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Wprowadzenie

Pracę zawodową i podmiotowość człowieka żyjącego współcześnie można  
ujmować jako problemy istotnie ze sobą powiązane. Można przyjmować taką 
perspektywę analiz, bo to przede wszystkim dzięki pracy człowiek przeobraża 
otoczenie, w którym żyje i siebie samego, a więc dzięki tej aktywności ma moż-
liwości, aby zaspokajać zarówno swoje podstawowe potrzeby bytowe, czyli te 
niższego rzędu, jaki i te określane jako wyższe, a służące głównie samorealizacji 
(Maslow, 2006).

Kobiety w Polsce, podobnie jak w innych krajach, należały do tej kategorii 
obywateli, których potrzeby długo w toku dziejów były marginalizowane. Obec-
nie – zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach – mają zagwarantowaną 
równość praw oraz możliwości zdobywania wykształcenia w różnych obszarach 
i na wszelkich szczeblach karier akademickich. Podobnie posiadają też prawa do 
aktywności zawodowej oraz do samorealizacji. 

Generalnie rzecz biorąc, fakty te nie wykluczają jednak ciągle, trudniejszej 
sytuacji życiowej kobiet w stosunku do tej, która jest udziałem mężczyzn, jak na 
to wskazują chociażby następujące zjawiska: luka płacowa, szklany sufit, lepka 
podłoga czy ciągle dość powszechne stereotypy płciowe (Desperak, 2017; Sie-
mieńska, 2019; Domagała, 2019).

Bezpośrednią inspiracją do refleksji nad doświadczeniami pracy i podmioto-
wości kobiet była setna rocznica uzyskania przez Polki praw wyborczych. To tak-
że tymi problemami zajmowała się grupa tematyczna „Praca i płeć – wyzwania 
i doświadczenia po 100 latach od uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce” 
w ramach XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu. Jej or-
ganizatorkami były Sławomira Kamińska-Berezowska (Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach) i Dominika Polkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) jako 
przedstawicielki Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 
Większość przedstawionych tutaj artykułów jest efektem obrad tej grupy tema-
tycznej, ale ze względu na duże zainteresowanie tą problematyką na XVII OZS 
zdecydowano się oddać głos także innym badaczom. Chodziło o to, by spojrzeć 
na problemy podmiotowości kobiet także z szerszej perspektywy, która wykra-
cza poza ramy III RP. Dodatkowo powstała też inicjatywa kontynuowania tego 
typu konferencji (co stanowi powód, dla którego niniejsza monografia została 
zredagowana przez Sławomirę Kamińską-Berezowską, a kolejna jest planowana 
do redakcji przez Dominikę Polkowską).

Na prezentowaną monografię problemową składają się badania i analizy ba-
daczy powszechnie znanych i cenionych w środowisku, jak i debiutujących. Mo-
nografię rozpoczynają dwa teksty odwołujące się do podmiotowości kobiet, które 
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znajdują się pod wpływem kultury Maghrebu. Znana badaczka kultury Maghre-
bu Anna Barska pisze o zmaganiach kobiet w tej strefie kulturowej w osiąganiu 
swojej podmiotowości. W zakresie jej analiz znajdują się problemy rozwiązań 
instytucjonalnych dotyczących konstruowania podmiotowości kobiet w Tunezji, 
Maroku i Algierii. Jest to obraz drogi do podmiotowości zarówno w sferze pub-
licznej, jak i prywatnej.

Kolejny tekst – Hijâb: emancypacja i dyskryminacja kobiet we Francji, autorstwa 
Ewy Bogalskiej-Martin – pozwala spojrzeć na sposób kreowania przez współczes-
ne kobiety swojego wizerunku. Dzięki tej mocno osadzonej w kulturze francu-
skiej badaczce można przeczytać wyjątkowo wnikliwą analizę, która stawia opór 
stereotypom i prostym kwalifikacjom noszenia we Francji tzw. hijâbu (chustki 
muzułmańskiej). Jest to także opowieść o ubraniu jako sposobie kształtowania 
kobiecej tożsamości, oraz o tym, w jakim sensie części garderoby kobiet mogą 
być znakiem zniewolenia, a w jakim podmiotowości.

Pierwszymi w niniejszej monografii rozważaniami odnoszącymi się wprost 
do spraw Polski są te autorstwa Beaty Goworko-Składanek. Dotyczą wprost 
kwestii kształtowania równości płci w Polsce w ujęciu prawnym i historycznym. 
W polskiej konstytucji z 1921 roku zasada równouprawnienia płci została zapi-
sana i miała dotyczyć także rynku pracy, a jednak rzeczywistość funkcjonowania 
kobiet była inna. Autorka podnosi w artykule kwestie równości płci, która może 
mieć charakter „papierowy” lub faktyczny – i rozważa charakter równoupraw-
nienia kobiet począwszy od II Rzeczpospolitej, przez okres Polskiej Rzeczpospo-
litej Ludowej aż do III RP. 

Nestorka polskiej socjologii pracy, Krystyna Janicka, podejmuje problem od-
miennego rynkowego usytuowania kobiet i ich segregacji zawodowej. W roz-
ważaniach podniesione są kwestie segregacji zawodowej, korelatów pozycji spo-
łecznej związanej z płcią, jak też czynników uwikłanych w segmentację płciową 
rynku pracy. Rozważania opierają się o empiryczne badania ilościowe POLPAN, 
dzięki którym zaprezentowano aktualnie istniejące indeksy segregacji zawodo-
wej. Otrzymujemy też ilustrację względnej trwałości segregacji zawodowej na 
przestrzeni ostatnich lat.

Problemowi funkcjonowania kobiet w „męskim” świecie medycyny poświę-
cony jest tekst autorstwa Haliny Kulik i Józefy Dąbek. Zwraca on uwagę na wy-
jątkowo długą i pełną „meandrów” drogę do uznania pełni praw funkcjonowania 
zawodowego lekarek, a nie wyłącznie lekarzy-mężczyzn. Symbolicznym wyra-
zem przesądów towarzyszących drodze kobiet do równouprawnienia w świecie 
medycy jest anorexia scholastica, a więc odnotowana w brytyjskim piśmie medycz-
nym z ubiegłych stuleci choroba, na jaką miały zapadać wyłącznie kobiety na 
skutek nadmiernej edukacji (choroba miała być groźna, śmiertelna i nieuleczalna).

Dwa kolejne teksty także dotykają problemów medycyny, ale tym razem 
w aspekcie zdrowia kobiet, bo deficyty kondycji zdrowotnej istotnie utrudniają 
pełną sprawczość i potencjał podmiotowego działania jednostki. Pierwszy z teks-
tów podnosi kwestie kondycji zdrowotnej i umieralności kobiet. Średnia długość 
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życia kobiet jest dłuższa od tej będącej udziałem mężczyzn i ciągle brakuje jed-
noznacznych wyjaśnień tego stanu rzeczy, ale można ich szukać z pewnością 
nie tylko w czynnikach natury medycznej, lecz też w stylu życia, na co właśnie 
rozważania starają się zwrócić uwagę. Kolejny tekst skoncentrowany na proble-
mach zdrowia kobiet nosi tytuł Kobieta XXI wieku skazana na ból kręgosłupa? Prob-
lematyka w nim poruszana jest zgodna z tytułowym pytaniem, a wśród czynni-
ków skazujących kobiety na ból wskazane są także wysokie obcasy. Rozważania 
podkreślają więc, że kulturowo uwarunkowany styl życia nie jest obojętny dla 
kondycji zdrowotnej kobiet w Polsce. 

Całość monografii jest zwieńczona tekstem analizującym dorobek uznanych 
współczesnych socjologów pracy. Są to rozważania opierające się na projekcie 
pt. „Nestorzy socjologii pracy w Polsce”, zrealizowanym przez Sekcję Socjologii 
Pracy PTS. Prezentowana analiza jest oparta na wynikach przeprowadzonych ba-
dań jakościowych. Stanowi ujęcie problemu z perspektywy odmienności wyzna-
czonych przez płeć, i to zarówno samych badaczy, jak i tematów ich badań. Jest 
też przybliżeniem dorobku powszechnie uznanych w Polsce badaczek i badaczy 
socjologii pracy.

Monografia Kobiety – praca – podmiotowość. Refleksje socjologiczne jest zogni-
skowana na funkcjonowaniu tylko jednej połowy społeczeństwa, ale właśnie tej, 
która – ze względu na płeć – była długo społecznie marginalizowana. Tak skon-
struowana monografia wpisuje się w rozważania typu women’s studies i związane 
z nimi przywracanie należnego miejsca kobietom w naukach społecznych, hu-
manistycznych i prawnych. Jako taka, może też znaleźć zainteresowanych czy-
telników nie tylko wśród jednej płci. W każdym razie na taki stan rzeczy mają 
nadzieję organizatorki z ramienia Sekcji Socjologii Pracy PTS grupy tematycznej 
poświęconej pracy kobiet w Polsce na ostatnim ogólnopolskim zjeździe socjolo-
gicznym we Wrocławiu

Sławomira Kamińska-Berezowska i Dominika Polkowska.
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Kobiety Maghrebu w walce o podmiotowość  
Zarys problemu

Pojęcie podmiotowości w literaturze socjologicznej – czy, szerzej, w naukach 
społecznych – wywołuje wiele kontrowersji (zob.: Archer, 1988; Giddens, 2001; 
Sztompka, 2002; Touraine, 2006). Jak pisze Piotr Sztompka 

Podmiotowość to potencjalna zdolność społeczeństwa do przekształcania się […] 
jest to […] wypadkowa zdolności, umiejętności, motywacji, wiedzy, konsekwencji, 
ambicji, samozaparcia członków społeczeństwa oraz warunków strukturalnych, 
w których przychodzi im działać […] potencjalna zdolność zbiorowości do twórcze-
go przekształcania się (Sztompka, 2002: 531, 537). 

Podmiotowość postrzega się jako zaangażowanie indywidualne, grupowe i in-
stytucjonalne, powiązane ze zmianą. Współczesnemu rozumieniu podmiotowo-
ści przypisuje się kategorię refleksyjności, która oznacza kreatywność, obywa-
telskość, aktywność, dynamikę czy uświadomienie. Refleksyjność poniekąd 
dookreśla podmiotowość, wskazując na sprawstwo, myślenie i działanie (zob. 
Archer, 1988). Dążenie do twórczego przekształcania, do zmiany wynika z nie-
równości społecznych (kategorii związanej z płcią), których siła i charakter za-
leżą od źródeł społecznych, ekonomicznych, kulturowych, a także politycznych. 
Na utrzymanie nierówności między płciami istotny wpływ miał/ma patriarchat, 
narzucający kobiecie aktywność jedynie w ramach domu i rodziny, tym samym 
czyniąc z niej istotę zależną i podporządkowaną. Działania na rzecz emancypacji 
kobiet są ściśle zespolone ze zmianami politycznymi, społecznymi, kulturowymi, 
z rewolucjami i wojnami. Żądania, wysuwane przez ruchy społeczne, dotyczyły 
przede wszystkim przyznania kobietom takich samych praw, jakie posiadali męż-
czyźni, równego udziału w życiu społecznym i politycznym. Równouprawnienie 
jest z jednej strony wyzwoleniem spod opresyjnego systemu kultury patriarchal-
nej (normy, wartości, obyczaje), a z drugiej strony tworzy poczucie wewnętrznej 
autonomii. Inaczej mówiąc, daje ono większą niezależność ekonomiczną, popra-
wę statusu w obrębie rodziny lub społeczności, zwiększenie wolności osobistej 
zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej.

W artykule przedstawiam sposoby walki kobiet o podmiotowość w przestrze-
ni publicznej i przestrzeni prywatnej. Ważną rolę w tych przedsięwzięciach ode-
grały kodeksy rodzinne, konstytucje i inne dokumenty, ogłaszane od momentu 
odzyskania niepodległości przez każdy z krajów Maghrebu (Tunezja i Maroko 
– 1956; Algieria – 1962). Stworzyły one pola do aktywizacji formalnej i niefor-
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malnej. Zaangażowanie kobiet w rewolucji jaśminowej – czy, szerzej, wiośnie 
arabskiej – zaowocowało wieloma zmianami, a przede wszystkim uświadomiło 
możliwości dalszego działania na rzecz własnych praw i przywilejów. 

Tunezja
Odzyskanie niepodległości w marcu 1956 roku postawiło kraj przed koniecznoś-
cią przeprowadzenia reform. Fundamentalnym dokumentem okazał się Kodeks 
prawa rodzinnego (Le Code du Statut Personnel – CSP), ogłoszony 13 sierpnia 
1956 roku1, będący m.in. rezultatem działań kobiet i intelektualistów na rzecz 
polepszenia statusu tunezyjskich kobiet, oraz ruchu związanego z Habibem Bur-
gibą. Natomiast zatwierdzona przez parlament w 1959 roku konstytucja gwa-
rantowała równe prawa obu płciom; dla kobiet najistotniejsze okazało się prawo 
do nauki i wynagradzanej pracy (Barska, 2012). Dokumenty te były kluczowe, 
modyfikowały tradycyjną koncepcję rodziny muzułmańskiej w społeczeństwie 
tunezyjskim, podważając jej podstawy odziedziczone po przodkach. 

W końcu lat siedemdziesiątych XX wieku z wielką siłą odżyły podnoszone 
przez kobiety zagadnienia, dotyczące polityki i społeczeństwa obywatelskiego, 
zasad równości, wolności, eliminacji tekstów i praktyk dyskryminujących, wpro-
wadzenia nowej strategii edukacji i informacji. Szczególną rolę odegrał założony 
w 1978 roku Klub Tahar Haddad (Club Tahar Haddad)2, który tworzyły wyłącz-
nie kobiety (studentki Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Tuni-
sie, nauczycielki i badaczki z ośrodków uniwersyteckich – socjolożki, prawniczki, 
ekonomistki). Ośrodek ten uchodził za miejsce, gdzie, jak pisze Neila Zoughlami, 
z pasją dyskutowano o kobietach i przeciwnościach, jakie im rzucano pod nogi 
(Zoughlami, 1989: 3–11). Członkinie Klubu Tahar Haddad wraz z przedstawiciel-
kami różnych zawodów (nauczycielki, urzędniczki sektora publicznego, robotni-
ce zatrudnione w przedsiębiorstwach) na początku lat 80. XX wieku domagały 
się powstania sekcji związkowej kobiet. W wyniku protestów 8 marca 1982 roku 
w ramach Tunezyjskiego Związku Pracowników (L’Union Générale des Travail-
leurs Tunisiens – l’UGTT) utworzono strukturę pod nazwą Komisja ds. Kondycji 
Kobiet Pracujących (Commission d’Etude de la Condition des Femmes au Tra-
vail). Ta nowa jednostka formalna podejmowała działania na rzecz praw kobiet.

Kobiety ze środowisk uniwersyteckich, rozczarowane brakiem wyraźnych 
zmian, zawiązały w 1985 roku nieformalne Stowarzyszenie Kobiet Tunezyjskich 
ds. Badań Uniwersyteckich i Rozwoju (Association des Femmes Tunisiennes Uni-
versitaires de Recherche et Développement – AFTURD)3. Zapoczątkowały dys-

1 Data ogłoszenia dokumentu została uznana za wydarzenie godne upamiętnienia. Każdego 
roku, oprócz 8 marca, dzień 13 sierpnia jest obchodzony jako Dzień Kobiet. 

2 Nazwa jest hołdem złożonym obrońcy praw kobiet – Taharowi Haddadowi (1899–1945), autoro-
wi rozprawy. Notre femme dans la législation islamique et la société (1930), wznowionej pt. Notre femme, 
la législation islamique et la société, Tunis 1978.

3 AFTURD zalegalizowano w 1989 roku.
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kusję nad „przyzwoloną emancypacją”, polityką państwa wobec sytuacji kobiet, 
a przede wszystkim integracją kobiet na rzecz rozwoju ekonomicznego i społecz-
nego. Stowarzyszenie występowało przeciwko wszelkim formom dyskryminacji 
kobiet zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, a także tworzyło sieć 
solidarności z kobietami całego Maghrebu (Gribaa, 2009).

W epoce Ben Alego (1987–2011) kontynuowano działania na rzecz praw ko-
biet, ale mimo różnych przedsięwzięć sytuacja systematycznie ulegała pogorsze-
niu. W znowelizowanym Kodeksie prawa rodzinnego (1993) wprawdzie pod-
kreślono rolę kobiet w rozwoju kraju, ale równocześnie utrwalono zapisy wska-
zujące na nierówność płci. Wsparcie i zintensyfikowanie działań na rzecz kobiet 
prezentowała IV Światowa Konferencja w sprawie kobiet w Pekinie (1995). Spot-
kanie otworzyło nowe perspektywy, a dokument końcowy Platforma działania 
(Platform for Action) precyzował dwanaście obszarów poczynań, które w ciągu 
najbliższych lat miały w tym celu podjąć rządy, instytucje międzynarodowe, 
organizacje pozarządowe i sektor prywatny. To wydarzenie istotnie odbiło się 
na postępowaniu kobiet w Tunezji. Ich aktywizacja uwidoczniła się w rewolucji 
jaśminowej (2010/2011), która wstrząsnęła światem arabskim4. Rewolucja w Tu-
nezji okazała się początkiem wiosny arabskiej, ruchu społecznego na Bliskim 
Wschodzie i Afryce Północnej. 

Od pierwszych dni toczącej się rewolucji kobiety wychodziły na ulice, doma-
gając się wolności, szacunku i dymisji Ben Alego. Rewolucja jaśminowa spowo-
dowała nie tylko ucieczkę prezydenta, dymisję rządu, ale także rozwiązanie par-
lamentu i zawieszenie konstytucji (z 1959 roku). Rozpoczęła się debata o kształt 
państwa; zwłaszcza w ramach upowszechnianej idei demokratyzacji, każda z or-
ganizacji starała się pozyskać akceptację i przychylność społeczeństwa. Szczegól-
nie zaangażowały się stowarzyszenia kobiece, które domagały się zachowania 
nabytych praw, ale też przyznania nowych. Z inspiracji kobiet opublikowano  
23 stycznia 2011 roku petycję, pod którą podpisało się tysiące obywateli. Do-
magano się przede wszystkim przeprowadzenia reform instytucjonalnych i poli-
tycznych, zgodnych z oczekiwaniami kobiet, w tym konstytucyjnej separacji po-
lityki i religii. Wyrażono niepokój przed zagrożeniem społeczeństwa islamizacją, 
a także przed ewentualną utratą przez kobiety nabytych praw oraz pominięciem 
zasady równości płci we wszystkich dziedzinach, zwłaszcza w dziedziczeniu. 
Nowa konstytucja powinna te prawa gwarantować (Idrissi, 2012).

W ramach dyskusji nad modelem nowego państwa 29 stycznia 2011 roku 
w Tunisie kobiece organizacje Demokratyczne Stowarzyszenie Kobiet Tunezyj-
skich (ATFD) i Stowarzyszenie Kobiet Tunezyjskich ds. Badań Uniwersyteckich 
i Rozwoju zorganizowały marsz równości i obywatelstwa (Farge, 2011; Benil-
louche, 2011). Protest kierowano przeciwko kwestionowaniu przez środowiska 
religijne nabyte prawa kobiet. 

4 Bardziej odpowiednie wydaje się określenie rewolucja kaktusowo-jaśminowa, albowiem rozpo-
częła się w środkowej części kraju, gdzie rosną kaktusy, a jaśmin występuje na północy. 
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W pierwszych demokratycznych wyborach, jak podkreślają obserwatorzy, 
uczestniczyło 7,3 miliona (90%) uprawnionych do głosowania, którzy wybierali 
217 deputowanych spośród około 1500 list partyjnych i kandydatów niezależ-
nych. O stanowisko deputowanego ubiegało się ponad 11 000 kandydatów, w tym  
7% kobiet (Tunisie, Le Taux…, 2011)5. Zwyciężyła islamistyczna partia Odrodzenie 
(En-Nahdha) zdobywając 90 mandatów (41,47% głosów). Drugie miejsce, 30 man-
datów (13,82% głosów), uzyskał Kongres na rzecz Republiki (Congrès pour la 
République – CPR). Trzecie miejsce, 21 mandatów (9,68% głosów), przypadło 
Demokratycznemu Forum na rzecz Pracy i Wolności (At-Takatul). Partia Demo-
kracji Progresywnej (Partie Démocrate Progressiste – PDP) osiągnęła 17 manda-
tów (7,83%). Pozostali parlamentarzyści wywodzili się z różnych partii i organi-
zacji, które zdobyły od 1 do 5 mandatów. Kobiety uzyskały 49 mandatów (22,6%)  
(Tunisie Constituant…, 2011). Ogłoszenie wyników wyborów stało się pretekstem 
kolejnych protestów; 2 listopada 2011 roku w Tunisie 200 kobiet żądało zachowa-
nia i poszanowania nabytych praw (http://www.magharebia…, 2011).

W grudniu 2011 roku utworzono rząd, złożony z 41 członków, do którego  
weszły 3 kobiety. Podjęto też debatę nad kształtem nowej konstytucji. Wiele 
emocji i zamieszania, lęk i poczucie zagrożenia praw kobiet wywołał artykuł 28 
projektu konstytucji, proponowany przez rządzącą partię En-Nahdha. Równość 
płci zastąpiono terminem komplementarność kobiety wobec mężczyzny, co uznano 
za dyskryminację. Nieakceptacji tegoż zapisu dowodzą protesty zorganizowane  
13 sierpnia 2012 roku w Tunisie w Dniu Kobiet, w których uczestniczyli zarówno 
kobiety jak i mężczyźni (Rahmouni, 2012).

Dyskusję o prawach kobiet w proponowanym zapisie konstytucyjnym podję-
ły 15 sierpnia 2012 roku w Tunisie wspólnie trzy stowarzyszenia: Demokratycz-
ne Stowarzyszenie Kobiet Tunezyjskich (ATFD), Stowarzyszenie Kobiet Tunezyj-
skich ds. Badań Uniwersyteckich i Rozwoju (AFTURD) i Tunezyjska Liga Praw 
Człowieka (Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme – LTDH). Debata toczyła 
się wokół wymienionego już artykułu 28. Sformułowanie komplementarność okreś- 
lano jako pojęcie „mgliste”, „niewyraźne”, a sam artykuł uznano za odmowę 
kobietom pełnego i całkowitego obywatelstwa. Souhayr Bellhassen, przewodni-
cząca Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (Fédération Internationale des  
Droits de l’Homme – FIDH) podkreśliła, że konstytucja musi opierać się na sza-
cunku, a w szczególności na prawach człowieka, co jest często pomijane w pro-
jekcie konstytucji (I.B., 2012). Protest przeciwko słowu „komplementarność” 
okazał się skuteczny, albowiem 24 września 2012 roku komisja parlamentarna  
ds. koordynacji i redakcji konstytucji w miejsce tegoż terminu wprowadziła for-
mułę „równość szans w sferze zawodowej” (Tunisie les islamistes…, 2012).

5 W artykule wykorzystałam wiele informacji pozyskanych w swoim czasie ze źródeł interne-
towych, poza Siecią niedostępnych. Niektóre z tych źródeł są dzisiaj, co w internecie powszechne, 
niedostępne, a przywołane w Źródłach internetowych linki mają tylko archiwalny charakter; prze-
stały być funkcjonalne.
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26 stycznia 2014 roku większością głosów parlament przyjął dokument, będą-
cy owocem kompromisu między islamistami z partii En-Nahdha a innymi siłami 
politycznymi, skupionymi wokół Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowe-
go (Assemblé Nationale Constituante – ANC). Nowa konstytucja jest gwaran-
cją praw kobiet. Tekst wyróżniają ograniczone nawiązania do islamu i pierwszy 
raz w świecie arabskim wprowadzony zapis o parytecie, który stanowi równy 
udział (50/50) reprezentantek i reprezentantów obu płci np. na listach wybor-
czych, w różnego typu gremiach decyzyjnych itd.

Wraz z pracami na rzecz nowej konstytucji powołano nowy tymczasowy rząd 
ekspertów, który tworzyło 21 ministrów i 7 sekretarzy stanu, w tym 3 kobiety. O wy- 
borze ministrów decydowała kompetencja i niezależność. 26 października 2014 ro- 
ku odbyły się kolejne wybory do parlamentu tunezyjskiego, które wygrała świecka  
partia Wezwanie Tunezji (Nida Tunus), zyskując 86 miejsc na 217, na drugim miejscu  
ulokowała się religijna partia Odrodzenie (En-Nahdha) z 69 miejscami, na trzecim 
Wolny Związek Patriotyczny (Union Patriotique Libre – UPL) z 16 miejscami i koa-
licja lewicy Front Ludowy (Front Populaire – FP) z 15 miejscami. Kobiety uzyskały 
68 miejsc, co stanowi 31% (Raport…, 2014). Za rządów En-Nahdhy (24.12.2011–
29.01.2015) organizacje kobiece wzywały do realizacji wspólnych ustaleń, doma-
gając się m.in. wpływu na decyzje ekonomiczne i polityczne (Melkonian, 2015).

Efekty działań kobiet przekładają się na konkretne sukcesy, czego dowodem 
są prawa przyznane w ostatnim okresie. Otóż 10 listopada 2015 roku parlament 
przegłosował prawo, które zezwala matce podróżować ze swoimi niepełnoletni-
mi dziećmi bez posiadania pisemnej autoryzacji ich ojca (Rapport mondial…, 2017). 
W Tunezji, postrzeganej jako lider w materii praw kobiet w świecie arabskim, walkę 
z przemocą zapisano w artykule 46 konstytucji z 2014 roku i wielu innych tekstach, 
ale w rzeczywistości nie spełniały one swojej roli, wywołując nieustanne dyskusje 
w tej kwestii. Po licznych debatach i pertraktacjach parlament tunezyjski 26 lipca 
2017 r. przyjął długo oczekiwane prawo przeciwko przemocy wobec kobiet. W do-
kumencie wyartykułowano wszelkie formy przemocy: fizyczne, seksualne i mo-
ralne (La Tunisie vote…, 2017). Wzmacnia ochronę kobiet, które doznały przemocy, 
a także znosi dyspozycję dającą możliwość prześladowcy poślubienia swojej ofiary. 

Zgodne z konstytucją rozporządzenie z 14 sierpnia 2017 pozwala Tunezyjce 
poślubić niemuzułmanina. Ta decyzja dowodzi powrotu prawa zapisanego już 
wcześniej w kodeksie, ale które – pod wpływem żądań konserwatystów i funda-
mentalistów religijnych – w 1973 zostało anulowane. 

Kwestią sporną pozostaje jednak dziedziczenie. 13 sierpnia 2017 roku prezy-
dent Badżi Ka’id as-Sibsi, kierując się parytetem, zaproponował debatę w spra-
wie prawa spadkowego i powołanie komisji do opracowania raportu w kwestii 
reform ustawodawczych dotyczących wolności osobistej i równości (La Commis-
sion des libertés individuelles et de l’égalité – Colibe)6. Działania komisji powin-

6 Tytułem przypomnienia, Tunezyjki oprócz międzynarodowego Dnia kobiet (8 marca) świętują 
również dzień ogłoszenia Kodeksu prawa rodzinnego (13 sierpnia w 1956 roku). 
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ny być zgodne z konstytucją (2014), standardami międzynarodowymi7, ale także 
opinią społeczną. Zrównanie mężczyzn i kobiet w przypadku sukcesji narusza 
przywilej mężczyzn, którzy dziedziczą podwójnie (Matmati, 2017). Raport ogło-
szony 12 czerwca 2018 roku jest dokumentem niezwykle postępowym, który 
przyznaje szerokie prawa Tunezyjkom (Dahmani, 2018). Toczące się dyskusje, 
a także zmiana prezydenta (2019), odroczyły możliwości jego realizacji8. 

Po wyborach samorządowych przeprowadzonych w maju 2018 roku dzięki 
parytetowi wzrosła liczba kobiet kandydujących do władzy lokalnej – według 
danych wybrano 47% kobiet (La Tunisie…, 2018). W lipcu 2018 roku stanowisko 
mera Tunisu powierzono kobiecie Souad Abderrahim.

Rewolucja jaśminowa miała ogromny wpływ na postępowania Tunezyjek, 
wzmocniła ich odwagę w walce o własne prawa. Sprawiła w znacznym stopniu, 
że obraz kobiety posłusznej, uległej, zamkniętej w obszarze domostwa jest nie-
prawdziwy (Melkonian, 2015). 

Maroko
W 1958 roku, w dwa lata po odzyskaniu niepodległości (1956) ogłoszono Kodeks 
prawa rodzinnego Mudawwana (Le Code de la famille – Mudawwana), opraco-
wany na podstawie tradycji, prawa religijnego i prawa nowoczesnego, przyzna-
jący kobiecie nowe prawa, ale zachowujący również rozwiązania wg prawa fikh 
i tradycji. Pierwsze lata jego obowiązywania naznaczone są niepokojem, a dla 
wielu kobiet rozczarowaniem9. W kontekście prowadzonej polityki działania ko-
biet w obronie swoich praw przez kolejne lata są nikłe. Jak pisze Zakya Daoud 
„Po roku 1965 rozpoczyna się długa noc polityczna dla kobiet, która trwa dwa-
dzieścia lat i naznaczona jest pustką, unikami, ale w głębi wrzeniem i dojrzewa-
niem” (Daoud, 1996: 273). 

Polityka głębokich reform w różnych obszarach rozpoczyna się wraz z wstąpie-
niem na tron Mohammada VI (1999). Na przyspieszenie dokonujących się zmian 
miały wpływ liczące ponad milion osób protesty zorganizowane w Casablance 
i Rabacie 12 marca 2000 roku. To wydarzenie zainicjowało dyskusje nad nowe-
lizacją Mudawwany. Za szczególnie istotne i ważne uznano edukację, zdrowie, 
władzę ekonomiczną i prawo. Dzięki zaangażowaniu głowy państwa, wzorowany 
na tekście tunezyjskim, znowelizowany Kodeks prawa rodzinnego Mudawwana 
zatwierdzono w parlamencie 23 stycznia 2004 (Wronecka, 2007: 297–313). Doku-
ment ten można uznać za rezultat wieloletniej walki kobiet o równouprawnienie. 

7 W kwietniu 2014 roku Tunezja ratyfikowała bez zastrzeżeń Konwencję w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet (ang.Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women, CEDAW).

8 Prezydent Badżi Ka’id as-Sibsi zmarł w lipcu2019 roku, a nowy prezydent Kais Saied, prawnik 
o poglądach konserwatywnych, został wybrany 13października 2019 r.

9 Począwszy od lat 70. XX wieku w Maroku uaktywniają się partie opozycyjne, w ramach których 
powstają sekcje kobiece (Naciri, 2014).
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Hayat Zerari stwierdza, że kobiety – pomimo dokonujących się przemian –
są nadal dyskryminowane. Nierówne z mężczyznami traktowanie obejmuje wy-
kształcenie, dostęp do służby zdrowia, nikłą reprezentację polityczną w sferze 
publicznej, co z kolei generuje słabą obecność w sferze ekonomii, a także biedę 
oraz marginalizację, przemoc, zwłaszcza małżeńską i domową (Zerari, 2006). 

Początek wydarzeń określanych jako wiosna arabska w Maroku łączy się 
z samospaleniem czterech mężczyzn w Tangerze 30 stycznia 2011 r. Narastająca 
atmosfera niepokoju doprowadziła do wystąpień 20 lutego 2011 w różnych re-
gionach królestwa. Wydarzenie to zostało nazwane Ruch 20 Lutego (Mouvement 
du 20 février). Jego uczestniczki i uczestnicy domagali się reform społeczno-eko-
nomicznych i politycznych, żądali, by król ograniczył swoją władzę, rozprawił 
się z korupcją i nepotyzmem w rządzie (Sihan, 2001). Kobiety po raz pierwszy 
w tak ogromnej liczbie – idąc ramię w ramię z mężczyznami – wzięły udział 
w manifestacjach, blokadach, konfrontacji z policją, w strajkach. Kobiety – zamy-
kane w myśl prawa obyczajowego – aktywnie zaistniały w ruchu rewolucyjnym, 
odgrywając nawet role liderek. 

Swoistym osiągnięciem Wiosny arabskiej było utworzonie z 22 stowarzyszeń 
pozarządowych w marcu 2012 roku koalicji Szacunek dla Wiosny (Printemps 
de la dignité), która wystąpiła w obronie praw i promocji kobiet. Zaapelowała 
o całkowitą rewizję kodeksu karnego, żądając gwarancji równości płci, wolności 
indywidualnej, fundamentalnych praw i ochrony kobiety przed przemocą (La 
coalition…, 2012). 

26 lutego 2015 roku w Rabacie odbyła się konferencja Prawa kobiet w Maro-
ku. 20 lat po Pekinie (Les droits des femmes au Maroc, 20 ans après Beijing)10, or-
ganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Kooperacji (Le Ministère 
des Affaires Etrangères et de la Cooperation) i ONZ Kobiety (ONU Femmes). 
W dyskusji zwrócono uwagę na promocję emancypacji kobiet i przeprowadzane 
reformy strukturalne, co ma skutkować wzmacnianiem roli kobiety w rozwo-
ju społeczeństwa nowoczesnego. Podkreślano znaczenie reformy Mudawwany, 
która podniosła rolę kobiety w rodzinie i społeczeństwie, a nową konstytucję 
(2011) uznano za instrument walki przeciwko dyskryminacji (El Majad, 2015). 
4 września 2015 roku odbyły sie wybory do władz lokalnych i regionalnych. 
Do władz lokalnych zgłoszono 21% kobiet, do regionalnych 38%. Na poziomie 
regionalnym żadnej z wybranych kobiet nie przyznano stanowiska przewod-
niczącej (Election…, 2015). W 2015 roku na temat równości w dziedziczeniu 
podjęto debatę, która głęboko podzieliła społeczeństwo. Zwolennicy równości 
krytykują obowiązujące prawo, ich przeciwnicy odrzucają dyskusję w tej kwe-
stii (Héritage…, 2018). Po pięciu latach dyskusji i wielokrotnych poprawek do 
ustawy, parlament marokański 14 lutego 2018 przyjął ustawę przeciwko prze-
mocy wobec kobiet. W dokumencie wyakcentowano karalność wszelkich aktów 

10 To spotkanie poprzedziło 59 sesję Komisji ds. Kondycji kobiety ONZ (9 marca w Nowym Jorku) 
poświeconej analizie realizacji deklaracji z Pekinu.
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przemocy wobec kobiet. Zapis objął również przypadki małżeństwa zawartego 
pod przymusem i przemocy fizycznej, a także niewłaściwe zarządzanie finan-
sami rodziny (Panara, 2018). Na zmieniający się status kobiety marokańskiej 
w różnych sferach życia społecznego i rodzinnego znacząco wpłynął jej udział 
w protestach (strajkach, demonstracjach, manifestacjach), co zaowocowało uzy-
skaniem praw i przywilejów, jakich wcześniej nie posiadała. 

Algieria
Po odzyskaniu niepodległości (1962), naznaczonej wieloletnią krwawą walką (1954–
1962), w której uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, władzę i sukcesy 
przypisywano przede wszystkim mężczyznom, natomiast kobiety nie zostały do-
puszczone do udziału w sprawowaniu władzy (El Korso, 1998). Pewnym gestem 
ze strony partii rządzącej było powołanie Narodowego Związku Kobiet Algier-
skich (l’Union Nationale des Femmes Algériennes – UNFA). Chociaż, jak twierdzi 
Fatouma Ouzegane, w pierwszych latach niepodległości kobiety nie miały ambicji 
politycznych. Jednak zamanifestowały swoje niezadowolenie z opóźnienia prac 
nad kodeksem rodziny, wychodząc 8 marca 1965 na ulice Algieru i żądając równo-
ści praw. Prace nad dokumentem trwały wiele lat, opracowywano kolejne projekty 
i następnie je unieważniano. W 1979 roku wprowadzono zarządzenie represyjne 
wobec kobiet – zakaz indywidualnego podróżowania. Fakt ten, jak i ogłoszony 
kolejny projekt kodeksu, zmobilizował kobiety aktywne zawodowo, zwłaszcza ze 
środowisk akademickich, do wyrażenia sprzeciwu wobec działań władzy. 

Począwszy od lat 80. XX wieku nasilają się dyskusje nad kształtem kodeksu 
rodzinnego. Kobiety wówczas ostro zaprotestowały przeciwko kolejnemu projek-
towi ograniczającemu ich prawa. W lutym 1981 roku na Uniwersytecie w Algierze 
zawiązały Grupę niezależnych kobiet, która wystosowała list otwarty do prezy-
denta Chadliego z propozycją poprawek, zwłaszcza zniesienia zapisów podkreś- 
lających nierówność płci. Wprawdzie w połowie 1982 roku wycofano projekt 
ustawy, ale bez debaty publicznej i uwzględnienia żądań kobiet w czerwcu 1984 
opublikowano Kodeks rodziny.

W tej złożonej sytuacji 16 maja 1985 r. powstała pierwsza niezależna orga-
nizacja kobieca pod nazwą Towarzystwo Równości Kobiet i Mężczyzn wobec 
Prawa (Association pour l`Egalité des Femmes et des Hommes devant la Loi –  
AEFHL), zalegalizowana w 1989 r., która domagała się rewizji ustaleń dotyczą-
cych: prawa kobiet do pracy, praw rozwodowych, podziału dóbr małżeńskich, 
opieki nad opuszczonym dzieckiem, zniesienia poligamii. W latach 1989–1991 
kobiety podejmowały działania w obszarach dla nich tradycyjnie zakazanych. 
Legalnie organizowały własne stowarzyszenia i prezentowały publicznie żądania 
zmian ich sytuacji społeczno-prawnej. 

W czerwcu 1991 r. stowarzyszenia kobiece zjednoczyły się tworząc tzw. Koor-
dynację Narodową. Ich walkę ograniczyło jednak wprowadzenie stanu wyjątko-
wego (9.02.1992 r.). Rozpoczęło się czarne dziesięciolecie (le décennie noire). 
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Wywodzące się z rozmaitych środowisk członkinie Algierskiego Stowarzy-
szenia Kobiet Demokratek (Rassemblement Algérien des Femmes Démocra-
tes – RAFD) zjednoczyły się w 1993 roku, aby wspólnie walczyć o prawa kobiet, 
a zwłaszcza przeciwstawiać się integryzmowi i terroryzmowi. Organizowały ma-
nifestacje uliczne, żądały pomocy dla ofiar terroryzmu i ich rodzin. RAFD zreali-
zowała ankietę na temat równości płci w programach szkolnych (Gribaa, 2009). 

W ramach walki o prawa kobiet można wyodrębnić kilka kwestii centralnych, 
spośród których za najważniejsze należy uznać: status prawny, związek z religią, 
związek z integryzmem, związek z feminizmem. Między 1991–1995 główny te-
mat stanowiły żądania separacji religii i polityki.

Znaczącą rolę w tych staraniach odgrywało zrzeszenie Le Code de la famil-
le, 20 ans Barakat, utworzone z pięciu ugrupowań kobiecych – Tharwa Fatma 
N’Soumeur, AITDF, ADPDF, VIE i SOS Femmes en Détresse (Appel…, 2004). 
8 marca 2003 zorganizowało ono kampanię informacyjną o kodeksie rodziny 
i jego dyskryminującej kobiety funkcji11. 

Pod wpływem wydarzeń w sąsiedniej Tunezji, 28 grudnia 2010 doszło do 
pierwszych wystąpień w Algierii. Protestowano przeciwko rosnącym cenom 
żywności, cenzurze, bezrobociu, korupcji władzy. Aby uspokoić niepokoje, rząd 
obniżył ceny cukru i oliwy, a prezydent w orędziu zapowiedział zniesienie stanu 
wyjątkowego „w najbliższej przyszłości” (Barska, 2012)12. Narastające niezado-
wolenie społeczeństwa potwierdzają demonstracje zorganizowane 12 i 13 lute-
go 2011 w Algierze. Jak stwierdza jedna z działaczek „Kobiety były na pierwszej 
linii ruchów walczących o demokrację, 12 lutego wyszły na ulicę, aby wykrzyczeć 
swoją biedę społeczną i żądać poszanowania ich praw obywatelskich” (Farge, 
2011). Kolejne protesty miały miejsce 19 lutego, a 22 lutego rząd przyjął ustawę 
o zniesieniu stanu wyjątkowego. 

Nowością ostatniego okresu jest zasięg uaktywnienia kobiet. Między innymi 
ich działania doprowadziły do uchwalenia przez parlament poprawki do usta-
wy kodeksu karnego w kwestii form przemocy wobec małżonka. Obejmuje ona 
również nękanie w miejscach publicznych (Rapport mondial…, 2017). W maju 
2017 roku odbyły się w Algierii kolejne wybory do parlamentu, w których uczest-
niczyło 35,37% uprawnionych do głosowania. Frekwencja była niższa w porów-
naniu z rokiem 2012 (43%). Na 462 miejsca kobiety otrzymały 118 (25,55%), gdy 
pięć lat wcześniej w parlamencie zasiadało 145 kobiet (En Algèrie…, 2017). 

Obecność kobiet w obszarach władzy jest rezultatem ich walki prowadzo-
nej bardzo długo i prawie bez wytchnienia. Poprzez działania w ruchach spo-
łecznych, żądania równości społecznej i szacunku są one obecne w przestrzeni 
publicznej, są reprezentowane w gremiach politycznych, działają w sferze eko-
nomicznej i naukowej. W Algierii od 2015 roku w środowisku uniwersyteckim 

11 Prowadząc kampanie wokół „20 lat algierskiego kodeksu rodzinnego” oprócz manifestacji wy-
produkowano CD i klip „Ouech dek”; zyski ze sprzedaży otrzymywały stowarzyszenia uczestni-
czące w akcji.

12 Stan wyjątkowy w Algierii obowiązywał od 9 lutego 1992 roku.
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większość stanowią kobiety, ale ich obecność notuje się też w sektorach zdrowia, 
prawa, edukacji, a także pojawiają się w wojskowości. Prawo wyborcze kobieta 
posiada tutaj od 1962 roku, natomiast prawo do równego wynagradzania za pra-
cę, prawo do szerokiej reprezentatywności w instytucjach poprzez wybór zostało 
zapisane w 31 art. konstytucji znowelizowanej w 2014 roku. 

Stowarzyszenie Algierskich Kobiet Kierujących Przedsiębiorstwami (As-
sociation des Femmes Algériennes Chefs d’Entreprises) – określające się jako 
SEVE-Savoire et Vouloire Entreprende – zostało powołane w czerwcu 1993 
roku13. Zrzesza ono kobiety będące szefami przedsiębiorstw i działa w terenie 
w zakresie informacji i kształcenia. Kobiety-szefowe przedsiębiorstw odgrywają 
ważną rolę w przygotowaniu projektów. Określają one charakter podejmowa-
nych decyzji ekonomicznych i społecznych. W czerwcu 2012 roku Stowarzysze-
nie to – wspólnie z L’Association des Fédérations et Associations des Femmes 
Chefs d’Entreprises de la Méditerranée (AFAEMME), Stowarzyszeniem Korpo-
racji Handlu i Przemysłu Śródziemnomorskiego (l’Association des Chambres de 
Commerce et d’Industrie de la Méditerranée (ASCAME) – zorganizowało nową 
edycję Forum Śródziemnomorskiego Kobiet Przedsiębiorców, które stało się waż-
nym wydarzeniem ekonomicznym dla kobiet działających w obszarze zarządza-
nia przedsiębiorstwami w regionie basenu Morza Śródziemnego. Odbyło się ono 
pod hasłem Partnerstwo Południa i Północy. Forum umożliwiło wymianę do-
świadczeń, wyjaśnienie historii sukcesów i ukazanie roli kobiet w rozwoju eko-
nomicznym regionu (Forum…, 2012). Należy stwierdzić, iż mechanizm prawny 
stworzył podstawy zachęcające Algierki do żądania większej reprezentatywności 
i aktywności w różnych sferach życia społecznego i polityce. 

Zakończenie 
Wydarzenia ze stycznia 2011 r. wywołały istotne zmiany w postrzeganiu rze-
czywistości, szeroko rozumianej codzienności, zwłaszcza przez kobiety, w każ-
dym z krajów Maghrebu. Nierówności, bezrobocie i przemoc zmobilizowały je 
do działania w obronie przyznanych już praw, jak i żądania nowych. Kobiety 
zarówno wykształcone, jak i niepiśmienne, biedne i wiejskie zaczęły przeja-
wiać większe zainteresowanie swoim statusem, niż miało to miejsce wcześniej. 
Najmłodsze i najlepiej wykształcone próbują wyjść z niewidzialności, angażując 
się w rzeczywistą przestrzeń publiczną lub wirtualną. Dokonujące się zmiany są 
niewątpliwie wynikiem edukacji i kwalifikacji zawodowych. Można stwierdzić, 
że skolaryzacja i praca zawodowa w wysokim stopniu ułatwiły kobietom obec-
ność w przestrzeni publicznej, a także zmianę statusu w życiu rodzinnym. Naru-
szenie wartości patriarchalnych i dominacji mężczyzn (zarówno społecznie, jak 
i w rodzinie i parze) przyczyniło się do przedefiniowania roli kobiet i mężczyzn 
w każdym z krajów Maghrebu.

13  W 2013 roku obchodziło swoje dwudziestolecie. SEVE jest członkiem wielu organizacji mię-
dzynarodowych. Http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2012/06/17/print-2-135576.php [25.04.2015].
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Różne środki, szczególnie te dotyczące prawodawstwa, wpłynęły na wszyst-
kie kręgi społeczne. Różne mechanizmy sprawiły, że „nowe” reguły stały się 
bardziej powszechne, pomimo ograniczeń kulturowych, braku woli politycznej, 
a także pojawiających się co jakiś czas zawirowań o charakterze politycznym14. 
Działania kobiet, zmierzające do przekraczania granic, jeszcze nie tak dawno nie-
możliwe, wskazują na tworzenie się ich nowej historii, ich nowego świata (zob.: 
Laroussi, 2018; Tauil, 2018). 
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Kobiety Maghrebu w walce o podmiotowość. Zarys problemu
Streszczenie
W artykule przedstawiam sposoby walki kobiet o podmiotowość w przestrzeni publicznej 
i przestrzeni prywatnej. Ważną rolę w tych przedsięwzięciach odegrały kodeksy rodzinne, 
konstytucje i inne dokumenty, ogłaszane od momentu odzyskania niepodległości przez 
każdy z krajów Maghrebu (Tunezja i Maroko 1956, Algieria 1962). Stworzyły bowiem pola 
do aktywizacji formalnej i nieformalnej. Natomiast zaangażowanie kobiet w rewolucji ja-
śminowej, czy szerzej wiośnie arabskiej (2011), zaowocowało wieloma zmianami, a przede 
wszystkim uświadomiło możliwości dalszego działania na rzecz własnych praw. 
Słowa kluczowe: Maghreb, kobieta, podmiotowość, rewolucja jaśminowa/wiosna arabska

Maghreb women in the fight for capacity. Outline of the problem
Summary
In the article I present ways of women fighting for their capacity in the public and private 
space. Family codes, constitutions and other documents proclaimed since the independen-
ce of each of the Maghreb countries (Tunisia and Morocco 1956, Algeria 1962) played an 
important role in these undertakings. They created fields for formal and informal activa-
tion. On the other hand, the involvement of women in the Jasmine Revolution or, more 
broadly, the Arab Spring (2011), have resulted in many changes, and, above all, made 
them aware of the possibility for further action for their own rights.
Keywords: Maghreb, woman, capacity, Jasmine revolution / Arab Spring
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Hijâb: emancypacja i dyskryminacja kobiet we Francji

W roku 2003 we Francji ma miejsce intensywna debata wokół przygotowywa-
nego wówczas prawa o „zakazie noszenia widocznych symboli przynależności 
religijnej w szkole”. Adoptowany przez parlament francuski w roku 2004 tekst 
w tej kwestii1, w odbiorze opinii publicznej zostanie nazwany, i słusznie, „pra-
wem o chustce muzułmańskiej”. Już w drugiej połowie lat 80., w kontekście co-
raz częstszych przypadków noszenia tradycyjnych muzułmańskich nakryć głowy 
przez uczennice szkół średnich, ówczesny minister edukacji Lionel Jospin zwrócił 
się do Rady Stanu (Conseil d’Etat) z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 
Decyzja tego Trybunału z roku 1989 mówiąca o „braku zagrożenia” dla laicko-
ści szkoły przez tę formę ubioru uczennic nie zażegnała jednak konfliktu. Nie-
ustannie powraca on na pierwsze strony gazet i nadal jest aktualną i otwartą na 
wiele interpretacji kwestią, w stosunku do której nie ma we Francji konsensusu 
ani politycznego, ani społecznego. Istotą tego konfliktu jest zarówno praktyczne 
określenie zakresu praw mówiących o laickim charakterze francuskiej przestrzeni 
publicznej, jak i problem równego traktowania kobiet ze względu na ich wiarę 
i przynależność do grup identyfikowanych jako imigranci.

