzędziami opisu rzeczywistości. Nie 
można już mówić o jednym feminiz-
mie; można mówić tylko o wspólnych 
celach teorii lub nurtów feministycz-
nych. Wcześniej zwolenniczki femi-
nizmu dążyły do tego, aby odpowied-
nio uzupełniona filozofia przemówiła 
w imieniu całej ludzkości.
   Należy jednak cofnąć się do roku 
1949, gdy ukazała się książka Simone 
de Beauvoir Druga płeć12. Jako pierw-
sze i ważne opracowanie filozoficzne 
wprowadzało zagadnienie gender13. 
Filozofka podjęła w nim temat opre-
sji kobiet i ich uprzedmiotowionego 
statusu. Na początku rozważań skupia 
się nad problemem wykluczenia z gru-
py, odmienności oraz Innego. Kobieta 
jawi się jako zniewolona przez społe-
czeństwo, podporządkowana męż-
czyznom. Została już pozbawiona 
własnej autonomii i stała się osobą in-
ną i nieistotną14. Pojawia się w docie-
kaniach również zastrzeżenie, że ta re-
presjonowana pozycja kobiet nie ma 
wcale usprawiedliwienia w historii ani 
w kontynuacji gatunku ludzkiego. „To 
nie fizjologia ustala wartości: to ra-
czej dane biologiczne nabierają takiej 
wartości, jaką nadaje im egzystujący 
człowiek”15. Beauvoir kwestionuje 
biologiczny determinizm i postrzega 
ludzkość w ciągłym rozwoju – proce-
sie stawania się. 
  Formułowana jest również definicja 
kobiecości, która zostaje uznana za
sztuczny ideał, który narzucili męż-
czyźni chcący trzymać kobiety w uleg-
łości. Warto zaznaczyć tu, że prawdzi-
wa kobieta miała odznaczać się tożsa-
mością płciową polegającą na przyję-
ciu obowiązującego modelu i wciela-
niu go w życiu. Winne są temu role 
społeczne, które hołdują mitowi ko-
biecości, i przekazują go dalszym po-
koleniom podczas procesu socjaliza-
cji. Wtedy właśnie pojawia się rozróż-
nienie na płeć biologiczną (sex) i płeć 
kulturową (gender). Pozwala to filo-
zofce stwierdzić, że nikt nie rodzi się 
kobietą, ale staje się nią na skutek ucze-
nia się odpowiednich ról płciowych i 
związanych z nimi cech. Kobieta staje 
się produktem wytworzonym przez 
cywilizację16. 

„«Prawdziwa kobieta» jest sztucznym 
produktem, który fabrykuje cywiliza-
cja, jak się kiedyś fabrykowało kastra-
tów. Jej domniemane «instynkty» ko-
kieterii i potulności zostały jej narzu-
cone”17.

  Simone de Beauvoir stwierdza, że 
wszystkie ruchy emancypacyjne po-
wstają właśnie w reakcji na przymus
wpasowania się w kulturowe normy, 
przybrania odpowiedniej płci kulturo-
wej. Chcą one wyzwolić kobiety od 
konieczności odgrywania określonych 
ról społecznych. 
   Druga płeć stała się ważną pozy-
cją w refleksji nad tożsamością; była 
„biblią” dla wielu pokoleń feministek 
i feministów. Często jest jednak kryty-
kowana ją za to, że Beauvoir uprawia 
w niej „męski” styl filozofowania. Czy-
ni to również Judith Butler, o czym
będzie mowa w rozdziale drugim. 
Ważnym zarzutem, często podejmo-
wanym przez kolejną falę feminizmu,
jest kwestia tego, że „nie wierząc w 
esencję kobiecości wymyśloną przez 
mężczyzn, de Beauvoir widocznie 
pokłada nadzieję w esencji kobiecości 
stworzonej przez kobiety, mającej je 

zjednoczyć we wspólnej walce eman-
cypacyjnej”18. Jest to również w pew-
nym stopniu symboliczny początek 
podziału w feminizmie na zwolenni-
ków różnicy seksualnej i jej przeciw-
ników; na tych, którzy będą opowia-
dać się za istnieniem pewnej istoty, 
esencji, czy tożsamości kobiecości/
męskości, oraz tych, którzy będą zwal-
czać takie stanowisko. Zalicza się do 
nich właśnie Judith Butler.

  Oprócz książki francuskiej filozofki, 
również dorobek amerykańskiej psy-
chologii i dominujący humanizm libe-
ralny lat 60. ubiegłego stulecia stały się 
impulsem drugiej fali feminizmu19. 
Wtedy właśnie teoretycy przestali od-
nosić pojęcie gender tylko do sfery ról 
społecznych. Uznali, że uzupełnia ono
płeć biologiczną, nie zastępując jej, 
tworzy coś przypominającego nadbu-
dowę społeczno-kulturową nad bazą 
będącą sferą materii, ciała, biologii. 
Cechy anatomiczne stały się podsta-
wą konstruowania tożsamości pod-

miotu, która, jak twierdzono, uzależ-
niona była od aktualnych warunków 
społecznych, kulturowych, itd. 
  W drugiej fali feminizmu centrum 
zainteresowania stanowiła różnica po-
między kobietami a mężczyznami. 
Skupiając się przede wszystkim na 
problemie płci kulturowej, zupełnie 
pominięto kwestie rasy, pochodzenia 
etnicznego, klasowego. Przyjęto tylko 
ogólne stwierdzenie – bardzo charak-
terystyczne dla tego okresu, mimo ry-
sujących się już wyraźnie podziałów 
w stanowiskach – że opresję kobiet 
powoduje patriarchalna kultura i spo-
łeczeństwo zdominowane przez męż-
czyzn. Manifestem feminizmu drugiej
fali została uznana Teoria polityki 
płciowej Kate Millet opublikowana
w 1970 roku. Autorka była zwolen-
niczką totalnego odcięcia płci biolo-
gicznej od kulturowej. Według niej 
wszelkie różnice między kobietami i 
mężczyznami to wynik polityki płcio-
wej społeczeństwa20. Z kolei repre-
zentantka nurtu radykalnego feminiz-
mu, Shulamith Firestone uznała, że o
wiele gorszy, niż nierówność klas spo-
łecznych, jest podział na klasy płcio-
we, który przebiega głębiej, pozostaje 
niewidoczny i opiera się wyłącznie na 
reprodukcyjnych możliwościach ko-
biety – co przejawia się między inny-
mi w podziale pracy21.
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