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Danuta Waniek, Kobiety lewicy w polskim doœwiadczeniu politycznym. Tradycje, wartoœci i to¿samoœæ, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2010, ss. 264.
Na pocz¹tku 2010 roku na polskim rynku wydawniczym ukaza³a siê ksi¹¿ka
pod wieloma wzglêdami szczególna. Mam na uwadze Kobiety lewicy w polskim
doœwiadczeniu politycznym. Tradycje, wartoœci i to¿samoœæ Danuty Waniek. Powy¿sza publikacja wpisuje siê w dorobek polityczny czasów transformacji.
Ksi¹¿ka ilustruje próby realizowania przez kobiety z ugrupowañ lewicowych polityki emancypacyjnej.
Autorka czerpi¹c ze swego bogatego doœwiadczenia politycznego zaprezentowa³a grupê polityczn¹ kobiet lewicy, które konsekwentnie zmierzaj¹ do realizacji
swych celów ideowych i programowych. Obserwacje badawcze zosta³y odniesione do okresu lat 1989–2005. Cezury czasowe zosta³y szczegó³owo uzasadnione.
„Publikacja ta stanowi wiêc próbê wype³nienia – tylko w jakimœ stopniu – historycznej luki i nadrobienia zaniedbania, którego dalsze utrzymywanie mo¿e mieæ
wp³yw na ocenê bezprzyk³adnego dorobku kobiet lewicy w latach 1989–2005”
(ze wstêpu s. 7). Przekonywuj¹ce jest uzasadnienie podjêtego tematu. Autorka porusza istotn¹ z punktu widzenia kwestii równoœciowych problematykê. W pierwszej czêœci o charakterze uogólniaj¹cym (Ÿród³a i tradycje) przybli¿ono historiê
ruchu emancypacyjnego Polek oraz przytoczono jego specyfikê, wynikaj¹c¹ z uwarunkowañ polityczno-spo³ecznych. Upolitycznienie siê ruchu kobiecego w Polsce
nastêpowa³o w odmienny sposób, ni¿ w innych krajach europejskich i w Stanach
Zjednoczonych. Autorka s³usznie zauwa¿a, i¿ pierwsze polskie feministki – entuzjastki, na czele z Narcyz¹ ¯michowsk¹, g³osi³y koniecznoœæ edukowania siê kobiet, przede wszystkim w celu osi¹gniêcia samodzielnoœci ekonomicznej.
Z powy¿szego, p³yn¹ kolejne wnioski, i¿ na prze³omie wieków ogólne tendencje
emancypacyjne mia³y równie¿ wp³yw na polski ruch feministyczny w ówczesnym kszta³cie, który pod wp³ywem wydarzeñ politycznych wyraŸnie siê radykalizowa³. Rozwa¿ania prowadzone przez Danutê Waniek sk³aniaj¹ ku tezie, ¿e nawet
w warunkach ogólnoeuropejskiej radykalizacji mas dla polskich œrodowisk kobiecych celem nadrzêdnym by³o odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci, st¹d
w polu ich uwagi le¿a³o przede wszystkim w³¹czanie siê – tam, gdzie by³o to mo¿liwe – w czynn¹ walkê na rzecz niepodleg³ej Polski.
Nastêpnie zostaje omówiona sytuacja kobiet w zwi¹zku z uzyskaniem przez
nie w 1918 roku praw wyborczych. Osi¹gniêcie celu, czyli praw wyborczych
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wytworzy³o miêdzy kobietami charakterystyczny klimat wspó³pracy, który ³¹czy³
je w dzia³aniu ponad podzia³ami politycznymi. Zmiany powy¿sze u³atwia³y procesy emancypacji na gruncie pañstwowym. W kolejnej czêœci pracy przybli¿ono
procesy odgórnej emancypacji kobiet w socjalizmie, który przyniós³ dla nich
awans spo³eczny i zawodowy, jednoczeœnie dostrzegaj¹c, i¿ podejmowanie przez
kobiety pracy na tak¹ skalê by³o zjawiskiem nienotowanym w polskiej historii
spo³eczno-gospodarczej. Jednak odgórna emancypacja nie zlikwidowa³a wszystkich przyczyn nierównoœci doznawanych ze wzglêdu na p³eæ. Nastêpnie Autorka
omawia regulacje prawne potwierdzaj¹ce równoœæ p³ci. Interesuj¹ce s¹ rozwa¿ania odnoœnie roli kobiet w kontekœcie ekonomiczno-spo³ecznym, w ramach
których wskazano tak¿e na partycypacjê kobiet w poszczególnych sektorach gospodarki.
Zasadnicz¹ czêœæ pracy stanowi rozdzia³ poœwiêcony to¿samoœci ideowej kobiet lewicy w doœwiadczeniu transformacji w okresie 1989–2005. Autorka w tej
czêœci stwierdza, i¿ ideologi¹, która w zadziwiaj¹cym tempie torowa³a sobie drogê w polskiej przestrzeni politycznej w pocz¹tkach lat 90-tych by³a doktryna „patriarchalnego kapitalizmu” dominuj¹ca w demokracjach liberalnych i gospodarce
rynkowej. Zgodziæ nale¿y siê z Danut¹ Waniek, i¿ transformacja ustrojowa w odniesieniu do kobiet poci¹gnê³a za sob¹ dotkliwe koszty spo³eczne. To w³aœnie kobiety s¹ w wiêkszym stopniu grup¹ spauperyzowan¹, uwzglêdniaj¹c takie kryteria
jak np. wysokoœæ poziomu p³ac, wielkoœæ stopy bezrobocia, wysokoœæ œwiadczenia emerytalnego. Wœród kluczowych zagadnieñ wskazaæ nale¿y na: to¿samoœæ
lewicowo-feministyczn¹ oraz filozoficzne Ÿród³a sprzeciwu i postêpu spo³ecznego, formy organizowania siê kobiet lewicy w czasach transformacji, aktywnoœæ
kobiet lewicy na gruncie parlamentarnym, aktywnoœæ równoœciow¹ na gruncie
rz¹dowym oraz charakterystykê dzia³añ Pe³nomocników Rz¹du ds. Równego
Statusu Kobiet i Mê¿czyzn wspieranych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej,
a tak¿e wspó³pracê kobiet lewicy z organizacjami pozarz¹dowymi.