Nie jest bez znaczenia, że w 2003 roku debata o prawie „o chustkach”, które 
będziemy w tym tekście określać używając arabskiego słowa hijâb, ma miejsce 
w momencie, kiedy na scenie międzynarodowej, tuż po ataku na World Trade 
Center w Nowym Yorku, rozgrywa się konflikt wokół wojny w Iraku. W więk-
szości krajów zachodnich formułowana jest wówczas niezwykle agresywna reto-
ryka walki z integryzmem muzułmańskim. Kolejne ataki terrorystyczne w roku 
2012 w Toulouzie2 i w roku 2015 w sercu Paryża3, między innymi z udziałem  

1 Piszemy o nim szerzej w trzeciej części tekstu.
2 W dniach od 11–15 marca 2012 Mohamed Merah metodycznie dokonuje zabójstw 4 żołnierzy 

z jednostki wojskowej w Montuban koło Tuluzy, a 19 marca dokonuje zabójstwa nauczyciela i jego 
dwóch synów oraz 7 letniej dziewczynki ze szkoły żydowskiej w Tuluzie.

3 7 stycznia 2015 roku bracia Chérif i Saïd Kouach dokonują ataku na redakcję znanego dziennika 
satyrycznego „Charlie Hebdo” zabijając 5 dziennikarzy i rysowników oraz inne osoby znajdujące się 
w redakcji. Śmierć w tym zamachu terrorystycznym poniesie 12 osób a 5 zostanie rannych. 9 stycz-
nia 2015 ma miejsce atak na sklep z koszerną żywnością „Hyper Cacher”, w którym śmierć poniosą 
4 osoby a 17 pozostanie przez wiele godzin zakładnikami zdeterminowanego zabójcy. 13 listopada 
tego samego roku ma miejsce masakra w słynnej sali koncertowej Paryża Bataclan i na tarasach pary-
skich kawiarni. 130 osób poniesie śmierć a 350 osób będzie rannych. Autorzy tych ataków deklarują 
przynależność do Al Kaidy.
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kobiet4, wzmocnią jeszcze bardziej przekonanie społeczeństwa francuskiego o ist-
nieniu zagrożenia ze strony wyznawców islamu. To w tym kontekście zarówno 
hijâb, jak i inne elementy tradycyjnego stroju kobiet muzułmanek, zostaną utoż-
samione z prozelityzmem religijnym. Z jednej strony noszące je kobiety będą 
postrzegane jako niewyemancypowane, zamknięte we wspólnotach religijnych, 
wymagające więc wyzwolenia, z drugiej, staną się obiektem stygmatyzacji i dys-
kryminacji. Ta ostatnia będzie często odwoływać się do wyżej wspomnianego 
prawa z roku 2004 i kolejnych praw, które ograniczą lub zakażą kobietom muzuł-
mankom noszenia tych strojów w pewnych sytuacjach (jako osoby towarzyszą-
ce na wycieczkach szkolnych, lub w momencie odbioru dzieci ze szkoły…) lub, 
ogólniej, w przestrzeni publicznej. Emmanuel Terray nazywa wykreowaną w ten 
sposób atmosferę polityczną i społeczną „histerią” (Terray, 2004). 

Polemiki wokół hijâb (1989–2004), który to temat powrócił na wokandę poli-
tyczną obecnie, tak jak i konflikty wokół niqab (2009–2010), które doprowadziły 
do wprowadzenia prawa o zakazie noszenia w przestrzeni publicznej „ubioru 
zakrywającego twarz” (w roku 2011)5 i burkini (2009–2019), którego zakaz jest 
często efektem „rozporządzeń” rad miejskich dotyczących strojów obowiązują-
cych na basenach i plażach miejskich typu higienicznego6, w gruncie rzeczy stają 
się debatą o współczesny kształt Republiki Francuskiej, o cechy, jakie powinna 
nosić republikańska przestrzeń publiczna, o jej laickość, ale także o równość trak-
towania, o prawa i wolności, jakimi dysponują kobiety pochodzące z imigracji. 
Jest to konflikt o pojęcie akceptowalnych różnic kulturowych. Prawo z 2004 roku, 
przywołane powyżej, nie ureguluje kwestii hijâb – wręcz przeciwnie: stanie się 
elementem antymuzułmańskiej i antyimigranckiej retoryki, głoszonej przez ultra-
prawicowe i prawicowe formacje polityczne. 

Kwestia hijâb od lat dzieli społeczeństwo francuskie. Nie ma jasnego stano-
wiska w tej sprawie wśród sprawujących władzę ministrów, burmistrzów miast. 
Stanowiska stowarzyszeń obywatelskich również są podzielone. Dobrym tego 
przykładem są aktualne wypowiedzi francuskich polityków. W wystąpieniu po-
święconym laickości państwa francuskiego, 15 października 2019 roku, prezy-
dent Francji Emmanuel Macron7 powrócił do tych kwestii, nawołując do zmiany 
postaw wobec kobiet noszących hijâb, wzywając do utworzenia obywatelskiego 

4 Śledztwo po ataku terrorystycznym w „Hyper Cacher” wykaże, że w przygotowaniach do ata-
ku dokonanego przez Amedy Coulibaly pomagała kobieta w niqab Hayat Boumeddiene, pochodze-
nia tureckiego. Podobną rolę miały odegrać żony terrorystów, którzy dokonali ataku na „Charlie 
Hebdo”.

5 W okresie tym, w zależności od źródeł, oceniano na od 300 do 2000 liczbę kobiet noszących we 
Francji niqab, czyli integralny strój muzułmański zakrywający twarz. 

6 Patrz tekst z 24.06.2019 w „Saphirnews”: Hanan Ben Rhouma: Laïcité : peut-on interdire le burkini 
dans une piscine municipale?. Https://www.saphirnews.com/Laicite-peut-on-interdire-le-burkini-dans- 
une-piscine-municipale_a26468.html

7 Mediapart, 16.10.2019, Macron appelle à ne pas stigmatiser la communauté musulmane. Https://www.
mediapart.fr/journal/france/161019/france-macron-appelle-ne-pas-stigmatiser-la-communaute-mu 
sulmane?onglet=full.
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frontu republikańskiego w obronie kobiet dyskryminowanych z tego powodu. 
W tym samym momencie aktualny minister edukacji Jean-Michel Blanquer wy-
raził pogląd, że nie ma miejsca dla hijâb w szkole i wokół niej (kwestia matek 
towarzyszących dzieciom w wycieczkach szkolnych)8. 

Jednym ze znaczących elementów debaty w podnoszonych tu kwestiach 
jest polemika wokół odpowiedzi na pytanie, czym jest emancypacja kobiet we 
Francji, jaki jest zakres praw, którymi dysponują kobiety należące do wspólno-
ty muzułmańskiej? Gdzie kończy się uniwersalizm republikański i lęk przed 
zradykalizowanymi wspólnotami religijnymi, które mogą podważyć koncepcje 
uniwersalistycznego i laickiego ładu republikańskiego i stanowić zagrożenie dla 
porządku publicznego, a gdzie zaczyna się nierespektowanie odmienności kul-
turowej ludności, która na przestrzeni ostatniego stulecia napłynęła do Francji 
z Afryki? To właśnie tymi kwestiami zajmiemy się w naszym tekście. Pokażemy, 
że w pojęciu emancypacji à la française kryje się nie tylko proces emancypacji 
społecznej, ekonomicznej i politycznej, oznaczający autonomię podmiotu dzia-
łającego, który staje się pełnoprawnym członkiem wspólnoty narodowej, posia-
dającym prawa i obowiązki obywatelskie, ale również wyzwolenie od wpływów 
religii z ich magiczno-mitycznym zapleczem i próbą dyktowania zachowań, jakie 
wierzący powinni respektować we francuskiej przestrzeni publicznej.

Republikańska równość w obliczu napływu migrantów  
z Maghrebu
Od drugiej połowy XIX wieku Francja jest krajem przyjmującym imigrantów. 
Istnieje na ten temat wiele prac historyków i socjologów, od dziesiątek lat opisu-
jących różne strony procesów imigracyjnych, które doprowadziły do ukształto-
wania współczesnego, zróżnicowanego kulturowo, społeczeństwa francuskiego 
(Noiriel, 1988, 2004; Weil, 1995). 

To po I wojnie światowej, proces imigracyjny nabierze charakteru zorganizo-
wanego i będzie podlegał rygorystycznym regulacjom politycznym. Zniszczone 
w trakcie Grande guerre9 przemysł i rolnictwo francuskie potrzebują rąk do pracy. 
Trzeba zastąpić brakujących mężczyzn, którzy albo polegli na wojnie albo wró-
cili ranni, pozbawieni kończyn, dotknięci psychozą posttraumatyczną i nie nada-
ją się do pracy. Przyjmując od 1920 roku w sposób zorganizowany robotników 
hiszpańskich, belgijskich, portugalskich, polskich do kopalni, hut, gospodarstw 
rolnych, władze francuskie nie zakładają jednak, że imigranci pozostaną na stałe 
i staną się któregoś dnia obywatelami francuskimi, choć w efekcie drugiej wojny 
tak najczęściej się stanie. Nie ma mowy ani o polityce asymilacji ani o polityce 
integracji, które ujrzą światło dzienne po II wojnie światowej. Zarówno zatrud-
niani we francuskich fabrykach migranci, jak i ich rodziny, pracują i żyją w śro-

8 Wywiad radiowy w stacji FranceInter z 15.10.2019. Https://www.lefigaro.fr/politique/jean-mi 
chel-blanquer-assume-parfaitement-ses-propos-sur-le-voile-20191016.

9 Pierwsza wojna światowa jest nazywana we Francji wielką – Grande guerre.
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dowiskach etnicznych. Często posiadają własne szkoły, gdzie dzieci uczą się języ-
ka macierzystego, własne kościoły z kapłanami, którzy głoszą kazania w języku 
ojczystym. Co więcej, nie wolno im brać udziału w życiu publicznym, należeć 
do partii politycznych czy związków zawodowych (Weil, 1995). W przypadku 
kryzysu ekonomicznego lub problemów w fabryce, są zwalniani i odsyłani do 
kraju pochodzenia. Kilkuletnie umowy o pracę imigrantów są zróżnicowane, ale 
otrzymują oni zawsze niższe stawki, niż te które otrzymują robotnicy francuscy. 
Najlepiej są opłacani robotnicy hiszpańscy, gorzej włoscy a jeszcze gorzej Pola-
cy (Weil, 1995; Noiriel, 1988). Postrzeganie imigrantów jest już wówczas silnie 
zdeterminowane poglądami o ich „kulturowej bliskości” ze społeczeństwem fran-
cuskim lub jej braku. Imigranci europejscy – biali, katolicy, szanujący prawo – są 
lepiej akceptowani niż ci, którzy napływają z kolonii francuskich, mają inny kolor 
skóry, inną religię i obyczaje. Powojenna historia Francji będzie również historią 
napływu imigrantów z krajów europejskich takich jak Włochy, Portugalia, czy 
Turcja, ale też pochodzących z byłych kolonii francuskich, w tym z krajów Afryki 
Północnej, które nazywa się we Francji Maghrebem10. Tym procesom towarzy-
szyć będzie tworzenie wyobrażeń zbiorowych o niedostosowanych do francu-
skich wymagań kulturowych imigrantach, którzy „nie chcą się asymilować” lub 
odrzucają „integrację” i nigdy nie staną się prawdziwymi Francuzami. Przyna-
leżność do grup imigrantów, lub pochodzenia imigranckiego, stanie się częstym 
powodem dyskryminacji w dostępie do pracy, w przebiegu karier zawodowych, 
ale też w dostępie do elitarnych szkół wyższych, usług czy mieszkań. 

Szczególne miejsce wśród francuskich imigrantów zajmują „imigranci” z Al-
gierii, która z punktu widzenia obowiązującego do 1962 roku prawa – czyli do 
podpisania porozumień z Evian, kończących wojnę o niepodległość Algierii – 
stanowiła terytorium Francji11. Zgodnie z protokołem znajdującym się w aneksie 
do tego porozumienia, aż do roku 1974, niezbędni dla francuskiego przemysłu 
Algierczycy będą mogli swobodnie przemieszczać się między Francją i Algierią. 
Dotyczyć to będzie zarówno zatrudnionych we Francji robotników, jak i ich ro-
dzin. Stąd w statystykach francuskich za cały okres od 1944–1974 nie ma danych 
o imigracji z Algierii. Swoboda przemieszczania się między Francją i Algierią nie 
oznacza jednak równości traktowania. Francuskie prawo obowiązujące w Algie-
rii, różnicowało Francuzów „indigènes” (autochtonów) muzułmanów od Francuzów 
europejskich. Tylko ci ostatni dysponowali wszystkimi prawami obywatelskimi. 
Zróżnicowania prawne, rasistowskie koncepcje budujące relacje pracy i zatrud-
nienia oraz zakres relacji społecznych, wyobrażenia dotyczące braku kultury na-

10 Określenie Maghreb, odnosi się we Francji najczęściej do trzech krajów Afryki Północnej: Tune-
zji, Algierii i Maroka. Czasami zalicza się do krajów Maghrebu również Libię. 

11 Algieria pozostanie pod okupacją Francji od roku 1830. W roku 1848, jej terytorium zostanie 
zdefiniowane jako terytorium francuskie i włączone do Francji w formie 3 departamentów: Oran, 
Algier i Konstantyna. W roku 1954 rozpoczyna się w Algierii wojna narodowowyzwoleńcza prowa-
dzona przez Front Wyzwolenia Narodowego (FLN), która zakończy się podpisaniem porozumienia 
z Evian w roku 1962 i przyznaniem Algierii niepodległości. 
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pływających do Francji imigrantów okresów powojennych pozostawiły trwały 
ślad w wyobrażeniach zbiorowych. Będą one mobilizowane przez różne organi-
zacje polityczne, w tym przez utworzoną w 1972 przez J.-M. Le Pen partię Front 
National (Front Narodowy – FN). Jego znaczenie polityczne i wpływ na poglądy 
polityczne części Francuzów w kwestii imigracji będą rosły od początku lat 80. 

Od początku lat 80., kiedy bezrobocie stanie się ważnym francuskim prob-
lemem społecznym (dane Francuskiego Instytutu Statystycznego mówią o bez-
robociu w wysokości 3% w roku 1970, 5% w roku 1980, 8% w roku 1986 i 12% 
w 1994) Front National, prowadzić będzie intensywną akcję propagandową ma-
jącą na celu stygmatyzację imigrantów pochodzących z krajów Afryki Północnej, 
którzy ukradli pracę Francuzom (hasło: 3 miliony bezrobotnych = 3 miliony imigran-
tów). Retoryka FN oparta była i jest na uproszczeniach i uogólnieniach statystycz-
nych, które mają na celu budowanie nastrojów strachu i wizji zagrożenia dla 
Francji ze strony imigrantów muzułmańskich (slogany o 5 milionach muzułmanów 
modlących się na ulicach). W swoich wystąpieniach historyczny założyciel partii 
Front National J.-M. Le Pen – a dzisiaj jego córka Marine Le Pen, która od 2011 
stoi na czele tej partii12, również aktywna politycznie wnuczka – nieustannie styg-
matyzują imigrantów z Maghrebu, domagając się ich powrotu do krajów pocho-
dzenia. Porównywani w tych wystąpieniach do imigrantów europejskich, którzy 
się zasymilowali, imigranci z Maghrebu są „złymi imigrantami” bo nie chcą się 
integrować, są nośnikami „wspólnotowości”, która naraża na kryzys jednolitość 
Republiki. Stanowią oni zagrożenie dla porządku publicznego i nadużywają fran-
cuskich polityk zabezpieczenia socjalnego. W propagandzie FN mówi się o nich 
także jako o „złych ojcach”. W retoryce FN „młodzi przestępcy”, zajmujący się 
handlem narkotykami w dzielnicach imigranckich, są „Arabami, którym brako-
wało ojcowskiego autorytetu”. Kwestią tą, zajmą się również francuscy socjolo-
dzy (Levanthoan-Pellerin, 1987: 92; Sommaire, 2013). Wykorzystując kontekst 
ataków terrorystycznych, które mają miejsce w Paryżu w latach 1985–1986 oraz 
w roku 1995, propaganda FN coraz częściej utożsamiać będzie wierzących w Al-
laha z integrystami muzułmańskimi. Nic więc dziwnego, że w stanowisku, jakie 
przyjęły środowiska muzułmańskie we Francji wobec prawa „o zakazie symboli 
religijnych”, dyskutowanego w roku 2003 jak i obecnie, odnajdujemy argument 
dotyczący niezbędnej destygmatyzacji islamu we francuskiej przestrzeni publicz-
nej i mediach. 

W pierwszej połowie XX wieku i po II wojnie imigracja do Francji była imigra-
cją zarobkową mężczyzn, jednak stopniowo to również kobiety zaczynają przy-
bywać do Francji. To one, w latach 70., staną się przedmiotem uwagi francuskich 
polityk publicznych. W roku 1974 Francja adoptuje prawo mówiące o „łącze-
niu rodzin”, co oznacza przejście od imigracji ekonomicznej do imigracji typu 
osadniczego. Jak pokazują statystyki, po roku 1974 rodziny imigrantów stanowić 

12 Od marca 2018 roku partia ta nosi nazwę Rassemblement National. Oficjalnie liczy ona 32 tys. 
członków opłacających składki.
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będą ponad 50% imigrantów uzyskujących prawo do stałego pobytu we Francji 
(51% w roku 1974, 66% w roku 1975, 68% w roku 1976 i 1978 i aż 70% w roku 
1980; Cohen, 2014: 204). Statystyki Urzędu ds. Imigracji pokazują, że w latach 
1964–1984, około 0,5 miliona członków rodzin imigrantów już mieszkających we 
Francji uzyskało prawo do pobytu na jej terytorium. Są wśród nich kobiety i dzie-
ci z Portugalii, Włoch, Turcji, Maroka i Tunezji. Jak piszemy wyżej, w liczbie tej 
do roku 1974 nie są uwzględniane rodziny z Algierii. Tym niemniej szacuje się, że 
w latach 1964–1984 rocznie ok. 10 tys. rodzin pochodzących z Algierii uzyskiwało 
prawo do legalnego pobytu we Francji, co oznacza około 200 tys. dodatkowych 
członków rodzin pochodzących z Maghrebu (Cohen, 2014: 196). Ich sytuacja ad-
ministracyjna będzie stopniowo regulowana aktami prawnymi z roku 1978, 1980 
i 1982, pozwalając rodzinom imigrantów na stały pobyt na terytorium Francji. 
Od początku lat 80. kobiety z Maghrebu staną się więc widoczne w przestrzeni 
publicznej.

Tak się składa, że historyczny moment masowego napływu kobiet z ich 
dziećmi do Francji jest końcem epoki „30 wspaniałych lat”13 i początkiem okresu 
bezrobocia. W różnym nasileniu trwa do dzisiaj. Wiele prac zostało poświęco-
nych temu, w jaki sposób dotknęło ono imigrantów z Maghrebu, którzy często 
byli pierwszymi, tracącymi pracę, mieli największe trudności w jej odnalezieniu 
i przez lata byli „skazani” na „pomoc dla bezrobotnych” (Bataille, 1997). Utrata 
pracy oznaczała nie tylko kłopoty finansowe, ale też utratę honoru i autoryte-
tu mężczyzny, nie będącego w stanie utrzymać swojej rodziny i zagwarantować 
jej odpowiedniego statusu społecznego. Praca, poprawa losu i warunków życia 
była przecież dla większości z nich powodem, dla którego emigrowali do Fran-
cji i sprowadzili swoje rodziny. Narastające bezrobocie, likwidacja przemysłu 
ciężkiego, trwały stan kryzysu gospodarczego, zmusi małżonki imigrantów do 
szukania płatnej pracy poza domem w celu uzupełnienia skromnych zasobów 
finansowych rodzin. 

Pozbawione kwalifikacji, często znajdują one zatrudnienie w szeroko rozu-
mianym sektorze usług jako sprzątaczki, pomoce domowe, pomoce kuchenne, 
czyli będą wykonywać zajęcia tradycyjnie należące do zakresu kobiecych prac 
domowych. Podejmując pracę poza sferą rodzinną, pozostaną jednak nadal za-
mknięte w tradycyjnej, podporządkowanej roli kobiety (zajmującej się domem 
i pracami podrzędnymi). Równocześnie, będąc w bezpośrednim kontakcie z in-
nymi grupami społeczeństwa francuskiego, staną się bardziej widoczne w prze-
strzeni publicznej. To kobiety tego pierwszego pokolenia imigrantów przekształ-
cą liczne wyzwania, z którymi musiały się zmierzyć – zaczynając od nauki języka 
francuskiego, nauki czytania i pisania, zdobycia choćby wstępnych kwalifikacji 
zawodowych – w wektor emancypacji. W tym duchu będą one wychowywać 

13 Tak nazywa się lata 1945–1974, okres pełnego zatrudnienia, stałego wzrostu gospodarczego 
i poprawy poziomu życia ludności. Za symboliczny koniec tego okresu uznaje się moment Pierw-
szego Szoku Naftowego, który ma miejsce w latach 1971–1973.
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swoje dzieci, szczególnie córki, dla których francuska szkoła republikańska sta-
nie się „windą” emancypacyjną. Dzięki niej staną się wykształconym, pełnym 
ambicji i kompetencji pokoleniem młodych kobiet o pochodzeniu imigranckim, 
którego wybory okażą się kłopotliwe dla kolejnych rządów francuskich. 

Hijâb: zniewolenie czy wyzwolenie? 
Michel Foucault był zapewne jednym z pierwszych, którzy pokazali, w jak dużym 
zakresie kwestia „ciała” „cielesności”, w szczególności kobiet, stanowi przedmiot 
władzy i kontroli, której zakres rozciąga się od sfery rodzinnej, po sferę medycz-
ną i polityczną (Foucault, 1976). Jej efektem jest zwykle podporządkowanie ko-
biet woli i decyzjom mężczyzn, kościoła, państwa z jego służbami medycznymi, 
socjalnymi i innymi. Wynikająca z tego dyskryminacja kobiet często idzie w pa-
rze z wykluczeniem ich ze strefy życia publicznego. 

Kontrola przez kościół i państwo intymnej sfery życia kobiet pozbawia je su-
werenności decydowania o sobie, ale również możliwości wyrażania poglądów 
i interesów w przestrzeni publicznej. Historia emancypacji kobiet jest w gruncie 
rzeczy powolnym procesem wyrywania przez kobiety spod władzy mężczyzn 
niezależności w decydowaniu o swoim ciele (macierzyństwo, seks jako przyjem-
ność…) oraz – w sensie szerszym – prawa decydowania o własnym życiu (dostęp 
do edukacji, posiadanie własnego konta w banku, posiadanie własności prywat-
nej…). Jednym z najważniejszych zakresów walki o prawa kobiet jest obszar ży-
cia publicznego: uzyskanie pełni praw obywatelskich, prawa do głosu i pełnienia 
funkcji publicznych. 

Jeśli dla Foucaulta nowoczesne państwo przyznało sobie prawo do „zarzą-
dzania życiem (i przeżyciem) ciała” (Foucault, 1976: 180), to w większości religii, 
nie tylko monoteistycznych, istniały i nadal istnieją całe zakresy nakazów, przy-
kazów i rytuałów, które również temu służą. Często nadają one ciału kobiety sens 
mistyczny, który determinuje zarówno charakter aktów seksualnych, uznawa-
nych za poprawne, jak i macierzyństwa jako realizacji woli boskiej. Wynikające 
z tych wyobrażeń obowiązki kontroli i ochrony stanowią istotę procesów, które 
podporządkowują kobiety decyzjom tych, dla których ich ciało jest przedmiotem 
realizacji różnych form i zakresów dominacji, a także władzy. Również ubiory 
kobiet od zawsze podlegały regulacji normatywnej, mającej na celu „oderotycz-
nienie” ciała kobiet, widocznego w przestrzeni publicznej. W wielu religiach i tra-
dycjach kulturowych niektóre części ciała kobiety nie mogą być eksponowane 
publicznie. Zarówno w tradycji hebrajskiej, jak i w islamie, uważa się, że włosy 
kobiety są „narzędziem erotycznym”, stad konieczność ich okrywania. Mogą one 
być eksponowane tylko w przestrzeni prywatnej i intymnej. 

Jak zauważa A. Lamchichi, w większości krajów muzułmańskich interpreta-
cja prawa muzułmańskiego sharî’a „nie pozwoliła na uwolnienie kobiet od dys-
kryminacji” (Lamchichi, 2002: 90). W Koranie, do którego odwołują się muzuł-
mańscy uczeni w piśmie, dyktujący prawo uznawane przez społeczności mu-
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zułmańskie, w wersecie 59, w suracie 33 czytamy „powiedz twoim małżonkom, 
twoim córkom, i kobietom twoich współwiernych aby nosiły szal na sobie. Jest 
to najlepszy środek aby można było je rozpoznać jako obdarzone cnotą i chronić 
je przed znieważeniem”. Źródła historyczne pokazują jednak, że zasada ta była 
niezwykle selektywnie stosowana w różnych krajach, gdzie islam był lub jest 
religią dominującą, i zależało to od poziomu dominacji patriarchalnego mode-
lu rodziny i relacji, jakie istniały między kalifem (władzą świecką) i imamem 
(władzą religijną). Kulturowo, historycznie i politycznie zdefiniowana interpre-
tacja sensu tego przykazania wyraźnie wskazuje na to, jak muzułmanie widzą 
kobietę, jakie oczekiwania są kierowane pod jej adresem. Jako swoista świętość, 
„perła w koronie”, obdarzająca ojca czy męża swoją wartością, wymaga ona sza-
cunku. Jako osoba, która dysponuje mocą, mocą uwodzenia mężczyzn, wyma-
ga ona ochrony i powinna się znajdować pod kontrolą. Jak zauważa C. Aréas, 
odwołując się do pojęcia skromności i wstrzemięźliwości w eksponowaniu ciała 
w miejscach publicznych „islam sakralizuje ciało kobiety i akcentuje jego niedo-
stępność” (Aréas, 2013: 147). Noszenie hijâb jest tego wyrazem. Jak wskazują inne 
analizy, odwołujące się do tradycji istniejących w różnych krajach islamu, hijâb 
jest także wyrazem przynależności do grupy społecznej, która dysponuje wyż-
szym statusem społecznym. Tradycyjnie, w wielu krajach muzułmańskich, ani 
niewolnice, ani kobiety nie będące muzułmankami nie okrywają włosów. „Gło-
wa bez chustki jest wiec synonimem podrzędnego statusu społecznego” (Dayan-
-Herzbrun, 1995: 170). Można więc uznać, że w tradycyjnym rozumieniu, hijâb 
jest zarówno wyrazem podporządkowania kobiety woli mężczyzn, wymogiem 
religijnym, jak i symbolem przynależności do tradycyjnie zdefiniowanej społecz-
ności wyznawców islamu w krajach zróżnicowanych religijnie. Daje on kobiecie 
status społeczny i społecznie akceptowane miejsce w przestrzeni publicznej. To 
one właśnie stanowią centralny element wyobrażeniowy, dotyczący postrzegania 
kobiet noszących hijâb we francuskim społeczeństwie.

Tymczasem… W roku 1995 Francoise Gaspard i Farhad Khosrokhovar publi-
kują książkę pod znamiennym tytułem Foulard de la République (Chustka Republi-
ki), w której – odwołując się do badań empirycznych, mających na celu określenie 
sensu, jaki noszące hijâb kobiety nadają temu nakryciu głowy – pokazują, że hijâb 
nie jest wyłącznie symbolem dominacji. Gaspard i Khosrokhovar wyodrębniają 
trzy modele socjologiczne okrywania głowy przez muzułmanki we Francji:
– hijâb tradycyjny noszony jest przez kobiety w pewnym wieku. Podkreśla on toż-

samość kobiety, która od wczesnego wieku już go nosiła i pozostaje przywią-
zana do tradycyjnych wartości. Jest on dla niej normalnym elementem ubioru;

– hijâb, noszony przez nastolatki, jest wyrazem ich podporzadkowania woli rodziców, 
pozwala na manifestowanie pewnych wartości tradycyjnych a równocześnie 
wyjście poza nie, gdyż często swoboda przemieszczania się poza domem ro-
dzinnym jest obwarowana „koniecznością” noszenia hijâb. Może więc być efek-
tem presji, jaką wywiera na dziewczynę jej środowisko rodzinne; 
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– hijâb, będący wyborem młodych kobiet, często wbrew opinii ich matek, decydują-
cych w sposób wolny i niezależny o powrocie do tradycji muzułmańskiej. Dla 
tych, często wykształconych i nowocześnie myślących, kobiet jest to symbol 
wpisania się w wybraną przez nie tradycję, kulturę i – ewentualnie, choć nie 
zawsze – wybór religijny.

Badania, jakie przeprowadziliśmy w roku 2004 na próbie 30 studentek Uniwersy-
tetu Nauk Społecznych w Grenoble, całkowicie potwierdziły i uzupełniły te mo-
delowe zróżnicowania. Większość ankietowanych zdecydowała sama o noszeniu 
hijâb. Stał się dla nich elementem elegancji w wyborze stroju i symboli tożsamoś-
ciowych za nim się kryjących. Zaledwie dla 4 studentek wybór ten był związany 
z religią, w sensie przestrzegania rytuałów muzułmańskich. W przypadku więk-
szości kobiet, które zgodziły się na udzielenie nam wywiadu, ich matki (pierwsze 
pokolenie imigrantek) nie nosiły hijâb. Wyniki badań, opublikowanych w roku 
2009 przez E. Jovelin, który przeprowadził wywiady z 12 kobietami w wieku od 
22 do 43 lat (Jovelin, 2009: 117–119) pokazują jednak, że dla części ankietowa-
nych kobiet wybór hijâb jest równocześnie czymś w rodzaju „rewelacji” religijnej, 
poszukiwaniem uniesienia religijnego, zbliżenia do boga, co ma zarówno charak-
ter emocjonalny, jak i jest wyborem tożsamościowym. 

Nasze badania pokazały również, że już w roku 2004 dla młodych studiują-
cych kobiet hijâb był symboliczną odpowiedzią na trudności integracyjne i brak 
równości w traktowaniu kobiet, zarówno w ich środowiskach pochodzenia, dziel-
nicach imigranckich, jak i w społeczeństwie francuskim jako całości. Dla części 
z nich był to również wybór podyktowany refleksją nad zjawiskami nierównoś-
ci, braku sprawiedliwości społecznej i uznania społecznego dla kolejnych poko-
leń Francuzów o pochodzeniu imigranckim. Nie używając słowa bunt, kobiety 
te mówiły o niesprawiedliwości, jakiej doznali ich ojcowie i matki, pomawiani 
o brak kultury i odrzuceni na margines życia społecznego we Francji. Potwier-
dzały one słuszność analiz, w których wskazuje się na „etnizację” (aby nie mówić 
o rasizmie), jako kategorii postrzegania kobiet pochodzących z imigracji nie tylko 
przez tradycyjnie robiące to organizacje skrajnej prawicy, ale również przez dzia-
łające w sferze walki o prawa kobiet organizacje feministyczne (Tissot, 2007: 16). 
Do czego przejdziemy w następnej części tekstu. 

Emancypacja i laickość: historia bardzo francuska
Jak świetnie pokazuje zrealizowany w roku 1997 film Yaminy Benguigui pod zna-
miennym tytułem Pamięć imigrantów. Spadek Maghrebu, dla wielu kobiet – często 
analfabetek, które nie tylko po raz pierwszy opuściły swój kraj, ale także swoją 
wioskę gdzieś w Algierii, czy Maroku – pierwsze lata życia we Francji są okresem 
wyzwań, ale też okresem emancypacji, momentem uzyskania pewnej niezależ-
ności decyzji i działań. Dla wielu kobiet, które przyjechały do Francji w ramach 
tzw. polityki łączenia rodzin, która od 1974 roku w znacznym stopniu zastąpiła 
imigrację ekonomiczną mężczyzn z krajów Afryki Północnej okresu kolonialnego 
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i postkolonialnego, przyjazd do Francji stanie się momentem wejścia w strefę 
publiczną, zarezerwowaną wyłącznie dla mężczyzn w ich krajach pochodzenia. 
Co więcej, oczekiwania, jakie szkoła francuska (obowiązek uczestniczenia w ze-
braniach rodzicielskich, wycieczki szkolne, w których biorą udział rodzice…), czy 
formy sąsiedztwa (święta dzielnicowe, wybory lokalne…) będą formułowały pod 
ich adresem, wymagać będą niezależności decyzji i swobody działania w śro-
dowisku międzykulturowym, kontaktów z administracją publiczną, instytucjami 
pomocy społecznej. Wiele kobiet podejmie z entuzjazmem te wyzwania. Symbo-
licznym wyrazem tego „wyzwolenia” będzie między innymi zdjęcie z włosów 
tradycyjnego okrycia głowy: hijâb.

Aspiracje kobiet muzułmanek pierwszego pokolenia, wykorzystujących wek-
tory emancypacji w celu stania się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa 
francuskiego, ujrzą światło dzienne w społeczeństwie, które stosunkowo nie-
dawno (prawa wyborcze uzyskane w 1944 roku14) dokonało wewnętrznej rewo-
lucji w tej kwestii. Dla wielu specjalistów od kwestii emancypacji kobiet, to rok 
1968 jest punktem przełomowym w debacie na temat praw kobiet – Francja, choć 
z różnych względów jest uznawana za kolebkę Praw Człowieka, późno i z opo-
rami przyznała im pełnię praw obywatelskich. Jak pisze D. Pelletier (Pelletier, 
2018: 92) słynny maj 1968 roku był tu momentem rzeczywistego wyzwolenia ko-
biet i przyznania im miejsca w przestrzeni publicznej, co wspierał również fran-
cuski kościół katolicki. Był to moment wyzwolenia seksualnego, odrzucenia rygo-
rystycznych kanonów kobiecej garderoby, założenia mini spodniczek i wyborów 
zachowań, jeszcze kilka lat wcześniej „gorszących” francuskie mieszczaństwo. 
Ważnym aktem w tym procesie było „wyzwolenie ciał kobiet”, znajdujące swój 
wyraz w „prawie do legalnego usuwania ciąży” z roku 1975, którego ani episko-
pat francuski ani Rzym nie poprą, choć istnieją wewnątrz kościoła francuskiego 
środowiska, które z tym nie mają problemu. 

Można powiedzieć, że przez cały wiek XIX i początek wieku XX we Francji 
kwestia praw kobiet pozostawała w cieniu innej ważnej debaty i walki politycz-
nej, która zadecydowała o kształcie współczesnej Republiki, której fundamentem 
jest między innymi podział państwa i kościoła. Elementem centralnym tego po-
działu jest zagwarantowanie państwu francuskiemu jego laickości, zdefiniowanej 
w prawie z roku 190515. Prawo to równocześnie gwarantuje przestrzeganie wol-

14 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z roku 1789 nie daje kobietom praw obywatelskich 
w nowo utworzonej Republice francuskiej. Pierwszy projekt w tej sprawie zostanie przedłożo-
ny w Parlamencie francuskim dopiero w roku 1919 i podobnie jak kolejne, z roku 1925, 1932 i 1935, 
zostanie odrzucony. Francuzki uzyskują prawa wyborcze w wyniku rozporządzenia z 21 kwietnia 
1944 wydanego przez generała Ch. de Gaulle’a wprowadzającego w życie decyzję Zgromadzenia 
Doradczego, które działa wówczas w Algierze, bowiem Francja jest nadal pod okupacją niemiecką. 
To 29 kwietnia 1945 Francuzki po raz pierwszy wezmą udział w wyborach.

15 Nazywane prawem o „podziale państwa i kościoła”, prawo z roku 1905 gwarantuje wolność 
i ochronę wierzeń religijnych i stanowi o tym, że państwo francuskie nie finansuje kościołów ani 
organizacji religijnych. Uzyskują one statut Stowarzyszeń kulturowych. Stanowi ono również o neu-
tralnym charakterze Republiki, neutralności religijnej służb, instytucji publicznych i urzędników 
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ności osobistych w dziedzinie wiary, jak i przeniesienie wiary i kultu religijnego 
do strefy osobistej wierzących i wykluczenie symboli religijnych z przestrzeni 
publicznej. 

Podobnie jak w wielu innych krajach, np. obecnie w Polsce, relacje między 
religią i polityką zostaną zdefiniowane między innymi wokół kształcenia (szko-
ła laicka), genre i polityki rodzinnej. Szkoła jest we Francji przestrzenią publicz-
ną o charakterze laickim, w której obserwuje się poprawną neutralność religijną 
wobec uczniów i w której nauczyciele nie wyrażają poglądów odwołujących się 
do wiary. W kwestiach tych panuje we Francji konsensus; w innych konflikty 
nigdy nie zostały wygaszone. Już w latach 70. debaty publiczne, aby nie nazwać 
ich walkami, dotyczące wolności seksualnej, prawa do dysponowania własnym 
ciałem przez kobiety (aborcja), później prawa do zawierania „małżeństw między 
osobami tej samej płci” (prawo z roku 2013), czy „adopcji dzieci przez małżeń-
stwa homoseksualne”, będą wyrazem głębokich konfliktów tożsamościowych. 
Problem z postrzeganiem hijâb urośnie do rangi konfliktu o francuską tożsamość 
i laickość, i – jeśli odwołać się do analiz Foucault – to nie przypadek, że dotyczy 
on właśnie wyborów i ubiorów kobiet. 

Zatrzymajmy się na chwilę nad kontekstem, w jakim ma miejsce przygoto-
wanie prawa o „symbolach religijnych” z roku 2004, o którym pisaliśmy wyżej 
i piszemy dalej, co pozwoli na zrozumienie zakresu polemik i konfliktów inter-
pretacyjnych. 

Od początku roku 2003 utworzona przez prezydenta Jacques’a Chiraca „gru-
pa refleksyjna” (nazwana od nazwiska jej przewodniczącego Bernarda Stasi „ko-
misją Stasi”) zajmuje się kwestią laickości w szkole. W październiku 2003 dwie 
licealistki Alma i Lily Lévy, noszące hijâb w szkole, zostaną wykluczone z liceum 
w Saint Denis. Rada pedagogiczna szkoły argumentuje swoją decyzję „niewłaś-
ciwym strojem, noszeniem ostentacyjnych symboli religijnych i zagrożeniem dla 
porządku publicznego”. Ciekawą stroną tej sytuacji jest fakt, że siostry Lévy nie 
są wychowane w tradycyjnej rodzinie muzułmańskiej. Ich ojciec jest ateistą wy-
znania hebrajskiego, a matka, pochodząca z algierskiej Kabylii, jest niepraktyku-
jącą muzułmanką. Decyzja Rady pedagogicznej odwołuje się w sposób bezpo-
średni do trzech podstawowych argumentów, które funkcjonują w przestrzeni 
medialnej i które nieustannie są podnoszone przez polityków skrajnej prawicy. 
Choć rozważania dotyczące obecności hijâb w przestrzeni publicznej pojawiają się 
w debacie publicznej od początku lat 80. to właśnie w roku 2003 – ocenia się, że 
ok. 1250 uczennic nosi wtedy hijâb – sformułowana zostaje pierwsza propozycja 
interwencji prawnej w tę sferę. Zaledwie 150 przypadków ma charakter konflik-
towy, ale to one stanowią przedmiot intensywnej informacji we francuskich me-
diach współtworzących w ten sposób dominujący zakres poglądów opinii pub-

państwowych, do których zalicza się również nauczycieli. Laicki charakter państwa francuskiego 
został potwierdzony zapisem w aktualnie obowiązującej Konstytucji francuskiej z roku 1958, gdzie 
w artykule pierwszym czytamy: „Republika Francuska jest niepodzielna, laicka, demokratyczna  
i socjalna”. 
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licznej (Benelli, 2006: 7). W efekcie prac komisji Stasi, która poświęciła znacznie 
więcej uwagi poglądom tych, którzy popierali propozycje regulacji prawnej w tej 
kwestii niż tych, którzy byli jej przeciwni (nauczyciele, uczniowie, rady rodzi-
ców…), w marcu 2004 parlament francuski przegłosował prawo o zakazie nosze-
nia „ostentacyjnych symboli religijnych w szkole” (494 głosy „za”, 36 „przeciw” 
i 31 „wstrzymało się od głosu”). W intencji ówczesnych władz, prawo to miało 
być zastosowane wyłącznie w szkole i dotyczyć uczniów od szkoły podstawowej 
do szkoły średniej. Nie ma w nim mowy o strojach i nakryciach głowy matek czy 
innych członków rodzin. Ówcześni obserwatorzy życia politycznego we Francji 
wskazują jednak już wówczas na uniwersalny potencjał tego prawa, które inter-
pretuje sens hijâb jako symbolu religijnego, co pozwoli w następnych latach na 
symboliczne stosowanie go do całej przestrzeni publicznej (Terray, 2004: 101). 
I tak właśnie się stanie.

Zgodnie z literą prawa z roku 2004, hijâb jest uznany za symbol religijny, co 
jest daleko idącym uogólnieniem, nie do końca odpowiadającym złożonej rzeczy-
wistości, przedstawionej wyżej. Argumenty przywoływane w debacie parlamen-
tarnej na jego rzecz często odwoływały się do niezbędnej „neutralności religijnej 
szkoły”, zapewnienia w przestrzeni szkoły równości między uczniami różnych 
wyznań. Krytycy zarzucali promotorom prawa pomylenie pojęcia neutralności 
z laickością i odwoływali się do decyzji francuskiej Rady Stanu (Conseil d’Etat), 
która w roku 1989 uznała, że hijâb nie jest zagrożeniem dla laickości szkoły  
(De Galembert, 2009: 35). 

Jeśli debaty w parlamencie w gruncie rzeczy charakteryzowała atmosfera 
konsensusu, to francuska opinia publiczna, ruchy i stowarzyszenia obywatelskie, 
w tym ruch feministyczny, były i są podzielone co do zasadności wprowadzenia 
prawa o zakazie „symboli religijnych” i sposobu jego stosowania. Francuski ruch 
feministyczny zareagował w sposób dwojaki. Organizacje feministyczne kobiet 
z imigracji były przeciwne prawu z roku 2004. Obawiały się efektów związanych 
z wykluczeniem części dziewczynek ze środowisk muzułmańskich ze szkoły fran-
cuskiej i wzmocnienia kontroli mężczyzn i roli religii w ich wychowaniu. Inne 
organizacje feministyczne (i nie tylko), które łączy wspólna ideologia laickiego 
charakteru republiki francuskiej i szkoły francuskiej, poparły jego wprowadzenie 
(Jasser, 2006: 84–85). 

Interesującym przykładem tego typu postawy politycznej jest stanowisko zało-
żonego w roku 2002 stowarzyszenia o prowokującej nazwie „Ni putes, ni soumi-
ses” – NPNS („Ani kurwy, ani podporządkowane”). Finansowany przez francu-
ską Partię Socjalistyczną, ruch „Ni putes ni soumises”, działa na rzecz wsparcia 
tego, co nazywa się we Francji „paktem republikańskim” czyli uniwersalizmu 
w stosowaniu praw o wolności, równości i solidarności, którego istotą jest między 
innymi laickość Republiki, oraz równość kobiet i mężczyzn. Założycielka NPNS, 
Fadela Amara, córka imigranta z algierskiej Kabylii, wychowana w środowisku 
klasy robotniczej, od 16 roku życia zaangażowana w życie polityczne w swojej 
dzielnicy i mieście Clermont-Ferrand, będzie kilka lat później pełnić funkcję mi-
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nistra ds. miast w pierwszym rządzie F. Fillona (2007–2009), w okresie prezyden-
tury N. Sarkozy’ego. Działania NPNS na rzecz emancypacji i wyzwolenia kobiet 
imigrantek spod dominacji mężczyzn w ich dzielnicach stanowią jeden z podsta-
wowych celów ruchów feministycznych, które wierzą w uniwersalność propono-
wanego modelu integracji i emancypacji kobiet. Wybory emancypacyjne Fadeli 
Amary wyraźnie odwołują się do francuskich symboli równoczesnego „uwolnie-
nia kobiet” od dominacji mężczyzn i religii, które stanowią punkt odniesienia dla 
definiowania wyzwolenia kobiet we Francji od początku lat 1970. W swojej książce 
autobiograficznej (Amara, 2004) pisze między innymi o tym, jak noszenie „mini 
spódniczki” stało się dla niej przedmiotem walki z formami dominacji narzuca-
nej jej i jej przyjaciółkom w dzielnicy imigranckiej. A tymczasem, od początku 
XXI wieku, można zaobserwować powrót do hijâb wśród dziewczyn i młodych 
kobiet, które należą – tak jak F. Amara – do drugiego, lub trzeciego pokolenia 
imigrantów. Amara, inicjatorka marszu w obronie równości kobiet z dzielnic 
emigranckich w roku 2002, na spotkaniu, z którego sprawozdanie opublikowała 
gazeta „Libération” (4 marca 2004), powiedziała „nikt mnie nigdy nie przekona 
że hijâb jest narzędziem emancypacji”. Reakcje z sali, gdzie zgromadziło się kilka-
dziesiąt kobiet muzułmanek, wyraźnie pokazywały na podział opinii, oklaskom 
towarzyszyły gwizdy. Dwa pokolenia kobiet, dwa spojrzenia na hijâb znalazły wy-
raz w tych reakcjach.

Powróćmy do kontrowersji wokół prawa z roku 2004: francuska lewica, po-
dobnie jak niezwykle aktywne w tym okresie stowarzyszenia alterglobalistyczne, 
również były podzielone. Jaki pisze Nicolas Dot-Poillard, w środowiskach lewi-
cy hijâb „odbierany jest jako negacja uzyskanych przez ruch feministyczny we 
Francji postępów w sprawie równości kobiet” (Dot-Pouillard, 2007), co stawia 
pytania o kształt społeczeństwa francuskiego, w którym noszące hijâb kobiety nie 
są już imigrantami, ale prawomocnymi członkami francuskiej wspólnoty narodo-
wej, a to powinno wzmocnić jej uniwersalny, integrujący charakter. Zdaniem tych 
stowarzyszeń prawo z roku 2004 stawia pytanie o formę „francuskiego islamu” 
lub „islamu we Francji”. 

Jednym z efektów ustanowienia prawa z roku 2004 – które, przypomnijmy, 
dotyczyło szkoły – było wprowadzenie kwestii hijâb do wyobrażeń zbiorowych 
i sprowokowanie reakcji odrzucenia hijâb w wielu środowiskach. Coraz częściej 
noszące hijâb kobiety stały się przedmiotem stygmatyzacji i dyskryminacji w sytua- 
cjach i w miejscach życia publicznego, które nie były objęte regulacją prawną. Do-
prowadziło to do radykalizacji relacji między „nieintegrującym” społeczeństwem 
francuskim, a przynajmniej jego częścią, i „odrzucającymi integrację”, doświadcza-
jącymi dyskryminacji społecznościami muzułmańskimi. Choć od roku 2004 global-
nie zakaz noszenia hijâb w szkole jest przestrzegany, liczba kobiet noszących hijâb 
nie tylko nie uległa zmniejszeniu, ale wprost przeciwnie. Hijâb stanie się symbolem 
politycznym. Jeśli dla części kobiet należących do pierwszego pokolenia imigran-
tek, zarówno hijâb jak i niqab były symbolami kobiecego podporządkowania, braku 
autonomii w obszarze życia publicznego, od początku XXI wieku dla części, szcze-
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gólnie młodych kobiet, noszących go, hijâb stanie się narzędziem walki z dominacją 
i wyobrażeniami „neokolonialnymi”, które nadal są udziałem części społeczeństwa 
francuskiego. Zdaniem Kriten M.Y. Wesselhoeft (2005: 2–3), dyskusja wokół hijâb 
stanie się dyskusją o tym, czym jest wolność kobiet muzułmańskich w państwie 
laickim. 

Wnioski
Kobiety – wielowiekowy przedmiot władzy religijnej, męskiej i państwowej – zo-
stały pozbawione prawa do kontroli nad swoim ciałem i życiem, stając się nie tyl-
ko „drugą płcią”, jak to nazwała Simone de Beauvoir w opublikowanej pod tym 
tytułem książce z roku 1949, ale często również „obywatelem drugiej kategorii”16. 
Obserwowane we Francji formy dyskryminacji i wykluczenia kobiet muzułma-
nek z udziału w życiu publicznym w sposób bezpośredni lub pośredni do tego 
nawiązują. Tym niemniej we współczesnym wymiarze to, czym jest „druga płeć” 
kobiet z imigracji, jest konsekwencją zderzenia seksizmu z rasizmem.

W efekcie historycznego procesu tworzenia wyobrażeń zbiorowych, kolejne 
pokolenia osób, których rodzice lub dziadkowie imigrowali do Francji z krajów 
islamu i nie tylko, zostały zamknięte w „figurze imigranta”. Kategoria ta po raz 
pierwszy użyta w latach 90., określa tych, którzy urodzili się we Francji, chodzili 
do szkoły francuskiej i często znają tylko język francuski, ale nadal są uważani za 
imigrantów, symbolicznie i wyobrażeniowo nie są Francuzami. Zamknięcie kolej-
nych pokoleń w ich „pochodzeniu etnicznym” staje się podstawą traktowania ich 
członków jako „obywateli drugiej kategorii” nie tylko w sensie wyobrażeniowym, 
ale również w konkretnych postaciach bardziej lub mniej subtelnych form dyskry-
minacji w dostępie do pracy, mieszkań komunalnych, instytucji publicznych i wy-
rażone, w sposób terytorialny, w postaci segregacji miejskich. W swoich pracach 
Eric i Didier Fassin pokazują, w jaki sposób „kwestia socjalna” została zastąpiona 
we Francji „kwestią etniczną” (Fassin, 2009) doprowadzając do „etnizacji” nie tyl-
ko społeczeństwa francuskiego i jego wyobrażeń, ale również polityk publicznych, 
które mają gwarantować przestrzeganie i realizacje ideału równego traktowania. 
To w tym kontekście hijâb stanie się czymś więcej niż nakryciem głowy. 

Dla młodych kobiet pochodzących z imigracji stanie się on symbolicznym wy-
razem zarówno rewolty przeciwko rasizmowi, jak i jednym z najbardziej widocz-
nych nośników etnizacji relacji społecznych we Francji. Jej wektorem jest również 
zastąpienie w języku politycznym i analitycznym nauk społecznych kategorii 
klasy (zbyt marksistowskiej) przez kategorie: imigranci, pochodzenie etniczne, mu-
zułmanie, integryści… w sposobach definiowania zróżnicowań społecznych. Stop-
niowo, i to jest jeden z paradoksów sytuacji w laickiej Francji, doprowadziło to 
do opisu społeczeństwa francuskiego w kategoriach grup wyznaniowych, wśród 

16  W książce tej definiuje ona „drugą płeć” jako „zdefiniowaną zawsze w porównaniu do męż-
czyzny, jako ta której brakuje najważniejszego, jest więc nieważna. On jest podmiotem, całością, ona 
jest czymś innym” (Kruks, Coryell, 1993, p. 3–28).
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których jedna to „wierzący w laicki charakter Republiki”. Ten, sprzeczny z literą 
i duchem prawa o podziale państwa i kościoła z roku 1905, o znaczeniu którego 
pisaliśmy wyżej, powrót do kategorii wiary w sposobie określania grup, jakie 
tworzą społeczeństwo francuskie, nie pozostanie bez wpływu na postrzeganie 
kobiet, które noszą lub nie hijâb. Można powiedzieć, że stanie się jednym z po-
wodów, dla których kwestia hijâb nie schodzi z wokandy publicznej, prowokując 
coraz bardziej radykalne formy ekspresji po obu stronach. Dla jednych hijâb jest 
„synonimem opresji”, w tym opresji religijnej, dla drugich jest „synonimem wol-
ności wyboru”, jakim kobiety wyznania muzułmańskiego powinny dysponować 
w Republice, gwarantującej równość i wolność religii. 

Wybory drugiego czy trzeciego pokolenia kobiet, których matki imigrowały 
do Francji, należy więc analizować jako specyficzną formę odwrócenia stygmatu, 
tak jak go postrzegał Goffman (Goffman, Kihm, 1975; Göle, 2004). Jak pisaliśmy 
wyżej, często hijâb, niqab i burkini stają się narzędziami walki kobiet imigrantek 
z dominacją symboliczną i „poprawnością polityczną”, które stanowią wyraz źle 
rozumianego i źle interpretowanego uniwersalizmu republikańskiego. Sens tych 
wyborów ma więc charakter tożsamościowy, zarówno, pod względem politycz-
nym, etycznym, jak i estetycznym. Jest on krytyką uniwersalistycznej formy uni-
formizacji i integracji, narzucaną przez dominującą lekturę ładu republikańskiego 
we Francji, do której – w sposób pośredni lub bezpośredni – odwołują się zało-
żenia „polityk integracji” imigrantów i działania emancypacyjne na rzecz kobiet 
z imigracji. Nie wszystkie ruchy feministyczne, walczące o wyzwolenie i równość 
praw kobiet we Francji, to zrozumiały. Akceptacja hijâb jako naturalnego ele-
mentu pejzażu francuskich miast i miasteczek, o którą apeluje obecnie prezydent  
E. Macron, może stać się dowodem zmiany mentalności społeczeństwa francu-
skiego. Zmiany te, choć z mozołem następujące, prowadzą do transformacji po-
jęcia uniwersalizmu, widzianego jako obszar abstrakcyjnej równości, w nową, 
współczesną wersję paktu republikańskiego, zbudowanego wokół gwarancji dla 
swobód i równości zróżnicowanych kulturowo społeczności, tworzących współ-
czesne społeczeństwo francuskie. 
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Hijâb: emancypacja i dyskryminacja kobiet we Francji
Streszczenie
Polemiki wokół hijâb (1989–2004), tak jak i konflikty wokół niqab (2009–2010), które do-
prowadziły do wprowadzenia prawa o zakazie noszenia w przestrzeni publicznej „ubio-
ru zakrywającego twarz” (w roku 2011) i burkini (2009–2019), zajmują wciąż pierwsze 
strony francuskich gazet. Jednym ze znaczących elementów debaty jest polemika wokół 
odpowiedzi na pytanie, czym jest emancypacja kobiet we Francji, jaki jest zakres praw, 
którymi dysponują kobiety należące do wspólnoty muzułmańskiej? Gdzie kończy się uni-
wersalizm republikański i lęk przed zradykalizowanymi wspólnotami religijnymi, które 
mogą podważyć koncepcje uniwersalistycznego i laickiego ładu republikańskiego i stano-
wić zagrożenie dla porządku publicznego, a gdzie zaczyna się nierespektowanie różnic 
kulturowych? To właśnie tymi kwestiami zajmiemy się w naszym tekście. Pokażemy, że 
w pojęciu emancypacji à la française kryje się nie tylko proces emancypacji społecznej, 
ekonomicznej i politycznej, oznaczający autonomię podmiotu działającego, stającego się 
pełnoprawnym członkiem wspólnoty narodowej, posiadającym prawa i obowiązki oby-
watelskie, ale również wyzwolenie od wpływów religii.
Słowa kluczowe: hijâb, emancypacja, dyskryminacja, przestrzeń publiczna, porządek pub-
liczny
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Hijâb: emancipation and discrimination of women in France
Summary
Polemics around hijâb (1989–2004), as well as conflicts around niqab (2009–2010), which led 
to the introduction of a law prohibiting the wearing of “face-over-face clothing” in public 
spaces (in 2011) and burkini (2009–2019) are still on the front pages of the French news-
papers. One of the significant elements of the debate on the issues is the polemic about 
what is the emancipation of women in France, what is the scope of the rights of women 
belonging to the Muslim community? Where does republican universality and fear of 
radicalised religious communities end, which may undermine the concepts of a univer-
salist and secular republican order and pose a threat to public order, and where does the 
disrespect for cultural differences begin? We will show that the notion of emancipation, 
“à la française” is not only a process of social, economic and political emancipation, which 
means the autonomy of the acting subject, who becomes a full member of the national 
community with civil rights and duties, but also liberation from the influence of religion.
Keywords: hijâb, emancipation, discrimination, public space, public order
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Ewolucja zasady równości kobiet i mężczyzn  
aktywnych zawodowo – ujęcie prawno-historyczne

Generalna zasada równości jest jedną z podstawowych zasad nie tylko prawa 
międzynarodowego czy unijnego, ale również polskiego. Nabiera jednak szcze-
gólnego znaczenia w aspekcie znoszenia nierówności między kobietami i męż-
czyznami aktywnymi zawodowo. Kwestia równouprawnienia w sferze zawodo-
wej jest jednym z najważniejszych celów prowadzonej polityki społecznej w kon-
tekście wyrównywania szans oraz równego traktowania w dziedzinie zatrudnie-
nia, pracy, wynagradzania, rozwoju zawodowego, prowadzenia działalności na 
własny rachunek. 

Historycznie, rozwój zasady równości kobiet i mężczyzn przebiegał odmien-
nie w prawie międzynarodowym, Unii Europejskiej i prawie polskim. W Pol-
sce, po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., ustawodawstwo z zakresu prawa 
pracy było bardzo ważnym elementem w budowaniu państwowości. Na mocy 
umów były ustalane warunki pracy i płacy w odniesieniu do grup zawodowych. 
Nakładały one na pracodawców obowiązek równego, co do zasady, traktowania 
pracowników. W tym okresie wyłoniła się także nowa funkcja prawa pracy – 
funkcja ochronna, która miała na celu zakreślać granice swobody umów; określać 
prawa i obowiązki stron umowy; stanowić uzupełnienie przepisów określających 
stosunek pracy oraz zapobiegać nadużyciom ze strony pracodawcy w stosun-
ku do pracownika i chronić go przed nieoczekiwanym odstąpieniem od umowy 
przez pracodawcę, ale przede wszystkim ustalić wzajemne prawa i obowiązki 
stron umowy (Kwiecień, 2018). 

Zauważyć należy, że prawo pracy w okresie międzywojennym nie doczekało 
się kodyfikacji. Postanowienia z zakresu prawa pracy były zawarte w szeregu 
aktów prawnych. Co więcej, na ziemiach polskich po 1918 r. obowiązywały jesz-
cze przez wiele lat odmienne, co do zasad, przepisy pozostałe po państwach 
zaborczych. 

Zaraz po drugiej wojnie światowej, krokiem mającym na celu ujednolicenie 
prawa na całym terytorium kraju było przyjęcie dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. 
o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa pracy 
z międzywojnia na cały obszar Państwa Polskiego (Dz.U. 1946, nr 4, poz. 30). 
Dekret ten uchylił także moc obowiązującą wszystkich przepisów prawa obcego 
i dzielnicowego. Był zwieńczeniem żmudnego procesu unifikacji polskiego pra-
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wa pracy. Kolejnym wyzwaniem była kodyfikacja prawa pracy. Kodeks pracy 
uchwalony został w 1974 roku. 

Podkreślić należy, że Polska po odzyskaniu niepodległości przystąpiła do 
szeregu konwencji międzynarodowych z zakresu prawa pracy. Po drugiej woj-
nie światowej były to głównie konwencje uchwalane przez Międzynarodową  
Organizację Pracy. Jednak największy wpływ na polskie prawo pracy miało pra-
wo wspólnotowe. Od 1994 r., czyli od momentu złożenia przez Polskę wniosku 
o członkowstwo w Unii Europejskiej, rozpoczął się żmudny proces dostosowy-
wania prawa polskiego do prawa wspólnotowego. 

Poniżej, zostały przedstawione akty prawne, mające kluczowe znaczenie dla 
omawianego tematu, w ujęciu chronologiczno-problemowym.

Dwudziestolecie międzywojenne
Praca, jako główna podstawa bogactwa Rzeczypospolitej, zgodnie z przyjętym 
zapisem w Konstytucji z 1921 r. (Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267) w art. 102 zd. 1., 
znajdowała się pod szczególną ochroną państwa. Zaś w Konstytucji z 1935 r. 
(Dz.U. 1935, nr 30, poz. 227) nie tylko została objęta szczególną ochroną, ale 
także uznano ją za podstawę rozwoju i potęgi Rzeczpospolitej. Pozostając przy 
Konstytucji z 1921 r. należy wskazać na art. 103 zd. 4., w którym ustawodawca 
zakazał pracy dzieci poniżej 15 roku życia oraz pracy nocnej kobiet i młodocia-
nych w gałęziach przemysłu szkodliwych dla ich zdrowia. W ten sposób praca 
młodocianych i kobiet znalazła się pod specjalną opieką ustawodawcy. Z tego 
też powodu szczególne znaczenie miała podówczas ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. 
w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz.U. 1924, nr 65, poz. 636), w ra-
mach której przewidziano odmienne traktowanie pracowników młodocianych, 
czyli osób w wieku 15–18 lat oraz kobiet po ukończeniu osiemnastego roku ży-
cia. Pracy kobiet został poświęcony cały rozdział trzeci. Zakazana została praca 
kobiet w kopalniach pod ziemią. Określone zostały przedziały czasu, w jakich 
kobiety powinny odpoczywać nocą. Tak więc pracujące na jedną zmianę, po-
winny odpoczywać w nocy między 20.00 a 6.00, a pracujące na dwie zmiany 
między 22.00 a 5.00, z pewnymi wyjątkami. Ustawa ta obowiązywała do czasu 
wejścia w życie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, 
nr 24, poz. 141). Była też jednym z nielicznych aktów prawnych, jakie składały 
się na system źródeł prawa pracy okresu międzywojennego.

Wprowadzenie zakazu pracy nocnej kobiet wspomnianą ustawą z 1924 r. było 
spójne z podpisaną przez Polskę w 1921 r. międzynarodową Konwencją Między-
narodowego Stowarzyszenia Ochrony Prawnej Pracowników o zakazie pracy noc-
nej kobiet zatrudnionych w przemyśle, zawartą w Bernie dnia 26 września 1906 r., 
której tekst został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 1922 r. Nr 19, poz. 158. Był to 
pierwszy międzynarodowy akt prawny dotyczący pracy nocnej kobiet w przemyś- 
le i pracy w nocy. „Jej przewodnią myślą było to, iż kobiety są specjalną grupą 
pracowników pracujących w fabryce, która wymaga dodatkowej ochrony. Opie-
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rało się to na przekonaniu, iż kobiety są słabsze fizycznie od mężczyzn, bardziej 
narażone na wszelkie niebezpieczeństwa pracy nocnej i bardziej podatne na wy-
zysk” (Uzasadnienie, 2019a). Do tej Konwencji przystąpiło aż 14 państw. Kon-
wencja ostatecznie została wypowiedziana przez Polskę w 2011 r. (Dz.U. 2012, 
poz. 317).

Co do zasady, Konstytucja z 1921 r., zdaniem Joanny Hytrek-Hryciuk, do-
prowadziła w teorii do zrównania kobiet w prawach z mężczyznami (Wieczo-
rek, 2018). Zastrzeżone w Konstytucji równouprawnienie wszystkich obywateli 
pod szyldem równości wobec prawa i równego dostępu do urzędów publicznych 
(art. 96) nazwane zostało „papierowym” w jednym z artykułów w prasie powo-
jennej, w odniesieniu do ustaw i rozporządzeń, z których wynika, że nie każde 
stanowisko może zajmować kobieta, mimo równego mężczyźnie wykształcenia 
(„Gazeta dla Kobiet”, 1924), czy też z innych powodów. 

Przykładem negatywnej praktyki był dekret o aplikacji sądowej, zgodnie 
z którym aplikantem sądowym mógł zostać obywatel państwa polskiego płci 
męskiej, który ukończył wydział prawny uniwersytetu krajowego. Natomiast 
kobiety mogły odbywać aplikację sądową jako przygotowanie do zawodu adwo-
kata w myśl art. 14 tymczasowego statutu palestry państwa polskiego (Dz.Pr.P.P. 
1919, nr 18, poz. 225, art. 1).

Kolejnym przykładem są zapisy ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej 
służbie cywilnej (Dz.U. 1922, nr 21, poz. 164), w której przyjęcie kobiet zamęż-
nych do służby państwowej zależało od pozwolenia męża. Nie zostało to wprost 
zwerbalizowane, albowiem przepis art. 6 zd. 2, powoływał się w kwestii przyjęcia 
kobiet zamężnych do służby, na zasady obowiązujących ustaw cywilnych. Ten 
zapis w powojennej Polsce, która jako jedno z pierwszych państw przyznała ko-
bietom prawa wyborcze, paradoksalnie był swoistym kuriozum.

Szczególnym wzorem negatywnej praktyki są ustawy i rozporządzenia „celi-
batowe”, które miały na celu ograniczyć lub wyeliminować kobietom zamężnym 
dostęp do służby publicznej, które pojawiły się okresie międzywojnia. 

Minister spraw wewnętrznych Cyryl Ratajski 26 lutego 1925 r. polecił utwo-
rzyć policję kobiecą (il. 1). Do służby przyjmowano wyłącznie panny lub bez-
dzietne wdowy w wieku od 25 do 45 lat. Kandydatki musiały odznaczać się nie-
naganną opinią, posiadać odpowiedni stan cywilny, bowiem przyjmowano tylko 
wdowy lub panny, które zobowiązały się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat 
nie wyjdą za mąż. Wymogiem do wstąpienia do służby były także dobry stan 
zdrowia, krótkie włosy oraz co najmniej 164 cm wzrostu (KWP, 2019). Mężczyź-
ni, którzy chcieli służyć w policji, nie podlegali aż takim ograniczeniom co do 
stanu cywilnego. Jedynym ograniczeniem było to, że funkcjonariusz policji, który 
chciał wstąpić w związek małżeński, musiał uzyskać zezwolenie władzy przeło-
żonej, mieć ukończone 24 lata, a jego narzeczona powinna być nieposzlakowanej 
opinii (Dz.U. 1928, nr 87, poz. 762).
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Ilustracja 1. Mundur kobiety policjantki. Źródło: Tablica 7. Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 20 lipca 1935 r. 
o umundurowaniu i uzbrojeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej – kobiet (Dz.U. 
1935, nr 57, poz. 370).

W połowie lat 20. XX w., gdy doszło do redukcji urzędników państwowych, 
w pierwszym rzędzie zwolnieniu podlegały zamężne urzędniczki. Dokument, na 
mocy którego to się odbywało, wprowadził swego rodzaju „celibat” dla urzędni-
czek, które o ile nie wyszły korzystnie za mąż, rezygnowały z małżeństwa z oba-
wy o utratę pracy („Orędownik Ostrowski”, 1927). Uzasadnieniem dla zwolnień 
kobiet były pojawiające się głosy, że „kobieta niech pilnuje garnków – nie nadaje 
się do służby państwowej”, to „mężczyźni muszą rodzinę utrzymywać” („Gazeta 
dla Kobiet”, 1924). Kres tej sytuacji położyło zarządzenie ministra poczt i tele-
grafów, w którym postanowiono, że urzędniczki pocztowe, zawierające związ-
ki małżeńskie, będą traktowane na równi z urzędnikami męskimi i, w związku 
z tym, nie grozi im utrata pracy („Orędownik Ostrowski”, 1927). 

Szczególną pozycję w okresie międzywojennym zajmowało Województwo 
Śląskie, które na mocy ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku, będąc 
nieodłączną częścią składową Rzeczypospolitej Polskiej, posiadało autonomię 
w przedmiocie uchwalania własnych regulacji prawnych (Dz.U. 1920, nr 73, 
poz. 497). Województwo Śląskie wyróżniała nie tylko szczególna pozycja praw-
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na, ale także wyraźne oddzielenie ról kobiecych i męskich. Rolą mężczyzn była 
praca poza domem w przemyśle, głównie w górnictwie lub hutnictwie. Dla ko-
biet najważniejszą wartością była rodzina, zamążpójście i wychowywanie dzieci. 
Rodziny śląskie cechował także konserwatyzm moralny, co wynikało z oddzia-
ływania Kościoła katolickiego (Swadźba, 2014). Dlatego też uznanie ustawy Sej-
mu Śląskiego z dnia 29 marca 1926 roku w sprawie rozwiązania stosunku służ-
by nauczycielskiej wskutek zawarcia przez nauczycielkę związku małżeńskiego 
(Dz.U. Śląskich 1926, nr 8, poz. 112), nazywanej „celibatową” (il. 2), za niepozo-
stającą w sprzeczności z Konstytucją ani z założeniami Konwencji genewskiej, nie 
budzi żadnego zdziwienia. Mimo że jej postanowienia były jawnie dyskryminu-
jące kobiety wstępujące w związek małżeński, została zatwierdzona przez pre-
zydenta Rzeczypospolitej w 1933 r. (Dz.U. 1933, nr 85, poz. 600). Obowiązywała 
do 1938 r. (Dz.U. 1938, nr 27, poz. 243).

Ilustracja 2. Ustawa „celibatowa” z 1926 r. Źródło: Dz.U. Śląskich 1934, nr 18, poz. 37.

Kolejna śląska ustawa „celibatowa” z dnia 22 czerwca 1934 roku o stosunkach 
służbowych śląskich funkcjonariuszy wojewódzkich (Dz.U. Śląskich 1934, nr 18, 
poz. 37) w art. 50 przewidywała, że jeśli urzędnikiem stałym mianowana została 
kobieta, wówczas poza przypadkami przewidzianymi w tej ustawie, stosunek 
służbowy z nią rozwiązuje się w razie zawarcia przez nią związku małżeńskiego. 
Powinna ona o wstąpieniu w związek małżeński powiadomić władzę przełożoną 
w ciągu 14 dni, licząc od zawarcia małżeństwa, pod rygorem utraty prawa do 
ewentualnej odprawy. Co więcej, urzędniczka, z którą rozwiązano stosunek służ-
bowy z powodu zawarcia małżeństwa i której należy się odprawa, traci prawo 
do emerytury.
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Polska powojenna
Nakaz równego traktowania w sferze zatrudnienia zawarty został w Konstytucji 
z 1952 r. (Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232) w art. 66. Zgodnie z jego treścią, kobieta 
w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej miała równe z mężczyzną prawa we wszyst-
kich dziedzinach życia państwowego, politycznego i kulturalnego (ust. 1). Gwa-
rancję równouprawnienia kobiet stanowiły: 1) równe z mężczyznami prawo do 
pracy i wynagrodzenia według zasady „równa płaca za równą pracę”, prawo do 
wypoczynku, do ubezpieczenia społecznego, do nauki, do godności i odznaczeń, 
do zajmowania stanowisk publicznych, 2) opieka nad matką i dzieckiem, ochrona 
kobiety ciężarnej, płatny urlop w okresie przed porodem i po porodzie, rozbudo-
wa sieci zakładów położniczych, żłobków i przedszkoli, rozwój sieci zakładów 
usługowych i żywienia zbiorowego (ust. 2).

Ideologia „równouprawnienia”, uprawiana w Polsce powojennej do połowy 
lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, miała swoje korzenie w stalinizmie. Wpro-
wadzony system gospodarczy, wzorowany na systemie radzieckim, przyczynił 
się do „wyzwolenia kobiet”, polegającego na wykonywaniu przez nie męskich 
zawodów. Symbolem ówczesnego porządku społecznego stała się Magdalena 
Figur, traktorzystka; dla wielu – symbolem wynaturzenia i pogwałcenia natu-
ralnego porządku rzeczy (Kasprzyk, 2017). Dopiero „Od 1954 roku stopniowo 
rezygnowano z przedstawiania kobiet w kombinezonach roboczych i w chust-
kach na głowie, zastępując ten wizerunek portretami matek, żon, narzeczonych” 
(Szydłowska, 2019). A w oficjalnym języku partyjnym zaczęto się odwoływać do 
symbolu matki Polki, odpowiedzialnej za wychowywanie młodych pokoleń i ży-
wotność narodu (Świętochowska, 2018).

Prowadzona w tym okresie polityka przyczyniła się do zwiększenia aktyw-
ności zawodowej kobiet. Sprzyjały jej w powojennej Polsce ubóstwo, bezrobo-
cie wśród kobiet, zwłaszcza wdów. Przyjęty w 1947 r. plan trzyletni zakładał, 
że wśród pracowników przemysłowych odsetek zatrudnionych kobiet wzrośnie 
z 25% w 1946 r. do ponad 32% w 1949 r. (Fidelis, 2015). Faktycznie, udział kobiet 
w liczbie zatrudnionych w Polsce w 1950 roku wyniósł ok. 31% (GUS, 2018). 

Kobiety, mimo ciężkiej pracy, zarabiały wtedy mniej niż mężczyźni. Co ozna-
cza, że konstytucyjna zasada „równa płaca za równą pracę” nie miała żadnego 
odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zmiany w tejże materii nie nastąpiły również 
po przyjęciu przez Polskę Konwencji nr 100 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(dalej MOP), o której w dalszej części artykułu. 

Kodeks pracy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141), 
pierwsza kompleksowa regulacja prawa pracy od 1918 r., u podstaw przyjęcia 
której leżały względy ideologiczne (szczególne znaczenie prawnej regulacji pra-
cy w „państwie ludu pracującego”, jak to określono we wstępie kodeksu) oraz 
polityczne (Florek, 2015), w pierwotnej wersji wprowadziła w preambule zasadę 
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równości wszystkich ludzi pracy. Nakazując równe traktowanie wszystkich pra-
cujących, przyznała im takie same uprawnienia z tytułu pełnienia takich samych 
obowiązków. Zasada ta nie znalazła rozwinięcia w samej treści przepisów. 

Podkreślić należy, że preambule Kodeksu pracy z 1974 r. przypisywało się 
normatywny wpływ na określenie treści i znaczenia zasad prawa pracy. Co wię-
cej, zwerbalizowane zostały w niej niektóre zasady, jak chociażby wspomniana 
zasada jednakowego traktowania wszystkich pracujących (Filcek i in., 1979). Ko-
deks realizował 

w sferze stosunków pracy konstytucyjną zasadę jedności praw i obowiązków obywa-
teli, kształtując wewnętrznie spójny i nierozdzielny system norm określających prawa 
i obowiązki pracowników oraz znosząc jednocześnie nieuzasadnione właściwościami 
gałęzi pracy lub zawodu zróżnicowanie w sytuacji prawnej poszczególnych kategorii 
pracowników (Jończyk, 1977: 11). 

Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy

Zakaz pracy nocnej kobiet pojawił się także w Konwencji nr 4 MOP z 1919 r., 
dotyczącej zatrudnienia kobiet w porze nocnej. Z treści artykułu 3 wypływał 
zakaz zatrudniania kobiet nocą niezależnie od wieku, w jakimkolwiek przed-
siębiorstwie przemysłowym, publicznym lub prywatnym, ani w żadnym z jego 
oddziałów, z wyjątkiem przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są jedynie 
członkowie tej samej rodziny, poza ściśle określonymi wyjątkami. W Konwen-
cji przyjęto określenie „noc” na okres co najmniej jedenastu następujących po 
sobie godzin, obejmujących czas między godziną dziesiątą wieczorem a piątą 
rano (artykuł 2.1). Konwencja ta, jak i Konwencja nr 89 dotycząca pracy nocnej 
kobiet zatrudnionych w przemyśle (zrewidowana) z 1948 r. nie zostały ratyfi-
kowane przez Polskę. 

W nurcie konwencji przewidujących zakaz pracy kobiet w określonych wa-
runkach pozostaje Konwencja nr 45 MOP, dotycząca zatrudnienia kobiet przy 
pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach z 1935 r. (Dz.U. 1958, 
nr 29, poz. 124), ratyfikowana przez Polskę w 1957 r. W artykule 2 został wpro-
wadzony zakaz zatrudniania osób płci żeńskiej bez względu na wiek przy pra-
cach pod ziemią w kopalniach, poza ściśle określonymi wyjątkami. 

Pozostając przy konwencjach MOP, należy wspomnieć o Konwencji nr 100 
dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za 
pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. Rada 
Państwa uznała ją za słuszną w całości i ratyfikowała ją w 1954 r. (Dz.U. z 1955 r., 
Nr 38, poz. 238 – zał.). MOP nałożyła na swoich członków w art. 2. powinność 
popierania, za pomocą środków dostosowanych do obowiązujących metod usta-
lania stawek wynagrodzenia i o ile jest to zgodne z tymi metodami, zasady jedna-
kowego wynagrodzenia pracujących kobiet i mężczyzn za pracę jednakowej war-
tości. Zasada ta miała być urzeczywistniana za pomocą: a) bądź ustawodawstwa 
krajowego, b) bądź wszelkich systemów ustalania wynagrodzenia określonego 



Beata Goworko-Składanek

50   

lub uznanego przez ustawodawstwo, c) bądź układów zbiorowych zawartych 
pomiędzy pracodawcami a pracownikami, d) bądź przez połączenie tych róż-
nych sposobów. Konwencja ta obowiązuje w Polsce do dzisiaj. 

Prawo Wspólnotowe
Gwarancje równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
taką samą pracę zawierał również podpisany w Rzymie dnia 25 marca 1957 r. 
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Gwarancje te 
znalazły się w art. 119 (dzisiejszy art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej).

W Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę zasada równości kobiet 
i mężczyzn znalazła się w art. 2 i 3 (Dz.U. C 325 z 24.12.2002), a jej rozwinięcie 
w art. 137 oraz 141. W traktacie z Maastrich o Unii Europejskiej zasada ta zwerba-
lizowana została w art. 2 (Dz.U. C 191 z 29.7.1992). Natomiast w obecnie obowią-
zującym Traktacie o Unii Europejskiej znajduje się w art. 2 i 3 oraz w Traktacie 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w art. 8, 153 i 157 (Dz.U. C 326 z 26.10.2012).

Dopiero w latach 70. ubiegłego wieku ukazały się, na gruncie prawa wspól-
notowego, pierwsze „dyrektywy równościowe” (Goworko-Składanek, 2013), 
mające na celu zapewnić kobietom i mężczyznom sprawiedliwe i równe trak-
towania w pracy. Największe znaczenie miała jednak dyrektywa Rady (76/207/
EWG) z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia 
i awansu zawodowego oraz warunków pracy (utraciła moc 14.08.2009 r.), którą 
uchyliła dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. UE L 204, 
26.7.2006, s. 23–36). W dokumencie tym zakazuje się bezpośredniej lub pośredniej 
dyskryminacji kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, w odniesieniu do warunków: 
rekrutacji, dostępu do zatrudnienia oraz prowadzenia działalności, zwolnienia, 
kształcenia i awansu zawodowego, członkostwa w organizacjach pracowników 
lub pracodawców.

Do przepisów gwarantujących równe prawa dla kobiet i mężczyzn w Trakta-
cie amsterdamskim (Dz.U. UE C 340 z 10.11.1997) dołączyły nowe, zabraniające 
dyskryminacji również z innych niż płeć powodów. Podkreślić należy, że – co do 
zasady – Wspólnota ma na celu walkę z utartymi wzorcami społecznymi i kultu-
rowymi a głównym zadaniem jest poprawa faktycznej sytuacji kobiet w sferze za-
trudnienia. Pamiętać należy, że przepisy mające eliminować nierówności między 
mężczyznami i kobietami w dziedzinie prawa pracy mają się przyczynić m.in. do 
wzrostu zatrudnienia kobiet, podniesienia stopy życiowej i jakości życia. Jak jest 
to ważne, obrazują statystyki, z których wynika, że w ostatnich latach w Polsce 
odsetek pracujących kobiet jest średnio o 17 punktów procentowych niższy niż 
mężczyzn (GUS, 2018).
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Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo pracy
Przepisy wspólnotowe miały ogromny wpływ na polskie prawo pracy. Proces 
dostosowania polskiego prawa pracy do prawa europejskiego trwa od wejścia 
w życie Układu Europejskiego. Służyły temu zwłaszcza rozległe zmiany Kodeksu 
pracy z 1996 r., 2001 r., (po części) 2002 r. (Florek, 2004) oraz w 2003 r.. I tak, 
nowela z dnia 2 lutego 1996 r. (Dz.U. 1996, nr 24, poz. 110) wprowadziła do Ko-
deksu pracy art. 112, w którym pojawił się nakaz równego traktowania mężczyzn 
i kobiet w dziedzinie pracy oraz art. 113 zakazujący jakiejkolwiek dyskryminacji, 
także z uwagi na płeć. Przepis art. 113 uległ zmianie w 2003 r. (ustawa z dnia 14 
listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw; Dz.U. 2003, nr 213, poz. 2081). 

W 2001 r. został dodany do Kodeksu pracy nowy Rozdział IIa, zatytułowany 
Równe traktowanie kobiet i mężczyzn, w którym znalazły się przepisy od art. 183a do 
art. 183e (Dz.U. 2001, nr 128, poz. 1405). Zmiana nazwy wspomnianego rozdziału 
nastąpiła dwa lata później i nowela z 2003 r. nadała mu nowe brzmienie Rów-
ne traktowanie w zatrudnieniu. W treści wspomnianych przepisów zrezygnowano 
z określenia „kobiety i mężczyźni”. Zamiast niego w art. 183a pojawiło się słowo 
„pracownicy” (Dz.U. 2003, nr 213, poz. 2081). 

W celu wdrożenia szeregu unijnych aktów prawnych1, nowelą z 2008 r. (Dz.U. 
2008, nr 223, poz. 1460) zostały wprowadzone do Kodeksu pracy zapisy odnoszą-
ce się do pojęcia dyskryminacji, także z uwagi na płeć, oraz molestowania.

Wstąpienie przez Polskę do Unii Europejskiej wiązało się przede wszystkim 
z potrzebą dostosowania polskiego prawa do prawa wspólnotowego. Kolejnym 
krokiem było wyeliminowanie z polskiego systemu prawnego aktów międzynaro-
dowych, które były niestosowane i niezgodne z prawem Unii Europejskiej, zgod-
nie z zobowiązaniem jakie wynikało z treści traktatów UE. I tak pierwszym z ak-
tów prawa międzynarodowego, jaki został wypowiedziany w 2009 r. (Dz.U. 2008, 
nr 222, poz. 1454), była Konwencja MOP nr 45 zakazująca pracy kobietom pod 
ziemią. Powodem wypowiedzenia był wyrok z dnia 1 lutego 2005 r. Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, który dokonał oceny zgodności przepisów krajowych 
implementujących Konwencję nr 45 z przepisami dyrektywy Rady 76/207/EWG 
w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dyrektywy w sprawie C-203/03 
Komisja przeciwko Austrii. W opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo-

1 Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu 
zawodowego oraz warunków pracy (Dz.Urz. WE L 39 z 14.02.1976), dyrektywa Rady 2000/78/WE 
z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy (Dz.Urz.WE L 303 z 02.12.2000), dyrektywa 2002/73/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wpro-
wadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnie-
nia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz.Urz. WE L 269 z 05.10.2002) oraz 
dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowa-
dzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana; Dz.Urz. UE L 204 z 26.07.2006).
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ści powszechny zakaz zatrudnienia kobiet w przemyśle górniczym pod ziemią, 
zawarty w art. 2 ust. 1 rozporządzenia federalnego ministra gospodarki i pracy 
Austrii z dnia 4 października 2001 r. w sprawie zakazów i ograniczeń w zatrud-
nianiu kobiet, wynikający z wdrożenia postanowień Konwencji nr 45, nie stanowi 
dozwolonej różnicy traktowania na mocy art. 2 ust. 3 dyrektywy Rady 76/207/EWG 
(paragraf 50 uzasadnienia wyroku w sprawie C-203/03) (Uzasadnienie, 2019b).

Kolejnym aktem międzynarodowym, jaki został wypowiedziany w 2011 r., 
była Konwencja o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle, za-
warta w Bernie w 1906 r. (Dz.U. 2012, poz. 317). W senackim uzasadnieniu do 
opinii do ustawy o wypowiedzeniu tejże Konwencji możemy przeczytać, że 

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, podstawowe znaczenie 
mają przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące równego traktowania kobiet i męż-
czyzn a w odniesieniu do problemu pracy nocnej szczególne znaczenie odgrywa po-
dejście kładące nacisk na zasadę równego traktowania bez względu na płeć. 

Począwszy od dyrektywy 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształ-
cenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy prawo wspólnotowe sprzeciwia 
się ustanawianiu w prawie krajowym zakazu pracy nocnej kobiet, jeżeli zakaz taki 
nie dotyczy jednocześnie mężczyzn. 

Polskie ustawodawstwo nie jest dostosowane do wymagań Konwencji. Kodeks 
pracy nie zawiera zakazu pracy nocnej kobiet, ale uwzględnia w takim przypad-
ku szczególną sytuację kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa. Jedną z podstawo-
wych zasad prawa pracy jest nakaz równego traktowania kobiet i mężczyzn, co stoi 
w sprzeczności z zakazem ustanowionym w Konwencji. Zakaz ten kłóci się także 
z zasadą jaką określa Konstytucja RP w art. 33 ust. 2, że kobieta i mężczyzna mają 
w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednako-
wego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego 
oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicz-
nych i odznaczeń (Kancelaria Senatu, 2011).

Zakończenie 
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., Polska zgodnie z nałożonym Traktatem 
Wersalskim zobowiązaniem (Dz.U. 1920, nr 35, poz. 200) dołożenia wszelkich sta-
rań, aby ustanowić i utrzymać słuszne i ludzkie warunki pracy dla mężczyzn, ko-
biet i dzieci, zarówno na swych własnych terytoriach, jak i we wszystkich krajach, 
przyjęła regulacje mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony zwłaszcza 
dzieciom i kobietom pracującym w przemyśle. Regulacje te, co do zasady, były 
spójne z obowiązującym prawem międzynarodowym. 

Wyjątek od zasady równouprawnienia wszystkich obywateli, która została 
zwerbalizowana na tle Konstytucji z 1921 r., stanowiły ustawy „celibatowe”, któ-
re wprowadziły dla kobiet poważne ograniczenia w dostępie do urzędów pub-
licznych. Spowodowało to, że konstytucyjna zasada równouprawnienia zyskała 
miano „papierowej”. Po drugiej wojnie światowej zasada równouprawnienia, 
która również wybrzmiewała z Konstytucji z 1952 r., zyskała tym razem charak-
ter stricte ideologiczny. 



Ewolucja zasady równości kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo…

53   

Przyjęcie w 1974 r. Kodeksu pracy nie wpłynęło zasadniczo na zmianę pozy-
cji kobiet w zatrudnieniu w stosunku do mężczyzn. Fakt przyjęcia zobowiązań, 
wynikających z Konwencji międzynarodowych MOP, mających na celu poprawę 
sytuacji kobiet aktywnych zawodowo, także znacząco nie wpłynął na zmianę 
stosunków z zakresu prawa pracy. Zmiany, nie tylko w wymiarze prawnym, ale 
także faktycznym, nastąpiły dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej. 
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Ewolucja zasady równości kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo –
ujęcie prawno-historyczne
Streszczenie
Po raz pierwszy w niepodległej Polsce zasada równouprawnienia wszystkich obywateli 
pojawiała się w Konstytucji z 1921 r., pod szyldem równości wobec prawa i równego 
dostępu do urzędów publicznych. Z uwagi na obecne pod jej rządami ustawy „celibato-
we”, zyskała miano „papierowej”. Natomiast po drugiej wojnie światowej zasada rów-
nouprawnienia kobiet i mężczyzn w sferze zatrudnienia zyskała wymiar ideologiczny. 
Wprowadzony system gospodarczy, wzorowany na systemie radzieckim przyczynił się 
do „wyzwolenia kobiet”, polegającego na wykonywaniu przez nie męskich zawodów. 
Znamię czasu nosił również Kodeks pracy z 1974 r., w którym w pierwotnej wersji w pre-
ambule pojawiła się zasada równości wszystkich ludzi pracy. Zmiany w podejściu do 
zasady równouprawnienia nastąpiły dopiero po wejściu w życie Układu Europejskiego, 
na mocy którego Polska została zobowiązana do dostosowania polskiego prawa pracy 
do prawa wspólnotowego. Po serii zmian zasada ta w polskim prawie pracy zyskała nie 
tylko wymiar prawny, ale i faktyczny.
Słowa kluczowe: równouprawnienie, prawo pracy, ustawa celibatowa, prawo wspólno-
towe

Evolution of the principle between women and men in professional activity  
– legal and historical approach
Summary
For the first time in independent Poland, the principle of equality of all citizens appeared 
in the Constitution 1921, under the banner of equality under the law and equal access 
to public offices. Due to the current “celibacy” laws under its rule, it became known as 
“paper”. However, after the Second World War, the principle of gender equality in em-
ployment gained an ideological dimension. The introduced economic system, modeled 
on the Soviet system, contributed to the “liberation of women”, consisting in their male 
professions. The Labor Code of 1974 also had the mark of time, in its original version 
the principle of equality of all working people appeared in the preamble. Changes in the 
approach to the principle of equality were lead after the entry into force of the Europe 
Agreement, under which Poland was obliged to adapt Polish labor law to Community 
law. After a series of changes, this rule in Polish labor law has not only legal but also 
factual dimension.
Keywords: equality, labor law, celibacy law, Community law
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Segregacja zawodowa ze względu na płeć  
w kontekście polskiego rynku pracy*

Płeć jest jednym z najsilniejszych czynników stratyfikacji społecznej. Badania an-
tropologów kulturowych dowodzą, że nierówności płci są historycznie wcześ-
niejsze i bardziej utrwalone niż podziały klasowe. Role społeczne powiązane 
z płcią – silnie zakorzenione w kulturze – powodowały, że w społeczeństwach 
bezklasowych, zajmujących się zbieractwem czy łowiectwem, niższa w stosunku 
do mężczyzn pozycja kobiet była regułą (por. Giddens, 2004). Mimo nieustannej 
ewolucji stosunków gospodarczych i społecznych, ogromnego postępu cywiliza-
cyjnego i stosowanych współcześnie programów pro-równościowych role spo-
łeczne wiązane z płcią pozostają asymetryczne – zarówno w sensie subiektyw-
nym, jak i obiektywnym. 

Główną areną, na której współcześnie owa nierówność się realizuje, jest ry-
nek pracy1. Parametry aktywności zawodowej – takie jak stopień uczestnictwa 
w rynku pracy, struktura zatrudnienia, dostępność do poszczególnych zawodów, 
stopień bezrobocia, czy różnice w poziomie wynagrodzenia – świadczą zgodnie 
o niekorzystnej sytuacji kobiet. Prowadzone w różnych krajach badania, poświę-
cone tej kwestii, wykazują wprawdzie, że sytuacja „negatywnego uprzywilejo-
wania” kobiet w niektórych obszarach świata ulega pewnej poprawie, jednakże 
zmiana ta dokonuje się w różnym tempie i nie dotyczy wszystkich wymiarów 
nierówności, jakie charakteryzują uczestnictwo kobiet w rynku pracy (por. Za-
chorowska-Mazurkiewicz, 2006). Charakterystycznym, i zarazem wspólnym dla 
wielu krajów, wskaźnikiem utrzymywania się niekorzystnej sytuacji kobiet jest 
tendencja do ich zatrudniania w niskopłatnych zawodach i podejmowania przez 
nie pracy w niepełnym wymiarze godzin. 

* Autorka dziękuje dr Dariuszowi Przybyszowi (IFiS PAN) za wykonanie obliczeń wykorzysta-
nych w niniejszym artykule. 

1 Problemem, który początkowo eksplorowano w związku z uczestnictwem kobiet w rynku pracy 
był problem spadku płodności, ograniczenia wielkości rodzin i skracania okresu wychowywania 
dzieci (Doby, 1973: 313). W rosnących aspiracjach kobiet w zakresie rozwoju edukacyjnego i zawo-
dowego upatrywano wręcz zagrożenia dla istniejącego sytemu stratyfikacji i wyrażającego go wzoru 
nierówności społecznych (Doby, 1973: 248).
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Spory o uczestnictwo kobiet w rynku pracy 
W literaturze socjologicznej i ekonomicznej brak jest jednolitego stanowiska 
w kwestii czynników odpowiedzialnych za nierówne uczestnictwo kobiet w ży-
ciu zawodowym. Nie brak opinii, że za taki stan rzeczy odpowiadają same ko-
biety, które – kierując się swoistą racjonalnością – podejmują w sprawie własnej 
pracy określone decyzje. Sugeruje się zatem, że czynnikiem decydującym o nie-
korzystnym położeniu kobiet jest ich własne nastawienie do pracy zarobkowej 
(Hakim, 1998). W opozycji do tego stanowiska inni badacze argumentują, iż czyn-
nikiem ograniczającym kobietom możliwości wyboru pracy są względy natury 
obiektywnej. Niejako w uzupełnieniu do tej kwestii podkreśla się, iż skutecznym 
sposobem na przełamywanie barier na drodze zawodowej kobiet jest wdrażanie 
programów wyrównywania szans2. Nie rozstrzygając, co bardziej waży na sytua- 
cji pracy kobiet, należy uwzględnić jeszcze inny rodzaj ograniczeń. Odnoszą się 
one do uwarunkowań świadomościowych, a więc do postrzegania i przekonań co 
do sposobu funkcjonowania kobiet w społeczeństwie w ogóle, oraz – w szczegól- 
ności – co do rodzaju i formy ich aktywności zawodowej. Wśród owych na-
stawień na pierwszym miejscu należy wymienić stereotypy i poglądy również  
samych kobiet, obecne w sferze ich wyobrażeń na temat natury zawodów mę-
skich i kobiecych; przekonań, kto bardziej – kobiety czy mężczyźni – nadaje się 
do zawodów powiązanych z władzą, a także dotyczących preferowanych zawo-
dów dla córek i synów (por. Białecki, 1998; Grabowska, 2010)3. Wydaje się, że 
odpowiednim podsumowaniem poruszonych wyżej wątków byłaby konstatacja,  
iż „stereotypowe pojmowanie ról zawodowych związanych z płcią, wraz ze 
współgrającymi z nimi praktycznymi uwikłaniami kobiet w rodzinno-domowe 
obciążenia składa się na społeczno-psychologiczny syndrom działający na rzecz 
utrwalania niższej społecznie roli kobiet” (Duch-Krzysztoszek, Titkow, 2006). 

Cel artykułu i podstawa empiryczna analiz 
Celem niniejszego artykułu jest próba uchwycenia – z perspektywy makrospo-
łecznej – specyfiki usytuowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Możliwość 
empirycznej analizy tej kwestii dają badania reprezentacyjne, w których uwzględ-
nia się pełne spektrum społeczno-zawodowych kategorii. Wszakże jedynie dane 

2 Omawiając sporne kwestie dotyczące pracy kobiet, Giddens przywołuje opublikowane w 1998 r. 
badania postaw kobiet różnej narodowości wobec pracy. Autorki tych badań R. Crompton i F. Harris 
stwierdzają zmienność owych postaw, wynikającą z rozmaitych ograniczeń i możliwości na róż-
nych etapach życia. Strategią mającą na celu zapobieganie segregacji zawodowej kobiet są programy 
wyrównywania szans. Ich pozytywne skutki potwierdza brytyjskie badanie pokoleniowego (ESRC) 
kobiet z rocznika 70., korzystających z takiego programu (por. Giddens 2004: 414–415). 

3 Interesujących danych na temat roli stereotypów w utrwalaniu niższej społecznie roli kobiet 
dostarcza raport GUS pod redakcją naukową M. Grabowskiej. Dane empiryczne dotyczą projektu  
pt. „Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy województwa mazowieckie-
go”. Mimo terytorialnego zawężenia grupy badanych kobiet, wnioski z tego ambitnego merytorycz-
nie badania mają ogólniejsze znaczenie i z tego względu godne są szczególnej uwagi. 
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obejmujące całą strukturę społeczną pozwalają na systemowe ujęcie problemu 
warunkowanej płcią segregacji zawodowej, dając tym samym szansę na wychwy-
cenie tkwiących w strukturze społecznej mechanizmów utrwalających asymetrię 
pozycji społeczno-zawodowej kobiet i mężczyzn. 