Wartoœciowe s¹ tak¿e próby ukazania stosunku kierownictwa socjaldemokracji, czyli SdRP/SLD do kwestii praw kobiet. Podkreœliæ nale¿y, i¿ g³ównym
przes³aniem dzia³alnoœci publicznej kobiet lewicy by³o stworzenie wszystkim kobietom mo¿liwoœci wyboru, a wiêc poszerzenia w ten sposób granic ich wolnoœci
osobistej. Tym samym, oferowa³y one realn¹ polityczn¹ alternatywê w stosunku
do postulatów œrodowisk prawicowych (w tym równie¿ kobiecych), które uwa¿a³y, ¿e role i miejsce kobiet jest z góry okreœlone przez biologiê, religiê i tradycjê.
W ostatniej, trzeciej czêœci zamieszczono aneks, w którym Autorka zaprezentowa³a wybrane, istotne z punktu widzenia prowadzonych rozwa¿añ dokumenty
o charakterze miêdzynarodowym oraz krajowym. Lekturê zamyka obszerna bibliografia.
Stwierdziæ nale¿y, i¿ wartoœciowe s¹ konstatacje odnoœnie spo³ecznego odbioru has³a „feministka” i „feminizm” potwierdzone wypowiedziami kobiet polityków (Barbara Labuda, Alicja Murynowicz), a tak¿e wk³adem feminizmu do
wspó³czesnej myœli politycznej. D. Waniek podjê³a tak¿e, w mojej ocenie, sku-
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teczn¹ próbê odpowiedzi na pytanie: w którym miejscu zbiegaj¹ siê pola zainteresowañ lewicowoœci i feminizmu?
Autorka konkluduje, i¿ to¿samoœæ polityczna kobiet lewicy jawi³a siê w okreœlonym kontekœcie historycznym pierwszorzêdn¹ kwesti¹ cywilizacyjn¹, poniewa¿ w toku dziejowych wydarzeñ by³y one jedn¹ z niewielu grup politycznych,
które w swej dzia³alnoœci spo³eczno-politycznej nie akceptowa³y narzuconej kultury nierównoœci p³ci, uznawanej nie tylko przez socjologów za wa¿ny czynnik
stratyfikacji spo³ecznej. Okreœlenie akceptowanego systemu wartoœci zawiera siê
w nastêpuj¹cych elementach: równoœæ praw kobiet i mê¿czyzn, humanizm, wolnoœæ myœli, s³owa, zgromadzeñ i œwiatopogl¹du, otwartoœæ postaw i wolnoœæ wyboru, œwieckoœæ i rozdzia³ Koœcio³a od pañstwa, respektowanie praw mniejszoœci
i tolerancja oraz przezwyciê¿anie patriarchalnej koncepcji ³adu spo³ecznego, dyskryminuj¹cego w kapitalizmie kobiety ze wzglêdu na p³eæ.
Opisane role kobiet sk³aniaj¹ do szerszej refleksji. Rozwa¿ania wpisuj¹ siê
tak¿e w zagadnienia fundamentalnych praw kobiet i mê¿czyzn jako warunku istnienia kultury demokratycznej. Ksi¹¿ka powy¿sza powinna staæ siê tak¿e przyczynkiem do ogólnej dyskusji odnoœnie realizacji strategii gender mainstreaming.

Iwetta ANDRUSZKIEWICZ
Poznañ

Arkadiusz Ptak, Rywalizacja polityczna w samorz¹dach
lokalnych. Studium wybranych gmin, Wydzia³ Pedagogiczno-Artystyczny UAM, Poznañ–Kalisz 2011, ss. 202.
Problematyka wyborów stanowi jeden z wa¿niejszych aspektów badañ politologicznych. Zainteresowanie badaczy koncentruje siê jednak na elekcjach parlamentarnych oraz prezydenckich. Wybory do organów samorz¹du terytorialnego,
zw³aszcza na poziomie lokalnym, nie stanowi¹ tak du¿ego zainteresowania politologów. St¹d publikacja doktora Arkadiusza Ptaka jest cennym wk³adem uzupe³niaj¹cym lukê na rynku wydawniczym.
Cezura czasowa przyjêta przez Autora obejmuje g³ównie V kadencjê samorz¹du gminnego, tj. lata 2006–2010. Z uwagi na podejmowan¹ problematykê,
w czêœci prowadzonych badañ, Autor rozszerzy³ analizê o elekcjê z 2002 oraz
2010 roku. Przyjêta w publikacji cezura czasowa umo¿liwi³a Autorowi dokonanie
szerokiego spektrum analiz i próby uzyskania odpowiedzi na postawione pytania
badawcze. Wœród nich s¹ miêdzy innymi: W jaki sposób wzmocnienie pozycji
ustrojowej wójta (burmistrza) w 2002 roku wp³ynê³o na kolejn¹ elekcjê i lokaln¹
scenê polityczn¹? oraz ocena wprowadzenia instytucji grupowania list wyborczych w wyborach do rad gmin, a tak¿e wp³yw dekompozycji systemu partyjnego
Polski na elekcjê samorz¹dow¹ w 2006 roku.