W artykule odwołuję się do badań POLPAN, przede wszystkim do uzyska-
nych w roku 2018 danych o charakterze przekrojowym. Cechą tych badań – 
szczególnie ważną ze względu na podejmowany temat – jest sposób, w jaki uzy-
skiwane są informacji o zawodzie i aktywności zawodowej badanych osób. Dane 
te pochodzą bezpośrednio od respondenta, z jego odpowiedzi na kilkanaście 
szczegółowych pytań zadawanych w trakcie wywiadu kwestionariuszowego4. 
Określonemu na tej podstawie zawodowi, a w dalszej kolejności także szerzej 
definiowanej przynależności społeczno-zawodowej (według kategorii Społecznej 
Klasyfikacji Zawodów), przypisać można – dzięki odpowiednim narzędziom po-
miaru – szereg charakterystyk o mierzalnym charakterze (Domański i in., 2007). 
Skale zawodów, bo o takie narzędzia tu chodzi, dają możliwość prowadzenia 
wielozmiennowych, pogłębionych analiz. 

Walorem SKZ jest możliwość łączenia zawodów w kategorie o różnym stop-
niu ogólności i możliwość tworzenia – w zależności od potrzeb badawczych – 
typologii grup społeczno-zawodowych na różnym poziomie agregacji. Wybór 
do analiz określonej kategoryzacji nie wynika jedynie z merytorycznych założeń, 
ale – co równie ważne – także z rygorów natury statystycznej5. Na etapie ro-
boczych analiz danych uzyskanych w 2018 r. próbowano konstruować klasyfi-
kacje o różnym stopniu uszczegółowienia. Ostatecznie, w artykule odwołujemy 
się (z dwoma wyjątkami) do kategoryzacji 6. elementowej, na którą składają się 
następujące grupy społeczno-zawodowe: 1. wyższe kadry zarządzania i specjali-
ści; 2. technicy i pracownicy umysłowi (różnego szczebla); 3. pracownicy handlu 
i usług; 4. pracownicy fizyczni; 5. rolnicy i robotnicy rolni; 6. przedsiębiorcy. Ty-
pologia ta zdaje się dobrze identyfikować zasadnicze linie podziału społecznego 
i zapewnia właściwą liczebność uwzględnionych w niej kategorii. 

4 POLPAN jest badaniem opartym na indywidualnych wywiadach, przeprowadzanych co pięć 
lat od 1988 roku na reprezentacji dorosłych mieszkańców kraju. W roku 2018 badaniem objęto 2162 
mieszkańców Polski w wieku 21 lat i więcej. Omawiane w artykule kwestie są pierwszą próbą 
przedstawienia przy pomocy tych danych problemu segregacji zawodowej względem płci. W trakcie 
przygotowywania artykułu zbiór danych z tego badania był jeszcze w opracowaniu. Szczegółowe 
informacje o badaniu dostępne są na stronie internetowej: www.polpan.org

5 Chodzi przede wszystkim o kwestię dopuszczalnej minimalnej liczebności. Jest to niebłaha 
kwestia teoretyczno-metodologiczna. Trudno ją tu rozwijać. Trzeba jednak mieć tego świadomość 
i pamiętać przy wyciąganiu wniosków, że poziom agregowania danych przesądza o liczebności 
rozważanych kategorii, co może wpływać na kształt uzyskanych rezultatów. 
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Kobiety i mężczyźni w świetle rodzaju pracy  
i formalnych cech zatrudnienia w roku 2018 
Odwołując się do danych POLPAN-u w pierwszym rzędzie dokonamy krót-
kiego przeglądu podstawowych informacji o charakterze zatrudnienia i rodza-
ju pracy kobiet i mężczyzn. Następnie – na podstawie badania z 2018 roku 
– omówiony zostanie profil społeczno-zawodowy obu tych grup. Dane licz-
bowe przedstawione w tabelach odnoszą się wyłącznie do pracujących kobiet 
i mężczyzn w wieku 21–65 lat. Traktując te informacje jako ramy społeczno-
-ekonomicznego kontekstu, w jakim przebiega segregacja zawodowa ze wzglę-
du na płeć, w artykule ograniczymy się do odnotowania spraw zasadniczych. 
Nie ulega wątpliwości, że zasadniczą formą funkcjonowania na rynku pracy dla 
obu płci jest – w przeważającej mierze – stała praca najemna. Jest ona udziałem 
78,4% mężczyzn i 86,5% kobiet. 

Pracą nieregularną lub dorywczą trudni się niewiele osób (tabela 1). Choć 
pewną przewagą w tym względzie odznaczają się kobiety, to jednak proporcja 
niestandardowego zatrudnienia jest wśród nich znikoma, nie przekracza 2,5%. 
Wyraźniejsza asymetria względem płci występuje w przypadku wielkości sa-
mozatrudnienia i proporcji osób pracujących w gospodarstwie rolnym. Jest zna-
mienne, choć nie zaskakujące, że oba rodzaje pracy częściej wykonują mężczyźni. 

Tabela 1. Profil zatrudnienia kobiet i mężczyzn ze względu na rodzaj pracy (w %) 

Rodzaj pracy
Płeć

Razem
Mężczyźni Kobiety

1. Stała praca najemna 78,4 86,5 82,1

2. Nieregularna lub dorywcza  1,6  2,4  2,0

3. Sezonowa  0,4  0,3  0,4

4. We własnej firmie 11,9  5,5  9,0

5. W gospodarstwie rolnym  7,7  5,2  6,5

 Ogółem N = 100% 732 614 1346

Źródło: POLPAN 2018; tak samo w tabelach 2–8. 

Istotnym elementem sytuacji zatrudnienia jest rodzaj umowy o pracę. Z da-
nych w tabeli 2 wynika, iż powszechną formą kontraktu obejmującą ponad 90% 
zatrudnionych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, jest umowa o pracę. Wobec skali 
występowania tej tradycyjnej formuły zatrudnienia, umowa w charakterze zlece-
nia lub o dzieło jest drugorzędną – by nie rzec, marginalną – formą kontraktu, 
która jednakże nieco częściej dotyczy kobiet (6%). Rzadko się też zdarza zatrud-
nienie na podstawie kontraktu menedżerskiego, przy czym znamienne jest, że 
sytuacja ta nie dotyczy żadnej kobiety. Gwoli ścisłości wypada wreszcie odno-
tować, że, wbrew potocznej wiedzy, zupełnym wyjątkiem – dla mężczyzn, jak 
i kobiet – jest praca na podstawie umowy ustnej lub wręcz bez żadnej umowy 
(od 1 do 4 przypadków). Rynek pracy, jaki wyłania się z tych danych – przynaj-
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mniej pod względem charakteru umów o pracę – przedstawia się jako system 
uregulowany, zorganizowany i, w przeważającej mierze, pozostający w zgodzie 
z kodeksem pracy. Warto odnotować, że atypowe formy pracy, o których wiele 
się mówi w dyskursie publicznym przy okazji rozmaitych rozważań i prognoz, 
w świetle relacjonowanych badań reprezentacyjnych nie stanowią na tyle wyra-
zistej kategorii, by traktować je jako szczególnie niepokojący problem6. 

Tabela 2. Zatrudnienie kobiet i mężczyzn według rodzaju umowy o pracę (w %)

Rodzaj umowy/warunków zatrudnienia
Płeć

Razem
Mężczyźni Kobiety

1. Umowa o pracę 91,7 92,7 92,2

2. Umowa zlecenia, umowa o dzieło  4,1  6,0  5,0

3. Staż/praktyki zawodowe  0,2  0,4  0,3

4. Kontrakt menedżerski  0,7  0,0  0,4

5. Dział. gospodarcza/samozatrudnienie  0,8  0,2  0,5

6. Bez umowy, umowa ustna  2,5  0,7  1,7

Ogółem N = 100% 591 547 1138

Umowa o pracę, w odróżnieniu od umów cywilno-prawnych, zawiera okreś- 
lenie okresu zatrudnienia i wymiaru etatu. Uderza fakt, że pod względem żad-
nego z tych warunków sytuacja pracy kobiet i mężczyzn nie różni się znacząco 
(tabela 3). Najczęstszą postacią kontraktu o pracę jest pełnoetatowa umowa na 
czas nieokreślony. W tej korzystnej sytuacji bez względu na płeć znajduje się co 
najmniej trzy czwarte kobiet i mężczyzn. Czynnikiem, który podkreśla specyfikę 
zatrudnienia kobiet, jest jedynie nieco częstsze podejmowanie pracy w niepeł-
nym wymiarze. Jednakże odsetek, który na to wskazuje, jest raczej niewielki, 
nie przekracza 6%. W świetle cech zatrudnienia, które dotychczas omówiono, 
nie wydaje się, aby sytuacja pracujących kobiet i mężczyzn znacząco się różniła. 
Trudno byłoby zatem mówić o wyraźnej asymetrii tych kategorii na rynku pra-
cy. Uzupełniając dotychczasową charakterystykę, warto spojrzeć na jeszcze jedną 
kwestię. Jest nią rodzaj własności sektora gospodarki, w którym zatrudnieni pra-
cują. Okoliczność ta nie jest bez znaczenia dla szeroko rozumianych warunków 
pracy. Odmienna logika funkcjonowania prywatnych i publicznych podmiotów 
gospodarczych, jaka wynika ze statusu własnościowego, może znacząco rzu-
tować na wiele aspektów sytuacji pracowniczej: np. na pewność zatrudnienia, 
przewidywalność i zakres obowiązków, wymaganą dyspozycyjność i – ogólnie – 
przestrzeganie praw pracowniczych. 

6 Znamienne jest, że problemy, dotyczące pracy kobiet w zmieniających się warunkach funkcjono-
wania rynku pracy, podnoszone są sporadycznie. Na przykład w raporcie z badań przeprowadzo-
nych w roku 2018 na temat nowych form pracy tylko raz odnotowano, że kobiety rzadziej podejmują 
ten rodzaj pracy. Autorzy tego opracowania stwierdzają, że najpopularniejszą formą tzw. nowej 
pracy jest praca dorywcza, natomiast prawie nieobecne są rodzaje zatrudnienia charakterystyczne 
dla gospodarki innowacyjnej (por. Owczarek, red., 2019). 
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Tabela 3. Warunki zatrudnienia kobiet i mężczyzn według rodzaju umowy i wymiaru etatu (w %)

Warunki zatrudnienia
Płeć

Razem
Mężczyźni Kobiety

Umowa na czas 

określony 24,6 23,4 24.0

nieokreślony 75,4 76,6 76.0

Ogolem N = 100% 533 499 1032

Wymiar etatu

pełny 97,8 94,1 96.0

niepełny  2,2  5,9  4.0

Ogółem N = 100% 535 494 1029

Przedstawione w tabeli 4 dane pokazują, iż struktura zatrudnienia kobiet 
i mężczyzn wyraźnie się różni ze względu na rodzaj własności przedsiębior-
stwa, w jakim jest się zatrudnionym. Sektor publiczny, a więc przedsiębiorstwa 
państwowe i samorządowe, są znacznie częściej miejscem pracy kobiet niż męż-
czyzn (41,8% vs. 27,3%), natomiast głównym miejscem zatrudnienia mężczyzn 
jest sektor prywatny (w ponad 70%). Ten szczególny rodzaj rozbieżności w pro-
filu zatrudnieniu kobiet i mężczyzn wydaje się oczywisty, gdy się zważy, jakie 
dziedziny gospodarki narodowej przeważają w każdym z sektorów. Wystarczy 
choćby wymienić takie obszary jak zdrowie i opieka społeczna, szkolnictwo i wy-
chowanie, czy instytucje kultury. Ze względu na ogólnospołeczną użyteczność 
wytwarzanych dóbr i dostarczanych usług, działy te finansowane są głównie 
z budżetu państwa. A właśnie te segmenty rynku pracy zdominowane są przez 
kobiety. Kwestią kluczową jest pytanie, w wyniku czego dokonuje się tego ro-
dzaju – charakterystyczna ze względu na płeć – segmentacja? Zapewne odgrywa 
tu rolę koincydencja kilku czynników: charakterystycznego dla kobiet wyboru 
kierunku kształcenia (raczej kierunki humanistyczne niż techniczne), zawodu 
(częściej praca umysłowa i w usługach, niż praca fizyczna w produkcji) i – co 
być może najważniejsze – preferowanie przez kobiety pracy przewidywalnej 
i względnie stabilnej, głównie ze względu na konieczność godzenia obowiązków 
zawodowych oraz rodzinnych. Czynniki te, we wzajemnym powiązaniu, współ-
tworzą mechanizm utrwalający asymetrię sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn.

Tabela 4. Profil zatrudnienia kobiet i mężczyzn ze względu na sektor własnościowy miejsca pracy (w %) 

Sektor własnościowy
Płeć

Razem
Mężczyźni Kobiety

1. Państwowy 23,0 34,0 28,3

2. Prywatny krajowy 55,5 40,7 48,4

3. Zagraniczny 16,1 15,3 15,7

4. Samorządu terytorialnego 4,3 7,8 6,0

5. Fundacji lub organizacji pozarządowej 0,2 0,8 0,5

6. Inny 0,9 1,3 1,1

Ogółem N = 100% 564 523 1087
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Struktura społeczno-zawodowa pracujących kobiet i mężczyzn
Bezpośrednim wyrazem segregacji zawodowej ze względu na płeć jest asyme-
tryczna reprezentacja poszczególnych kategorii społeczno-zawodowych w struk-
turze zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Ostrość obrazu owej segregacji zależy od 
tego, jak szczegółowo zostanie określony zawód jednostki: czy na poziomie wą-
skich kategorii społeczno-zawodowych, czy poprzez przynależność do grup czy 
segmentów szerzej zdefiniowanych. Mimo iż większość analiz odnosi się do za-
gregowanej typologii społeczno-zawodowej (6. elementowej), tutaj wyjątkowo – 
dla zilustrowania problemu – uwzględniamy także bardziej szczegółową katego-
ryzację 14. elementową (tabela 5 i tabela 6). 

Tabela 5. Struktura społeczno-zawodowa kobiet i mężczyzn na podstawie aktualnej pracy (w %)

Kategoria społeczno-zawodowa (SKZ 14)
Płeć

Razem
Mężczyźni Kobiety

1. Kierownictwo i wyższe kadry  1,4  0,3  0,9

2. Specjaliści nietechniczni  6,8 19,8 12,8

3. Specjaliści techniczni  3,5  2,3  3,0

4. Technicy  8,3  8,3  8,3

5. Pracownicy administracyjno-biurowi 10,5 20,5 15,0

6. Szeregowi pracownicy biurowi  1,0  5,4  3,0

7. Pracownicy handlu i usług 11,3 17,1 13,9

8. Brygadziści  3,7  0,8  2,4

9. Robotnicy wykwalifikowani 26,2  5,7 16,8

10. Robotnicy niewykwalifikowani w produkcji  5,6  2,1  4,0

11. Niewykwalifikowani pracownicy usług  1,8  6,8  4,1

12. Robotnicy rolni  0,8  0,3  0,6

13. Rolnicy  7,6  5,4  6,6

14. Przedsiębiorcy 11,6  5,2  8,7

Ogółem N = 100% 734 615 1349

Z danych, które ilustrują profil społeczno-zawodowy kobiet i mężczyzn 
w ujęciu bardziej szczegółowym (tabela 5) wynika, że przy tak zdefiniowanej 
strukturze społeczno-zawodowej najliczniejszą kategorią w grupie mężczyzn są 
robotnicy wykwalifikowani (26,25%), podczas gdy tylko niecałe 6% pracujących 
kobiet zalicza się do tej grupy zawodowej. W wypadku niewykwalifikowanych 
pracowników fizycznych sytuacja się nieco komplikuje. Skupiają się oni w dwóch 
działach gospodarki: z jednej strony wokół prostej pracy produkcyjnej i wytwór-
czej, natomiast z drugiej strony – pracują w sferze usług i handlu. Wprawdzie 
łączna proporcja obu kategorii w grupie kobiet i mężczyzn jest zbliżona (7% – 
9%) jednakże, gdy uwzględnić dział zatrudnienia, widać, że wewnętrzna struk-
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tura robotników niewykwalifikowanych w zależności od płci kształtuje się od-
miennie. Niewykwalifikowana praca fizyczna w przedsiębiorstwach produkcyj-
nych jest częściej domeną mężczyzn (5,6% vs. 1,8%), natomiast kobiety nie mające 
kwalifikacji częściej podejmują pracę fizyczną w handlu i usługach (kobiety 6,8% 
vs. 1,8%). 

Cechą charakterystyczną składu społeczno-zawodowego kobiet, w porówna-
niu z mężczyznami, jest zdecydowanie wyższa – dwukrotnie, a niekiedy nawet 
trzykrotnie – reprezentacja w trzech kategoriach zawodowych: w kategorii spe-
cjalistów nietechnicznych (19,8% vs. 6,8%), pracowników administracyjno-biu-
rowych (20,5% vs. 10,5%) oraz pracowników handlu i usług (17,1% vs. 11,3%). 
Natomiast, jeśli chodzi o asymetrię profilu społeczno-zawodowego o znaku 
przeciwnym, a więc o niedostateczną reprezentację kobiet, znamienną cechą ich 
struktury zawodowej jest dwukrotnie mniejszy – w porównaniu z mężczyzna-
mi – udział wśród przedsiębiorców. 

Bardziej przejrzysty obraz alokacji społeczno-zawodowej kobiet i mężczyzn 
wyłania się z analizy odwołującej się do typologii mniej rozczłonkowanej, ogra-
niczonej do sześciu grup społeczno-zawodowych (tabela 6). Porównanie profi-
lu społeczno-zawodowego reprezentantów obu płci, w tym ujęciu, ujawnia trzy 
specyficzne cechy położenia kobiet na rynku pracy: a) ich nadreprezentację w ob-
szarze pracy umysłowej, zarówno jako specjalistów najwyższego poziomu jak 
i fachowców średniego poziomu (techników i pracowników administracyjno-biu-
rowych); b) dwu- i półkrotnie mniejszy udział w zawodach robotniczych (ujętych 
łącznie, z pominięciem poziomu kwalifikacji) oraz c) nieproporcjonalnie niższą 
aktywność w zakresie przedsiębiorczości, o czym była już mowa wyżej. Wskaza-
ne dysproporcje określają główny kierunek społeczno-zawodowej alokacji kobiet, 
wyznaczając tym samym podstawowy wzór segregacji zawodowej ze względu 
na płeć. 

Tabela 6. Struktura społeczno-zawodowa kobiet i mężczyzn według aktualnej pracy (w %)

Kategoria społeczno-zawodowa (SKZ 6)
Płeć

Razem
Mężczyźni Kobiety

1. Wyższe kadry zarządzania i specjaliści 11,7 22,3 16,6

2. Technicy i pracownicy administracyjno-biurowi 19,6 34,2 26,3

3. Pracownicy handlu i usług 15,0 17,9 16,3

4. Robotnicy 33,6 14,7 24,9

5. Rolnicy i robotnicy rolni  8,5  5,7  7,2

6. Prywatni przedsiębiorcy (bez rolników) 11,6  5,2  8,7

Ogółem N = 100% 733 614 1347
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Cechy pozycji zawodowej kobiet i mężczyzn –  
główne wymiary ich zróżnicowania
Pozostając przy danych uzyskanych w ogólnopolskim badaniu reprezentacyj-
nym zrealizowanym w roku 2018, w tej części artykułu poszukiwać będziemy 
specyficznych cech pozycji zawodowej kobiet i mężczyzn. Zgodnie z tradycją 
badawczą wypracowaną w badaniach nad strukturą i stratyfikacją społeczną, 
każdy zawód, rozumiany jako zespół czynności przypisanych do danej roli za-
wodowej, opisać można przy pomocy kilku istotnych cech. Dwie z owych cech 
uznać można za konstytutywne dla zawodu: są to wymogi kwalifikacyjne i zło-
żoność wykonywanych w pracy czynności. Dwie inne stanowią formę wynagro-
dzenia za wysiłek włożony w wykonywanie zadań roboczych oraz ekwiwalent 
za nakłady poniesione w celu zdobycia koniecznych umiejętności i sprawności 
zawodowych. Są to: wynagrodzenie materialne i prestiż (rozumiany jako roz-
miar szacunku społecznego, jakim darzony jest dany zawód w społeczeństwie). 
W praktyce badawczej owe cztery cechy przybierają postać – odpowiednio spa-
rametryzowanych, wymiernych – konstruktów, czego wyrazem są następujące 
skale zawodów: skala wymogów kwalifikacyjnych, skala złożoności pracy, skala 
wynagrodzenia materialnego oraz skala prestiżu7. 

Przedstawione w tabeli 7 współczynniki korelacji Pearsona określają siłę i ogól-
ny wzór wzajemnych powiązań między cechami pozycji zawodowej pracujących 
kobiet oraz mężczyzn. Pozycja owa określona jest przez przynależność do jednej 
z kategorii ujętych w typologii uwzględniającej sześć grup zawodowych. Gene-
ralnie wysokie wartości tych współczynników potwierdzają wewnętrzną spójność 
konstruktu, jakim jest definiowana w ten sposób pozycja w strukturze społeczno-
-zawodowej. Na tym tle szczególną uwagę zwraca ścisły związek wymogów kwa-
lifikacyjnych ze złożonością pracy oraz silniejsze powiązanie każdej z tych cech 
z osobna z prestiżem niż z wynagrodzeniem materialnym. Jeśli chodzi o cechy 
wyrażające istotę wykonywanego zawodu, a więc wymogi kwalifikacyjne oraz 
złożoność pracy, widać, że określające ich związek współczynniki są dla kobiet 
nieco wyższe niż u mężczyzn, co by oznaczało, że w procesie alokacji społeczno-
-zawodowej reguła zgodności poziomu przygotowania zawodowego i charakteru 
wykonywanej pracy w odniesieniu do kobiet jest nieco ściślej przestrzegana niż 
w odniesieniu do mężczyzn (r = 0,946 vs. r = 0,915). Podobnie jest z prestiżem 
zawodów wykonywanych przez kobiety, który w nieco większym stopniu niż 
w zawodach mężczyzn zależy od poniesionych nakładów i zasług: w przypadku 
kwalifikacji r = 0,919 vs. r = 897, a w odniesieniu do złożoności pracy r = 0,899 vs.  
r = 0,884. Relatywnie najsłabsze korelacje odnotowujemy w przypadku związ-

7 Metodologia tworzenia owych skal jest szczegółowo omówiona w publikacji autorstwa Domań-
skiego, Sawińskiego, Słomczyńskiego wydanej w 2007 roku przez IFiS PAN. Zasadą konstrukcji 
danej skali dla kategorii z najbardziej szczegółowego poziomu Społecznej Klasyfikacji Zawodów 
(SKZ), było uwzględnianie kilku określających ją wskaźników. W odniesieniu do skali wymogów 
kwalifikacyjnych na przykład były to: ogólny rozwój edukacyjny, specjalne kwalifikacje zawodowe 
oraz pożądany poziom wykształcenia (por. Domański i in., 2007: 150 i dalej; Domański i in., 2009).
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ku wynagrodzenia materialnego z każdą z pozostałych charakterystyk pozycji 
zawodowej. Fakt ten świadczy o gorszym generalnie – bez względu na płeć – 
„dopasowaniu” poziomu uzyskiwanych gratyfikacji finansowych do rzeczywi-
stego wkładu pracy. Jednakże w odniesieniu do pracy kobiet dysproporcja ta 
jest wyraźniejsza. Jeśli chodzi o związek wynagrodzenia materialnego i kwalifi-
kacji, korelacja dla kobiet wynosi r = 0,617 u kobiet, podczas gdy dla mężczyzn 
r = 0,702. Podobnie jest w przypadku związku zarobków ze złożonością pracy – 
u mężczyzn korelacja tych zmiennych jest wysoka i wynosi r = 0,605, podczas 
gdy u kobiet zależność ta jest zdecydowanie słabsza: r = 0,477. Przyjmując, że 
zarówno wymogi kwalifikacyjne, jak i złożoność pracy rzetelnie odzwierciedlają 
rzeczywiste nakłady, jakich wymaga dana praca, można – na podstawie omówio-
nych wyników – stwierdzić, iż odstępstwo od merytokratycznej zasady nagra-
dzania pracowników jest w przypadku kobiet większe niż u mężczyzn. Regułę 
tę, oznaczającą zarobkową dyskryminację, potwierdzają liczne badania i analizy 
prowadzone zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Powiedzieć zatem moż-
na, iż niedopłacanie pracy jest trwałym wyróżnikiem sytuacji zawodowej pracu-
jących kobiet (por. Domański, 1992; Janicka, 1995; Domagała, 2019). Przedsta-
wione analizy dowodzą nadto, że segregacja zawodowa ze względu na płeć ma 
głębsze strukturalne zakorzenienie, czego wyrazem jest swoista dekompozycja 
cech pozycji zawodowej, widoczna głównie w „niedopasowaniu” wynagrodze-
nia materialnego i prestiżu do złożoności wykonywanej pracy. Powiedzieć zatem 
można, że niedowartościowanie pod względem zarobków i prestiżu jest trwałym 
wyróżnikiem sytuacji zawodowej kobiet. 

Tabela 7. Wymiary pozycji zawodowej kobiet i mężczyzn: korelacja Pearsona

Skala pozycji zawodowej Płeć
Skala wymogów 
kwalifikacyjnych

Skala złożoności 
pracy

Skala 
wynagrodzenia
materialnego

Skala prestiżu 
(2009)

Skala wymogów kwalifikacyjnych Mężczyźni 1 .915 .702 .897

Kobiety 1 .946 .617 .919

Skala złożoności pracy Mężczyźni 1 .605 .884

Kobiety 1 .477 .899

Skala wynagrodzenia materialnego Mężczyźni 1 .755

Kobiety 1 .600

Skala prestiżu (2009) Mężczyźni 1

Kobiety 1

Specyfiki sytuacji pracy kobiet poszukiwać można na różne sposoby. Jednym 
z nich jest porównanie cech zawodów wykonywanych przez kobiety z charakte-
rystykami tych samych zawodów lecz wykonywanych przez mężczyzn. Problem 
ten ilustrują dane zamieszczone w tabeli 8.
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Tabela 8. Wymiary pozycji zawodowej kobiet i mężczyzn według kategorii społeczno-zawodowych 
(wartości średnie, mediana i decylowa rozpiętość skali) 

Skala pozycji zawodowej Płeć

Średnia wartość 
skali 

w jednostkach 
standaryzowanych*

Mediana

Stosunek 
wartości 
skrajnych 

decyli

Istotność 
różnicy 
między 

średnimi 
skali (p)

1 2 3 4 5 6

Skala wymogów kwalifikacyjnych

1. Wyższe kadry zarządzania i specjaliści mężczyźni 1,337 85,0 1:1,05 brak
istotnościkobiety 1,331 86,0 1:1,05

2. Technicy i pracownicy umysłowi  
(różnego szczebla)

mężczyźni 0,918 72,0 1:1,47
0,001

kobiety 0,695 69,0 1:1,77

3. Pracownicy handlu i usług mężczyźni −0,312 34,0 1:3,30
–**

kobiety −0,394 32,0 1:3,11

4. Pracownicy fizyczni mężczyźni −0,991 29,0 1:1,42
0,001

kobiety −1,352 21,0 1:1,04

5. Rolnicy (i robotnicy rolni) mężczyźni −0,903 29,0 1:1,02
–

kobiety −0,921 29,0 1:1

6. Przedsiębiorcy mężczyźni 0,310 58,0 1:1,10
–

kobiety 0,289 58,0 1:1,10

Ogółem mężczyźni −0,083 34,0 1:3,35
0,001

kobiety 0,230 59,0 1:3,78

Skala złożoności pracy

1. Wyższe kadry zarządzania i specjaliści mężczyźni 1,533 74,4 1:1,22
–

kobiety 1,500 73,96 1:1,51

2. Technicy i pracownicy umysłowi  
(różnego szczebla)

mężczyźni 0,651 57,7 1:1,42
–

kobiety 0,539 58,2 1:1,53

3. Pracownicy handlu i usług mężczyźni −0,244 51,3 1:2,19
0,001

kobiety −0,612 31,1

4. Pracownicy fizyczni mężczyźni −0,752 40,3 1:1,752
0,001

kobiety −1,307 26,6 1:2,32

5. Rolnicy (i robotnicy rolni) mężczyźni −0,525 40,3 1:1
–

kobiety −0,598 40,3 1:1

6. Przedsiębiorcy mężczyźni 0,119 51,3 1:1,54
0,01

kobiety −0,156 44,3 1:1,54

Ogółem mężczyźni −0,012 44,3 1:2,54
0,001

kobiety 0,178 57,7 1:2,76
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1 2 3 4 5 6

Skala wynagrodzenia materialnego

1. Wyższe kadry zarządzania i specjaliści mężczyźni 0,696 39,5 1:2,30
0,01

kobiety 0,393 37,6 1:2,33

2. Technicy i pracownicy umysłowi 
(różnego szczebla)

mężczyźni 0,585 33,0 1:3,07
0,001

kobiety 0,075 25,2 1:3,47

3. Pracownicy handlu i usług mężczyźni −0,043 26,4 1:2,51
–

kobiety −0,239 21,0 1:3,15

4. Pracownicy fizyczni mężczyźni −0,559 24,9 1:1,32
0,001

kobiety −0,808 18,9 1:1,53

5. Rolnicy (i robotnicy rolni) mężczyźni −0,782 20,0 1:1
–

kobiety −0,784 20,0 1:1

6. Przedsiębiorcy mężczyźni 1,636 59,6 1:2,05
–

kobiety 1,556 56,8 1:1,59

Ogółem mężczyźni 0,126 26,7 1:3,62
0,05

kobiety −0,012 25,4 1:3,65

Skala prestiżu (2009)

1. Wyższe kadry zarządzania i specjaliści mężczyźni 1,429 73,0 1:1,5
0,01

kobiety 1,220 66,0 1:1,6

2. Technicy i pracownicy umysłowi  
(różnego szczebla)

mężczyźni 0,559 52,3 1:1,6
–

kobiety 0,574 58,1 1:1,7

3. Pracownicy handlu i usług mężczyźni 0,248 39,1 1:3,0
0,01

kobiety −0,522 25,0 1:3,1

4. Pracownicy fizyczni mężczyźni −0,873 24,8 1:3,86
0,001

kobiety −1,331  9,5 1:6,11

5. Rolnicy (i robotnicy rolni) mężczyźni −1,171 15,7 1:1,50
–

kobiety −1,133 15,7 1:1,11

6. Przedsiębiorcy mężczyźni 0,922 60,4 1:2,05
–

kobiety 0,915 73,9 1:1,33

Ogółem mężczyźni −0,045 34,1 1:4,5
0,001

kobiety 0,164 51,4 1:6,4

* Standaryzacji dokonano względem wartości średniej i odchylenia standardowego danej skali 
wśród ogółu pracujących respondentów. ** – oznacza wartość p > 0,05

Podane w tabeli 8 parametry odnoszą się do czterech podstawowych charak-
terystyk pozycji zawodowej. Mierzyć je można za pomocą odpowiednio skon-
struowanych skal zawodów: skali wymogów kwalifikacyjnych, złożoności pra-
cy, wynagrodzenia materialnego i prestiżu. Wartości owych skal wyrażone są 
w jednostkach standaryzowanych, przy czym standaryzacji tej dokonano wzglę-

cd. tab. 8
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dem natężenia danej cechy w całej populacji. Poszukując zależnej od płci specy-
fiki zajęć zawodowych zaliczanych do tej samej kategorii społeczno-zawodowej, 
warto zwrócić uwagę na dwie sprawy: w jakich zawodach, oraz ze względu na 
jakie cechy aktywności zawodowej, różnice między kobietami i mężczyznami 
są statystycznie istotne. Podstawą odpowiedzi na te pytania są wartości śred-
nie, jakie uzyskują kobiety i mężczyźni należący do danej kategorii zawodowej, 
w każdym z czterech wymiarów zróżnicowania. W tabeli podano też wartości 
mediany oraz parametr charakteryzujący rozkład decylowy analizowanej cechy. 
Stosunek wartości decyla pierwszego do dziewiątego wskazuje na stopień we-
wnętrznego zróżnicowania danej grupy zawodowej pod względem wybranej 
cechy. Jeśli chodzi o wymogi kwalifikacyjne okazuje się, że w grupie niższych 
zawodów umysłowych (technicy i pracownicy administracyjno-biurowi) są one 
wyższe u mężczyzn niż w zajęciach tego samego rodzaju wykonywanych przez 
kobiety. Podobnie jest pod względem złożoności pracy. W zawodach związa-
nych z handlem i usługami, a także w zajęciach wykonywanych przez pracowni-
ków fizycznych, wyższy poziom złożoności cechuje pracę mężczyzn. Jeśli chodzi 
o wynagrodzenie materialne widać również, że pozycja mężczyzn w porównaniu 
z kobietami jest istotnie lepsza. Widoczne jest to zarówno w zawodach specja-
listów z wyższym wykształceniem, jak i w kategorii pracowników umysłowych 
niższego szczebla, a także w grupie pracowników fizycznych ujętych łącznie, bez 
rozróżnienia poziomu kwalifikacji. Przewaga pozycji mężczyzn nad położeniem 
kobiet w porównywalnych zawodach widoczna jest także w przypadku prestiżu. 
Statystycznie istotne różnice w tym względzie występują na korzyść mężczyzn 
w trzech grupach zawodów: wśród specjalistów, wśród pracowników handlu 
i usług – tj. wśród tzw. kategorii pośrednich – oraz wśród robotników. Jak widać, 
segregacja zawodowa ze względu na płeć dotyczy różnych charakterystyk pozy-
cji zawodowej, a więc przebiega w kilku wymiarach i jest obecna na rozmaitych 
poziomach struktury społeczno-zawodowej (zależnie od rodzaju typologii grup 
zawodowych). Dlatego wyjaśnienie obserwowanej asymetrii w sytuacji zawodo-
wej kobiet i mężczyzn nie jest sprawą prostą. 

Należy pamiętać, że analizowane grupy społeczno-zawodowe są w gruncie 
rzeczy odpowiednio utworzonymi agregatami, a zatem – z punktu widzenia ich 
wewnętrznego składu – nie są homogeniczne. Rodzi to pytanie, czy segregacja 
ze względu na płeć nie zachodzi w ich obrębie już na poziomie elementarnym, 
tj. wąsko określonych zawodów, co w badaniu surveyowym jest trudne do 
uchwycenia. Empiryczne dotarcie do tego poziomu zróżnicowania zawodowego 
wymagałoby uzyskania dodatkowych informacji, a przede wszystkim uwzględ-
nienia odpowiednio liczebnej próby. Z braku takiej możliwości wypada pozo-
stać przy konstatacji, że przynależność kobiet i mężczyzn do tej samej grupy 
społeczno-zawodowej – na mocy definicyjnie określonej tożsamości – nie oznacza 
w praktyce identycznego wkładu pracy (w sensie poziomu wymogów kwalifi-
kacyjnych), ani podobnego stopnia jej złożoności. Nie można zatem wykluczyć, 
że za charakterystyczną asymetrię sytuacji zawodowej kobiet pod względem 
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prestiżu oraz poziomu wynagrodzenia materialnego, odpowiada w jakiejś części 
zróżnicowanie rodzaju faktycznie wykonywanych zajęć (wręcz ich specyficzny 
dobór), które – ze względu na przyjęte kryterium definicyjne – mieszczą się we 
wspólnej, szerzej definiowanej grupie społeczno-zawodowej. Jednocześnie należy 
zaznaczyć, że nawet w sytuacji, gdy wielkość nakładów w zawodach wykony-
wanych przez kobiety i mężczyzn jest wyrównana, zajęcia kobiet odznaczają się 
istotnie niższym poziomem wynagrodzenia materialnego i mniejszym prestiżem. 
Przykładem takiej asymetrii jest kategoria specjalistów z wyższym wykształce-
niem, a więc grupa zajęć najwyżej lokowanych w hierarchii zawodowej. 

Analiza dyskryminacyjna
Inną perspektywę, jeśli chodzi o specyfikę położenia kobiet na rynku pracy, 
oferuje analiza dyskryminacyjna. Ze względu na swoistą logikę analiza ta daje 
wgląd w mechanizm różnicowania się struktury społeczno-zawodowej kobiet 
i mężczyzn. Odwołując się do określonego modelu uwarunkowań pozycji spo-
łecznej, można na tej podstawie określić znaczenie poszczególnych czynników 
dla procesu strukturalizacji zawodowej kobiet i mężczyzn. W szczególności cho-
dzi tu o rolę owych czynników w kształtowaniu dystansów między wyróżniony-
mi członami struktury społeczno-zawodowej. Dodatkowo – dysponując danymi 
z lat ubiegłych – określić można również dynamikę badanych uwarunkowań i na 
podstawie analizy dyskryminacyjnej wskazać, które cechy pozycji społeczno-za-
wodowej zyskują, a które – w miarę upływu czasu – tracą na znaczeniu jako 
wymiary strukturalizacji. Rezultaty analizy obu tych kwestii zamieszczono w ta-
beli 9. Przedstawione w tej tabeli wyniki odnoszą się do serii danych z trzech 
edycji badania POLPAN: z lat 2003, 2013 oraz 2018.
Zgodnie z przyjętym modelem wyjaśniania, jako zmienne „odpowiedzialne” za 
zróżnicowanie społeczno-zawodowe pracujących kobiet i – odrębnie – mężczyzn 
uznano sześć zmiennych niezależnych: ogólną złożoność pracy, własnościowy 
charakter sektora gospodarki, pełnienie kierowniczego stanowiska, staż pracy, 
wykształcenie oraz zarobki. Zmienne te charakteryzują zarówno pozycję społecz-
ną jak i usytuowanie na rynku pracy. Jak dowodzi analiza modelowa, wymienio-
ne czynniki ujęte łącznie dobrze wyjaśniają zróżnicowanie społeczno-zawodowe 
w zbiorowości kobiet, jak i mężczyzn. Generalnie – niezależnie od roku badania, 
z którego pochodzą dane – wyjaśniona wariancja kształtuje się na poziomie 80% 
do 90%. Wagę i znaczenie poszczególnych czynników dla procesu strukturalizacji 
społeczno-zawodowej określa stopień ich skorelowania z pierwszym wymiarem 
dyskryminacji. Wyniki analizy potwierdzają, że podstawową rolę w tym wzglę-
dzie pełni niezmiennie charakter zajęć zawodowych określony przez poziom 
złożoności pracy. Drugim co do ważności czynnikiem strukturalizacji jest wy-
kształcenie, które w dużym stopniu wyznacza poziom wymaganych kwalifikacji 
zawodowych. Dane dla lat 2003 i 2018 pokazują, że waga kwalifikacji jako czyn-
nika różnicującego pozycję społeczno-zawodową jest nieco wyższa w przypadku
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mężczyzn, choć zasadniczo w obu grupach pracowników – kobiet i mężczyzn – 
strukturotwórcza rola wykształcenia jest podobna. W dalszej kolejności, jeśli cho-
dzi o rangę potencjału dyskryminacyjnego, wymienić należy dwa czynniki: cha-
rakter własności sektora gospodarki, w jakim zatrudniony jest pracownik, oraz 
wysokość uzyskiwanych z pracy zarobków. Pierwsza z wymienionych cech sy-
tuacji pracowniczej ma charakter makroekonomiczny, odnosi się bowiem do po-
działu gospodarki narodowej na sektor publiczny i prywatny. Doniosła z punktu 
widzenia sytuacji pracy specyfika każdego z tych sektorów wynika z odmiennej 
logiki jego funkcjonowania i swoistego powiązania z regułami wolnego rynku. 
Okazuje się – na podstawie danych – że przed piętnastoma, czy nawet pięcioma 
laty fakt zatrudnienia w określonym sektorze własnościowym bardziej różnico-
wał położenie społeczno-zawodowe kobiet niż mężczyzn. W roku 2018 sytuacja 
ta uległa odwróceniu i to, w jakim sektorze znajduje się miejsce pracy, publicz-
nym czy prywatnym, okazało się ważniejszym kryterium stratyfikacyjnym dla 
mężczyzn. Mimo tej charakterystycznej zmiany należy jednak stwierdzić, że 
znaczenie statusu własnościowego miejsca pracy jako czynnika strukturotwór-
czego w odniesieniu do pracowników obu płci na przestrzeni ostatnich pięciu 
lat osłabło (2013–2018). Porównując procesy strukturalizacyjne w społeczności 
pracujących kobiet i mężczyzn, należy jeszcze zwrócić uwagę na zmieniające się 
wraz z upływem czasu znaczenie zarobków jako płaszczyzny generowania nie-
równości międzygrupowych. W 2003 roku rola dochodów z pracy jako czynni-
ka strukturotwórczego była w odniesieniu do kobiet zdecydowanie mniejsza niż 
w przypadku mężczyzn. Natomiast w okresie późniejszym ich znaczenie poważ-
nie wzrosło. Ostatecznie po piętnastu latach, w roku 2018, ranga zarobków jako 
czynnika różnicującego pozycję społeczno-zawodową kobiet i mężczyzn okazała 
się niemal identyczna. 

Stałym, i zarazem najbardziej charakterystycznym, przejawem odmienności 
procesów strukturalizacji społeczno-zawodowej kobiet i mężczyzn jest rola zaj-
mowanego stanowiska. Identyfikowany w ten sposób organizacyjny wymiar pra-
cy w przypadku kobiet zdaje się nie mieć żadnego znaczenia. Utrzymywanie się 
tej tendencji na niezmienionym poziomie dowodzi, że miejsce w organizacyjnym 
podziale pracy – w przeciwieństwie do mężczyzn – pozostaje niezmiennie mar-
ginalną cechą strukturalnego położenia kobiet. 

Segregacja zawodowa
Dotychczasowe analizy poświęcone były nakreśleniu różnorodnych aspektów 
specyficznego usytuowania kobiet na rynku pracy. Specyfikę tę starano się wy-
dobyć przez porównanie sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn. Narzędziem, 
które ułatwiało uchwycenie wiążących się z płcią różnic były – mierzące różne 
aspekty sytuacji pracy – skale zawodów. 

Syntetycznym wyrazem specyfiki położenia kobiet na rynku pracy jest po-
ziom segregacji zawodowej, rozumianej jako wyraz asymetrii w procesie ich 
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rozmieszczenia w strukturze społeczno-zawodowej. Wymiernym wskaźnikiem 
owego procesu są różnie definiowane indeksy segregacji. Najprostszą ich posta-
cią jest wskaźnik rozbieżności marginesów (index of dissimilarity). Punktem wyj-
ścia dla wyliczenia tego indeksu jest porównanie procentowego udziału kobiet 
i mężczyzn w poszczególnych kategoriach społeczno-zawodowych i zsumowa-
nie wielkości zaobserwowanych różnic, a następnie podzielenie tak uzyskanej 
wartości przez liczbę 2. Wartości tego indeksu segregacji zawodowej mieszczą 
się w przedziale 0–100, informując, ile osób (w %) powinno zmienić przynależ-
ność społeczno-zawodową, aby reprezentacje kobiet i mężczyzn w analizowa-
nej strukturze pozycji zawodowych były równe. 

Innym miernikiem segregacji zawodowej ze względu na płeć jest indeks, 
w którym za punkt wyjścia przyjmuje się zlogarytmizowany stosunek liczebności 
kobiet do liczebności mężczyzn w danej kategorii, odniesiony do wartości śred-
niej owego stosunku w całej badanej populacji (indeks segregacji R). Suma war- 
tości względnych, uzyskanych dla kolejnych kategorii zawodowych, jest następ-
nie dzielona przez liczbę owych kategorii w rozpatrywanej strukturze społeczno-
-zawodowej. Wartość otrzymanego w ten sposób indeksu mieści się w przedziale 
od 0 do +1, przy czym 0 oznacza brak segregacji, a wartość 1 – segregację mak-
symalną w danych warunkach strukturalnych (wzór tego indeksu podano pod 
tabelą 10; por. Charles, 1992). 

Ze względu na odmienność zasad konstruowania przedstawionych indeksów 
segregacji zawodowej i wynikające stąd różnice interpretacyjne, w tabeli 10 przed-
stawiono wartości obu omówionych miar. Odnoszą się one do danych z trzech 
ostatnich edycji badania POLPAN, które zrealizowano w latach: 2003, 2013 oraz 
2018. W obliczeniach uwzględniono dwojakiego rodzaju typologię podziału spo-
łeczno-zawodowego. Jedna typologia dotyczy podziału bardziej szczegółowego, 
który zakłada czternaście kategorii, druga odnosi się do podziału zawodowego 
zagregowanego do sześciu kategorii. 

Tabela 10. Indeks segregacji zawodowej kobiet w zależności od poziomu agregacji  
kategorii społeczno-zawodowych w latach 2003, 2013 i 2018: dwa sposoby pomiaru

Rok badania
Indeks „of dissimilarity” Indeks segregacji R (w/g wzoru*)

SKZ 14 SKZ 6 SKZ 14 SKZ 6

2003 38,9 28,6 0,885 0,542

2013 39,3 29,55 0,797 0,532

2018 38,25 28,1 0,890 0,566

* Indeks segregacji zawodowej kobiet R:
R = 1/I Σ  ln (Fi/Mi) – [1/I Σ ln (Fi/Mi)] 
Gdzie: 
Fi – liczebność kobiet w zawodzie „i”
Mi – liczebność mężczyzn w zawodzie „i”
I – liczba kategorii zawodowych
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Przedstawione dane dowodzą, że segregacja zawodowa ze względu na płeć jest 
procesem o małej dynamice. Jej poziom – mierzony w dwojaki sposób – na prze-
strzeni piętnastu lat utrzymuje się zasadniczo na stałym poziomie. Wyrażony 
w formie procentowej stopień owej segregacji oznacza, że – w zależności od licz-
by uwzględnionych kategorii – dla „wyrównania” rozkładu zawodowego około 
30% do 40% osób powinno zmienić zawód i przejść do innej kategorii społeczno-
-zawodowej. Drugi sposób pomiaru – uwzględniający warunki brzegowe wy-
znaczone przez cechy analizowanej struktury zawodowej: liczbę kategorii i ich 
proporcje – lepiej określa zależne od płci przejawy asymetrii. Mimo pewnych 
różnic w wartościach tego indeksu stwierdzić można, że segregacja zawodowa ze 
względu na płeć – na przestrzeni ostatnich piętnastu lat – utrzymuje się zasad-
niczo na podobnym poziomie. Trudno przesądzić, co dla przyszłości oznaczać 
może obserwowana w 2018 roku lekka tendencja do wzrostu segregacji: czy jest 
ona chwilowym, czy – przeciwnie – stałym efektem procesów społecznych i eko-
nomicznych, kształtujących rynek pracy. Pewne jest, że proces ten ze względu 
na znaczenie społeczne jego konsekwencji powinien być nadal monitorowany8. 

Uwagi końcowe
W artykule niniejszym omówiono trojakiego rodzaju odrębności charakteryzują-
ce usytuowanie kobiet i mężczyzn w strukturze społeczno-zawodowej. Odnoszą 
się one do zjawisk z różnych poziomów struktury społecznej i dotyczą kolejno: 
1. kierunków i zasięgu segregacji zawodowej; 2. swoistych dla płci układów ko-
relatów pozycji społecznej oraz 3. wskazania roli rozmaitych czynników – w tym 
cech samej pracy jak i rynku pracy – w procesie kształtowania podziału społecz-
no-zawodowego w zbiorowości kobiet i mężczyzn. Na koniec (4.) dla lat 2003, 
2013 oraz 2018 przedstawiono wyniki pomiaru poziomu segregacji zawodowej, 
jakie uzyskano na podstawie dwóch różnych indeksów. 

Analizowane dane wykazały, iż segregacja zawodowa, która jest efektem nie-
równego rozmieszczenia kobiet i mężczyzn pomiędzy kategorie społeczno-zawo-
dowe, jest stałą cechą procesu alokacji jednostek w układzie pozycji zawodowych. 
Nadto okazało się, że poziom owej segregacji określony dla dwojako ujmowanej 
struktury społeczno-zawodowej (definiowanej poprzez sześć oraz czternaście 
kategorii), na przestrzeni ostatnich piętnastu lat praktycznie nie uległ zmianie. 
Jest zrozumiałe, że segregacja zawodowa ze względu na płeć wynika z wielu 
źródeł. Są wśród nich zarówno reguły wyznaczające funkcjonowanie gospodarki 
i rynku pracy, jak i formalne oraz nieformalne kryteria, które w poszczególnych 
branżach określają swoistą politykę płacową oraz szczególne warunki pracy i za-
trudnienia. Znaczenie ma też specyficzna dla danego miejsca pracy i przedsię-
biorstwa pragmatyka służbowa. Niezależnie od wymienionych kwestii istotną 

8 Różnice w indeksach segregacji wynikające z odmiennego sposobu obliczania są sprawą oczy-
wistą. Dane te przedstawiono w obu wersjach po to, aby uczulić badaczy na problemy interpreta-
cyjne, jakie rodzi wybór określonej metodologii i odmiennych założeń. 
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rolę w procesie segregacji zawodowej ze względu na płeć pełnią uwarunkowania 
o charakterze subiektywnym. Są to preferencje, motywy, postawy i orientacje, 
a także powszechnie podzielane przekonania, występujące zarówno po stronie 
pracodawców, jak i samych pracowników. 

Z punktu widzenia kształtu i charakteru struktury społecznej istotnym prob-
lemem jest to, w jaki sposób – w zależności od płci – przebiegają procesy stra-
tyfikacyjne, w szczególności, jak ściśle, i według jakiego wzoru, powiązane są 
wzajemnie główne wymiary zróżnicowania społecznego. Podejmując tę kwestię 
przedstawiono w artykule analizę korelatów pozycji społecznej kobiet i męż-
czyzn oraz – odwołując się do regresji dyskryminacyjnej – omówiono specyficz-
ne dla każdej z tych zbiorowości czynniki strukturalizacji społeczno-zawodowej. 
Na tej podstawie powiedzieć można, że pozycje zawodowe kobiet wyróżniają 
się nieco ściślejszym – w porównaniu z sytuacją zawodową mężczyzn – powią-
zaniem kwalifikacji i złożoności pracy. Choć przyznać trzeba, że korelacja tych 
konstytutywnych dla roli zawodowej zmiennych w przypadku obu płci osiąga 
zbliżony i szczególnie wysoki poziom: r > 0,9. Kwestią wskazującą na wyraźniej-
sze różnice jest przyznawanie prestiżu zawodom w zależności od płci wykonu-
jących je osób. Okazało się, że w przypadku kobiet społeczne uznanie dla zawo-
du jest silniej powiązane z kwalifikacjami i złożonością pracy, co w porówna-
niu z mężczyznami oznacza, że prestiż przypisywany pracy kobiet w większym 
stopniu jest warunkowany poniesionymi „zasługami”. Analiza roli czynników 
stratyfikujących pozycję społeczno-zawodową kobiet i mężczyzn wykazała nad-
to, że zajmowane stanowisko, a więc miejsce w organizacyjnym podziale pracy, 
w przypadku kobiet nie ma praktycznie znaczenia. Do pewnego stopnia wynikać 
to może z nadal niewielkiej skali zjawiska sprawowania przez kobiety funkcji 
kierowniczych. Ciekawe jest też to, że w ostatnim okresie znaczenie statusu włas-
nościowego miejsca pracy uległo znamiennej zmianie. Jego stratyfikujący wpływ 
na pozycję społeczną kobiet i mężczyzn generalnie się zmniejszył, lecz – co cha-
rakterystyczne – w przeciwieństwie do ubiegłych lat w roku 2018 to, w jakim 
sektorze gospodarki było się zatrudnionym, okazało się ważniejsze dla określenia 
pozycji strukturalnej mężczyzn niż kobiet. Należy przy tym zaznaczyć, że mó-
wimy o wpływie bezpośrednim, wolnym od ewentualnego powiązania z innymi 
uwzględnionymi w analizie czynnikami (np. z wykształceniem, poziomem zło-
żoności pracy, czy z zarobkami etc.). Pamiętając o kulturowym zakorzenieniu 
i społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach segregacji zawodowej ze względu 
na płeć, na zakończenie warto podkreślić, że jest ona zarówno procesem współ-
tworzącym strukturę społeczną, jak i zjawiskiem wynikającym z owej struktury. 
Łatwiej zatem ją mierzyć, niż wyjaśnić jej złożony charakter i uwarunkowania.
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Segregacja zawodowa ze względu na płeć w kontekście polskiego rynku pracy
Streszczenie
Analizowany problem dotyczy selektywnego usytuowaniu kobiet i mężczyzn w strukturze 
społeczno-zawodowej. Przejawem tego procesu jest nieproporcjonalna reprezentacja osób 
danej płci w pewnych grupach zawodowych (nadmiar lub niedobór). W opracowaniu 
omówiono trojakiego rodzaju odrębności, charakteryzujące pozycję społeczno-zawodową 
kobiet i mężczyzn. Odnoszą się one do zjawisk z różnych poziomów struktury społecznej 
i dotyczą kolejno: 1. kierunków i zasięgu segregacji zawodowej; 2. swoistych dla danej 
płci układów korelatów pozycji społecznej oraz 3. specyficznej roli rozmaitych czynników 
– w tym cech samej pracy (tj. aktywności zawodowej), jak i rynku pracy – w procesie 
kształtowania podziału społeczno-zawodowego w zbiorowości kobiet i mężczyzn. Pod-
stawą empiryczną artykułu są dane z polskiego surveyu panelowego POLPAN. Posłużyły 
one do wyliczenia dwóch różnych – opartych na odmiennej metodologii pomiaru – in-
deksów segregacji zawodowej. Analizy wykazały, iż segregacja zawodowa ze względu na 
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płeć jest stałą cechą procesu alokacji jednostek w strukturze społecznej, a jej poziom – na 
przestrzeni ostatnich piętnastu lat – nie uległ zasadniczej zmianie. 
Słowa klucze: segregacja zawodowa, zróżnicowanie ze względu na płeć, struktura spo-
łeczno-zawodowa, skale zawodów, analiza dyskryminacyjna 

Occupational Gender Segregation in the context of the Polish Labour Market
Summary
This paper examines the selective location of women and men in the socio-occupational 
structure. This process is manifested by a disproportionate representation of men and 
women in certain occupational categories (under-representation or over-representation). 
The study discusses three types of differences characterising the socio-occupational posi-
tion of women and men: (1) directions and scope of occupational segregation, (2) gender-
specific system of correlates of social position, (3) indication of the role of various factors 
– including the characteristics of work itself (i.e. occupational activity) and the labour 
market – in the process of shaping the socio-occupational segregation of women and men. 
The paper uses data from the Polish Panel Survey POLPAN to estimate the level of oc-
cupational segregation in Poland applying two different measures. The results show that 
gender segregation is a constant feature of the process of allocation men and women to oc-
cupational positions, and its level has not changed significantly over the last fifteen years. 
Keywords: occupational gender segregation, social inequality, socio-occupational struc-
ture, occupational scales, discriminant analysis
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Kobiety w „męskim” świecie medycyny

Medycyna należy do najstarszych umiejętności i dziedzin wiedzy człowieka. Od 
najdawniejszych bowiem czasów trudne warunki życia zmuszały ludzi do podej-
mowania elementarnych zachowań prozdrowotnych i działań terapeutycznych. 
Początkowo było to postępowanie oparte głównie na instynkcie i na obserwacji 
zachowań zwierząt. W miarę rozwoju społeczności pierwotnych działania te po-
dejmowane były jednak w sposób bardziej świadomy i celowy, a sztuka rozpo-
znawania i leczenia chorób wyodrębniła się spośród ogółu innych działań zwią-
zanych z życiem i codziennym funkcjonowaniem, jako szczególny i niezwykle 
użyteczny społecznie dar (Domosławski, 1996; Pollak, 1970).

Kobiety niemal zawsze, z uwagi na miejsce w strukturze społecznej, zajmowały 
się leczeniem i pielęgnowaniem chorych, jak również zbieraniem leczniczych roślin 
i przyrządzaniem z nich różnych form leków: odwarów i naparów, ekstraktów, 
proszków, smarowideł i przykładań. Lecznictwo pierwotne stanowiło niezwyk- 
le barwny konglomerat odkrytych przypadkowo lub wynalezionych intuicyjnie 
środków terapeutycznych, głównie pochodzenia roślinnego, zaobserwowanych 
u zwierząt zachowań leczniczych, elementów psychoterapii i higieny, ale przede 
wszystkim czarów i magii. W V wieku przed naszą erą grecki lekarz Hipokrates 
z Kos (ok. 460 p.n.e. – ok. 370 p.n.e.), który zyskał sobie miano „ojca medycyny”, 
zapoczątkował racjonalne metody diagnozowania i leczenia chorób, ostro kry-
tykując działania magiczne, przesądy i zabobony. Wraz z podniesieniem umie-
jętności leczenia do godności nauki i powstaniem pierwszych szkół lekarskich 
medycyna stała się domeną głównie mężczyzn, którzy pozbawili kobiety prawa 
praktykowania w zawodzie lekarza. 

W każdym z kolejnych okresów historycznych znajdujemy jednak wiele przy-
kładów kobiet, które miały odwagę i siłę, by przeciwstawiać się obowiązującym 
zasadom społecznym, jak również krzywdzącym mitom i stereotypom, i ubie-
gały się o prawo do kształcenia i praktykowania w zawodzie lekarza. Niektóre 
z nich osiągały sukcesy w diagnozowaniu i leczeniu chorób, stosując nowatorskie 
metody, którymi znacznie wyprzedzały epokę. Nielicznym udawało się nawet 
uzyskać wykształcenie i zdobyć uznanie męskiego grona medyków. 
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Niestety, w zdominowanym przez mężczyzn świecie medycyny (podobnie 
jak w całej nauce) przez długie wieki nie było miejsca dla kobiet inteligentnych, 
wykształconych, świadomych siebie i misji zawodu lekarza. Wartość wielu 
pionierskich pomysłów i nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia cho-
rób, opracowanych przez ówczesne medyczki, historia sprytnie przemilczała, 
umniejszając ich wartość bądź, wraz z upływem czasu, podstępnie przypisała 
mężczyznom. 

Warto przypomnieć, że od najdawniejszych epok mężczyźni uzurpowali so-
bie prawo do traktowania kobiety jako istoty podporządkowanej im obyczajowo, 
fizycznie i ekonomicznie. Według Platona kobieta była istotą „z drugiej ręki”, 
a w opinii historyka Hezjoda: „kwintesencją zła, pułapką stworzoną przez Zeusa 
dla śmiertelnych” (Helios, 2015). W wielu kulturach kobiety stanowiły własność 
ojca lub męża, którzy decydowali o ich losie a nawet życiu. Doskonałym przy-
kładem jest fakt, że jeszcze na początku XX wieku w Anglii praktykowany był 
zwyczaj sprzedaży żon (Bryce, 1901). 

Mocno zakorzenione w świadomości społecznej i przekazywane z pokolenia 
na pokolenie stereotypy płci przez stulecia wywierały wpływ na sytuację spo-
łeczną, prawną i polityczną kobiet, wyznaczając im miejsce w strukturze społecz-
nej i ograniczając prawa (Helios, 2015). Kształcenie kobiet było obszarem lekce-
ważonym i zaniedbywanym. Począwszy od okresu średniowiecza powszechnym 
było przekonanie, że „Bóg stworzył kobietę do płaczu, gadania i tkania” (Wrześ-
niak, 2009: 39). Kwestię kształcenia kobiet doskonale obrazują słowa Philippe de 
Navarre: „Kobiecie nie przystoi ani czytanie ani pisanie, chyba że jest mniszką” 
(Wrześniak, 2009: 39). 

W XVII wieku francuski jezuita Fransois Garasse (1585–1631) przestrzegał, 
aby kobiety trzymać z dala od różnych źródeł wiedzy, ponieważ „kobieta uczo-
na to coś okropniejszego niż brodata. Poważnego uszczerbku doznałaby cnota 
dzieweczki, gdyby wolno jej było czytać Pieśń Salomona albo historię Zuzanny” 
(Kołakowski, 1994, s. 119). 

Wielu wybitnych myślicieli wychodziło z założenia, że kobieta nie jest w sta-
nie być dobrą żoną i matką, a równocześnie osobą wykształconą i uczoną; zgod-
nie podkreślano, że kobiecie nauka nie jest potrzebna, wystarczy jej umiejętność 
gotowania, szycia, prania i usługiwania mężowi. Jeszcze w połowie XIX wie-
ku, kiedy pierwsza fala feminizmu obejmowała kolejne kontynenty, Karol Libelt 
(1807–1875) polski filozof i działacz społeczny, pisał:

Są pewne rzeczy, które jak dwa kawałki drzewa potrzebnie nieociosane, żadną miarą 
do siebie nie przystają, jakkolwiekbyś je obracał. Taką parą wyrazów jest przymiotnik 
„uczony” i rzeczownik „kobieta” (Libelt, 1852: 3–4).

W drugiej połowie XIX wieku, na fali ogólnoświatowych dążeń emancypacyj-
nych, kobiety zaczęły pokonywać dyskryminujące bariery i stereotypy dotyczące 
edukacji i pracy zawodowej, uzyskując dostęp do wydziałów uniwersyteckich 
i możliwość praktyki lekarskiej.
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Przeciwnicy prawa kobiet do kształcenia nie ustawali jednak w udowodnia-
niu swoich racji. Brytyjski lekarz psychiatra J. Crichton-Browne (1840–1938), ab-
solwent Royal College w Edynburgu, na łamach prestiżowego, ukazującego się 
do dnia dzisiejszego, czasopisma medycznego „British Medical Journal” opubli-
kował artykuł, w którym przedstawił obraz kliniczny nowego zaburzenia psy-
chicznego, występującego wyłącznie u kobiet wykształconych, o nazwie Anorexia 
scholastica. Choroba, której przyczyną była nadmierna edukacja, należała do nie-
uleczalnych i kończyła się śmiercią. U chorych kobiet występowały silne bóle 
głowy, utrata masy ciała, neurozy, lunatyzm, epilepsja, śpiączka, zaburzenia mie-
siączkowania, jak również utrata moralności i bezpłodność (Crichton-Browne, 
1892). Jej istnienie potwierdzał wybitny amerykański psycholog Granville Stanley 
Hall (1844–1924), pierwszy prezes Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicz-
nego (Hall, 1904). Warto również nadmienić, że zaburzenie to uznawane było 
przez wielu wybitnych lekarzy i psychologów (ale wyłącznie płci męskiej) jeszcze 
na początku XX wieku. 

Celem prezentowanej pracy było zwrócenie uwagi na historyczne uwarunko-
wania walki kobiet o prawo do studiowania i praktykowania medycyny oraz na 
niektóre czynniki warunkujące proces feminizowania się zawodu lekarza.

Szamanki i uzdrowicielki 
Melania Lipińska (1865–1933), lekarka, autorka pierwszej monografii poświęconej 
historii kobiet w medycynie, pisała, że w społeczeństwach pierwotnych sztuka 
lekarska utożsamiana była z kapłaństwem i magią, a kobiety-lekarki odgrywały 
w niej niezwykle doniosłą rolę (Lipińska, 1932). Ich pozycja społeczna jak rów-
nież zakres praw i obowiązków były jednak zróżnicowane. 

Niektóre szczepy pozbawiają kobietę prawa leczenia, inne przyznają jej pod tym 
względem równouprawnienia z mężczyznami, jedne zaledwie ją tolerują, inne cenią 
wysoko. Przeważnie jednak, ludy pierwotne oddają lekarzom cześć i hołdy, a kobie-
ty-lekarki wyróżniają jako wyższe istoty […]. Ich ubiór składa się z gronostajowego 
futra i sukni przyozdobionej roślinami, muszlami różnobarwnymi, ścięgnami i skó-
rami zwierzęcymi. Głowę zdobi „kaptur” skórzany obszyty z przodu zębami a z tyłu 
zakończony wilczym ogonem. Na czoło zwieszają się frędzle z jeleniej sierści. Twarz 
tatuowana. W ręku zamiast berła, barkowa kość jelenia (Lipińska, 1932: 13–14).

W medycynie najstarszych cywilizacji świata kobiety-lekarki nadal zajmowały 
miejsce szczególne. Posiadały wiedzę i umiejętności niezbędne w leczeniu cho-
rób, jak również prawo sprawowania obrzędów w świątyniach. Najbardziej 
znaną w starożytności kobietą-lekarką była Merit Ptah (Ukochana boga Ptah – 
ok. 2700 p.n.e.), Egipcjanka, pełniąca funkcję „głównego medyka”. Jej podobizna 
zachowała się w grobowcu znalezionym w pobliżu piramidy schodkowej w Sak-
karze. O niej samej niewiele jednak wiadomo. Z uwagi na funkcję, jaką pełniła, 
można przypuszczać, że cieszyła się wielkim autorytetem i poważaniem. 

 Kurt Pollak pisał, że pomimo podniesienia w V wieku przed naszą erą me-
dycyny do godności nauki, praktykowały w tym czasie kobiety-lekarki, zwane 
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„iatrinai”, które zajmowały się głównie kosmetyką i wolną miłością. Należały do 
nich Aspazja i Artemizja jak również Kleopatra. Główną jednak dziedziną lekar-
skiej działalności kobiet było położnictwo (Pollak, 1970). Ich wiedzę i umiejętno-
ści w tym zakresie doceniał prekursor położnictwa i ginekologii Soranus z Efezu  
(I w. n.e.–II w. n.e.), grecki lekarz i filozof. Jeden z najwybitniejszych lekarzy okresu  
starożytności, Galen (ok. 130–200 n.e.), nie tylko wymienił w swoich pismach 
imiona wielu kobiet-lekarek, nie szczędząc im pochwał i hołdów, ale również 
przytaczał fragmenty ich dzieł z zakresu medycyny (Lipińska, 1932). 

Działalność kobiet-lekarek spotykała się jednak z ogólnym potępieniem ze 
strony ogółu społeczeństwa, a przede wszystkim lekarzy. Rzymski pisarz Hyge-
nius, pisał o „lekarce” imieniem Agnodike, która w męskim przebraniu uczyła 
się pod kierunkiem mistrza Herofilosa (ok. 335–280 r. p.n.e.), jednego z najwy-
bitniejszych anatomów okresu starożytności, i udzielała pomocy przy porodach. 
Zazdrośni lekarze oskarżyli ją jednak o brak umiejętności i uwodzenie pacjentek. 
Kiedy przed sądem wyjawiła swoją płeć, to tym bardziej domagali się przykład-
nego jej ukarania. Wówczas przed obliczem trybunału pojawiły się najznakomit-
sze Atenki i kategorycznie zażądały uniewinnienia jej, wskazując na jej wiedzę 
i umiejętności praktyczne oraz sukcesy terapeutyczne. Zakaz wykonywania przez 
kobiety zawodu lekarza został wówczas anulowany i kobiety urodzone jako 
wolne, mogły go wykonywać. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że legendarna  
Agnodike była pierwszą w historii bojowniczką o prawa kobiet do medycyny. 

W kolejnych okresach historycznych znajdujemy imiona sławnych lekarek-
-uzdrowicielek, które jednak nie posiadały wykształcenia medycznego. Funkcjo-
nujące systemy edukacyjne jeszcze przez długie stulecia skutecznie uniemożli-
wiały kobietom zdobywanie wyższego wykształcenia, eliminując je w wielu za-
wodach z rynku pracy. 

W XI wieku we Włoszech sławą wybitnej lekarki i uczonej cieszyła się Tro-
tula, wykładowczyni szkoły medycznej w Salerno (Lipińska, 1932; Seyda, 1962; 
Szumowski, 1961). Była autorką wielu dzieł medycznych, głównie z zakresu gi-
nekologii i położnictwa. Swoimi nowatorskimi poglądami, dotyczącymi zdrowia 
kobiet i prokreacji, znacznie wyprzedzała epokę w której żyła. Niestety, prak-
tykowany przez kolejne wieki proceder przypisywania autorstwa jej prac męż-
czyznom sprawił, że wielu badaczy poddaje w wątpliwość sam fakt jej istnienia, 
jak również to, czy rzeczywiście była kobietą. Trudno oprzeć się więc opinii, że 
należała ona do grona pierwszych ofiar „efektu Matyldy”1. 

W XII wieku w Niemczech sławą lekarki i uzdrowicielki cieszyła się Hildegar-
da z Bingen (1098–1179), benedyktynka i mistyczka, doktor kościoła katolickiego, 
która stany mistycznej ekstazy w fenomenalny wprost sposób łączyła z nauko-
wą argumentacją (Szumowski, 1961; Petry-Mroczkowska, 2011). Różnorodność 
jej zainteresowań pozwala nazywać ją średniowieczną „kobietą renesansu”. Była 

1 Efekt Matyldy – termin odnoszący się do przypadków pomijania udziału kobiet w pracach 
badawczo-naukowych, bądź przypisywania ich osiągnięć naukowych mężczyznom.
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bowiem chrześcijańską mniszką, założycielką i przełożoną klasztoru w Rupperts-
bergu, mistyczką, wizjonerką i prorokinią, uzdrowicielką, lekarką i uczoną, au-
torką dzieł medycznych, jak również kaznodziejką kompozytorką. 

Ostro krytykowała powszechne wówczas przekonanie wśród lekarzy i du-
chownych o demonologicznym podłożu chorób psychicznych. Swoimi poglą-
dami w tym zakresie o kilka stuleci wyprzedziła Philippe Pinela (1745–1826), 
francuskiego lekarza, uznanego za twórcę nowoczesnej psychiatrii, który dopiero 
sześć wieków później zapoczątkował racjonalne metody diagnozowania i lecze-
nia chorych psychicznie (Nasierowski, 2002). 

Niezwykle barwnym przykładem jest postać Jacqueline Félicie de Almania 
(XIV wiek), która pochodziła prawdopodobnie z Florencji (Green, 2006). Za brak 
wykształcenia lekarskiego – i w związku z tym niezgodną z prawem praktykę 
lekarską – została w 1322 roku postawiona przed sądem. Pomimo, że cieszyła 
się sławą znakomitej lekarki i skutecznie leczyła nawet tych pacjentów, którym 
wykształceni lekarze odmawiali możliwości leczenia, diagnozując ich stan jako 
beznadziejny, uznana została winną i zagrożona ekskomuniką, jeżeli kiedykol-
wiek ponownie podejmie praktykę lekarską. Nie wzięto pod uwagę korzystnych 
dla niej zeznań świadków, wyleczonych przez nią pacjentów, ani też nie spraw-
dzono poziomu jej wiedzy medycznej, wychodząc z powszechnie uznawanego 
założenia, że żadna kobieta nie jest w stanie pojąć medycyny. Jej postać jest ko-
lejnym przykładem dyskryminacji kobiet w mizoginistycznym świecie medycyny 
i medyków.

W Hiszpanii na przełomie XVI i XVII wieku praktykowała Oliva Sabuco de 
Nantes Barrera (1562–1622), lekarka, którą z powodzeniem można nazwać pre-
kursorką medycyny psychosomatycznej i filozofii holistycznej (Lipińska, 1932; 
Sabuco de Nantes Barrera, 2007). Na podstawie wnikliwej analizy dzieł sta-
rożytnych i niezwykle trafnych własnych obserwacji, z mistrzowską precyzją 
wyjaśniła holistyczną złożoność człowieka, dowodząc konieczności całościo-
wego uwzględniania jego natury w procesie diagnozowania i leczenia chorób. 
O słuszności jej poglądów medycyna naukowa przekonała się dopiero pod ko-
niec XX wieku. Próżno jednak szukać jej imienia w podręcznikach akademickich 
czy innych opracowaniach dotyczących medycyny holistycznej.

W najstarszych zachowanych źródłach historycznych znajdujemy imiona 
dwóch kobiet-lekarek, praktykujących w Polsce w XIII wieku: Joanna z Poznania 
i Katarzyna z Krakowa (Lipińska, 1932). W aktach miejskich Krakowa znajdujemy 
notatkę, że dnia 23 maja 1591 roku wypłacono „Bernatowej, wdowie, która leczyła 
niektóre sługi miejskie poranione u zboru, grzywny 2” (Siwiec, Czuma, Mazan, 
2009: 98). Najprawdopodobniej kobieta ta zawodowo zajmowała się opatrywa-
niem ran, czyli cyrulictwem, i była jedną z nielicznych w owym czasie kobiet, 
przedstawicielek tej profesji. Warto również nadmienić, że pierwszą w Polsce ko-
bietą, dyplomowanym chirurgiem, była Magdalena Bendzisławska, wdowa po 
chirurgu żupnym Walentym, w kopalni soli w Wieliczce (Siwiec, Czuma, Ma-
zan, 2009).
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W XVIII wieku w Stambule sławą znakomitej doktorki i okulistki cieszyła 
się Salomea Pilsztynowa z Rusieckich (1718–po 1760) – Polka, która choć nie po-
siadała wykształcenia uniwersyteckiego, prowadziła praktykę lekarską, z powo-
dzeniem lecząc zarówno ubogich jak i możnowładców (Gadomska, 1939; Grabo-
wiecka, 1958). Była postacią niezwykle barwną, kobietą nie tylko urodziwą, ale 
i obdarzoną ponadprzeciętną odwagą i charyzmą, oraz zdolnościami organiza-
cyjnymi i negocjacyjnymi. Najcenniejszym źródłem informacji o jej życiu jest pa-
miętnik, napisany przez nią około 1760 roku w Stambule i – zgodnie z ówczesną, 
obfitującą w słowa, modą – zatytułowany: Echo Na Świat Podane Procederu Podróży 
i życia mego Awantur. Na cześć y chwała P.Bogu w świątey Truycy Jedynemu y Naj-
święszey Matce Chrystusa, Pana mego y wszystkim Świętym. Przezemnie same Wydana 
ta Ksiąszka Salomei Reginy de Pilsztynowey Medycyny doktórki y Okulistyki. W roku 
1760 w Stambule (Pilsztynowa z Rusieckich, 1958). 

Urodziła się w 1718 roku w województwie nowogródzkim na Litwie. W wie-
ku trzynastu lat została wydana za mąż za niemieckiego okulistę Jakuba Halpira, 
praktykującego w Konstantynopolu. Młoda i energiczna pani Halpirowa szybko 
włączyła się do praktyki lekarskiej swojego męża, zdobywając podstawy wiedzy 
medycznej, którą doskonaliła w ramach samokształcenia i u przypadkowo po-
znanych innych lekarzy. Stosowane przez nią metody terapeutyczne stanowiły 
niezwykłe wprost połączenie medycyny naukowej z naturalną, szczególnie zioło-
lecznictwem, z domieszką religii, magii i psychoterapii. Czasami jej samej trudno 
było zrozumieć, która z zalecanych metod przyniosła pacjentowi ulgę: 

I tak ja tego pacjenta szczęśliwie i doskonale wykurowałam. Ja rozumiem tak, że 
przede mną różni doktorzy dobrzy kurowali, a jeszcze nie dał Pan Bóg godziny do 
zdrowia, a ja na gotowe lekarstwo swoje, lubo podłe dałam, tedy przyszedł czas, 
Bóg pomógł przeze mnie. Tu zaś obaczyłam w ten słój, com naprzód dała syrupus 
violarum, ponieważ słój nie był zawiązany, aż tam pełno napadało żuków czyli 
chrząszczów, z bardzo wielkimi rogami i czy to by miało pomóc? Dosyć ja to Boga 
Najwyższego przypisuję Opatrzności (Pilsztynowa z Rusieckich, 1958: 46).

Z powodzeniem podejmowała się leczenia chorych, którym inni lekarze odma-
wiali pomocy, uznając ich stan za beznadziejny. Cieszyła się uznaniem i powa-
żaniem, była hojnie wynagradzana przez możnowładców i błogosławiona przez 
najuboższych. Potrafiła skutecznie i z honorem bronić się przed pomówieniami 
ze strony zawistnych lekarzy i bezpiecznie wychodzić z najdziwniejszych opresji. 
Była kobietą niezwykłą. Niestety, bardzo nieszczęśliwą. Rozczarowana kolejnymi 
małżeństwami z uporem poszukiwała miłości i swojego miejsca na ziemi. 

Pierwsze dyplomowane lekarki
Pierwszym krajem, w którym w połowie XIX wieku umożliwiono kobietom stu-
dia lekarskie, była Ameryka. Przyczynił się do tego zabawny incydent, który za-
początkował zmianę ustalonego od wieków porządku społecznego. Powszechnie 
panujące na całym świecie przekonanie o niższości intelektualnej kobiet spra-
wiało, że kobiety nie miały prawa do kształcenia uniwersyteckiego. Kiedy na 
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początku lat 40. dziewiętnastego wieku Elizabeth Blackwell (1821–1910), podję-
ła w swoim kraju starania o przyjęcie na studia lekarskie, wszystkie uczelnie 
medyczne zgodnie jej odmówiły. Władze mało znanej uczelni Geneva College 
w Nowym Jorku sprawę potraktowały wręcz żartobliwie, uzależniając przyjęcie 
od wyników głosowania studentów, którzy mieli w ten sposób wyrazić swoją 
opinię. Fakt, że kobieta ma zostać studentką medycyny, adepci sztuki lekarskiej 
uznali za wyśmienity dowcip i przekornie wszyscy głosowali za jej kandydaturą 
(A short biography of Elizabeth Blackwell). E. Blackwell dyplom lekarza uzyskała 
w 1849 roku, jako pierwsza Amerykanka i pierwsza kobieta na świecie (Lyons, 
Petrucelli, 1996; Lipińska, 1932).

Warto podkreślić, że w okresie studiów musiała się ona zmagać nie tylko 
z nietolerancją i dyskryminacją ze strony kolegów studentów i wykładowców, 
ale również okolicznych mieszkańców. O ile pozwalano jej na udział w zajęciach 
anatomii podczas sekcji zwłok kobiet, to nie wyobrażano sobie jej obecności pod-
czas sekcji męskich genitaliów. Dla miejscowej ludności również była nie lada 
atrakcją:

Większe przykrości znosić ona musiała od publiczności, która przyglądała się jej na 
ulicach jako istocie szczególnie ciekawej; więcej uprzedzeń zwalczyć ze strony właś-
cicieli pensjonatów i restauracji, którzy odmawiali jej mieszkania i pożywienia, pod 
pozorem, że jej osoba szkodę ich zakładom przynosi (J. J., 1910, s. 316). 

Pierwsze studentki, świadome swojej wyjątkowej sytuacji, z wielką determinacją 
walczyły o pełnię praw, jakie posiadali ich koledzy. Amerykanka Mary Putnam 
Jacobi (1842–1906), pierwsza studentka francuskiej uczelni medycznej École de 
Médecine, wspominała, że na wykłady musiała wchodzić osobnymi drzwiami 
i siedzieć w pobliżu wykładowcy. Od pozostałych studentów zawsze miał ją od-
gradzać bufor w postaci wolnych miejsc wokół niej (Swaby, 2017). 

 Na Uniwersytet Jagielloński pierwsze studentki przyjęto w październiku 
1894 roku w ramach eksperymentu, jako hospitantki (czyli wolne słuchaczki), 
bez prawa uzyskania dyplomu. Były to Jadwiga Sikorska (1871–1963), Janina 
Kosmowska (1864–1951) i Stanisława Dowgiałło (1865–1933). Ponieważ profeso-
rom przysługiwało wówczas prawo odmowy kobietom udziału w wykładach, 
musiały każdego roku prosić każdego z nich o zgodę na uczęszczanie na wykła-
dy. Kosmowska wspominała, że szczególnie zawziętym ich przeciwnikiem był 
profesor Antoni Wierzejski (1843–1916). Kiedy jesienią 1894 roku zwróciły się do 
niego z prośbą o wyrażenie zgody na udział w wykładach z zakresu zoologii, 
z oburzeniem wykrzyknął: „Tylko po moim trupie będą panie chodziły na zoolo-
gię” (Klemensiewiczowa z Sikorskich, 1961: 242).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jedną z pierwszych na świecie stu-
dentek medycyny i praktykujących lekarek była Maria Zakrzewska (1828–1902), 
urodzona w Niemczech, z pochodzenia Polka, absolwentka Wydziału Lekarskie-
go Western Reserve w Cleveland. Była pionierką kobiecej służby zdrowia w Sta-
nach Zjednoczonych, nigdy jednak nie praktykowała na ziemiach polskich (Kem-
pa, 2013). 
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W Europie pierwszym krajem, który otworzył wrota uniwersyteckich wy-
działów lekarskich przed kobietami, była Szwajcaria. W 1864 roku Uniwersytet 
w Zurychu dopuścił niewiasty do studiów medycznych. Pierwszymi studentka-
mi były Rosjanki: Maria Aleksandrowna Kniażnina, Nadieżda Susłowa i Maria 
Aleksandrowna Sechenowa-Bokowa. Pierwszą Polką, absolwentką Wydziału Le-
karskiego Uniwersytetu Zurychskiego i pierwszą praktykującą na ziemiach pol-
skich lekarką, była Anna Tomaszewiczówna (1854–1918) (Filar, 1959; Zembrzuski, 
1936). Urodziła się 13 kwietnia w Mławie, w rodzinie Władysława Tomaszewi-
cza (1820–1895), pułkownika żandarmerii rosyjskiej i Jadwigi z Kołaczkowskich 
(1851–1902). Zainteresowanie naukami przyrodniczymi i matematyką wykazywa-
ła już od wczesnego dzieciństwa. Świadoma była jednak trudności związanych 
z przeforsowaniem pomysłu studiowania medycyny. Sytuacja finansowa rodziny 
nie była najlepsza, a rodzeństwo również marzyło o studiowaniu. Poza tym rodzi-
ce stanowczo sprzeciwiali się studiowaniu medycyny. Zgodnie z powszechnym 
przekonaniem, zawód lekarza był zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn i o ko-
bietach-lekarkach nikt jeszcze wówczas nie słyszał. W akcie desperacji rozpoczęła 
więc strajk głodowy, którym skłoniła rodziców do wyrażenia zgody. 

W wieku zaledwie 17 lat rozpoczęła w Zurychu studia lekarskie. Dyplom 
uzyskała w 1877 roku na podstawie rozprawy O niektórych funkcjach labiryntu, 
napisanej pod kierunkiem Ludimara Hermanna (1838–1914), niemieckiego fizjo-
loga. Pomimo ciekawej propozycji wyjazdu naukowego do Japonii, zdecydowała 
się na powrót do kraju. 

Kiedy w 1878 roku przyjechała do Warszawy z dyplomem doktora medy-
cyny i zamiarem podjęcia pracy, spotkała ją bardzo przykra niespodzianka. 
Środowisko lekarskie kategorycznie odmówiło jej przyjęcia w poczet członków 
Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, co było warunkiem podjęcia prakty-
ki lekarskiej. Dr Gustaw Fritsche (1838–1891) na łamach „Medycyny” w ten oto 
sposób skomentował całe wydarzenie: 

Postanowienie Towarzystwa uważać należy jako potępienie tego niedorzecznego 
ruchu, tego niewłaściwego kierunku, w jakim niektóre zbłąkane owieczki z rodu 
niewieściego postępować zaczęły. Niefortunne tylko okoliczności tak się złożyły, iż 
zdania tego objawić ono inaczej nie mogło, jak tylko przez odrzucenie kandydatury 
panny Tomaszewicz. Zbadawszy dokładnie sprawę kobiet-lekarek, przychodzimy 
do przekonania, przede wszystkim, iż nie odpowiada ona żadnej naglącej potrzebie, 
gdyż lekarze mężczyźni najzupełniej celowi odpowiadają. 

Po wtóre, iż studiowanie medycyny i wykonywanie praktyki lekarskiej jest w wy-
sokim stopniu nieodpowiednie ani usposobieniu, ani uzdolnieniu, ani charakterowi 
kobiet. 

Po trzecie, iż z małym wyjątkiem, wszystkie dzisiejsze lekarki lub kandydatki na 
takowe wypychane są na tą fałszywą drogę, nie przez zamiłowanie do nauki lub chęć 
poświęcenia się ludzkości, lecz przez jakieś awanturnicze usposobienie, przez chęć 
zabłyśnięcia czemś oryginalnem (Fritsche, 1878: 46–47). 

W obronie doktor Tomaszewiczówny stanęła prasa nielekarska, na łamach której 
swoje zdanie w tej kwestii wyrazili m.in. Bolesław Prus (1847–1912) i Aleksan-
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der Świętochowski (1849–1938). Niezwykle trafnie passus o „zbłąkanych owiecz-
kach” skomentował B. Prus, pisząc: 

Sami panowie przyznajecie, że panna T. nie jest ową zbłąkaną owieczką, trzebaż 
więc było akt potępienia odłożyć do czasu, w którym jedna z takich owieczek zapuka 
do drzwi Towarzystwa. Zresztą, jeśli Towarzystwo chce karać indywidua za błędy 
przez ich płeć popełniane, w takim razie przy każdej nowej kandydaturze, notabene 
męskiej, wydać musi rezolucje następujące: Pan X jest wprawdzie zdolnym lekarzem 
i przyzwoitym człowiekiem, ponieważ jednak pan X jest mężczyzną, a wielu męż-
czyzn bawi się rozbojem, kradzieżą itd., więc w celu potępienia owych zbłąkanych 
baranków kandydatura pana X zostaje odrzucona (Prus, 1878: 1–2).

Niestety, Towarzystwo swoją decyzję podtrzymało. Warto dodać, że doktor To-
maszewiczówna do końca życia nie była jego członkiem. Dopiero w 1896 roku, 
w osiemnaście lat po jej pionierskiej kandydaturze, inna lekarka, Elżbieta Dow-
narowicz, została jego pierwszą członkinią (Hojna, 1973; Filar, 1959; Podgórska-
-Klawe, 1965).

Tomaszewiczówna postanowiła jednak walczyć o prawo do wykonywania za-
wodu lekarza. Wyjechała więc do Petersburga, aby tam nostryfikować dyplom. 
Okazało się jednak, że obowiązujący ukaz carski z 1876 roku zabrania poddanym 
rosyjskim studiowania w Zurychu. Z beznadziejnej sytuacji wybawił ją przypa-
dek. Petersburska Akademia Medyko-Chirurgiczna poszukiwała lekarki, która 
miała sprawować opiekę medyczną nad kobietami w haremie przebywającego 
w Petersburgu sułtana. Jednym z warunków stawianych kandydatkom była bie-
gła znajomość języków niemieckiego, angielskiego i francuskiego. Anna była naj-
lepszą kandydatką. Chcąc zadośćuczynić potrzebie zaprzyjaźnionego sułta-
na, dopuszczono pretendentkę do końcowych egzaminów. Po ich pomyślnym 
zaliczeniu Anna uzyskała prawo praktyki lekarskiej w zakresie położnictwa, cho-
rób kobiecych i dziecięcych na terenie całej Rosji, w tym również w Królestwie 
Polskim i powróciła do Warszawy. Tajemnicą pozostaje, w jaki sposób udało się 
jej uniknąć pracy w haremie.

Jako kobieta, w przepełnionej lekarzami Warszawie, nie miała możliwości 
uzyskania pracy w szpitalu, otworzyła wiec gabinet prywatny. Niestety, wśród 
przeciwników praktykowania medycyny przez kobiety była nie tylko większość 
środowiska lekarskiego, ale również ogół konserwatywnego społeczeństwa stoli-
cy, w tym także kobiety. Gabinet doktor Tomaszewiczówny przy ulicy Niecałej 
świecił pustkami. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że większość ówczesnych warszawianek nie 
myślała o emancypacji, a uprawianie zawodu lekarza przez kobietę napawało je 
wręcz obrzydzeniem. Ich postawę doskonale ilustrują słowa Gabrieli Zapolskiej 
(1857–1921), powieściopisarki i publicystki, która w 1891 roku na łamach „Szko-
ły” pisała:

Nie chcę kobiet lekarzy, prawników, weterynarzy itd. […]. Bądź tem czem Bóg ci 
być rozkazał! Nie marz o tryumfach wśród grona studentów, bo przyjdzie chwila, 
w której cichy kąt domowy, milszy ci będzie niż oklaski, jakimi cię „z grzeczności” 
obsypywać będą! … Nie wdzieraj się na wyżyny, bo Bóg dając ci urok miłości i ma-
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cierzyństwa, wzniósł cię na takie wyżyny, że żaden lekarz osobiście tam dosięgnąć 
nie zdoła! Nie filozofuj! … nie kraj trupów! …nie zatracaj swej godności niewieściej. 
To czar! to twoja władza! To twoje królestwo! Nie abdykuj! Korony dla biretu nie 
składaj. Nie wnoś zarazy w fałdach swej sukni i ręką przesiąkniętą wonią trupa, nie 
gładź czoła swego dziecka (Zapolska, 1891: 149–152).

Olbrzymi wpływ na sytuację zawodową doktor Tomaszewiczówny wywarły ra-
dykalne zmiany, jakie nastąpiły w jej życiu osobistym. W 1881 roku poślubiła 
warszawskiego laryngologa Konrada Dobrskiego (1849–1915), członka Warszaw-
skiego Towarzystwa lekarskiego, który należał do tych nielicznych lekarzy, któ-
rzy opowiadali się za przyjęciem jej w poczet członków tego towarzystwa. 

Wkrótce objęła kierownictwo Przytułku Położniczego numer 2 przy ul. Pro-
stej 2, gdzie pracowała nieprzerwanie przez następnych prawie 30 lat. Drama-
tyczne warunki pracy opisała w sprawozdaniu w ten sposób: 

Przytułek nr 2 zajmował przez pierwsze lata mieszkanie w starym domu, zło-
żone z czterech pokoi o takim rozkładzie, że żaden z nich nie mógł być wyłączo-
ny z całości. Na udramatyzowanie tej widowni składały się: zlew bez wodociągu; 
przynoszenie wody wiadrami i zlewanie w beczkę, z której czerpano ją do wszyst-
kich użytków; brak klozetu, który zastępowano wiadrami z proszkiem otwockim; 
wentylacja za pomocą lufcików przeze mnie otwieranych, za mymi plecami na-
tychmiast zamykanych, piece opalane węglem kamiennym, popękane ze starości, 
nieuleczalnie dymiące; oświetlenie lampami naftowymi; pranie ręczne w balii, bez 
gotowania bielizny. Kuchnia była rodzajem Panteonu, obejmującego wszystkie kulty 
i wszystkie obrzędy. Służyła do przyrządzania pokarmów, jako miejsce na zbiornik 
z wodą, jako spiżarnia, sypialnie dwóch służących, szatnia na rzeczy i odzież pa-
cjentek, lamus starzyzny i nieużytków, skład brudów, pralnia, suszarnia, pomywal-
nia, sala przyjęć, rozbierania, badania, kąpania nowo wstępujących i dzieci, jadalnia, 
poczekalnia, bawialnia dla odwiedzających i domowników (Tomaszewicz-Dobrska, 
1912: 2).

Podjęła więc dramatyczną walkę o poprawę warunków pracy i o nowoczesne 
położnictwo. W cytowanym sprawozdaniu odnotowała: 

Miałam przeciw sobie siły ochotnicze i regularne: matki, ciotki, przyjaciółki i aku-
szerki, które sprzymierzały się w obronie starych porządków i tragiczne w pozie, 
wydęte w słowach, wystawiły do walki z nowatorstwem wszystek patos, wszystkie 
lęki i wszystkie przekory jakie miały na składzie (Tomaszewicz-Dobrska, 1912: 41). 

W niedługim czasie przytułek stał się nie tylko wzorcową placówką położniczą, 
w której można było wykonać cięcie cesarskie, ale również jednostką dydaktycz-
ną kształcącą lekarzy i położne.

Obok działalności lekarskiej aktywnie działała w wielu organizacjach społecz-
nych, m.in. w Towarzystwie Kolonii Letnich oraz Towarzystwa Dobroczynności, 
walcząc przez wiele lat o to, aby dzieci z najbiedniejszych rodzin, z suteren, dusz-
nych piwnic i poddaszy mogły wyjeżdżać na kolonie letnie. Sprawowała opiekę 
lekarską nad pracownicami szwalni w Warszawskim Towarzystwie Dobroczyn-
ności i podopiecznymi schroniska dla nauczycielek. Organizowała we własnym 
mieszkaniu zebrania młodych lekarek, z myślą o założeniu stowarzyszenia leka-
rek. Wygłaszała liczne odczyty, apelując o reformy społeczne, w tym o poprawę 
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warunków życia i podniesienie poziomu kultury zdrowotnej społeczeństwa. Na-
leżała również do współzałożycieli Towarzystwa Kultury Polskiej. 

Już w 1888 roku Stanisław Kośmiński (1837–1883), lekarz okulista i histo-
ryk medycyny, umieścił jej biografię w Słowniku lekarzów polskich, a w 1925 roku  
weszła do Albumu zasłużonych lekarzy polskich (Kosmiński, 1888: 510; Album za-
służonych lekarzy polskich, 1925: 136). W 1959 roku ukazała się napisana przez 
Zbigniewa Filara monografia Anna Tomaszewicz-Dobrska. Karta z dziejów polskich 
lekarek (Filar, 1959).

Chociaż nie była autorką rewolucyjnych prac medycznych, zdecydowanie na-
leży do kobiet niezwykłych i weszła tak do historii medycyny, jak również do 
historii ruchu kobiecego w Polsce, stając się symbolem walki kobiet o pełnię ich 
praw obywatelskich.

Drugą Polką która uzyskała dyplom lekarki i praktykowała na ziemiach pol-
skich była Teresa z Ciszkiewiczów Ciszkiewiczowa (1848–1921), która dyplom 
doktora nauk medycznych otrzymała w 1879 roku na Uniwersytecie w Bernie, 
jako jedna z pierwszych kobiet (Lipińska, 1932). Po nostryfikacji dyplomu w 1883 
roku w Petersburgu zamieszkała w Warszawie i prowadziła praktykę ginekolo-
giczną. Bardzo aktywnie włączyła się w działalność społeczną i polityczną, wal-
cząc o prawa kobiet i poprawę warunków życia najbiedniejszych warstw społecz-
nych. Podobnie jak Tomaszewicz-Dobrska, nie pozostawiła po sobie wybitnych 
dzieł medycznych. Należała do tych cichych pionierek ruchu emancypacyjnego, 
które swoim przykładem pokazywały, że kobieta może być wykształconą i nie-
zależną, nie tracąc przy tym na kobiecości. 

Do grona emancypantek walczących o prawa kobiet do medycyny należała 
również Justyna Budzińska-Tylicka (1867–1936), lekarka, prekursorka i propaga-
torka idei świadomego macierzyństwa (Szarejko, 1994: 34; Podgórska-Klawe, 
1965: 243–250). 

Urodziła się 12 grudnia 1867 roku w Łomży. Wykształcenie zdobyła na pry-
watnych pensjach w Warszawie. W 1892 roku wyjechała na studia medyczne do 
Paryża, gdzie w 1898 roku uzyskała dyplom doktora medycyny na podstawie 
rozprawy o szkodliwości noszenia gorsetu. Była wówczas jedną z nielicznych 
studentek w ogóle i jedną z pierwszych Polek studiujących medycynę. 

Po powrocie do Polski w 1905 roku zamieszkała w Krakowie, a po dwóch 
latach przeniosła się do Warszawy. Dyplom lekarski nostryfikowała w Moskwie, 
uzyskując prawo praktyki na terenie Kongresówki. Praktykowała wśród najuboż-
szej ludności Warszawy. Jej zawodową i społecznikowską postawę doskonale 
ujęła Danuta Heydrich pisząc: 

…mogła zostać modną lekarką, sowicie opłacaną przez bogatych snobów. Ale pienią-
dze były dla niej jedynie środkiem, zapewniającym utrzymanie. Nie przywiązywała 
wagi do luksusów życia. Nie leczyła dla pieniędzy, pragnęła tylko przyjść choremu 
z rzetelną pomocą. Chorzy wyrażali się o niej z entuzjazmem i ze szczerą miłością. 
Była postrachem modnych lekarzy, świetnie zarabiających. Z właściwą sobie surową 
prawdomównością wytykała niektórym kolegom ich dążenia do ugruntowania sobie 
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sławy lekarskiej, wiodącej do zamożności a nawet bogactwa. Z tego właśnie powodu 
nazywano ją dziwaczką (Heydrich, 1961: 444). 

Była aktywnym członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej, Koła Uniwersytetu 
Ludowego i Macierzy Szkolnej oraz Związku Równouprawnienia Kobiet Pol-
skich. Walczyła o poprawę warunków pracy kobiet, higienę psychiczną i fizycz-
ną, a przede wszystkim o świadome macierzyństwo. W dobie wszechobecnej 
hipokryzji swoimi postępowymi poglądami – dotyczącymi prawa małżeńskiego, 
planowania i przerywania ciąży, jak również bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w szczególności kobiet – narażała się na krytykę nie tylko ze strony kleru, ale 
również znacznej części konserwatywnego społeczeństwa. Była prekursorką spe-
cjalizacji w zakresie medycyny szkolnej i pierwszą lekarką zatrudnioną w szkol-
nictwie żeńskim. W 1919 roku z jej inicjatywy, w ramach Centralnego Komitetu 
Równouprawnienia Kobiet Polskich, utworzono Klub Polityczny Kobiet Postępo-
wych, który wkrótce stał się znaczącym ośrodkiem życia społeczno-politycznego 
kobiet. Należała do aktywnych działaczy Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Społecznej i Naczelnej Izby Lekarskiej, a od 1926 roku Stowarzyszenia Lekarek 
Polskich, którego była współzałożycielką. Jako zwolenniczka i propagatorka idei 
świadomego macierzyństwa, doprowadziła do powstania sekcji regulacji uro-
dzeń w ramach Robotniczego Towarzystwa Służby Społecznej. Heydrich ustaliła, 
że to Budzińska-Tylicka była autorką określenia świadome macierzyństwo i za-
łożycielką pierwszej na ziemiach polskich poradni świadomego macierzyństwa 
(Heydrich, 1961: 452). 

Praca w poradni wypełniła pozostałą część życia doktor Budzińskiej-Tylickiej. 
Walczyła z obłudą społeczeństwa, ze sztucznymi poronieniami i wielką śmiertel-
nością wśród noworodków i dzieci, oraz ignorancją urzędników i ostro potępiają-
cym jej działalność klerem. Zmarła nagle dnia 8 kwietnia 1936 roku w Warszawie, 
pochowana została na Cmentarzu Powązkowskim.

Pierwsze lekarki zapisały się w historii medycyny głównie jako pionier-
ki w walce o równouprawnienie zawodowe i społeczne kobiet. Nie brakowało 
jednak wśród nich doskonałych naukowców, znanych w kraju i poza jego gra-
nicami. Na przełomie XIX i XX wieku do grona najwybitniejszych światowych 
naukowców należała – obok Marii Skłodowskiej-Curie (1867–1934), dwukrotnej 
laureatki Nagrody Nobla – Józefa Joteyko (1866–1928), neurofizjolog, pedagog 
i psycholog. Dyplom doktora medycyny uzyskała w 1896 roku w Paryżu. Za 
prowadzone wspólnie z Michaliną Stefanowską (1855–1942) badania nad psy-
chofizjologią bólu, obie uczone otrzymały Nagrodę Paryskiej Akademii Nauk 
(Sedlaczek, 1928; Lipkowski, 1968). Badaniami nad zespołem uszno-skroniowym, 
znanym do dziś w piśmiennictwie polskim jako „zespół Łucji Frey”, zapisała 
się w światowej medycynie Łucja Frey-Gottesman (1889–1942?), lekarka, ofiara 
holokaustu. 
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(Nie) równe szanse i (nie) równe możliwości 
Na przełomie XIX i XX wieku, w wyniku emancypacji, kobiety uzyskały dostęp 
do uniwersyteckich wydziałów lekarskich i prawo wykonywania zawodu lekarza. 
Spowodowało to wzrost zarówno liczby studentek wśród ogółu studentów medy-
cyny, jak również wzrost liczby lekarek w ogólnej liczbie lekarzy. Już w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego, w 1938 roku, kobiety stanowiły 15,7% w ogól-
nej liczbie lekarzy (2034 lekarki wśród 12 917 lekarzy; zob. Dydyński, 1939).

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że wraz z przekroczeniem przez kobiety 
progów wyższych uczelni rozpoczął się proces przeciwdziałania feminizowaniu 
się uniwersyteckich wydziałów lekarskich i zawodu lekarza. W gronie przeciwni-
ków studiowania medycyny przez kobiety i praktykowania w zawodzie lekarza 
znalazło się wielu wybitnych uczonych. W 1908 roku rektor Uniwersytetu Lwow-
skiego, profesor Antoni Izydor Noga-Mars (1851–1918), wybitny ginekolog i położ-
nik, w bardzo przewrotny sposób wyraził swoje stanowisko w tej sprawie: „Jako 
rektor jestem za równouprawnieniem słuchaczy i słuchaczek uniwersytetu, lecz 
jako Noga-Mars jestem przeciwnikiem” (Pachucka, 1958: 113). W uzasadnieniu 
powołał się na zgubny wpływ studentek na proces kształcenia, podkreślając, że:

…gdy jeszcze nie było kobiet na medycynie, akademicy pracowali normalnie: słucha-
li wykładów, notowali je, panował spokój i porządek. Gdy przyszła „ona”, wszystko 
się zmieniło. Oto jest wykład, słuchacze zebrani w sali pracują, wtem drzwi się otwie-
rają, wchodzi „ona”. Koledzy jak na komendę zamiast patrzeć na profesora, patrzą 
na koleżankę, wszystkie ręce sięgają do kołnierzyków poprawiają mankiety /…/ otóż 
to, otóż ta kobieta wprowadziła zamieszanie, ona roztargnienia tych młodzieńców 
jest przyczyną (Pachucka, 1958: 114).

Stanisław Pigoń (1885–1968), wybitny językoznawca i rektor Uniwersytetu Stefa-
na Batorego w Wilnie, przyznawał, że pierwsze studentki musiały pokonać wiele 
barier i trudności przecierając szlaki kolejnym generacjom kobiet:

Z wyraźną nieufnością, czasem z niechęcią patrzyli na tę inwazję studentek. Mniej 
to dziwiło na wydziale medycznym, gdzie wchodziły dość wyraźnie w grę względy 
natury materialnej. Profesorowie zarówno jak koledzy patrzyli na intruzki jako na 
przyszłe rywalki, które odbiorą duży kontyngent pacjentek. Ale na filozofii, na pra-
wie te względy rywalizacji zawodowej mniej wchodziły w grę. A przecież i tutaj taka 
nieufna powściągliwość i niechęć dość długo się utrzymywała (Pigoń, 1983: 211).

Podczas Konferencji Rektorów Szkół Akademickich w Poznaniu w 1927 roku za-
proponował wprowadzenie na wszystkich wydziałach numerus clausus dla kobiet, 
z uwagi na zagrażające uczelniom „zniewieścienie” (Konferencja Rektorów Szkół 
Akademickich w Polsce w latach 1919–1931, 1932: 119). Podobną w swojej wymowie 
opinię wyraził profesor Józef Siemiradzki (1858–1933), rektor Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. 

Straty lekarzy spowodowane drugą wojną światową i niskie wskaźniki licz-
by lekarzy w okresie powojennym były czynnikiem sprzyjającym wzrostowi 
liczby studentek medycyny i feminizowaniu się grupy zawodowej lekarzy. Nie 
bez znaczenia była również panująca ideologia społeczno-polityczna. W okresie 
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budowy ustroju socjalistycznego i promowania idei sprawiedliwości społecznej 
powszechną praktyką, zgodną z obowiązującym prawem, stało się limitowanie 
miejsc dla kobiet ubiegających się o przyjęcie na studia lekarskie oraz przyzna-
wanie w procesie rekrutacji punktów dodatkowych za płeć męską. Wydane 
w 1986 roku przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Zarządzenie w sprawie 
zasad i limitów przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok stu-
diów w akademiach medycznych w roku akademickim 1987/88 nie tylko utrzy-
mywało limit przyjęć na studia lekarskie w proporcji 50% kobiet i 50% mężczyzn, 
ale również wprowadzało dodatkowo limity przyjęć na oddziały stomatologiczne 
w proporcji 70% kobiet, 30% mężczyzn. Nikt wówczas nie przypuszczał, że już 
wkrótce proceder limitowania miejsc i przyznawania dodatkowych punktów za 
płeć męską na wydziałach lekarskich będzie rozpatrywany przez Trybunał Kon-
stytucyjny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

W 1987 roku w Krakowie niedoszła studentka Akademii Medycznej im. Mi-
kołaja Kopernika złożyła do krakowskiego oddziału Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego skargę na decyzję uczelnianej komisji rekrutacyjnej. W uzasadnieniu 
powołała się na dyskryminującą kobiety zasadę limitowania miejsc, która nie tyl-
ko naruszała ustawę o szkolnictwie wyższym i gwarantującą wszystkim równe 
prawa w zakresie kształcenia konstytucję, ale również przyjętą w 1982 roku kon-
wencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

W finale sprawy sędzia, przedstawiciel prezesa Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego stwierdził: 

Jeżeli Konstytucja określa tę równość m.in. bez względu na płeć, pochodzenie spo-
łeczne, zawód, wykształcenie czy wyznanie i przyznaje kobietom takie same prawa 
jak mężczyznom, a ustawa o szkolnictwie wyższym stwierdza, iż decydującym kry-
terium przyjęcia na studia jest merytoryczna ocena wiadomości, a także umiejętności 
lub uzdolnień kandydata, bądź też ocena jego sprawności fizycznej o ile wymaga 
tego profil studiów, to podział w przyjęciach na studia między kobiety i mężczyzn 
jest z tymi aktami sprzeczny (Nikitin, 1987: 1–4).

Warto nadmienić, że na świadków w procesie powołano kilku wybitnych pro-
fesorów medycyny, m.in. prof. dr. hab. Tadeusza Popielę, kierownika Katedry 
Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, któ-
ry sprawę skomentował w ten sposób: 

W uczelni z której się wywodzę pracował słynny profesor Ludwik Rydygier, który 
ostro sprzeciwiał się pracy kobiet – chirurgów. Walkę tę przegrał, dziś kobiety coraz 
częściej spotykamy przy stole operacyjnym. Różnice biologiczne miedzy mężczyzną 
i kobietą oraz wynikające z tych różnic konsekwencje są faktem bezspornym, w ni-
czym to jednak nie narusza uprawnień obu płci. Odwrotnie, wykorzystanie predys-
pozycji wynikających z płci do określonych zajęć czy zawodów, lub przeciwwska-
zania związane z płcią, nadają zasadom równouprawnienia humanitarny charakter. 
Nie było i nie może być żadnych wątpliwości, że wiele dyscyplin lekarskich, a przede 
wszystkim te, które wymagają ciężkiej, wielogodzinnej pracy fizycznej, musi być za-
rezerwowanych dla płci tradycyjnie zwanej „silną”. Nie wkraczając w bardziej szcze-
gółowe dywagacje, takie jak np. problem psychicznej odporności na napięcia, czy 
też wielokrotnych 24-godzinnych dyżurów, niewątpliwie wpływających źle na życie 
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rodzinne, osobiście uważam, że niezbędne jest kontynuowanie kroków zapewniają-
cych odpowiednią liczbę mężczyzn wśród lekarzy. Wymaga tego interes społeczny. 
Nie chcę się teraz wypowiadać na temat metod osiągnięcia tego celu. Powiem tylko, 
że zawsze preferuję działania natury ekonomiczno – społecznej, nad działaniami ad-
ministracyjno – prawnymi (Nikitin, 1987: 1–4). 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie było jednoznaczne i stwier-
dzało, że zarządzenie MZiOS było niezgodne z art. 67 i 78 Konstytucji PRL, oraz 
ustawą o szkolnictwie wyższym.

Warto jednak pamiętać, że nadal w wielu krajach świata podejmowane są 
różne działania formalne i nieformalne dyskryminujące kobiety w sferze me-
dycyny. Niezwykle wymowny jest przykład z Japonii. W 2018 roku, w jednej 
z najpoczytniejszych w tym kraju gazet „Yomiuri Shinbun” ukazał się artykuł, 
z treści którego wynikało, że Uniwersytet Medyczny w Tokio zaniżał wyniki  
egzaminów wstępnych, jeśli zdającą była kobieta (Czubowicz, 2018). Przedsta-
wiciel uniwersytetu tłumaczył, że władze tej renomowanej uczelni chciały w ten 
właśnie sposób ograniczyć liczbę kobiet-studentek do 30% ogółu studentów kie-
runku lekarskiego. W uzasadnieniu podano, że tego typu praktyka podyktowa-
na była obawą przed tym, że młode kobiety będą chciały bardziej poświęcić się 
rodzinie i nie podejmą lub porzucą karierę lekarza. Okazało się również, że dys-
kryminujące praktyki stosowane były co najmniej od 2011 roku. 

Piotr Czubowicz, autor cytowanego doniesienia, skomentował, że: 
Premier Japonii Shinzo Abe dał się poznać jako entuzjastyczny zwolennik promo-

wania równouprawnienia. Ale – jak podkreślają eksperci – póki co, to tylko puste 
słowa. – Dużo mówi się o tym problemie. Przyszedł czas, by rząd podjął w końcu 
jakieś działania – oceniła Machiko Osawa. Brytyjski tygodnik „The Economist” od kil-
ku lat publikuje ranking krajów, w których kobiety mają największą szansę na równe 
traktowanie w pracy. Dziennikarze biorą pod uwagę 10 kryteriów. Między innymi: 
udział kobiet w szkolnictwie wyższym, różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn, czy 
reprezentację kobiet na kierowniczych stanowiskach w firmach oraz w parlamencie. 
W ostatnim rankingu z 2018 roku badanych było 29 krajów. Na podium znalazły 
się kraje skandynawskie. Polska zajęła wysokie, 7. miejsce. Przedostatnie przypadło 
Japonii (Czubowicz, 2018).

Podsumowanie
Droga kobiet do możliwości studiowania, zdobywania stopni naukowych i wy-
konywania pracy w zawodach medycznych była długa i nie należała do łatwych. 
Przezwyciężając wiele trudności i barier formalnych, w tym prawnych i kulturo-
wych, kobiety stopniowo odzyskiwały swoją podmiotowość i możliwość zawo-
dowej samorealizacji. Warto pamiętać, że podmiotowość jednostki to nie tylko 
deklaratywne przyznawanie jej praw i wolności (jak miało to miejsce w dobie 
PRL), ale też faktycznych możliwości ich egzekwowania. 

W 2017 roku kobiety stanowiły 56,84% ogółu lekarzy w Polsce (Rocznik staty-
styczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2018). Proces feminizacji tego zawodu rozpoczął 
się w okresie po drugiej wojnie światowej i nadal postępuje. Wprawdzie dziś 
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już nikt nie kwestionuje praw kobiet do zawodowego funkcjonowania w świe-
cie medycyny, a pogląd o niższości intelektualnej kobiet okazał się absurdalnym 
przesądem, to jednak dyskryminujące praktyki i mizoginistyczne postawy nadal 
są uprawiane, a hasła emancypacyjne, dotyczące pewnych stereotypów i zwią-
zanej z nimi segregacji zawodowej, nadal pozostają bardzo aktualne. Warto więc 
pamiętać, że podmiotowość i wolność jednostki ma charakter procesowy i wy-
maga systematycznego potwierdzania w codziennych interakcjach zawodowych, 
prywatnych i publicznych. 
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Kobiety w „męskim” świecie medycyny
Streszczenie
Medycyna jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy i umiejętności człowieka, w której 
kobiety od niepamiętnych czasów odgrywały doniosłą rolę. W V w. p.n.e., wraz z pod-
niesieniem medycyny do godności nauki, kobiety zostały pozbawione prawa do nauki 
i praktykowania w zawodzie lekarza. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na historyczne 
uwarunkowania walki kobiet o prawo do studiowania medycyny i praktykowania w za-
wodzie lekarza. Ślady indywidualnych dążeń kobiet do studiowania i praktykowania 
medycyny odnajdujemy w każdej epoce historycznej. Dopiero jednak w drugiej połowie 
XIX wieku, na fali emancypacji, kobiety pokonały dyskryminujące bariery i stereotypy 
i uzyskały prawo do studiowania medycyny i praktykowania w zawodzie lekarza. 
Słowa kluczowe: kobiety, emancypacja, medycyna 

Women in the „male” world of medicine
Summary
Medicine is one of the oldest fields of knowledge and skills in which women have played 
an important role since time immemorial. In the fifth century BC, along with the rise of 
medicine to the dignity of science, women were deprived of the right to study and practi-
ce in the medical profession.

The purpose of the work is to draw attention to the historical conditions of women’s 
struggle for the right to study medicine and practice in the medical profession.

We find traces of women‛s individual aspirations to study and practice medicine in 
every historical age. However, it was only in the second half of the nineteenth century, on 
the wave of emancipation, that women overcame discriminatory barriers and stereotypes 
and gained the right to study medicine and practice in the medical profession.
Keywords: women, emancipation, medicine
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Wybrane problemy zdrowotne  
i umieralność kobiet w Polsce 
Refleksje socjologiczne

Choroby układu krążenia i nowotwory są obecnie najczęstszymi przyczynami 
zgonów na świecie. Zarówno pierwsze, jak i drugie, są uważane za choroby cy-
wilizacyjne.

Definicja chorób cywilizacyjnych obejmuje powszechnie występujące schorze-
nia o zasięgu globalnym, stanowiące przyczynę ponad 80% zgonów (Kitajewska 
i in., 2014). Uważa się, że ich etiologia jest ściśle związana z rozwojem cywili-
zacyjnym danego kraju, prowadzącym zarówno do zwiększenia zanieczyszcze-
nia środowiska w wyniku działań przemysłowych i urbanizacji, jak również do 
zmiany stylu życia wymuszonej szybkim tempem, a także wymaganiami w pracy 
zawodowej oraz w sferze osobistej. Życie w szybkim tempie, ciągły brak czasu 
i związany z tym stres powoduje przewlekłą stymulację wegetatywnego układu 
nerwowego oraz wpływa na zwiększoną skłonność do nałogów pozwalających 
obniżyć poziom stresu, np. nadużywanie substancji psychoaktywnych, palenie 
tytoniu, nadmierne spożycie kawy, węglowodanów i alkoholu (zob. Magnuska 
i in., 2019). 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zarówno dla kobiet 
jak i dla mężczyzn, choroby układu krążenia i nowotwory były najczęstszymi 
przyczynami zgonów w Polsce w 2016 roku (Rocznik statystyczny…, 2018). W wie-
lu rozwijających się krajach świata problem zachorowań na schorzenia wymie-
nione powyżej pozostaje głównym problemem zdrowia publicznego. Przewiduje 
się, że na całym świecie do 2020 roku nastąpi prawie 100-procentowe zwiększe-
nie liczby zgonów z przyczyn kardiologicznych (Sobczak i in., 2011).
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Wśród chorób cywilizacyjnych znaczące miejsce zajmują choroby układu krą-
żenia oraz choroby nowotworowe tytoniozależne (np. rak płuca) i hormonozależ-
ne, związane m.in. z otyłością i stresem (np. rak piersi). Na dalszych miejscach 
lokalizują się zaburzenia metaboliczne (m.in. otyłość, insulinooporność i cukrzy-
ca), zaburzenia psychiczne (zwłaszcza depresja), zespoły bólowe układu ruchu 
(przede wszystkim dotyczące kręgosłupa) oraz schorzenia o podłożu autoim- 
munologicznym (Magnuska i in., 2019). 

Według danych raportu Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Orga-
nization – WHO) z 2014 roku, choroby układu krążenia były przyczyną 29,6% 
wszystkich zgonów na świecie, czyli dwa razy częściej niż z powodów nowo-
tworowych. Podłożem chorób układu krążenia jest miażdżyca, prowadząca m.in. 
do choroby niedokrwiennej serca, lidera w grupie kardiologicznych przyczyn 
zgonów (Ślusarska, 2012). Miażdżyca jest procesem rozwijającym się na podłożu 
zapalnym, w wyniku którego dochodzi do uszkodzenia śródbłonka naczyń. Wy-
stępowanie miażdżycy rozwija się dynamicznie i wzrasta wraz z wiekiem, o czym 
świadczą badania, wykazujące, że w grupie 40-letnich mężczyzn w 10% przypad-
ków stwierdzono obecność blaszek miażdżycowych, a wśród badanych powyżej 
60. roku życia liczba ta wzrosła do 80% (Nichols i in., 2014; Knyszewski i in., 2016). 

Drugą, obok chorób układu krążenia, ogromną grupę chorób cywilizacyj-
nych stanowią choroby nowotworowe. We współczesnym świecie zanieczysz-
czenia powietrza, wody i gleby powodują wzrost zachorowań na nowotwory. 
Do zasadniczych, najlepiej poznanych czynników powodujących nowotwory, 
należy dym papierosowy. Przyczynia się on nie tylko do nowotworów złośli-
wych płuc, ale także: krtani, jamy ustnej, przełyku, pęcherza moczowego, nerek 
i trzustki. Równie szkodliwe, jak samo palenie, jest przebywanie w zadymionym 
środowisku (palenie bierne). Szacuje się, że palenie tytoniu ma wpływ na około 
20% wszystkich zgonów na świecie. Dużo substancji rakotwórczych znajduje się 
także w dymach pochodzących z kominów fabrycznych, spalinach samochodo-
wych oraz azbeście. Niewłaściwe odżywianie również powoduje wzrost ryzy-
ka zachorowania na nowotwór jelita grubego, prostaty, pęcherzyka żółciowego, 
piersi, macicy i jajników. Częste i nadmierne spożywanie pokarmów o dużej 
zawartości tłuszczów jest powodem powstawania nowotworów jelita grubego 
i prostaty. Pokarmy z dużą zawartością błonnika oraz dieta bogata w warzy-
wa i owoce obniżają ryzyko zachorowalności na wiele nowotworów. Przesalane 
oraz wędzone produkty spożywcze mają związek z powstawaniem nowotworów 
przełyku i żołądka. Nadużywanie alkoholu, szczególnie przez nałogowych pala-
czy, zwiększa ryzyko chorób nowotworowych gardła, krtani, przełyku i wątroby. 
Dodatkowo, coraz częściej zauważanym przez lekarzy czynnikiem przyczynia-
jącym się do rozwoju choroby nowotworowej jest styl życia, powodujący stres 
(zob. www.wos.org.pl, 2019). 

Różnice w stanie zdrowia ze względu na płeć w ostatnich latach stały się 
przedmiotem zainteresowań wielu badań. Tłumaczy się je zwykle biologiczną 
odmiennością kobiet i mężczyzn. Należy jednak pamiętać również o kontekście 
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społeczno-kulturowym. Po II wojnie światowej kobiety zaczęły masowo wchodzić 
na rynek pracy. Spowodowało to ich większą aktywność zawodową, nie zwalnia-
jąc z obowiązku prowadzenia domu. Łączenie pracy z rolą małżeńsko-rodzinną 
wpływa niekorzystnie na kobiety. Stają się one bardziej podatne na choroby, niż 
było to w przeszłości. Niestety, wiedza na temat zagrożeń zdrowotnych związa-
nych ze zmianą trybu życia kobiet jest wciąż niedostateczna, a specyfika ich zdro-
wia nie jest obecna w wystarczającej ilości w badaniach klinicznych i epidemiolo-
gicznych, oraz w praktyce medycznej i programach profilaktycznych. Zdarza się 
nawet, że te same dolegliwości bywają diagnozowane przez lekarzy odmiennie 
u mężczyzn i kobiet. Dzieje się tak z powodu istniejących stereotypów, dotyczą-
cych typowych schorzeń dla każdej z płci (Ostrowska, 2013). 

W Polsce, według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2016 roku, 
najczęstszymi przyczynami zgonów kobiet były choroby układu krążenia (457,2 
na 100 tys. ludności) i nowotwory (240,0 na 100 tys. ludności). Kobiety, częś-
ciej od mężczyzn, umierały z powodu chorób układu krążenia, natomiast rza-
dziej z powodów nowotworowych. W Europie w roku 2015 kobiety najczęściej 
umierały z przyczyn nowotworowych (nowotwór piersi), a mężczyźni z przy-
czyn kardiologicznych. Zgony ogółem (kobiet i mężczyzn) z przyczyn chorób 
układu krążenia w porównaniu do roku poprzedniego, tj. 2015, zmniejszyły się, 
natomiast z powodów nowotworowych – zwiększyły. Istnieją przypuszczenia, że 
w roku 2030 umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych i nowotworowych 
może się zwiększyć (Poznańska i in., 2011). Celem pracy była analiza przyczyn 
zgonów kobiet w Polsce na podstawie ostatnich danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego i próba ich wyjaśnienia.

Wybrane problemy stanu zdrowia kobiet
Mówiąc o różnicach w stanie zdrowia z uwzględnieniem płci, należy na począt-
ku wspomnieć o tym, jak rozumiana jest płeć pod względem biologicznym oraz 
społeczno-kulturowym. Mogłoby się zdawać, że ludzie przyjmują płeć za pew-
nik, jednakże nie jest to tak oczywiste. Określenie płeć biologiczna (ang. sex) od-
nosi się do różnic anatomicznych pomiędzy kobietą i mężczyzną, wynikających 
z dymorfizmu płciowego. Różnice te obejmują funkcje reprodukcyjne, hormo-
nalne, anatomiczne (Renzetti, Curran, 2005). Przez wiele dekad uważano, że to 
właśnie płeć biologiczna całkowicie determinuje życie każdego człowieka. Prze-
konanie to jest tak głęboko zakorzenione w kulturze ludzkiej, że różnice pomię-
dzy płciami traktowane są jako naturalne i nieuchronne (Cyklowska-Nowak i in., 
2010). Kobieta i mężczyzna różnią się od siebie na pierwszy rzut oka wyglądem 
i poszczególnymi cechami biologicznymi (Connell, 2013). Różnice wynikające 
z płci biologicznej dotyczą między innymi wpływu takich czynników jak hor-
mony. Przykładowo: większe stężenie androgenów w ciele mężczyzn, w porów-
naniu do kobiet, determinuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia u nich 
zachowań agresywnych (zob. www.szkolnictwo.pl, 2019). 
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Wyrażenie „gender” używane jest zaś do określenia kwestii płci w kontek-
ście społeczno-kulturowym, czyli zachowania, postaw, motywów, które dane 
społeczeństwa uważają za właściwe dla danej płci (Renzetti, Curran, 2005). Już 
od pierwszych dni życia ludzie klasyfikują nowo narodzone dzieci jako „dziew-
czynkę” lub „chłopca”. Od samego początku dziewczynki ubiera się w sposób 
odpowiedni dla dziewczynek, chłopców – w sposób odpowiedni dla chłopców. 
Wychowuje się dzieci w przekonaniu, że dziewczynkom przystoi „grzeczność”, 
chłopcom natomiast „dzielność”. Norma płci staje się niejako wymuszona. Cy-
tując Judith Butler: „[…] Kobiecość nie jest zatem skutkiem wyboru, lecz na-
rzuconym cytowaniem normy, takim, którego złożonej historyczności nie da 
się oddzielić od stosunków regulacji i kary” (Cyrkot i in., 2008). Pojęcie „gen- 
der” wprowadzone zostało przez Ann Oakley na początku lat 70. XX wieku. 
Było to wielkim krokiem do sformułowania kobiecej podmiotowości. Według 
wspomnianej koncepcji, tożsamość płciowa kobiet i mężczyzn nie jest zdeter-
minowana tylko i wyłącznie przez biologię, ale również kształtowana jest spo-
łecznie i kulturowo, poprzez modele męskości i kobiecości obecne w danej 
kulturze (Ostrowska, 2012; Królikowska, 2011). W literaturze znajdziemy też 
określenie „stereotypy płci”. Jest to nic innego, jak odzwierciedlenie wiedzy spo-
łeczeństwa na temat płci, pochodzącej z różnych źródeł (mass media, systemy 
religijne, systemy wychowawcze i edukacyjne, literatura, sztuka), kształtowanej 
także poprzez proces socjalizacji. Stereotypy cech związanych z płcią, to zestaw 
cech psychicznych i behawioralnych, które w danej kulturze przypisywane są 
danej płci. Zestaw cech „męskich” to: dzielność, odwaga, stanowczość, rywali-
zacja, zdolności przywódcze; natomiast „kobiecych” to: delikatność, grzeczność, 
opiekuńczość, niesienie pomocy, empatia. Stereotypy ról płciowych to z kolei 
zbiór przekonań na temat rodzajów aktywności postrzeganych jako typowo 
męskie i typowo kobiece. Obejmują one główne role, wynikające z podziału 
obowiązków zawodowych i rodzinnych. Podążając za wspomnianymi stereo-
typami, role „męskie” to: zapewnienie bytu materialnego rodzinie; natomiast 
„kobiece” to: opieka i wychowanie dzieci oraz prowadzenie gospodarstwa do-
mowego (Królikowska, 2011).

Według wspomnianej wcześniej Oakley, klasyfikacja tego, co jest społecznie 
i kulturowo „męskie”, a co „kobiece”, wywodzi się ze społecznych nierówności 
płci. Można je zaobserwować w każdej sferze społecznej, również w odniesieniu 
do zdrowia i choroby. W przeszłości w medycynie problemy zdrowotne kobiet 
utożsamiano głównie z ich predyspozycjami genetycznymi do zachodzenia w cią-
że i rodzenia dzieci, oraz wpływem hormonów. Taka interpretacja była możliwa 
do uzasadnień w czasach, gdy kobietom wystarczyło prowadzenie domu i wy-
chowywanie dzieci. Kobieta pojawiała się więc w medycynie jako odrębny przed-
miot zainteresowań wyłącznie w kontekście ciąży i połogu oraz zaburzeń z nimi 
związanych, jak również chorób narządów rodnych. Kiedy medycyna omawia-
ła inne dolegliwości i choroby pojawiał się bliżej niezdefiniowany „pacjent” lub 
„chory”, zwykle mężczyzna. Dopiero około 40–50 lat temu charakterystyki zdro-
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wotne różnicujące pacjentów na płeć stały się przedmiotem systematycznych 
analiz (Ostrowska, 2013). 

Kobiety różnią się od mężczyzn zachowaniami zdrowotnymi i antyzdrowot-
nymi oraz podatnością na zachorowania na poszczególne choroby (Królikow-
ska, 2011). Według badań epidemiologicznych, kobiety żyją przeciętnie dłużej, 
w porównaniu do mężczyzn (Synowiec-Piłat, 2002). Dłuższe trwanie życia ko-
biet bywało również często utożsamiane z ich lepszym stanem zdrowia i większą 
odpornością na choroby. Można więc tym tłumaczyć fakt, że medycyna przez 
wiele lat koncentrowała swoją uwagę głównie na zdrowiu mężczyzn (Ostrow-
ska, 2015). Nie oznacza to jednak, że stan zdrowia kobiet jest obiektywnie lepszy, 
niż stan zdrowia mężczyzn. Według raportu Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 
(Woynarowska, Tabak, 2007) już w grupach młodych kobiet (16–18 lat) zauważal-
ny jest niski poziom zadowolenia z życia (30%), silne zmęczenie i wyczerpanie 
(30–40%) oraz wysoki poziom stresu (35,9%). W starszych grupach wiekowych 
wartości te tylko wzrastają (Bogusz i in., 2010).

Kobiety odmiennie niż mężczyźni podchodzą też do samej choroby. Badania 
i obserwacje dowodzą, że mówiąc o chorobie, opisują one objawy chorobowe 
dokładniej i bardziej szczegółowo w porównaniu do mężczyzn. Wynika to z ich 
potrzeby do dzielenia się z innymi osobami informacjami na temat swojego sta-
nu zdrowia. Są też bardziej zainteresowane swoim zdrowiem i często posiadają 
większą wiedzę na temat chorób. Kobiety często gorzej oceniają też swój stan 
zdrowia, w porównaniu do mężczyzn, którzy mają tendencję do zawyżania tej 
oceny (Bogusz i in., 2010; Tobiasz-Adamczyk, 2000). Jeśli mówić o stosowaniu 
zachowań prozdrowotnych w życiu oraz dbałości o leczenie, to również kobiety 
mają statystyczną przewagę nad mężczyznami. Proces socjalizacji wyrobił prze-
konanie w męskiej części społeczeństwa, że chorowanie nie jest jej sprawą, dlatego 
też mężczyźni częściej ignorują symptomy chorobowe (Tobiasz-Adamczyk, 2000).

Na przestrzeni lat, wraz ze zmianami gospodarczymi, przekształceniu uległ 
sposób postrzegania pracy i rodziny, oraz wartości im przypisywanych. Zain-
teresowanie jakością pracy i życia rodzinnego rośnie. Dodatkowo, na ważnym 
miejscu stawia się zdolność utrzymywania względnej równowagi pomiędzy tymi 
sferami. Jest to wyzwanie przede wszystkim dla kobiet, którym jest trudniej niż 
mężczyznom godzić role zawodowe i rodzinne, zwłaszcza, jeśli zdecydują się na 
posiadanie licznego potomstwa. Mężczyźni stanowią ogromną większość zatrud-
nionych w pracach przynoszących zarobki. Oprócz płatnego zatrudnienia istnieje 
jednak pojęcie „nieodpłatnych prac domowych i opiekuńczych”. W przyjętych 
kulturowo schematach, to właśnie kobiety przede wszystkim zajmują się domem  
i dziećmi, a więc są bardziej obciążone obowiązkami i pracami domowymi (Con-
nell, 2013). Dzisiejsze kobiety pragną jednak spełniać się i realizować również 
na poziomie zawodowym (Ostrowska, 2013). Zwiększona aktywność kobiet, 
związana z pracą, wywiera negatywny wpływ na ich życie, czyniąc je obecnie 
bardziej podatnymi, niż wcześniej, na zachorowania, w tym na choroby układu 
krążenia i nowotwory. Ponadto, wzory zachowania predysponujące do powsta-
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wania wymienionych chorób, przypisywane tradycyjnej męskości – takie jak: na-
stawienie na konkurencję, wysokie ambicje, skupienie uwagi głównie na rolach 
zawodowych, przy jednoczesnym braku efektywnego wypoczynku – stały się 
w ostatnich latach również domeną kobiet (Królikowska, 2011). 

Rola kobiety XXI wieku dynamicznie zmieniała się i znacznie różni się od 
tej z ubiegłego wieku, a zwłaszcza z jego początków. Kiedyś wystarczyło, aby 
kobieta koncentrowała się na życiu rodzinnym, aby była przede wszystkim żoną 
i matką, czyli rodziła potomstwo i „doglądała ogniska domowego”. W obecnych 
czasach rola kobiet zmieniła się ze względu na ich możliwości zdobywania wy-
kształcenia zawodowego i podejmowania pracy zawodowej w różnych branżach 
i na różnych szczeblach. Pracując zarobkowo i prowadząc dodatkowo dom, ko-
biety XXI wieku pracują na tzw. dwóch etatach: „zawodowym” i „domowym”. 
Może to wpływać na ich zdrowie i problemy z nim związane. Pracując na „dwa 
etaty” dostarczają sobie podwójnej dawki stresu, ale i tak, jak podkreślają bada-
cze, żyją przeciętnie dłużej niż mężczyźni, co stanowi dla badaczy nadal zagadkę 
do jednoznacznego wyjaśnienia (Renzetti, Curran, 2015; Kimmel, 2005). 

Socjolodzy ujmują rolę społeczną jako zbiór różnorodnych wymagań i prze-
pisów, dotyczących tego, jak się ma zachowywać człowiek zajmujący określone 
pozycje społeczne. Osoba pełniąca rolę społeczną jest zobowiązana zachowywać 
się w określony sposób oraz wykonywać pewne czynności w oparciu o akcep-
towane społecznie wzorce (Kwiatek, 2014). Krystyna Leśniak-Moczuk pisze, że 
podstawową rolą kobiety jest urodzenie i wychowanie dzieci, bo to kobieta jest 
biologicznie przystosowana, żeby zostać nosicielką nowego życia. Kobieta wy-
biera sobie partnera, z którym wspólnie będą realizować funkcje rodzicielskie 
(Leśniak-Moczuk, 2015). Warto jednak zauważyć, że badania socjologiczne wska-
zują, że nie wszystkie kobiety chcą posiadać potomstwo, a nawet gdy je posia-
dają, to samo macierzyństwo – jako instytucja – może być uznawane za sposób 
wywierania opresji, na co zwraca uwagę Adrienne Rich (2000). Od kobiet po-
siadających rodziny wymaga się więc pełnienia ról społecznych ściśle powiąza-
nych z ich pozycją w strukturze rodziny oraz wynikających ogólnie z podstawo-
wych funkcji rodziny, tj.: prokreacyjnej, wychowawczej i gospodarczej (Kwiatek, 
2014). Społeczno-kulturowa rola płci wiąże się jednakże z zespołem innych reguł 
oraz oczekiwań dotyczących zachowań, obowiązków i przywilejów, przyjętych 
w danej kulturze i społeczeństwie. Kobietom i mężczyznom przypisuje się więc 
różne zakresy pracy, obowiązków oraz powinności, określając jednocześnie war-
tość i prestiż z tym związany. Problemy te wiążą się we współczesnej socjologii 
z analizą genderową, czyli z zauważeniem nabudowanej na płci biologicznej (sex) 
płci kulturowej (gender), którą można ująć, jak to określają Anna Titkow, Danuta 
Duch-Krzystoszek i Bogusława Budrowska, jako „zespół atrybutów i zachowań 
oczekiwanych od kobiety i mężczyzny oraz postrzeganych, jako przydatne w ich 
społecznym funkcjonowaniu” (Titkow, Duch-Krzystoszek, Budrowska, 2004). 
Udział w życiu społecznym i zawodowym zazwyczaj wymusza pełnienie więcej 
niż jednej roli społecznej. W tej kwestii pojawiają się dodatkowo, obok wymagań 
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dotyczących rodziny, wymagania wobec roli zawodowej kobiety. Kobiety są więc 
obarczone większym zakresem prac i obowiązków domowych niż mężczyźni, 
a często też większą odpowiedzialnością za niesamodzielnych członków rodzin. 
W tej sytuacji, gdy kobiety chcą jednocześnie spełniać się też w roli zawodowej 
stają się znacząco przeciążone. 

Jak w takim razie zachować wspomnianą wcześniej równowagę pomiędzy 
sferą życia rodzinnego a zawodowego? Za kluczowy czynnik wpływający na 
osiąganie równowagi w godzeniu obowiązków zawodowych i macierzyńskich 
uważa się model rodziny oraz związany z nim podział obowiązków opiekuń-
czych i domowych pomiędzy partnerami. Socjolodzy opisują różne modele ro-
dziny, przykładowo Barbara Szacka (2003) zwraca uwagę na małżeństwa mo-
nogamiczne i poligamiczne jako podstawę powstania rodziny, a w społeczeń-
stwie przemysłowym na rodziny zróżnicowane wielkością, zależną nie tylko od 
liczby potomstwa, lecz również od liczby pokoleń. W tym kontekście można 
też wyróżnić współczesny model rodziny w Polsce, który tworzy małżeństwo 
i ich potomstwo, a relacje małżonków coraz częściej odwołują się do idei rów-
ności i wolności. Niestety, model w jakim funkcjonuje większość kobiet w Pol-
sce trudno nazwać partnerskim. Wspomniane wcześniej autorki (Titkow, Duch-
-Krzystoszek i Budrowska) już w 2004 roku w swoich badaniach zwróciły uwagę 
na problem nieodpłatnej pracy domowej kobiet jako „oczywistego” obowiązku 
społecznie wymaganego od tej płci. Zgodnie z ich badaniami: „… w rzeczywi-
stości większość czynności domowych wykonują jednak kobiety. Polskie rodzi-
ny nie są więc egalitarne, jeśli chodzi o podział obowiązków domowych” (Tit-
kow i in., 2004). Podobnie, wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu 
Menedżerka sukcesu 2011 – szanse i ograniczenia kariery zawodowej kobiet w Polsce, 
dotyczącego podziału obowiązków opiekuńczych oraz związanych z gospodar-
stwem domowym, ujawniły, że idealny obraz rodziny partnerskiej nie jest tak 
powszechny w dzisiejszych czasach, jakby się mogło wydawać. Według ankieto-
wanych kobiet to one w większości wykonywały prace związane z opieką nad 
dziećmi (64%–96%) oraz obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego (81%–96%). Kobiety podkreślały również, że przeciążenie praca-
mi związanymi zwłaszcza z opieką nad dziećmi, ogranicza ich zaangażowanie 
w pracę zawodową, a średnio łącznie na wszystkie obowiązki poświęcają wię-
cej czasu, w porównaniu do mężczyzn o 7,5 do (w grupie wieku 25–34 lata) 
nawet 31,8 godzin tygodniowo (Bilińska, Rawłuszko, 2011). Również w bada-
niach prowadzonych przez Agnieszkę Kwiatek znacząca grupa kobiet deklaro-
wała nierównomierne obciążenie wynikające z opieki nad dzieckiem/dziećmi  
w takich czynnościach, jak: czynności pielęgnacyjne – 58%, odprowadzanie do 
żłobka/przedszkola/szkoły, zajęcia pozalekcyjne – 52%, kontakty z wychowaw-
cą – 48%, pomoc w odrabianiu lekcji – 78%, organizowanie zabaw i rozrywki 
(przyjęcia, bale dla dzieci itp.) − 80%, wyjście do kina/teatru itp. – 56%, wspól-
nie spędzany wolny czas poświęcany tylko dziecku/dzieciom (rozmowy, czyta-
nie książek, czasopism itp.) − 82%, opieka w chorobie – 91% (Kwiatek, 2014).  
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Kobiety jeszcze bardziej, niż opieką nad dziećmi, czuły się obciążone czynnoś-
ciami wynikającymi z prowadzenia domu. Kolejno było to: przygotowywanie 
posiłków dla rodziny – 87%, codzienne zakupy – 70%, prace porządkowe – 91%, 
pranie, prasowanie – 91%, mycie naczyń – 82% (Kwiatek, 2014).

Inną zupełnie kwestią jest nadal wszechobecna dyskryminacja kobiet na ryn-
ku pracy. W wielu miejscach zatrudnienia kobieta wciąż zarabia mniej od męż-
czyzny, wykonując tą samą pracę (Lisowska, 2008). Pracodawcy wciąż uważają, 
że kobieta jest gorszym pracownikiem ze względu na to, że – w myśl stereo-
typów – tak naprawdę nie chce pracować, nie potrzebuje pieniędzy, nie musi 
utrzymać rodziny. Problemem dla wielu pracodawców jest również ciąża i chęć 
posiadania potomstwa. Pracodawcy widzą z tej perspektywy kobietę jako mniej 
wydajną w pracy, ponieważ będzie musiała dodatkowo poświęcać się rodzinie. 
Taka kobieta staje się mniej atrakcyjnym pracownikiem i jest jej trudniej na rynku 
pracy (Kimmel, 2005). Z perspektywy koncepcji gender można powiedzieć, że za 
męską dominacją i podporządkowaniem kobiet kryją się różnice zespołu społecz-
no-kulturowych oczekiwań kierowanych wobec obu płci, np. odmienne wyma-
gania wobec rodziców, różne treści zabawy dzieci czy „ukryty program” edu-
kacyjny, faworyzujący aktywność chłopców i grzeczność dziewczynek. Dotyczy 
to zarówno związków intymnych i relacji rodzinnych, jak i przestrzeni publicz-
nej: pracy zawodowej, struktur władzy itp. Kulturowa hierarchia płci podkreś- 
la dominującą męskość i zależną od niej kobiecość. Kobieta postrzegana jest jako 
„byt relacjonalny”, uzyskujący znaczenie w kontekście związków z inną płcią 
(Renzetii, Curran, 2005; Sroczyńska, 2015).

W świetle powyższego możemy zauważyć, że kobietom wcale nie jest łatwo 
łączyć „dwa etaty”: rodzinę i karierę zawodową. Z jednej strony chcą być nieza-
leżne finansowo i żyć na wysokim poziomie. Wiele z nich pnie się po szczeblach 
kariery, osiągając coraz wyższe stanowiska, często kierownicze i dyrektorskie. 
Taka praca wiąże się z ciągłym stresem i życiem na pełnych obrotach. Z drugiej – 
nie chcą rezygnować z bycia żoną i matką. W takich warunkach nie trudno o pro-
wadzenie niezdrowego stylu życia. Zapominanie o posiłkach lub spożywanie  
tak zwanego jedzenia „śmieciowego” staje się powszechnym zjawiskiem. Nie 
zwracając uwagi na to, co się spożywa, nie sposób dostarczyć organizmowi po-
trzebnych do jego prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych. Życie 
w ciągłym biegu prowadzi także do niedosypiania i ciągłego stresu (Puziewicz-
-Barska, Tarasiewicz, 2004). Kobiety częściej narażone są na działanie czynników  
niekorzystnych dla zdrowia. Stres sprzyja sięganiu po używki, takie jak papierosy,  
alkohol, czy substancje psychoaktywne (Terelak i in., 2011). To przede wszystkim 
mężczyźni – stereotypowo – spożywają alkohol i palą papierosy (Królikowska, 
2011; Bogusz i in., 2010). „Męskie picie” ma zwykle charakter bardziej publiczny 
i naoczny, niż „kobiece” (Cyklowska-Nowak, 2010). Nadużywanie alkoholu przez 
mężczyzn jest niejako bardziej „społecznie wybaczalne”, niż alkoholizm kobiet 
(Cyklowska-Nowak i in., 2010; Królikowska, 2011). Często więc piją one w ukry-
ciu i problem spożywania przez nie alkoholu nie jest tak widoczny, jak wśród 
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mężczyzn. Badania pokazują, że w ostatnich latach kobiety spożywają alkohol 
znacznie częściej, niż było to w przeszłości (Cyklowska-Nowak i in., 2010). Jeśli 
chodzi o palenie papierosów, również to mężczyźni wiodą tutaj prym. Jednakże 
na przestrzeni lat zauważalny jest wzrost palenia kobiet w stosunku do przeszło-
ści oraz rzadsze rzucanie przez nie palenia w stosunku do mężczyzn (Renzetti, 
Curran, 2015). Według badań kobiety ponad dwukrotnie częściej niż mężczyźni 
palą papierosy w celu zmniejszenia stresu (Maniecka-Bryła i in., 2008). Wedle 
innych badań, najczęstszym powodem palenia papierosów przez kobiety, obok 
przyzwyczajenia (nałóg, z którym trudno się rozstać – 52%), jest możliwość od-
reagowania stresu – 21% (Bogusz i in., 2010). Podobnie jest z alkoholem. Jeden 
z powszechnie akceptowanych poglądów dotyczących picia alkoholu mówi, że 
redukuje on napięcie psychofizjologiczne i może służyć jako strategia radzenia 
sobie ze stresem. Ludzie twierdzą, że muszą się napić, ponieważ przytłaczają ich 
trudy dnia codziennego, konflikty z rodziną, trudne sytuacje w pracy. Alkohol 
istotnie powoduje minimalizację napięcia, redukcję lęku i błyskawicznie popra-
wia nastrój (Terelak i in., 2011). 

Wracając do dymu tytoniowego – zawiera on substancje o działaniu rako-
twórczym, m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, N-nitrozoami-
ny, aminy aromatyczne, aldehydy, pochodne fenolu oraz związki metali, w tym 
niklu, chromu i arsenu. Już od dawna wiadomo, że są one czynnikiem chorób 
nowotworowych. Wykazano zależność pomiędzy występowaniem nowotworów, 
a liczbą wypalonych papierosów. Najsilniejszą dodatnią korelację wykazano dla 
raka płuca, który jest obecnie najczęściej rozpoznawanym nowotworem wśród 
osób palących tytoń. Odsetek nałogowych palaczy w grupie osób z wymienioną 
chorobą wynosi blisko 80%. Ponadto udowodniono wpływ palenia tytoniu na 
rozwój nowotworów: krtani, gardła, nosa, jamy ustnej, przełyku, żołądka, pęche-
rza moczowego, trzustki i nerki (Lipińska-Ojrzanowska i in., 2018). Nadużywa-
nie natomiast alkoholu również zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotwo-
rów, w tym: jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi. W przypadku 
kobiet wart podkreślenia jest fakt zwiększenia stężenia estrogenów we krwi pod 
wpływem alkoholu, co w konsekwencji zwiększa ryzyko zachorowania na raka 
piersi i jajników (Lipińska-Ojrzanowska i in., 2018).

Kobiety zapominają również o aktywności fizycznej, prowadząc stale siedzą-
cy tryb życia, często związany z ich pracą. Pracując i zajmując się domem zwykle 
nie mają już czasu na to, aby zrobić coś dla siebie i wprowadzić do codziennego 
rozkładu dnia systematyczną aktywność fizyczną (Puziewicz-Barska, Tarasie-
wicz, 2004). Mała aktywność fizyczna jest istotnym czynnikiem predysponującym 
do rozwoju otyłości i chorób układu sercowo-naczyniowego. Odsetek osób doro-
słych o zbyt małej aktywności sięga w wielu krajach 60–70%. Sytuacja ta nieste-
ty prowadzi do dramatycznych skutków zdrowotnych i społecznych w postaci 
zwiększonej umieralności zarówno ogólnej, jak i z przyczyn schorzeń układu 
krążenia (Chmiel i in., 2018).
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Nasilony i długotrwały stres może prowadzić również do zaburzeń czynno-
ści fizjologicznych, wystąpienia reakcji patologicznych i procesów chorobowych. 
Podłoże biologiczne stresu stanowią: oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadner-
czowa, miejsce sinawe i dopaminergiczny układ śródmózgowia. Kluczową rolę 
w reakcji stresowej odgrywa oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa. Ak-
tywacja tej osi – i wynikające z tego zwiększenie wydzielania kortyzolu przez 
korę nadnerczy, adrenaliny przez rdzeń nadnerczy – oraz aktywacja układu sym-
patycznego (sekrecja noradrenaliny) prowadzą do zmian, pozwalających na po-
dejmowanie większego i wydajniejszego wysiłku: zwiększenia glukoneogenezy, 
obniżenia wychwytu glukozy przez tkanki, agregacji płytek krwi, przemieszcze-
nia krwi do naczyń mięśni i mózgu, zwiększenia częstości rytmu serca i często-
ści oddechów oraz zwiększenia kurczliwości mięśnia sercowego. Jeśli stres jest 
krótkotrwały i jednorazowy, prawidłowo funkcjonujący organizm odnosi z niego 
korzyści. Jeśli natomiast sytuacja stresowa przedłuża się, następuje długotrwała 
aktywacja osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (przewlekła hiperkor-
tyzolemia), układu autonomicznego oraz innych ośrodków wykonawczych stre-
su. Jest to przyczyną zaburzeń funkcjonowania organizmu i występowania zmian 
patologicznych. Prowadzą one do immunosupresji, wzrostu stężenia cholesterolu 
(głównie frakcji LDL [low-density lipoprotein]), zahamowania produkcji hormonów 
płciowych, a także utrzymującego się podwyższonego ciśnienia tętniczego. Dłu-
gotrwale podwyższone stężenie kortykoliberyny powoduje obniżenie nastroju, 
lęk, zaburzenia snu i łaknienia. Długotrwały stres jest jednym z istotnych czynni-
ków prowadzących do rozwoju ostrego zespołu wieńcowego, a przewlekłe i ostre 
reakcje stresowe mogą powodować wystąpienie zawału serca lub nagłej śmierci 
sercowej (Szczyguła-Jurkiewicz i in., 2011). Tu można szukać odpowiedzi na py-
tanie, dlaczego zapadalność i umieralność z przyczyn chorób układu krążenia 
u kobiet w ostatnich latach jest tak wysoka. Dodatkowo, aktywacja neuroendo-
krynnej odpowiedzi na stres może w różnym stopniu wpływać na powstawanie 
i progresję choroby nowotworowej. Obserwowany skutek dotyczy bezpośrednio 
proliferacyjnych, inwazyjnych i migracyjnych właściwości komórek nowotwo-
rowych oraz ich wrażliwości na sygnały proapoptotyczne, lub też może mieć 
wpływ na przebieg towarzyszącego wzrostowi guza procesu angiogenezy. Rów-
nie istotne są zmiany w funkcjonowaniu układu immunologicznego, którego 
naturalna zdolność do rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych 
w wyniku stresu zostaje bardzo ograniczona (Surman i in., 2017).

Na koniec warto wspomnieć, że w celu zmniejszenia liczby zachorowań na 
nowotwory należy podejmować działania profilaktyczne. Zasadnym jest uświa-
damianie nie tylko narażonych kobiet, ale również całego społeczeństwa na te-
mat konsekwencji długotrwałego stresu, złego odżywiania, stosowania używek 
oraz braku ruchu i prowadzenia niezdrowego stylu życia. Należy prowadzić jak 
najwięcej programów profilaktycznych skierowanych w szczególności do kobiet 
pracujących i prowadzących dom, które skupiałyby się na promowaniu zdro-
wego stylu życia, uprawianiu aktywności fizycznej, łączeniu rekreacji z pracą 
i domem. W celu zmniejszenia umieralności zasadnym byłoby również częstsze 
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kierowanie kobiet na profilaktyczne badania przesiewowe, skierowane na wczes-
ne wykrycie zarówno chorób nowotworowych, jak i chorób układu krążenia. 

Wczesne wykrycie choroby nowotworowej daje szansę na jej całkowite wyle-
czenie. Jest to możliwe dzięki regularnym badaniom profilaktycznym, takim jak: 
samobadanie i badanie ultrasonograficzne (USG) piersi, mammografia, cytolo-
gia, badanie per rectum, kolonoskopia oraz specjalistyczne badania zalecane przy 
podejrzeniu określonej zmiany nowotworowej – np. gastroskopia, histeroskopia, 
tracheobronchoskopia, biopsja, rentgen (RTG) klatki piersiowej, tomografia kom-
puterowa (TK), pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT) – a także badaniu 
markerów nowotworowych oraz DNA (Przystaś i in., 2019). 

Wczesne wykrywanie problemów z krążeniem – dzięki wykonywaniu pro-
filaktycznych badań układu krążenia, określaniu wskaźnika masy ciała (Body 
Mass Index – BMI), pomiarom ciśnienia tętniczego krwi, badań biochemicznych 
krwi, które można wykonać w każdej placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
(POZ) – również pomaga wdrożyć zmiany w życiu: wprowadzenie aktywności 
fizycznej i prawidłowego odżywiania się, niepalenie papierosów itp., mogące za-
pobiec otyłości, miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca, niewydolności serca, 
zawałowi serca i, wreszcie, śmierci z przyczyn kardiologicznych (Michalski i in., 
2016). 

Wnioski 
Najczęstszymi przyczynami zgonów kobiet w Polsce w 2016 roku były choroby 
układu krążenia i nowotwory. Obecnie istnieje tendencja wzrostowa w liczbie 
zgonów kobiet z przyczyn nowotworowych, natomiast spadkowa z przyczyn 
sercowo-naczyniowych. Badania pokazują, że mimo ogólnie znanego modelu 
partnerskiego rodziny, który spowodowałby odciążenie kobiet w kwestii prowa-
dzenia domu, kobiety funkcjonują często nadal w rodzinach, gdzie są osobami 
przejmującymi wszystkie obowiązki domowe, mimo swojej pracy zawodowej, 
a mężczyźni w dalszym ciągu nie odciążają ich z części choćby prac domowych. 
Kobiety, jednocześnie pracujące i zajmujące się domem, częściej odczuwają dłu-
gotrwały stres, przeciążenie, przemęczenie oraz prowadzą niezdrowy styl życia, 
co także przyczynia się do częstszego występowania u nich chorób układu krą-
żenia i chorób nowotworowych. W celu zmniejszenia umieralności zasadnym 
jest prowadzenie większej ilości programów edukacyjnych mających na celu 
zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób ukła-
du krążenia i chorób nowotworowych oraz prowadzenie badań przesiewowych 
skierowanych na wczesną diagnostykę, identyfikację osób wysokiego ryzyka 
i ich leczenie. 
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Wybrane problemy zdrowotne i umieralność kobiet w Polsce. Refleksje socjologiczne
Streszczenie 
Choroby układu krążenia i nowotwory są chorobami cywilizacyjnymi. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) schorzenia wymienione powyżej stanowiły dwie 
najczęstsze przyczyny zgonów w Polsce w 2016 roku. W wielu rozwijających się krajach 
świata problem zachorowań na nowotwory i choroby układu krążenia pozostaje głów-
nym problemem zdrowia publicznego. Różnice w stanie zdrowia ze względu na płeć 
stały się przedmiotem zainteresowań wielu badań. Tłumaczy się je zwykle biologiczną 
odmiennością kobiet i mężczyzn. Należy jednak pamiętać również o kontekście społecz-
no-kulturowym. Celem pracy była analiza przyczyn zgonów kobiet w Polsce głównie na 
podstawie ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i próba ich wyjaś-
nienia.
Słowa kluczowe: kobiety, problemy zdrowotne, przyczyny zgonów

 

Chosen health problems and mortality of women in Poland. Sociological reflections 
Summary
Circulatory system diseases and tumors are civilizational diseases. According to Central 
Statistical Office (CSO) mentioned diseases were the two main reasons of death in Poland 
in 2016. In many developing countries issue of tumors and circulatory system diseases 
remain as the primary problem for public healthcare. Differences between state of health 
regarding sex became a subject of interest of many researches. They are usually explained 
with dissimilarity between women and men. It is important to remember about the socio-
cultural context. The aim of this paper was an analysis of women deaths reasons in Po-
land primarily on the bases of recent Central Statistical Office (CSO) data and attempt to 
explain them.
Keywords: women, health problems, death reasons
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Kobieta XXI wieku skazana na ból kręgosłupa?

W dzisiejszych czasach kobiety narażone są na wiele czynników inicjujących do-
legliwości bólowe kręgosłupa. Chcąc sprostać stawianym im wymaganiom, ciąg- 
le dążą do osiągnięcia doskonałości, często nawet kosztem własnego zdrowia.

Dolegliwości bólowe kręgosłupa w krajach wysokorozwiniętych należą do 
najczęstrzych problemów zdrowotnych, dlatego uważane są za chorobę cywiliza-
cyjną. Jedną z zasadniczych przyczyn odpowiadających za ten stan jest siedzący 
tryb życia oraz niska aktywność fizyczna (Rottermund i in., 2015; Kiwerski, 2011). 
Niektóre źródła szacują, że 60–90% dorosłej populacji przynajmniej raz w swoim 
życiu zostanie dotknięte bólem dolnego odcinka kręgosłupa (Khadilkar i in., 2005; 
Stefanowicz i in., 2009). Inni podają, że w krajach rozwiniętych przynajmniej raz 
w życiu na bóle pleców skarżyło się od 54% do 80% osób, z których aż 25–60% ma 
charakter przewlekły (Rottermund i in., 2015; Depa i in., 2010). Bóle kręgosłupa 
dotykają nie tylko osób w wieku średnim, czy starszym, ale coraz częściej dotyczą 
także ludzi młodych (Sieradzki i in., 2013). W Polsce w 2013 roku ból kręgosłu-
pa w 15% był przyczyną absencji od pracy zawodowej wśród mężczyzn i w 10% 
wśród kobiet (Rottermund i in., 2015). W 2008 roku 6 632 kobiety w przedziale 
wiekowym 19–40 lat zrealizowały skierowania na leczenie uzdrowiskowe; najczęst-
szą przyczyną (42,59% rozpoznań) były choroby układu kostno-stawowego (Teter, 
Kossowski, 2009). Szacuje się, że zespoły bólowe kręgosłupa w Polsce generują 
koszty w kwocie około 2 mld zł rocznie. Przedstawione dane nie uwzględniają 
pacjentów nie zgłaszających się do lekarza po zwolnienie lekarskie i leczących się 
samodzielnie lekami przeciwbólowymi bez recepty (Rottermund i in., 2015).



Halina Kulik, Józefa Dąbek, Ewelina Łebek, Magdalena Szynal, Renata Bawolska

112   

Sektor usług jest silnie sfeminizowany. W zawodach takich jak fryzjerstwo, 
kosmetologia czy handel pracują głównie kobiety. Praca – często nawet ponad 
10 godzin dziennie – sprawia, że kobiety narażone są na ciągłe przeciążenia krę-
gosłupa, na przykład podnosząc ciężki towar w sklepie i wykładając go na wyso-
kie półki. Praca w nieergonomicznej pozycji powoduje przeciążenia kręgosłupa. 
Utrzymywana przez kilka godzin wymuszona pozycja w pracy – przykładowo: 
siedząca i pochylona postawa kosmetyczki lub stojąca fryzjerki – przyczynia się 
do powstawania dolegliwości bólowych kręgosłupa.

Kobieta XXI wieku, która obok dbania o rodzinę, chce spełniać się zawodowo, 
nie ma czasu na odpoczynek. Po dniu spędzonym w pracy zawodowej wraca do 
domu, gdzie poświęca czas na obowiązki domowe, takie jak pranie, sprzątanie 
i gotowanie obiadu. 

Od kobiet wymaga się nie tylko profesjonalizmu w tym, co robią, ale także 
idealnego wyglądu. Wysokie obcasy, na których spędzają wiele godzin, negatyw-
nie wpływają na jakość chodu, pracę mięśni, stawów, ustawienie kręgosłupa. Ne-
gatywnie oddziałują na mięśnie łydki i ścięgno Achillesa, ponieważ struktury te 
ulegają skróceniu (Csapo i in., 2010). Obcasy deformują stopę, utrudniają krążenie 
krwi i limfy, przez co stopy stają się opuchnięte. Rzut środka ciężkości ciała prze-
suwa się na przodostopie i zmienia fizjologiczne ustawienie stopy, innych stawów 
i kręgosłupa. Wywołuje również zmiany w chodzie i postawie ciała: począwszy 
od nieprawidłowej propulsji stóp, skrócenia długości kroku, a skończywszy na 
zwiększeniu przodopochylenia miednicy, nieprawidłowych krzywiznach krę-
gosłupa i rozciągnięciu mięśni brzucha (Wiedemeijer i in., 2018). Ponadto częste 
chodzenie na obcasach zwiększa ryzyko skręcenia stawu skokowego, uszkodzenia 
tkanek miękkich otaczających staw, zwiększa dolegliwości bólowe kręgosłupa oraz 
zmniejsza stabilność ciała w pozycji stojącej (Lee i in., 2001; Hapsari i in., 2014). No-
szenie wysokich obcasów przez kobiety naraża je również na częstsze powstawanie 
odcisków i halluksów (Nguyen i in., 2010). Wysokie obcasy przyczyniają się rów-
nież do częstszego występowania choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych 
(Ebbeling i in., 1994). Po kilku latach noszenia butów z wysokimi obcasami powrót 
do butów płaskich bywa bolesny ze względu na wspomniane wyżej zmiany.

Kolejną kwestią są ciąża i macierzyństwo, wiążące się z wieloma wyrzeczenia-
mi ze strony kobiety. Podczas ciąży dochodzi do zmiany postawy ciała w wyniku 
przemieszczenia się jego środka ciężkości ku przodowi oraz przyrostu masy ciała 
ciężarnej. W wyniku kompensacji zwiększa się lordoza w odcinku lędźwiowym, 
co pozwala na odchylenie tułowia ku tyłowi dla zbalansowania przodopochylenia 
miednicy (Chen i in., 2009). W czasie ciąży występuje również przodopochylenie 
kości krzyżowej, co skutkuje zaburzeniami statyki w obrębie miednicy i kręgo-
słupa (Anasari i in., 2010). Rezultatem opisanych zmian posturalnych są doleg- 
liwości bólowe kręgosłupa (Majchrzycki i in., 2010). Podczas ciąży występują 
również charakterystyczne zaburzenia mięśniowe: osłabione są mięśnie brzucha 
i prostowniki stawu biodrowego, natomiast nadmiernie napięte są zginacze sta-
wu biodrowego (Spiko i in., 2010). Dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo-krzy-
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żowej mogą być również spowodowane aktywnymi mięśniowo-powięziowymi 
punktami spustowymi, między innymi mięśnia dźwigacza odbytu czy mięśnia 
czworobocznego lędźwi (Simons, 2008). Na zwiększenie dolegliwości bólowych 
kręgosłupa lędźwiowego w trakcie ciąży może także wpływać nieprawidłowa 
aktywność przepony oddechowej i – co za tym idzie – zmiana ciśnienia śród-
brzusznego (Beweyer i in., 2009). Zmiany zachodzące w organizmie kobiety pod-
czas ciąży są silne i w dużym stopniu mogą przyczyniać się do występowania lub 
nasilenia się dolegliwości bólowych w obrębie miednicy i kręgosłupa. 

Tryb życia współczesnego człowieka często ma charakter siedzący. Wiąże się 
to z rozwojem urbanizacji, komunikacji miejskiej, wyższym statusem ekonomicz-
nym, większą liczbą samochodów i osób z nich korzystających. Siedzący tryb życia 
wynika także ze specyfiki wykonywanej, także przez kobiety, pracy zawodowej. 
Pozycja siedząca jest jednym z głównych czynników wpływających na występo-
wanie bólów kręgosłupa (Sjolie, 2004). Księgowa, kosmetyczka, czy wizażystka 
spędzają po kilkanaście godzin dziennie w pozycji siedzącej, która często jest 
nieergonomiczna. Brak krótkich przerw na ruch podczas pracy, lub praca przy 
niedostosowanych do wysokości ciała meblach i urządzeniach wywołują przecią-
żeniowe bóle kręgosłupa (Middelkoop i in., 2011). Nadmierna liczba obowiązków 
sprawia, że współczesna kobieta nie ma czasu, aby uczestniczyć w ćwiczeniach 
jogi lub fitness. Aktywność fizyczna jest kluczowa w profilaktyce bólów kręgo-
słupa; zbyt niska może przyczyniać się do występowania dolegliwości bólowych 
kręgosłupa (Rottermund i in., 2015). Według Światowej Organizacji Zdrowia oso-
ba dorosła powinna cechować się codzienną, trzydziestominutową aktywnością 
fizyczną; niestety Polacy i Polki zaliczani są do mało aktywnych ruchowo, zwłasz-
cza w zakresie zorganizowanej aktywności sportowej (WHO Global…; Goryński 
i in., 2004). Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia człowieka. 
Aby zachować zdrowie i dobre samopoczucie, oraz zapobiegać wielu chorobom, 
powinna być promowana i wdrażana na wszystkich etapach osobniczego roz-
woju. Korzyści z codziennej aktywności fizycznej będą zauważalne nie tylko na 
płaszczyźnie osobistej czy zawodowej, ale przede wszystkim na arenie społecznej.

Jak wynika z badań, objawami nasilonego stresu mogą być dolegliwości bólowe 
kręgosłupa, silne zmęczenie i bóle głowy (Ogińska i in., 2010). Długotrwały stres 
powoduje wiele zmian w organizmie: począwszy od ogólnego osłabienia, opóź-
nienia lub braku miesiączki, na bólach głowy i bólach pleców kończąc. Ogranicza 
także zdolność zapamiętywania i uczenia się (Spitzer, 2007). Kobiety bardzo często 
narażone są na sytuacje stresujące. Spotykają się z nimi nie tylko w czasie pracy za-
wodowej, ważnych spotkań z kontrahentami, ale również w zaciszu swojego domu. 
Praca pod presją czasu, nadzorowanie ważnych projektów, jak również długotrwałe 
nieporozumienia ze współpracownikami, powodują nasilony stres. Nieporozumie-
nia i konflikty z partnerem rodzą coraz więcej sytuacji stresujących, a nakładające 
się obowiązki negatywnie wpływają na odporność na stres (Buffaloe, 2000).

Znajomość zasad profilaktyki bólów kręgosłupa pozwala uniknąć dolegliwo-
ści bólowych kręgosłupa. Niestety, jak wynika z badań, wiedza społeczeństwa 



Halina Kulik, Józefa Dąbek, Ewelina Łebek, Magdalena Szynal, Renata Bawolska

114   

w tym zakresie jest niewystarczająca (Derewiecki i in., 2013). Analiza przyczyn 
występowania bólów kręgosłupa u kobiet w wieku produkcyjnym zamieszkują-
cych tereny województwa śląskiego była głównym celem tej publikacji. 

Metoda badawcza
Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety składający się 
z 26 pytań (Babbie, 2003). Pierwsza część kwestionariusza zawierała 14 ogólnych 
pytań dotyczących m.in.: wieku, sposobu spędzania wolnego czasu, znajomości 
zasad profilaktyki bólów kręgosłupa i stosowania się do nich oraz częstości wy-
stępowania sytuacji stresujących. Druga część kwestionariusza zawierała 12 py-
tań dotyczących m.in.: częstości występowania i charakterystyki dolegliwości 
bólowych kręgosłupa.

Badania przeprowadzono w 2014 r. w grupie kobiet w wieku od 25 do 40 lat 
zamieszkujących tereny aglomeracji śląskiej. Kwestionariusze ankiety były roz-
prowadzane bezpośrednio przez autorki pozostające do dyspozycji uczestniczek 
w trakcie badania i zbierane tuż po wypełnieniu ich przez badaną grupę kobiet. 
Respondentki poinformowano o celu badania oraz zapewniono o anonimowości.

Charakterystyka badanych
Przebadano 107 (100%) kobiet w wieku od 25 do 40 lat zamieszkujących teren 
aglomeracji śląskiej. Dobór badanych kobiet był celowy i określony kryteriami, 
które obejmowały: płeć żeńską, wiek od 25 do 40 lat, zamieszkiwanie na czas sta-
ły na terenach aglomeracji śląskiej. W badanej grupie kobiet większość stanowiły 
mężatki – (68; 64%), kolejne 34 (31%) było pannami, 4 (4%) stanu wolnego, 1 była 
wdową (1%). Z grupy badanych kobiet 38 (36%) nie posiadało dzieci, natomiast 
27 (25%) miało jedno dziecko, a 42 (39%) dwójkę lub więcej dzieci. W badanej 
grupie aż 100 (93%) kobiet pracowało, a tylko 7 (7%) nie wykonywało pracy 
zawodowej. Spośród pracujących kobiet 41 (38%) wykonywało pracę fizyczną,  
12 (11%) umysłowo-siedzącą, natomiast 47 (44%) mieszaną. Najwięcej z bada-
nych kobiet posiadało wykształcenie średnie – 49 (46%), 48 (45%) wyższe, a po-
zostałe 10 (9%) zawodowe. 

Wyniki
Wyniki badań obejmują charakterystykę badanej grupy kobiet z uwzględnieniem 
ich podziału na te z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa i bez dolegliwości 
oraz analizę: wskaźnika masy ich ciała, spędzania czasu wolego, czasu spędzo-
nego w pozycji siedzącej, lokalizacji dolegliwości bólowych kręgosłupa, wiedzy 
na temat profilaktyki bólów kręgosłupa i stosowania jej w praktyce.

Zdecydowana większość badanych kobiet, bo aż 91 (85% wszystkich badanych), 
zadeklarowała występowanie u nich dolegliwości bólowych kręgosłupa. U pozo-
stałych 16 kobiet (15%) wymienione powyżej dolegliwości nie występowały.
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Analizując uzyskane dane zauważono, że w grupie kobiet bez dolegliwości 
bólowych kręgosłupa zdecydowanie więcej spędzało swój wolny czas w sposób 
aktywny (12; 75%), pozostałe 4 (25%) kobiety – w sposób bierny. 

W grupie badanych kobiet z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa na „ak-
tywne” spędzanie czasu wolnego wskazały 44 (48%) kobiety, a „bierne” 47 (52%). 
Omówione powyżej wyniki przedstawiono na wykresie 1.

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

44
48%

47
52%

12
75% 4

25%

Z dolegliwościami bólowymi Bez dolegliwości bólowych

Aktywnie Biernie

Wykres 1. Charakterystyka badanej grupy kobiet z uwzględnieniem sposobu spędzania wol- 
nego czasu i występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa. N=107. Źródło: badania własne.

Analiza powiązań wskaźnika masy ciała (BMI) i występowania dolegliwości 
bólowych kręgosłupa ujawniła, że w grupie kobiet bez dolegliwości bólowych 
nie było kobiet z nadwagą i otyłością. Natomiast w grupie kobiet, u których wy-
stępowały dolegliwości bólowe kręgosłupa, były aż 22 (24%) kobiety z nadwagą, 
czyli prawie 1/4 wszystkich kobiet, u których występowały dolegliwości bólowe 
w okolicy kręgosłupa oraz 2 kobiety z otyłością (wykres 2).
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i występowaniem dolegliwości bólowych kręgosłupa. N=107. Źródło: badania własne.
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Charakterystykę badanej grupy kobiet z uwzględnieniem ilości godzin spę-
dzonych w pozycji siedzącej przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy kobiet z uwzględnieniem ilości godzin spędzonych  
w pozycji siedzącej N=107

 Liczba godzin spędzona 
w pozycji siedzącej

Grupa kobiet 
bez dolegliwości bólowych

Grupa kobiet 
z dolegliwościami bólowymi

7 i więcej godzin 2  8

4–6 godzin 6 55

2–3 godzin 8 28

Źródło: badania własne. 

Kobiety, u których występowały dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowiły 85% 
z całej grupy badanej. Z wymienionej grupy kobiet: 14 (15%) odczuwało dole-
gliwości bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa, 2 (2%) odcinka piersiowego i aż  
39 (43%) odcinka lędźwiowo-krzyżowego. 

Natomiast ból w więcej niż jednym odcinku kręgosłupa odczuwało 36 (40%) 
badanych kobiet. Charakterystykę badanych kobiet z uwzględnieniem odcinka 
kręgosłupa, w którym odczuwano ból przedstawia wykres 3.

Częste występowanie sytuacji stresowych w grupie kobiet bez dolegliwości 
bólowych kręgosłupa zadeklarowało 6 (37,5%) badanych, natomiast „rzadko” 
10 (62,5%). Odwrotna sytuacja miała miejsce w grupie kobiet z dolegliwościami 
bólowymi kręgosłupa, w której aż u 66 (73%) badanych sytuacje stresowe wystę-
powały często.

W grupie badanych kobiet, u których nie występowały dolegliwości bólowe 
kręgosłupa 8 (50%) nie znało zasad profilaktyki bólów kręgosłupa, 6 (37,5%) zna-
ło, ale nie stosowało, a tylko 2 (12,5%) znały i stosowały. 

43
40
15
2

Tytuł wykresu

1 2 3 4 5 6 7

14
15%

2
2,%

39
43%

36
40%

43
40
15
2

Tytuł wykresu

1 2 3 4 5 6 7

Odcinek szyjny

43
40
15
2

Tytuł wykresu

1 2 3 4 5 6 7

Odcinek piersiowy

43
40
15
2

Tytuł wykresu

1 2 3 4 5 6 7

Odcinek lędźwiowo-krzyżowy

43
40
15
2

Tytuł wykresu

1 2 3 4 5 6 7

więcej niż jeden odcinek

Wykres 3. Charakterystyka badanej grupy kobiet z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa 
z uwzględnieniem umiejscowienia bólu. N=107. Źródło: badania własne.
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W grupie kobiet z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa 8 (9%) nie znało 
zasad profilaktyki, 52 (57%) znały, ale nie stosowały, a 31 (34%) znały i stosowa-
ły – wykres 4.
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Wykres 4. Charakterystyka badanej grupy kobiet uwzględniająca znajomość zasad profilaktyki 
bólów kręgosłupa i ich stosowanie. N=107. Źródło: badania własne.

Najwięcej kobiet zgłaszało dolegliwości bólowe kręgosłupa podczas pracy za-
wodowej (61; 67%) i wykonywania codziennych czynności (49; 54%) – wykres 5.
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Wykres 5. Charakterystyka badanej grupy kobiet z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa 
z uwzględnieniem sytuacji inicjujących ból. N=107. Źródło: badania własne.

Dyskusja
Kobiety, aby sprostać oczekiwaniom dzisiejszego świata są gotowe do wielu po-
święceń. Jednym z nich jest zakładanie wysokich obcasów. Nowe trendy mo-
dowe, często nie mające nic wspólnego z wygodą i fizjologią chodu człowieka, 
zmuszają kobiety do chodzenia w niewygodnych butach. Szacuje się, że 78% 
kobiet regularnie chodzi na wysokich obcasach, natomiast aż 58% narzeka na 
bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, które powszechnie uważa się 
za spowodowane zwiększoną lordozą lędźwiową. Badania D. Kerrigan i in. uka-
zały działanie zwiększonych sił ścinających na staw kolanowy podczas chodu na 
wysokich obcasach, niż boso (Kerrigan i in., 1998). Autorzy C. Lee i in., zbadali 
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200 kobiet noszących buty na wysokich obcasach. Częstsze, w porównaniu do 
kobiet noszących buty na płaskiej podeszwie, dolegliwości bólowe nóg i pleców 
związane były u nich z noszeniem wysokich obcasów (Lee i in., 2001). M. Fran-
klin i in. przebadali 15 studentek. Zmierzono kąty strzałkowe płaszczyzny kręgo-
słupa szyjnego, kręgosłupa piersiowego, kręgosłupa lędźwiowego, odcinka krzy-
żowego i stawów kolanowych. Wyniki wykazały, że noszenie wysokich obcasów 
negatywnie wpływa na postawę ciała i biomechanikę chodu. Noszenie wysokich 
obcasów może przyczyniać się więc do występowania bólu dolnej części krę-
gosłupa (Franklin i in., 1995). Podobne wyniki uzyskali również inni badacze 
(Hapsari i in., 2014). M. Wiedemeijer i in. uważali, że chodzenie na wysokich 
obcasach może zmieniać biomechanikę chodu (Wiedemeijer i in., 2018).

E. Baaklini i in. przebadali 23 niedoświadczone i 17 kobiet doświadczonych  
w noszeniu butów na wysokich obcasach, wszystkie w wieku od 20 do 55 lat, 
ich chód mierzono boso i w butach z niskim (4 cm) i wysokim obcasem (10 cm). 
Wysokość obcasów wpływała na ruchy miednicy i kręgosłupa podczas chodze-
nia. Co ważne, obie grupy wykazywały znacznie niższe maksymalne i minimalne 
kąty krzywizn kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego podczas noszenia butów 
na wysokim obcasie w porównaniu do badania kobiet boso. Wydaje się, że ból 
dolnej części pleców może być związany z wysokimi obcasami (Baaklini i in., 
2017), a długotrwałe stosowanie butów na wysokich obcasach skraca mięśnie łyd-
ki, w szczególności mięsień brzuchaty łydki (GM) i zwiększa sztywność ścięgna 
Achillesa, jednocześnie zmniejszając aktywny zakres ruchu kostki (Csapo i in., 
2010). Noszenie butów na wysokich obcasach nie tylko wpływa w negatywny 
sposób na kręgosłup i kolana, ale także zwiększa ryzyko wystąpienia palucha 
koślawego. Potwierdzają to badania Nguyen U. i in.: u kobiet wieku 20–64 lat, no-
szących buty na wysokich obcasach, częściej występował paluch koślawy, w po-
równaniu do tych, które tego nie robiły (Nguyen i in., 2010). 

Wyniki badań C. Ebbeling i in. wskazywały na duży wzrost sił ścinających 
w stawie kolanowym, bezpośrednio spowodowany zwiększonym momentem 
ścinającym prostownika stawu kolanowego podczas chodzenia na wysokich ob-
casach. Może to być przyczyną częstszego występowania choroby zwyrodnie-
niowej stawów kolanowych kobiet w porównaniu do mężczyzn (Ebbeling i in., 
1994).

W badaniach własnych stwierdzono częstsze występowanie dolegliwości bó-
lowych kręgosłupa u kobiet z nadwagą lub otyłością. Potwierdzają to badania 
Prostek i Kinalskiej, stwierdzające, że u osób z nadwagą bądź otyłością I stopnia, 
dolegliwości bólowe kręgosłupa występowały częściej (Prostek i in., 2013). 

Najwięcej kobiet z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa spędzało czas 
w pozycji siedzącej nie więcej niż 6 godzin w ciągu doby. Według Sjoli i in. czas 
przebyty w tej pozycji znacznie wpływał na zwiększenie dolegliwości bólowych 
kręgosłupa (Sjoli i in., 2004), natomiast Drozda i wsp. w swoich badaniach wy-
kazali, że osoby z przewlekłymi bólami kręgosłupa spędzały tyle samo czasu 
w pozycji siedzącej, co osoby bez dolegliwości (Drozda i in., 2011). Inni autorzy 



Kobieta XXI wieku skazana na ból kręgosłupa?

119   

podają, że w niektórych przypadkach młode osoby z nawracającym bólem kręgo-
słupa spędzały mniej czasu, oglądając telewizję lub grając w gry komputerowe, 
niż młodzież bez dolegliwości bólowych osi szkieletu, tak samo się zachowująca 
(Harreby i in., 1999).

W badaniach przeprowadzonych przez autorki aż 91 kobiet (85%) zadekla-
rowało występowanie bólów kręgosłupa. Najwięcej z nich wskazywało na od-
cinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa. Inne dane przynoszą inne badania: ból 
lędźwiowego odcinka kręgosłupa dotyczył 71% ankietowanych, a ból odcinka 
szyjnego kręgosłupa występował u 28% badanych (Rutkowska i in., 2003); rów-
nież najczęściej wskazywanym miejscem bólowym był odcinek lędźwiowy – 42%, 
natomiast ból odcinka szyjnego kręgosłupa zanotowano u 17% ankietowanej mło-
dzieży (Łukaszewska i in., 2013).

W zaprezentowanych przez autorki wynikach aż u 66 kobiet (73%) z dole-
gliwościami bólowymi kręgosłupa często występowały sytuacje stresowe. Stres 
może przyczyniać się do występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa. Ba-
dania innych autorów także wskazywały, że stres może być przyczyną dolegli-
wości bólowych kręgosłupa i bólów głowy (Ogińska i in., 2010). Piątkowska i in., 
(2016) w swoich badaniach analizowała wyniki skali VAS bólu kręgosłupa u an-
kietowanych muzyków i zauważyła, że w czasie sesji egzaminacyjnej muzycy 
intensywniej odczuwali ból kręgosłupa, co może mieć związek z dodatkowym 
stresem, wywołanym egzaminami (Piątkowska i in., 2016).

Autorki wykazały również, że w grupie kobiet z dolegliwościami bólowymi 
kręgosłupa 52 (57%) znały zasady profilaktyki bólów kręgosłupa, ale ich nie sto-
sowały. Inni autorzy wykazali, że wśród przebadanych przez nich osób wiedza 
na ten temat była niewystarczająca (Derewiecki i in., 2013).

Analiza badań własnych wykazała, że najwięcej kobiet deklarowało dolegli-
wości bólowe kręgosłupa podczas pracy zawodowej (61; 67%) i wykonywania co-
dziennych czynności (49; 54%). Według Beckera ból kręgosłupa często występuje 
w czasie podnoszenia ciężkich przedmiotów, częstych skłonów ciała w przód, 
a także podczas utrzymywania długo wymuszonej pozycji ciała (Becker, 1955). 
W grupie badanej przez Stefanowicz i in. (2009) najczęstszymi czynnikami wy-
stępowania bólu kręgosłupa były: podnoszenie przedmiotów (35,09%), siedzenie 
(17,55%) oraz stanie (21,05%) (Stefanowicz, 2009).

Wnioski
Podsumowując rozważania na temat dolegliwości bólowych kręgosłupa kobiet 
należy podkreślić, iż przyczyn inicjujących ból jest wiele, począwszy od nadwagi 
i otyłości, obuwia na wysokich obcasach oraz zbyt niskiej aktywności fizycznej, 
a kończąc na wadach postawy. Dolegliwości bólowe kręgosłupa w badanej gru-
pie kobiet aglomeracji śląskiej znacznie częściej występowały u osób obciążonych 
nadwagą lub otyłością oraz wadami postawy. Sytuacje stresowe są wymieniane 
jako jedne z głównych przyczyn dolegliwości bólowych kręgosłupa; i tak było 
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w badanej grupie. Niepokojącym jest fakt, że 52 kobiety (57%) z dolegliwościa-
mi bólowymi kręgosłupa znały zasady profilaktyki bólów kręgosłupa, ale ich 
nie stosowały. Prowadzenie programów edukacyjnych społeczeństwa w zakresie 
profilaktyki bólów osi szkieletu mogłoby temu zaradzić.
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Kobieta XXI wieku skazana na ból kręgosłupa?
Streszczenie
Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią poważny problem zdrowotny i zyskały już 
miano choroby cywilizacyjnej. Najczęściej problem ten dotyczy osób w wieku 35–55 lat, 
i występuje częściej u kobiet, niż u mężczyzn. Siedzący tryb życia, zbyt mała aktywność 
fizyczna a także codzienne, kilkunastogodzinne noszenie wysokich obcasów w znaczący 
sposób oddziałują na dolegliwości bólowe kręgosłupa. Zasadną wydaje się więc analiza 
przyczyn występowania bólów kręgosłupa u kobiet w wieku produkcyjnym.
Celem pracy była analiza przyczyn występowania bólów kręgosłupa u kobiet w wieku od 
25 do 40 lat zamieszkujących tereny województwa śląskiego. Analizy oparto o empirycz-
ne badania ilościowe. Badaniami objęto 107 (100%) kobiet w wieku od 25 do 40 lat, miesz-
kających w aglomeracji śląskiej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz 
ankiety składający się z 26 pytań. Udział w badaniu był dobrowolny oraz zapewniono 
badane o anonimowości.

W badanej grupie kobiet (107; 100%) aż 91 (85%) doświadczyło bólu kręgosłupa. 
Wśród nich było aż 22 (24%) kobiety z nadwagą i 2 z otyłością (2,20%) oraz 41 (45%) kobiet 
z wadami postawy. „Aktywne” spędzanie wolnego czasu zadeklarowały 44 (48%) kobie-
ty z dolegliwościami bólowymi, a „bierne” 47 (52%). Największą grupę stanowiły kobiety 
z bólami odcinka lędźwiowego kręgosłupa (20; 22%). Aż 78 (73%) kobietom z bólami osi 
szkieletu często towarzyszył stres. Tylko 8 (9%) badanych kobiet nie znała zasad profilak-
tyki, natomiast 52 (57%) znała, ale nie stosowała, a 31 (34%) znała i stosowała.

Dolegliwości bólowe kręgosłupa w badanej grupie kobiet aglomeracji śląskiej znacz-
nie częściej występowały u osób obciążonych nadwagą lub otyłością oraz wadami po-
stawy. W badanej grupie kobiet dolegliwości bólowe kręgosłupa częściej występowały 
u osób, którym towarzyszył stres. Niepokojącym jest fakt, że w przedstawionych powyżej 
badaniach własnych 57% kobiet z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa znało, ale nie 
stosowało zasad profilaktyki bólów kręgosłupa, stąd zasadnym byłoby prowadzenie pro-
gramów edukacyjnych społeczeństwa w zakresie profilaktyki bólów osi szkieletu.
Słowa kluczowe: dolegliwości bólowe kręgosłupa, kobiety, stres, styl życia

A 21st century woman doomed to back pain?
Abstract
Back pains are a real health problem and have already been deemed an „industrial sick-
ness”. The problem affects mostly people aged 35 to 55, and is more common in women 
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than men. Sedentary lifestyle, not enough physical activity, as well as wearing heels for 
several hours daily, significantly affects the back pain issues for women. Therefore, it 
seems reasonable to analyze the causes of back pain in women of working age. The aim 
of the analysis was to evaluate the cause of back pains of women aged 25 to 40 living 
in the Silesian voivodeship. The analyzes were based on empirical quantitative research. 
The study included women aged 25 to 40 years living in the Silesian agglomeration. The 
research tool was the author’s questionnaire consisting of 26 questions. Participation in 
the study was voluntary and respondents were assured of anonymity.

Results: in the test group of 107 women (100%), 91 (85%) experienced back pain. 
Among them, 22 (24%) were overweight and 2 (2,20%) were obese. 41 women (45%) had 
bad posture. From the examined group of women 44 (48%) declared that they spend their 
time actively, 47 (52%) do not spend their time actively. The largest group were women 
with pains in the lumbar region of the spine (20; 22%). 78 women (73%) with skeletal axis 
pain were also facing stress. Only 8 women (9%) from the test group did not know the 
principles of prevention, while 52 (57%) knew, but did not use them, and 31 (34%) knew 
and applied them.

Back pain in the examined group of women from the Silesian agglomeration was 
much more common in people who were overweight or obese and had bad posture. In the 
group of examined women, back pain occurred more frequently in people that were fac-
ing stress. Disturbing is the fact that in the above-mentioned research, 57% of women with 
back pain knew, but did not apply the principles of back pain prevention, hence it would 
be justified to run public educational programs on the prevention of skeletal axis pain.
Keywords: back pain, women, stress, lifestyle
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Wybrane problemy socjologii pracy a płeć badaczy*

Twierdzenie, że współcześnie socjolodzy pracy to zarówno kobiety, jak i mężczyź-
ni, jest dziś banalne, ale jeszcze sto lat temu z pewnością takim nie było. Podob-
nie samo powstanie socjologii – wyznaczone przez wysiłki Augusta Comte’a czy 
Emila Durkheima – wiązało się z ich funkcjonowaniem w głęboko patriarchal-
nym społeczeństwie francuskim i brakiem zrozumienia dla idei równości płci. 
(Turner, 2008). Sugestywnym przejawem tych czasów i niechęci wobec kobiet 
mogą być słowa Gustawa Le Bona, który wprost stwierdzał: „U większości ras 
inteligentnych, jak i wśród Paryżan, istnieje duża liczba kobiet, których mózgi 
wielkością podobne są bardziej do mózgów goryli niż do najbardziej rozwinię-
tych mózgów mężczyzn. Niższość jest tak oczywista, że nikt jej w tej chwili nie 
kwestionuje, warto jedynie przedyskutować jej stopień” (za: Derra, 2013: 20). 
Współcześnie można, oczywiście, powiedzieć, że słowa francuskiego myśliciela, 
to „tylko” odbicie ducha ówczesnej epoki i rejestracja wielowiekowej dyskrymi-
nacji płci, ale można je potraktować także jako spuściznę tradycji, z jakiej stop-
niowo wyłaniała się socjologia współczesna. Gdy dziś stawiamy pytania doty-
czące trajektorii życiowych socjologów pracy w Polsce, trudno nie docenić prób  
spojrzenia na ich charakter z wrażliwością feministyczną, a w każdym razie taką 
perspektywę proponujemy w niniejszych rozważaniach. 

„Zobaczyć niewidoczne” – 
kilka uwag o stosowaniu perspektywy feministycznej
Chcemy od razu zastrzec, że w oparciu o współczesną literaturę feministyczną 
zdajemy sobie sprawę z istnienia wielu odłamów feminizmu. Przykładowo Ro-

* Niniejsze opracowanie opiera się na tym samym materiale badawczym co artykuł opubliko-
wany w „Przeglądzie Socjologicznym” nr 1/69 z 2020 roku (Czeranowska, Kamińska-Berezowska, 
Mika, 2020) i może być pod pewnymi względami traktowany jako kontynuacja i rozszerzenie podję-
tych tam rozważań w zakresie bezpośrednich odniesień do materiału źródłowego, jak i rekonstrukcji 
teoretycznej aparatury analiz.
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semarie Putnam Tong (2002) wymienia i omawia takie jego nurty jak: liberalny, 
radykalny, marksistowski i socjalistyczny, psychoanalityczny i kulturowy, egzy-
stencjalny, wielokulturowy i globalny, czy ekofeminizm. Kategoryzacji femini-
zmów może być zatem wiele, ale przyjmujemy, że „syndrom ideowy feminizmu” 
składa się z następującego minimum przekonań:

1.  Kobietom jako kobietom, na podstawie samej różnicy płci w stosunku do męż-
czyzn, dzieje się w społeczeństwie krzywda; 

2.  ten krzywdzący dla kobiet stan rzeczy można – w każdym razie obecnie już 
można – zmienić;

3. ten stan rzeczy należy zmienić;
4.  w tym celu kobiety muszą same podjąć stosowne działania, nie podporząd-

kowując własnych celów żadnym innym celom głoszonym przez inne ruchy 
i instytucje społeczne (Ślęczka, 1999: 12).

Dodatkowo warto podkreślić, że z przyczyn wskazanych przez Agnieszkę Ga-
jewską (2008), terminów feministka i emancypantka można używać zamiennie. 
Podobnie zamiennie używamy terminów feminista i emancypator, a także doce-
niamy ich wkład w budowę równości płci i wysoką cenę, jaką za to wielu z nich 
zapłaciło. Z powyższych przyczyn nie uznajemy zatem pojawiających się czasem 
w dyskursie publicznym prześmiewczych poglądów, dla których feminizm ma 
oznaczać wzajemną wrogość czy agresję kobiet i mężczyzn, bo w naszym prze-
konaniu feminizm stanowi wyraz troski o zwiększenie wolności i równości obu 
płci, a także dążenie do poszerzenia obszarów i zakresów ich samorealizacji.

Jak zauważają Patricia R. Turner i Jonathan H. Turner (2008), to przede 
wszystkim z drugą falą feminizmu można powiązać aktywność przedstawicielek 
feministycznej teorii krytycznej. Z tą właśnie perspektywą teoretyczną istotnie 
związana jest też analiza marginalizacji kobiet w nauce, analiza płci kulturowej 
(gender), a także opozycyjność obrazów „kobiecego i męskiego świata”. Wszyst-
ko to istotnie przyczyniło się do bardziej wszechstronnego poznania i opisu rze-
czywistości społecznej. Dzięki feministycznej krytyce możliwe stało się dostrze-
żenie androcentryczności filozofii i seksizmu w socjologii. Ten ostatni można ująć 
syntetycznie, jako koncentrujący się wokół następujących kwestii:

1.  Pomijanie i niedostateczna reprezentacja kobiet jako podmiotów badania. 
2.  Koncentrowanie się na zdominowanych przez mężczyzn sektorach życia spo-

łecznego. 
3.  Stosowanie paradygmatów, pojęć, metod i teorii, które bardziej przekonywują-

co przedstawiają doświadczenie mężczyzn niż kobiet. 
4.  Traktowanie mężczyzn i męskich stylów życia jako normy, na podstawie, której 

interpretowane są zjawiska społeczne (Turner, Turner, 2008: 667). 

W polskiej literaturze przedmiotu, jasno o tym stanie rzeczy pisze Anna Titkow 
(2007) w kontekście tożsamości Polek, a wiele autorek związanych instytucjonal-
nie głównie z różnymi typami studiów genderowych, funkcjonujących w Polsce 
przy kilku uniwersytetach, stara się o zmianę tego stanu rzeczy. Feminizm moż-
na więc ujmować zarówno jako pewną praktykę działania, jak i refleksje teore-
tyczną, w tym tę o charakterze epistemologicznym. Aleksandra Derra (2013), 
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w kontekście refleksji epistemologicznej, proponuje zmodyfikowaną (odwołują-
cą się do kategoryzacji Harding) wersję podziału feministycznej filozofii nauki 
i wyróżnia trzy następujące jej nurty: feministyczny obiektywizm empiryczny, 
feministyczne teorie silnej obiektywności oraz postfeministyczne ujęcia nauki. 
W pierwszym z tych nurtów dąży się do „podniesienia poziomu” obiektywności 
wiedzy naukowej przez dowartościowanie analiz prowadzonych z perspektywy 
wrażliwości kobiet. Jak pisze autorka: „Rozumie się przez to ujawnianie miejsc 
bądź obszarów, w których dana teoria została „zniekształcona” przez stronni-
cze, z jakichś powodów zniekształcone, czyli nie w pełni obiektywne myślenie, 
w tym nacechowane np. męskim sposobem ujmowania rzeczy” (Derra, 2013: 
66). Podejście to zostało jednak poddane krytyce ze względu na złamanie zasady 
bezstronności (wyższe wartościowanie czy uprawomocnienie tego, co kobiece, 
tylko z racji płci). Więcej uwagi Derra (2013) poświęca feministycznym teoriom 
silnej obiektywności, w tym założeniom, jakie są w nich przyjmowane. Pierwsze 
z tych założeń odwołuje się do filozofii marksowskiej i relacji bazy z nadbu-
dową, a zatem przyjmuje, że warunki materialne (baza) wyznaczają rozumienie 
świata z perspektywy własnej świadomości (nadbudowy), w tym wartości i norm 
we własnym środowisku przyjmowanych jako oczywiste, co dotyczy też naukow-
ców. Kolejne założenie tego nurtu mówi, że w senesie epistemologicznym wie-
dza generowana przez jednostki i grupy niedominujące powinna być dodatkowo 
uprzywilejowana, bo ich ogląd relacji społecznych jest szerszy. W powyższym 
sensie kobiety – jako będące, generalnie rzecz biorąc, w pozycji podporządkowa-
nej (nawet reprezentując różne pozycje klasowe) mają inny od mainstreamowego 
(może wręcz bardziej wnikliwy i bogatszy) ogląd zjawisk społecznych, jak też 
napotykają większe trudności w zajmowaniu się aktywnością naukową, a więc 
wiedza, którą generują, powinna zasługiwać na szczególną uwagę. 

Dla niniejszych rozważań zdecydowaliśmy się przyjąć podejście postfemini-
styczne, bo daje ono możliwość otwartych, elastycznych analiz. Warto bowiem 
zauważyć, że stanowisko to dostrzega z jednej strony problemy dotyczące moż-
liwości kumulatywnego oddziaływania opresji i marginalizacji (która może być 
wyznaczona jednocześnie przez rasę, płeć i położenie klasowe), a z drugiej strony 
pozwala jednak na abstrahowanie od tej wielowarstwowości i koncentrację wy-
łącznie na aspekcie dotyczącym relacji płci. Ponadto podejście postfeministyczne 
umożliwia zarówno korzystanie z istniejących kategoryzacji stosowanych w li-
teraturze przedmiotu w zakresie analiz karier i sukcesów naukowych, jak i daje 
możliwość dystansowania się od nich jako kategoryzacji schematycznych, a więc 
zachęca do prób stosowania nowych podziałów w ujmowaniu dostępnych już 
danych. Jako wytwór zbiorowy nauka nie jest wolna od wartości, co jednak nie 
zaprzecza jej ideałom i regułom obiektywności; oba te aspekty (zbiorowy cha-
rakter wytwarzania, jak i uwikłanie w wartości, w kontekst czasu i miejsca) nie 
powinny umykać z pola widzenia w toku refleksji, dotyczącej sposobów powsta-
wania wiedzy.
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Kluczowy – patrząc z perspektywy feministycznej – wydaje się nam problem 
podmiotowości kobiet w nauce, co wiążemy nie tylko z możliwościami aktywno-
ści zawodowej kobiet, docenianiem i prezentowaniem w podręcznikach ich do-
robku, ale też z kwestiami stosowanych form językowych i powiązanym z nimi 
prestiżem. W związku z powyższym chcemy zwrócić uwagę na podejście Maggie 
Humm, która w Słowniku teorii feminizmu pisze: 

Teoria feministyczna traktuje język jako wskaźnik postaw patriarchalnych oraz płcio-
wej dystrybucji społecznych ról i statusu […] Zależność między językiem a kate-
goriami kultury była już dawniej przedmiotem badań socjologii wiedzy, np. Basil 
Bernstein wiąże rodzaj używanego języka z klasą, statusem i kodami właściwymi dla 
edukacji. Problematyka związana z funkcjonowaniem języka i siła jego społecznego 
oddziaływania od początku stała się jednak jednym z głównym przedmiotów zain-
teresowań feministek (Humm, 1993: 96). 

Jest to istotny przedmiot analiz, bo związany z możliwościami uzyskania fak-
tycznej podmiotowości kobiet, ich własnego opisu rzeczywistości i jej kreowania. 
Z perspektywy analiz kulturowych można tu bowiem także odwołać się do hi-
potezy Sapira-Whorfa (za: Barnard, 2016) i uznać język nie tylko za narzędzie 
do odtwarzania świata, lecz również do jego aktywnego konstruowania, a więc 
zauważyć wpływ języka także na postrzeganie relacji międzyludzkich. W kon-
tekście trajektorii życiowych kobiet i ich karier w nauce formy językowe zasłu-
gują na wyjątkową uwagę, zwłaszcza że – jak pisze Agnieszka Graff – „kobieta 
i kariera to w polskiej kulturze kłopotliwa para” (Graff, 2001: 35). Nie dziwi 
zatem, że kwestia żeńskich nazw zawodów staje się też obszernym i niezmiernie 
interesującym zagadnieniem z pogranicza socjolingiwstyki, socjologii pracy oraz 
psychologii stereotypów i uprzedzeń. W polskich analizach socjologicznych kwe-
stie te zaczynają być poddawane badaniu w zasadzie po 1989 roku; niektóre – 
przykładowo stosowanie (jedynie) męskich form dla opisu osoby zajmującej dane 
stanowisko – były badane szczególnie w kontekście ogłoszeń o pracę (np. Kę-
dziora, Śmiszek, Zima, 2009). Generalnie jednak można zauważyć, że płaszczy-
zna językowa – wraz z żeńskimi i męskimi formami gramatycznymi – stanowi 
wyzwanie metodologiczne w przypadku każdych badań wykorzystujących kate-
gorię zawodu. 

Projekt „Nestorzy socjologii pracy w Polsce”
Zgodnie z przyjętą perspektywą feministyczną zdecydowaliśmy się poddać 
analizie materiał badawczy uzyskany w projekcie „Nestorzy socjologii pracy 
w Polsce”1. Projekt ten jest realizowany od 2016 roku przez Sekcję Socjologii Pra-
cy PTS (Giermanowska, Kolasińska, Mrozowicki, Róg-Ilnicka, 2016), a w zakre-
sie technik badawczych opiera się przede wszystkim na indywidualnych wywia-
dach pogłębionych i celowo rezygnuje z anonimizacji. Na potrzeby niniejszych 

1 Zob. Giermanowska, Kolasińska, Mrozowicki, Róg-Ilnicka, 2016: Tradition, the Present and Fu-
ture of the Sociology of Work in Poland: Reflections on the Project the Doyens of the Sociology of Work in 
Poland. „Warsaw Forum of Economic Sociology” no. 1, vol. 7, s. 89–104, ed. S. Kamińska-Berezowska.
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analiz, podobnie jak kompatybilnych z nimi poprzednich (Czeranowska, Kamiń-
ska-Berezowska, Mika, 2020), zdecydowaliśmy się mocniej oprzeć zarówno na 
szczegółowej analizie danych z wywiadów, jak i na danych zastanych (w postaci 
istniejących publikacji naukowych i dydaktycznych biorących udział w bada-
niach nestorów). 

Zakresem niniejszych analiz badawczych objęto 12 sylwetek nestorów pol-
skiej socjologii pracy, którzy wzięli udział w projekcie PTS-u, a więc następują-
ce osoby: 1. Danuta Dobrowolska, 2. Juliusz Gardawski, 3. Maria Holstein-Beck, 
4. Krystyna Janicka, 5. Henryk Januszek, 6. Wiesława Kozek, 7. Jolanta Kulpińska, 
8. Witold Morawski, 9. Jan Sikora, 10. Edward Sołtys, 11. Danuta Walczak-Duraj, 
12. Robert Woźniak. Dobór próby do analiz ma charakter celowy, a znalazło się 
w nim równo po sześciu badaczy każdej płci. 

Zdecydowaliśmy się skoncentrować przede wszystkim na tym, czy i w jaki 
sposób w pracach badawczych prowadzonych przez nestorów oraz w ich publi-
kacjach naukowych i dydaktycznych pojawiają się tematy związane z obecnością 
kobiet na rynku pracy (a więc czy zainteresowanie badawcze analizą pracy ko-
biet jest większe w przypadku osób, które same tą płeć reprezentują). Z złożenia 
skupiamy się na analizie głównych publikacji monograficznych biorących udział 
w badaniach socjologów oraz na materiałach, jakie uzyskaliśmy z przeprowadzo-
nych wywiadów. Naszą analizę rozpoczniemy od zestawienia dorobku badaczek 
(rozważenia w porządku alfabetycznym) i zestawienia go z dorobkiem badaczy-
-mężczyzn.

Proponujemy prześledzenie kolejno tematów badań prowadzonych przez nes-
torów (ze szczególną uwagą poświęconą badaniom dokonywanym na potrzeby 
prac awansowych, w tym doktoratów i habilitacji) w kontekście tego, czy i jak po-
jawiają się w nich kwestie związane z pracą kobiet. Dodatkowo postanowiliśmy 
też zwrócić uwagę na podręczniki akademickie, które są także stosunkowo łatwo 
dostępne (przez co przyczyniają się do rozpowszechniania wyników badań).

Podstawy karier naukowych nestorów, biorących udział w naszych badaniach, 
przypadają na okres PRL w tym sensie, że jest to czas, w jakim prowadzą swoje 
główne badaniach i wydają publikacje służące kolejnym awansom naukowym. 
Zdajemy sobie sprawę, że praca badawcza i całokształt życia w PRL ma swoją 
specyfikę, która wymagałaby szerszego omówienia, ale ze względu na ramy ni-
niejszych rozważań chcemy zwrócić uwagę jedynie na aspekt równouprawnienia 
płci w tym okresie. 

W dobie PRL równouprawnienie płci, podobnie jak inne aspekty życia, mia-
ły dwa odmienne oblicza, bo można w tym czasie spotkać się z jednej strony 
z szeregiem wartości oficjalnie deklarowanych, z drugiej zaś z niezgodnymi 
z nimi działaniami faktycznie realizowanymi (Kalinowska-Nawrotek, 2005). Te 
sprzeczności wyrażają się chociażby faktem, że deklaratywnie Konstytucja PRL 
gwarantowała pełną równość płci, ale z drugiej strony – na poziomie Kodeksu 
Pracy – brakowało aktów wykonawczych, w przypadku gdyby jednak do dys-
kryminacji płci doszło (Kalinowska-Nawrotek, 2005). W tym sensie można po-
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wiedzieć za literaturą feministyczną (Ciechomska, 1996), że faktyczną równość 
płci w PRL trudno uznać za osiągniętą i to zarówno w obszarze życia publiczne-
go (np. równego dostępu do wszystkich typów prac czy stanowisk), jak i w sferze 
prywatnej (powszechność patriarchalnego modelu rodziny). 

Jeśli chodzi o uczestniczące w badaniu nestorki, to najstarszą z nich i pierw-
szą w sensie alfabetycznym jest Danuta Dobrowolska. Podczas wywiadu Danuta 
Dobrowolska wspominała swoje badania wśród górników w Wieliczce jako pra-
cę, z której jest najbardziej dumna, ponieważ udało jej się być naprawdę blisko 
badanej społeczności:

Więc mówiłam ze starymi ludźmi i jakoś najbardziej może sama ich rozumiałam, czy 
oni mnie rozumieli, na płaszczyźnie już przyjaźni, czy takiej życzliwości wzajemnej, 
także to było najbliższe, najbliżej byłam tych ludzi. Więc właściwie wówczas tej pracy 
nie ceniłam, tak, bo to była taka sobie, bo rozmówki z ludźmi, a dzisiaj ją bardziej 
cenię od mojej tej pracy warszawskiej.

Kopalnia i jej otoczenie społeczne było tematem jej pracy habilitacyjnej Górnicy 
salinarni Wieliczki w latach 1880–1939: studium historyczno-socjologiczne załogi robot-
nicze. 

Zawód górnika jest jednym z najbardziej zmaskulinizowanych. Dokonana 
przez profesor Danutę Dobrowolską analiza (obejmująca m.in. dokumenty urzę-
dowe, prasę oraz materiały uzyskane drogą badań historyczno-terenowych) po-
kazuje jednak, że maskulinizacja środowiska Kopalni Wieliczka spadała (cały 
czas pozostając jednak na bardzo wysokim poziomie). Regulaminy służbowe  
z lat 1883 i 1910 pozwalały jedynie na zatrudnianie kobiet przy robotach tym-
czasowych (ale nie jako robotników stałych), w 1938 „…ponad sto kobiet już 
od dłuższego czasu pracowało w pralni i szwalni worków” (Dobrowolska, 
1965: 87). Nie miały jednak dostępu do najbardziej prestiżowych podkategorii 
zawodowych: rzemieślników i pracujących pod ziemią żeleźników. Profesor Do-
browolska zauważa, że „Na terenie żupy stanowiły typową grupę mniejszoś-
ciową” (Dobrowolska, 1965: 226). Zarabiały niewiele, nie miały również szans 
awansu, zaś aż do 1938 nie miały możliwości stałego zatrudnienia, i – co za tym 
idzie – uprawnień do emerytury. Jednak pomimo to cieszyły się poważaniem 
w środowisku robotniczym Wieliczki, ponieważ miały stały dochód, co stawiało 
je w lepszej sytuacji niż rzesze bezrobotnych mężczyzn.

Danuta Dobrowolska zajmowała się również inną silnie zmaskulinizowaną 
grupą zawodową, to jest pracownikami przemysłu elektromaszynowego (Dobro- 
wolska, 1983, 1984). Badanie to samo w sobie stanowi ciekawą ilustrację opisane-
go wcześniej płciowego podziału zadań wewnątrz grup zawodowych. W skład 
próby w badaniu Dobrowolskiej (1983) wchodzili, oczywiście, głównie mężczyź-
ni, ale kobiety, miały przewagę w dwóch podkategoriach społeczno-zawodowych 
ogólnej kategorii „pracowników przemysłu elektromaszynowego: pracownicy 
administracyjni” oraz „robotnicy niewykwalifikowani”. Można zauważyć, że 
podkategorie te pełnią role podrzędne i pomocnicze w stosunku do podkategorii 
zmaskulinizowanych: „kierowników i specjalistów”, „techników”, „mistrzów” 
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oraz „robotników wykwalifikowanych” (Dobrowolska, 1983: 14). W związku 
z tym, kobiety z reguły zarabiały mniej, a swoją pracę uważały za łatwą i spo-
kojną, ale nie dającą szans na wykazanie się inicjatywą (Dobrowolska, 1984: 78). 
Mężczyźni natomiast, którzy częściej byli zdania, że ich praca jest trudna, uroz-
maicona, ciekawa, ale też wymagająca dokształcania się oraz przejawiania inicja-
tywy (Dobrowolska, 1983: 65). Co ciekawe, mężczyźni w większej mierze liczyli 
na awans poprzez zajęcie wyższego stanowiska, kobiety natomiast na taki po-
przez przeszeregowanie do wyższej grupy uposażeniowej (Dobrowolska, 1984: 
148). Jeśli chodzi o wagę przywiązywaną do poszczególnych aspektów prac, to 
dla kobiet ważniejsza była pewność pracy, dobre warunki socjalne i bliskość do 
miejsca zamieszkania, dla mężczyzn zaś – zajmowanie kierowniczego stanowiska 
i udział w podejmowaniu decyzji dotyczących zakładu (Dobrowolska, 1984: 239).

Można więc zauważyć, że nawet w przypadku tak silnie zmaskulinizowanej 
grupy zawodowej, jaką są pracownicy przemysłu elektromaszynowego, płeć sta-
nowiła w badaniu profesor Danuty Dobrowolskiej kategorię analizy, która po-
zwoliła jej zwrócić uwagę na wielowymiarowe nierówności.

Drugą w kolejności alfabetycznej nestorką biorącą udział w naszych badaniach 
jest Maria Holstein-Beck, która w 1973 obroniła pracę doktorską Struktura organi-
zacyjna zakładu pracy a warunki startu zawodowego młodzieży (praca była napisana 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kowalewskiego). Podstawą jej habilita-
cji była rozprawa Konflikty ludzkie w pracy kierowniczej (za: Holstein-Beck, 2013). 
W książce Holstein-Beck (1978a) przedstawiającej prace badawcze dotyczące 
konfliktów są one ujęte w ramach analiz na poziomie mikro i mezo struktural-
nym. Do kwestii płci Holstein-Beck zdaje się nie przywiązywać uwagi, bo brakuje 
w publikacji informacji o płci wszystkich osób, które w przytoczonych opisach 
sytuacji konfliktowych występują. Dodatkowo, opisywane sytuacje konfliktowe 
dotyczą przede wszystkim przebiegu interakcji, w których uczestniczą głównie 
lub wyłącznie mężczyźni piastujący różne typy stanowisk kierowniczych. Warto 
zauważyć, że przy opisie ról społecznych autorka odwołuje się do hipotetycznej 
figury Jana Kowalskiego, a w ogóle nie podejmuje problematyki potencjalnie od-
miennej sytuacji, w tym Janiny Kowalskiej na stanowisku kierowniczym. Maria 
Holstein-Beck opublikowała jednak w tym samym 1978 roku jeszcze jedną pracę, 
tym razem o charakterze dydaktycznym (Holstein-Beck, 1978b). Kwestia płci 
w tej drugiej publikacji nie jest już bez znaczenia, bo wśród zaproponowanych 
materiałów dydaktycznych znalazło się osiem scenariuszy do inscenizacji i omó-
wienia sytuacji konfliktowych, gdzie można zauważyć problemy negatywnych 
stereotypów kobiet czy wręcz seksizmu, jak też „urażonej dumy męskiej” (choć 
ich interpretacje pozostają kwestią otwartą do rozważania dla osób korzystają-
cych z tych scenariuszy). Drugie wydanie książki Konflikty (Holstein-Beck, 1983) 
miało charakter rozszerzony, co wiązało się z omówieniem problematyki kon-
fliktów w aspekcie światowej literatury socjologicznej, ale i w tym przypadku 
kwestie płci, jako potencjalnego źródła konfliktów, autorka pominęła. Podobnie 
przy pobieżnym przyjrzeniu się innym publikacjom książkowym Holstein-Beck 
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(1987, 1996) trudno wskazać by autorka poświęcała w nich większą uwagę prob-
lematyce płci. 

Głównym zagadnieniem, którym zajmowała się w swoich pracach profesor 
Krystyna Janicka była struktura społeczna i jej przemiany. Jest to temat pozornie 
neutralny płciowo, jednak jak zauważa sama profesor Janicka (1997) w książce 
Sytuacja pracy a struktura społeczna: w poszukiwaniu nowego wymiaru pozycji spo-
łeczno-zawodowej, przez długi czas standardem było badanie struktury społecz-
nej jedynie w oparciu o wywiady z respondentami-mężczyznami. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że sami badacze mieli świadomość, że stanowi to pewne ograni-
czenie prowadzonych przez nich analiz: „Drugim ograniczeniem, o którym nale-
ży wspomnieć, jest wyłączenie kobiet z naszej próby reprezentatywnej, a w kon-
sekwencji i z pola głównych analiz” (Słomczyński, Janicka, Wesołowski, 1994: 
101). Ta sama praca podkreśla, że kobiety mogą różnić się od mężczyzn, np. jeśli 
chodzi o partycypację w dobrach kultury czy też w zakresie subiektywnych wizji 
klas i konfliktów społecznych. Warto również wspomnieć, że nawet w badaniach 
na męskich próbach, podejmowane były działania w celu uwzględnienia roli pra-
cującej żony we współtworzeniu budżetu rodzinnego oraz kwestie społecznego 
doboru współmałżonków (Słomczyński, Janicka, Wesołowski, 1994). Co więcej, 
profesor Krystyna Janicka jest również autorką tekstu Kobiety i mężczyźni w struk-
turze społeczno-zawodowej: podobieństwa i różnice (Janicka, 1995).

Podczas wywiadów nie pytaliśmy rozmówców o kwestie ich życia prywatne-
go, a jedynie zadawaliśmy dość ogólne pytanie dotyczące drogi do kariery zawo-
dowej, co uruchamiało zwykle szersze narracje w tym zakresie. Narracja profesor 
Wiesławy Kozek dość jasno wskazuje, że macierzyństwo jest okresem znaczącym 
trajektorii karier naukowych, bo w toku wywiadu, opowiadając o swojej drodze 
zawodowej, zauważyła także: 

…napisałam doktorat w cztery lata, ale mi się wydawało to wiecznością i przeszko-
dziły mi w tym narodziny mojej córki, o rok się opóźniła obrona. Profesor Doktór 
mi dogryzał, mówił ty będziesz długo robić ten doktorat, jak w Polsce realizuje się 
pięciolatki, pięć lat będziesz pisać. Mówił to z wielką pretensją, a jeszcze, jak był 
bardziej złośliwy to mówił o „piacilietkach”, po rosyjsku. Co mnie bardzo, bardzo 
wzburzało. W każdym razie był osobą, która wywierała wielką presję na szybkie 
obrony. W Zakładzie pracował też [tu podane jest imię i nazwisko kolegi – wyjaśnie-
nie Czeranowska, Kamińska-Berezowska, Mika] też Kazimierz Doktór na niego parł, 
ale Andrzej zrobił wcześniej ode mnie doktorat, bo on nie urodził dziecka, nie musiał 
go wykarmić, wybawić i tak dalej, więc rok wcześniej, rok wcześniej… 

Jest to kolejny z przeprowadzonych wywiadów, z którego wynika, że macierzyń-
stwo mocniej odbija się w biografiach badanych niż ojcostwo.

Książka habilitacyjna Wiesławy Kozek (1989) dotyczyła reform gospodarczych 
przeprowadzanych w Polsce. W przedstawionej w niej analizie interesów i pro-
cesów ich poznawania zwróciła uwagę na cztery kryteria rozważania interesów, 
a więc po pierwsze ze względu na czas (interesy krótkofalowe i długofalowe), po 
drugie ze względu na podmiot interesów (jednostka, grupa społeczna, globalne 
społeczeństwo), po trzecie w oparciu o przedmiot interesu (wartości ekonomicz-
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ne, polityczne, ideologiczne), po czwarte ze względu na sposób określania przez 
podmiot własnej roli w zaspokajaniu interesów. Przy rozważaniu barier poznania 
interesów zwróciła uwagę na te o charakterze językowym, ideologicznym i kultu-
rowym, a następnie – przy analizie procesu poznawania interesów – odwoływała 
się do procesu komunikacji społecznej. W tak przeprowadzonych rozważaniach 
uwagi poświęconej wprost kwestii płci zabrakło, a wystąpiły odwołania do pod-
miotu androcentrycznego (a więc do „robotnika”). Ciekawa i ważna z punktu 
widzenia niniejszych analiz jest jednak konstatacja badaczki, że: „Interes niezde-
finiowany, jakiekolwiek byłyby tego przyczyny, nie wchodzi w obieg społeczny 
i jakby nie istnieje w danym momencie” (Kozek, 1989: 42), bo oznacza to niejako, 
że specyfika problemów pracowniczych kobiet jako niezdefiniowana nie ma racji 
bytu, a więc umyka refleksji. 

Tytuł profesora w zakresie nauk społecznych Wiesława Kozek uzyskała 
w 2015 roku, co było związane z szeregiem przeprowadzonych badań i ana-
liz, w tym z publikacją Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna (Kozek, 2014). 
W tej publikacji specyfika aktywności zawodowej kobiet jest wyraźnie wskazy-
wana między innymi przy analizach wskaźników pomiaru i interpretacji rynku 
pracy. 

W zakresie zainteresowań naukowych profesor Jolanty Kulpińskiej leżą tak 
zróżnicowane kwestie jak aktywność społeczna i partycypacja pracownicza, stu-
denci jako grupa społeczna oraz przemiany ustroju gospodarczego. Ze wzglę-
du na swoje związki z Łodzią, prowadziła badania branży włókienniczej, co jest 
ciekawym przykładem przełamania koncentracji socjologii pracy okresu PRL na 
zawodach i branżach silnie zmaskulinizowanych. Jednocześnie można zauważyć, 
że rozprawa habilitacyjna profesor Kulpińskiej Aktywność społeczna pracowników 
przedsiębiorstwa przemysłowego (1969) koncentruje się na aktywistach (a nawet 
„mężach stanu”). Jest to odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji w badanym za-
kładzie, gdzie wprawdzie kobiety stanowiły w momencie badania ponad sześć-
dziesiąt procent pracowników (ich udział wśród pracowników fizycznych był 
nawet większy), jednak tylko nieco ponad jedną czwartą grupy zidentyfikowanej 
jako aktywiści. W związku z tym autorka zwraca uwagę na selektywny wpływ 
płci na aktywność społeczną (nawet w wypadku branży „tradycyjnie kobiecej 
i silnie sfeminizowanej”). 

Profesor Kulpińska jest również współautorką pracy Awans kobiety (Dzięciel-
ska-Machnikowska, Kulpińska, 1966), o której śmiało można napisać, że pod 
wieloma względami wyprzedza swoje czasy. Na potrzeby książki przeprowa-
dzone zostały wywiady z kierowniczkami działów i mistrzyniami w zakładach 
reprezentujących różne gałęzie łódzkiego przemysłu, a również dodatkowo 
z mężczyznami będącymi ich zwierzchnikami. Rozmowy przeprowadzone zo-
stały w latach 1964 i 1965, zaś sama książka wydana w roku 1966, jednak czytana 
w roku 2020 zaskakuje swoją aktualnością, co z jednej strony cieszy, bo świadczy 
o tym, że autorki w pewnym sensie wyprzedzały swoją epokę, ale z drugiej stro-
ny przygnębia ze względu na ograniczony postęp w sprawie równouprawnienia 
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kobiet na polskim rynku pracy, jaki dokonał się w ciągu pięciu dekad… Autorki 
zwracają uwagę na niewielką liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych, co 
dziwi w kontekście feminizacji przemysłu włókienniczego. Do celów badania na-
leżało więc określenie, co stoi na przeszkodzie tytułowego awansu kobiet: czy jest 
to ich własny wybór, brak przygotowania, czy też może stosunki międzyludzkie 
w środowisku pracy? A może następuje tu kolizja roli zawodowej z rolą żony 
i matki?

Zdaniem Dzięcielskiej-Machnikowskiej, Kulpińskiej (1966) właśnie życie 
rodzinne (a nie cechy biogenne) to czynnik ograniczający aktywizację zawodo-
wą kobiet. Mniejsze szanse kobiet na obejmowanie kierowniczych stanowisk są 
skutkiem nieprzyzwyczajenia innych osób w zakładzie pracy (zarówno przełożo-
nych, jak i podwładnych) do kobiet na stanowiskach kierowniczych. Znaczenie 
mają również wciąż obowiązujące, tradycyjne wzorce w zakresie życia rodzinne-
go. Omawiane autorki zwracają też uwagę na wiele przejawów nierówności na 
rynku pracy, takich jak to, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni na równo-
rzędnych stanowiskach (nawet jeśli są od nich bardziej wykształcone), mają ogra-
niczony dostęp do pewnych zawodów (uznawanych za „męskie”) oraz mniejsze 
szanse awansu zawodowego. W książce omówione zostały wyzwania, z jakimi 
spotykają się kierowniczki w środowisku pracy, jak również w życiu rodzinnym. 
Wywiady obejmowały również kwestię chęci dalszego awansowania oraz ocenę 
jego prawdopodobieństwa. 

W przypadku kolejnej nestorki, profesor Danuty Walczak-Duraj, tematyki 
pracy kobiet dotyczyła już praca doktorska, której podstawą były badania wśród 
chałupniczek, a więc kobiet znajdujących się w unikalnej (i pod wieloma wzglę-
dami defaworyzowanej) pozycji, niejako „w połowie wejścia na rynek pracy”. 
Było to więc kolejne odejście od analiz silnie zmaskulinizowanych, istotnych dla 
przemysłu, grup zawodowych na rzecz grupy pracownic, których niekorzystna 
sytuacja jest przynajmniej częściowo spleciona z płcią. W późniejszych czasach 
profesor Walczak-Duraj wracała do zagadnienia związków płci z pracą i klasą 
między innymi w książce Rola kobiet w klasie robotniczej (Dzięcielska-Machnikow-
ska, Duraj, 1984). Równocześnie jednak kwestia płci nie pojawia się w opraco-
wanym przez nią podręczniku Socjologia dla ekonomistów (Walczak-Duraj, 2010), 
co może być jednak w dużej mierze skutkiem charakteru publikacji, stanowiącej 
ogólne omówienie zagadnień socjologicznych, skierowane do osób nie będących 
socjologami. 

W toku przeprowadzonego wywiadu profesor Juliusz Gardawski bardzo czę-
sto odwołuje się do swojego mentora Leszka Gilejki, jako tej osoby, która bardzo 
mocno zaważyła na jego karierze naukowej. Po studiach nadal współpracował 
z profesorem Gilejką i od niego dostał propozycję wyjazdu na studia doktoranc- 
kie do Moskwy, gdzie w 1975 roku obronił pracę doktorską dotyczącą wczesnej 
wersji cybernetyki społecznej. Tytuł doktora habilitowanego Juliusz Gardawski 
uzyskał w 1997 roku na podstawie monografii o postawach robotników Przy-
zwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji (Gardawski, 1996). Wska-
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zywał w niej, że ważnym składnikiem świadomości ekonomicznej są wizje ładu 
gospodarczego, ale w toku analiz tego ładu nie był zainteresowany kwestiami 
postrzegania przez robotników miejsca kobiety i mężczyzn na rynku pracy. Przy 
analizie normatywnej wizji gospodarki dobrze urządzonej badał jednak opinie 
robotników obu płci, a także w oparciu o analizę czynnikową pokazał trzy pod-
stawowe orientacje ekonomiczne robotników, czyli umiarkowaną modernizację, 
tradycjonalizm i liberalizm. Zauważył też, że płeć jest jednym z ważnych czyn-
ników skorelowanych z wyborem orientacji ekonomicznej, w tym stwierdził że: 

Orientacja tradycjonalna to domena kobiet, a także osób z niskim wykształce-
niem […]. Mimo wszystkich zastrzeżeń egalitarna kultura kolejkowa, która cechowa-
ła poprzedni system bardziej im (tj. kobietom – wyjaśnienie autorów) – odpowiadała 
niż normalna gospodarka rynkowa (Gardawski, 1996: 106). 

Nie można zatem powiedzieć, że profesor Gardawski zupełnie nie dostrzegał 
znaczenia płci w życiu gospodarczym w Polsce, ale w swoich pracach nauko-
wych dotyczących dialogu społecznego w Polsce (Gardawski, 2009) czy w pra-
cach dydaktycznych z zakresu socjologii gospodarki (Gardawski, Gilejko, Sie-
wierski, Towalski, 2006, 2008) nie zajął się tym szczególnym miejscem kobiet 
w gospodarce. Podobne stanowisko przyjął przy badaniach właścicieli i pracow-
ników z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, przy czym monografia rela-
cjonująca rezultaty tych badań była podstawą do uzyskana tytułu profesora. Przy 
analizie przedsiębiorców i biznesmenów profesor Gardawski (2001) z jednej stro-
ny dostrzegł więc znaczące dysproporcje płci w tym sektorze, a z drugiej strony 
nie poświęcił im szczególnej uwagi badawczej.

Henryk Januszek i Jan Sikora, każdy podczas odrębnego wywiadu, rekonstru-
ując swoje kariery, ani razu nie wspomnieli o kwestii płci. Można więc uznać, 
że w toku ich drogi akademickiej płeć jako taka nie była istotnym przedmio-
tem zainteresowania badawczego. Duet poznańskich socjologów zasłynął przede 
wszystkim wydanym w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, i później wzna-
wianym, podręcznikiem Socjologia pracy (Januszek, Sikora, 1996, 1998, 2000, 2003) 
będącym, dla co najmniej kilku roczników studentów, główną wykładnią prob-
lematyki z zakresu tej subdyscypliny. Jest to podstawowy powód, dla którego 
postanowiliśmy omówić obu autorów łącznie. Obaj socjologowie współpracowali 
też przez wiele lat, reprezentując w swoich pracach – zarówno indywidualnych 
jak i wspólnych – orientację pozytywistyczną, co bezpośrednio wpłynęło na spo-
sób prezentowania omawianych zagadnień. Podobny charakter mają też wspólne 
opracowania podjęte przez omawianych autorów w ciągu dekady lat 80-tych, 
w tym takie jak: Społeczno-ekonomiczne zagadnienia twórczości technicznej (Januszek, 
Sikora, 1987), Socjologia organizacji i kierowania (Januszek, Sikora, 1988). Proble-
matyka wynalazczości i racjonalizacji znalazła też wyraz w samodzielnej pracy 
Jana Sikory (1993) Socjologia twórczości technicznej. Wprowadzenie. 

We wszystkich tych opracowaniach problematyka płci jest niemalże nieobec-
na. Płeć nie stanowi istotnej zmiennej podczas omawiania konfliktów w zakładzie 
pracy, stylów kierowania, ani przy analizie czynników istotnych dla wynalazczo-
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ści i racjonalizacji. Jedyny punkt, w którym wspomina się o płci to społeczno-
-demograficzny skład załogi, a i w tym miejscu opis jest dość znamienny: 

Analiza załogi ze względu na płeć jest istotna, pomimo że w całym systemie praw-
nym państw socjalistycznych realizuje się programowo zasadę równości płci. Rzeczy-
wiście jednak rola i pozycja kobiet jest odmienna […] Kobietom pracującym zawodo-
wo przypisuje się bowiem szereg przywilejów chroniących je w pewnych okresach 
życia ze względu na dobro i interes społeczny rodziny… (Januszek, Sikora, 1988: 52). 

W kolejnych wspólnych publikacjach oraz w samodzielnej rozprawie habilitacyj-
nej Henryka Januszka (1992)2, dotyczącej społeczności zakładowej, ten sam opis 
załogi z uwzględnieniem kwestii płci zostaje powtórzony niemal co do słowa 
(po 1990 znika jedynie odniesienie do państwa socjalistycznego). Pomimo pod-
kreślania istotności płci kwestia ta nie staje się jednak przedmiotem pogłębionej 
refleksji, nie jest nawet pretekstem do obrazowania omawianych zagadnień przy-
kładem. Wyjątek stanowi niewielka wzmianka z wymienionego już podręcznika 
Socjologia pracy, w którym autorzy dostrzegają, iż owe chroniące kobiety „przy-
wileje” mogą stać się podstawą do dyskryminacji w miejscu pracy (Januszek, 
Sikora, 1998: 187). W innych miejscach omawianego podręcznika kwestia płci nie 
staje się punktem odniesienia dla prowadzonej analizy. Jest to o tyle zaskakujące, 
że autorzy poruszają, przykładowo, problematykę „sprawiedliwej płacy”, blisko 
związaną z nierównościami płacowymi kobiet i mężczyzn. Można wręcz powie-
dzieć, że w ekonomicznej i socjologicznej literaturze głównego nurtu nierówność 
płac pomiędzy płciami jest najlepiej udokumentowanym odchyleniem od „spra-
wiedliwej płacy”. Kolejny wątek podręcznika ignorujący płeć to zagadnienie ka-
riery. Autorzy poświęcają mu ponad 20 stron, nie wspominając ani słowem o od-
miennych trajektoriach karier kobiet i mężczyzn. We fragmentach poświęconych 
zadowoleniu z pracy prezentują z kolei dane, zgodnie z którymi życie prywatne 
– którego harmonijne łączenie z pracą zawodową wciąż pozostaje troską przede 
wszystkim kobiet – nie odgrywa ważnej roli przy ocenie zadowolenia z zajmo-
wanego stanowiska. 

Zaproponowana w podręczniku Podstawy socjologii Januszka, Sikory (1995, 
1997, 2000, 2012) syntetyczna wersja historii socjologii niemal całkowicie pomijała 
dorobek kobiet. Wśród polskich badaczek mocniej zaakcentowana jest obecność 
tylko Marii Ossowskiej, a wśród międzynarodowych prekursorów dyscypliny 
nie pojawiła się w ogóle żadna kobieta. Taki sposób podejścia do analiz, obecny 
jest też w innych podręcznikach Januszka i Sikory (Januszek, Sikora, 1996, 1998, 
2000) z zakresu socjologii pracy.

Twórczość profesora Witolda Morawskiego odzwierciedla jego szerokie zain-
teresowania naukowe, obejmujące między innymi socjologię ekonomiczną, teorie 

2 W badaniach stanowiących podstawę tego opracowania podjęto analizy przedsiębiorstwa, 
w którym niemal 90% załogi stanowili mężczyźni. Kwestia roli kobiet w tej książce zamyka 
się w stwierdzeniu, że większość z nich pracowała w administracji. Pomimo, że mowa jest o tym, iż 
70% załogi posiada dzieci w wieku szkolnym autor nie porusza problemu asymetrii ról opiekuńczo-
-wychowawczych.
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organizacji i zarządzania, oraz problemy globalizacji. Podobnie, jak w przypadku 
innych badaczy, nie sposób tutaj, chociażby ze względu na rozmiary niniejsze-
go opracowania, odnieść się do wszystkich prac, stąd odwołujemy się głównie 
do tych o charakterze awansowym i monograficznym. Pierwsze prace monogra-
ficzne Morawskiego (1970, 1975) dotyczyły konfliktu przemysłowego w Stanach 
Zjednoczonych oraz analizy nowego społeczeństwa przemysłowego i krytyki 
koncepcji z nim związanych. Kolejnymi publikacjami monograficznymi, które 
cieszyły się dużą popularnością (wyrażającą się też w kolejnych dodrukach) były 
Zmiana instytucjonalna: społeczeństwo, gospodarka, polityka (1998) oraz Socjologia eko-
nomiczna. Problemy. Teoria. Empiria (Morawski, 2001). Ostatnia z wymienionych 
prac bywa też wykorzystywana do nauczania socjologii ekonomicznej i poleca-
na studentom jako podręcznik. Niestety jednak brakuje w niej, podobnie jak we 
wcześniejszych, odniesień do feministycznej krytyki rynku pracy, płci kulturowej 
i do rynkowej sytuacji kobiet. Wyrazem takiego stanu rzeczy są także zaintere-
sowania badawcze profesora Morawskiego obecne w innych publikacjach, bo są 
one skoncentrowane na zmaskulinizowanych segmentach rynku pracy; brakuje 
w nich choćby prób wyjaśniania deficytu kobiet na stanowiskach kierowniczych 
i to niezależnie od jego skali (Morawski, 1991).

Doktor Edward Sołtys jest postacią w tym sensie wyjątkową wśród pozosta-
łych rozmówców biorących udział w badaniach, że jako jedyny z nich nie uzyskał 
habilitacji. Jego prace nad habilitacją przerwał stan wojenny, a książka Układy 
władzy w organizacji przemysłowej, która – zgodnie z umową wydawniczą z wy-
dawnictwem „Książka i Wiedza” z dn. 17 IX 1980 roku miała się ukazać w serii 
„Biblioteka Nauki o Pracy” – ostatecznie nie została opublikowana i to pomimo 
nie tylko podpisania umowy wydawniczej, lecz nawet mimo przekazania za nią 
autorowi pełnego finansowego wynagrodzenia. Jak mówi rozmówca: 

To była od początku więc trefna kategoria – „władza”, ale ja to jednak napisałem. 
Oparłem się na teorii wymiany, tam też jest władza. Książka została napisana. […] To 
była „Biblioteka Nauki o Pracy”. Tam przede mną był mój kolega Henryk Czarniaw-
ski, taki psycholog z Częstochowy i tam też na tym skrzydełku się znalazłem i za-
powiedź mojej książki. Potem przyszedł stan wojenny i dostałem zawiadomienie, że 
książka, niestety, nie będzie mogła być wydana. Ale, co lepsze, przyszło kilkadziesiąt 
tysięcy złotych, co było dużo, cały rachunek za książkę mi zapłacono. 

Jest to swoiste potwierdzenie, że problem cenzury w PRL istniał. Edward Sołtys 
jest pamiętany wśród pracowników Uniwersytetu Śląskiego jako postać chary-
zmatyczna zarówno w aspekcie działalności naukowo-badawczej, jak też jako 
aktywny lider tzw. „pierwszej Solidarności”, a w końcu jako jeden z tych, którzy 
ponieśli za swoją związkową aktywność w dobie PRL karę pozbawienia wol-
ności. Odbył ją, po czym zdecydował się na emigrację do Kanady, gdzie został 
wieloletnim dyrektorem Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego (The Ca-
nadian Polish Research Institute) w Toronto oraz autorem szeregu publikacji po-
pularnonaukowych dokumentujących wydarzenia historyczne i ruchy społeczne 
(Sołtys, 2006, 2014). W Polsce Sołtys (1982) wydał jeszcze skrypt z zakresu so-
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cjologii organizacji i zarządzania, w którym, tak jak w pozostałych jego pracach, 
omówień kwestii relacji płci czy ich znaczenia w życiu organizacyjnym nie ma.

Zainteresowania naukowe profesora Roberta Woźniaka koncentrują się wokół 
problematyki obszarów przymorskich, a także Ziem Zachodnich i Północnych. 
Grupą, której poświęcił kilka badań, są „ludzie morza”, czyli jednostki i grupy 
społeczne bezpośrednio pracujące na morzu (np. marynarze i rybacy), jak i te, 
które zabezpieczają, organizują, kierują pracą na morzu i spełniają wobec niej 
szeroko rozumiane funkcje społeczne i usługowe (Woźniak, 1987: 18). Można 
stwierdzić, że w praktyce koncept ten odnosi się raczej do „mężczyzn morza” 
(marynarzy i rybaków) niż „kobiet morza”. Jest to, podobnie jak w przypadku 
górników profesor Dobrowolskiej, grupa silnie zmaskulinizowana i wykonująca 
zadania wymagające „stereotypowo” męskich cech jak siła fizyczna i wytrzyma-
łość. Możemy tu zwrócić uwagę na bardziej ogólną tendencję socjologicznych 
badań grup zawodowych do koncentrowania się na zawodach silnie zmaskulini-
zowanych (wyjątkiem są oczywiście opisane wcześniej badania profesor Kulpiń-
skiej, dotyczące przemysłu włókienniczego). Z drugiej strony jednak, na przykład 
w pracy dotyczącej wychowania morskiego Woźniak (1987) zajmował się rów-
nież życiem prywatnym oraz rodzinami marynarzy, rybaków i innych pracowni-
ków gospodarki morskiej. Profesor Woźniak jest również autorem prac na tematy 
takie jak miasta portowe czy też edukacja morska.

Poza socjologią morską, w zakresie zainteresowań Woźniaka (1987, 1995) 
znajdowały się kwestie związane z rodziną, młodzieżą oraz problemami spo-
łecznymi. W pracy Społeczność lokalna bezrobotnych (Woźniak, 1995) kilkukrotnie 
zwraca uwagę na różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami w badanej zbio-
rowości. Szczególnie interesujący z naszego punktu widzenia jest moduł ankiety, 
dotyczącej podziału pracy w rodzinach. Znalazły się tam pytania dotyczące pracy 
kobiet, które są matkami oraz tego, czy kobieta powinna się koncentrować na 
własnej karierze, czy też na zapewnieniu mężowi warunków do rozwoju zawo-
dowego. Można powiedzieć, że umieszczenie takich pytań w ankiecie jest wyra-
zem świadomości problemu nierówności w życiu rodzinnym, a jednak szerszej 
analizy tego problemu autor nie podjął. 

Kobiety i mężczyźni w socjologii pracy – refleksje końcowe
Krótko reasumując niniejsze rozważania oparte o projekt „Nestorzy socjologii 
pracy” chcemy równocześnie zastrzec, że ze względu na charakter próby ba-
dawczej, nie można ich, oczywiście, uogólniać, ale należy je potraktować jako 
opis pewnego fragmentu specyfiki życia naukowego socjologów pracy w Pol-
sce. Pomimo tego zastrzeżenia, sądzimy, że przedstawiony opis wskazuje na 
istnienie głębszego zainteresowania analizami problemów pracowniczych kobiet 
przez biorące udział w badaniach osoby, które tą płeć reprezentują. Dodatko-
wo, przeprowadzone analizy badawcze wskazują, że kwestie płci są obecne nie 
tylko w zainteresowaniach badawczych, ale również w przeprowadzonych wy-
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wiadach, choć tylko w niektórych prezentowanych narracjach waga płci była ar-
tykułowana jako istotna dla jednostkowych doświadczeń biograficznych. W tym 
też sensie dla biorących udział w badaniach nestorów-mężczyzn ich płeć zdawała 
się, właściwie, niemal nie mieć znaczenia, czyli być niejako przeźroczysta, a więc 
nie była ujmowana jako stanowiąca o trudnościach w drodze do ich samoreali-
zacji. Generalnie mamy także nadzieję, że przeprowadzone analizy wpiszą się 
w wypełnianie deficytów badawczych dotyczących funkcjonowania płci na ryn-
ku pracy zawodowej, ale też zdajemy sobie sprawę, że potrzebne jest prowadze-
nie badań dalszych i to o bardziej kompleksowym charakterze. 

Sądzimy również, że metaforycznie sytuację kobiet w nauce można określić 
syndromem „szklanych domów kobiet” przez wykorzystanie analogii do symbo-
lu znanego w polskiej literaturze pięknej. W tym sensie, w naszej opinii, można 
powiedzieć, że sytuacja kobiet w nauce wiąże się ze szlachetną wizją, choć niesły-
chanie trudną do zrealizowania, a dotyczącą rzeczywistej równości funkcjonowa-
nia i równych szans obu płci w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Ta wizja 
jest jak marzenie, które ciągle jeszcze domaga się swojej pełnej realizacji. Na prob-
lem realizacji tej wizji składa się wiele czynników, wśród których wspomnieć na-
leży kwestię utrzymującej się różnicy wynagrodzeń (gender pay gap) występującą 
również w sektorze nauki i oświaty, szklanego sufitu (glass ceiling), równych pro-
porcji kobiet w gremiach zarządzających nauką czy wśród beneficjentów grantów 
naukowych, na co sugestywnie wskazują prowadzone w szkolnictwie wyższym 
analizy Renaty Siemieńskiej (2001, 2019). Przeprowadzone zaś w niniejszych roz-
ważaniach analizy indywidualnego funkcjonowania i zainteresowań badawczych 
nestorów polskiej socjologii pracy także nie wykluczają, że idea „szklanych do-
mów kobiet’” (w tym uwzględnianie specyfiki problemów pracowniczych tej płci 
w głównym nurcie badań socjologicznych) doczeka się swojej stałej realizacji. 
Jest to także nadzieja, w którą wpisują się doświadczenia kształtowania podmio-
towości kobiet w Polsce i na świecie. Jak bowiem napisał Ulrich Beck o procesie 
faktycznej realizacji równości płci: tego raz uwolnionego „…ducha równości nie da 
się już z powrotem zakorkować w butelce” (Beck, 2002: 161). 
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Wybrane problemy socjologii pracy a płeć badaczy
Streszczenie
Rozważania opierają się na wynikach badań jakościowych uzyskanych w projekcie pt. 
„Nestorzy socjologii pracy w Polsce”. Zgodnie z tym projektem w badaniach wzięli udział 
powszechnie znani i cenieni w Polsce socjolodzy pracy. Przeprowadzony projekt badaw-
czy został oparty o technikę wywiadów pogłębionych, które zostały następnie poddane 
procedurom autoryzacji, co pozwoliło na odejście od anonimizacji badań i dało tym sa-
mym podstawę także dla popularyzacji dorobku socjologii pracy. 

 W niniejszych rozważaniach odwołano się tylko do jednego z wielu możliwych spo-
sobów analizy otrzymanych wyników badań, bo zdecydowano się poddać zebrany mate-
riał analizie z perspektywy płci. Dokładniej rzecz ujmując, podjęto próbę odpowiedzi na 
pytanie badawcze dotyczące korelacji między płcią a charakterem zainteresowań badaw-
czych socjologów biorących udział w badaniach. Zajęto się również problemem uchwy-
cenia tego, czy i w jakim zakresie w uzyskanych wypowiedziach badanych pojawiają się 
kwestie barier samorealizacji zawodowej związane z płcią. Należy przy tym zastrzec, że 
całość badań była zorientowana na problemy budowania i kształtowania socjologii pra-
cy, a więc indywidualne narracje biograficzne badanych były przytaczane w wywiadach 
pogłębionych w tym właśnie kontekście. Wyłuskano jednak z materiałów badawczych 
narracje biograficzne i poddano je analizie pod kątem postrzeganego znaczenia płci w bu-
dowie akademickich karier. Podsumowując wyniki badań można generalnie powiedzieć, 
że prezentowane rozważania wpisują się w dyskusje toczone w literaturze przedmiotu 
w zakresie odmienności karier akademickich badaczek i badaczy, jak też obrazują złożo-
ność i wielowarstwowość tego problemu.
Słowa klucze: nestorzy socjologii pracy, płeć, kariery akademickie, kobiety 

Selected issues of the sociology of work versus researcher’s gender 
Summary
The article is based on quality research findings obtained in the project Doyens of the soci-
ology of work in Poland whose participants were well-known authorities on the sociology 
of work. The research project was conducted on the basis on the in-depth interviews that 
were subsequently authorised, which allowed to avoid the anonymisation of the research 
and provide a basis for popularisation of the sociology of work achievements. 

Presented analysis refers to only one of the potential ways of analysing obtained research 
findings shown from the gender perspective. To be more precise, this is an attempt to deter-
mine the correlation between the gender and research interests of sociologists participating 
in the research. The purpose of the article is also to determine if or to what extent opinions 
obtained in interviews reflect gender-related barriers in professional self-fulfilment. 

It should be emphasised, however, that the whole research focused on the issues of 
creating and developing the sociology of work. Adoption of such an approach provided 
a context for quoting individual biographical narratives which appeared in the in-depth 
interviews. The biographical narratives excerpted from the research material were ana-
lysed in terms of the perceived role of gender in developing academic careers. 

To sum up, the presented research findings contribute to the discussions within the re-
search literature of the subject and illustrate complexity and multiple aspects of this issue.
Keywords: doyens of the sociology of work, gender, academic career, women 
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