
John Stuart Mill

LISTY O SYTUACJI KOBIET1

[s. 62.]

Do Darby Griffith’a, Cz³onka Parlamentu.

Blackheath Park, 9 czerwca 1866.

Szanowny Panie,

Jestem szczêœliwy, poniewa¿, jak wnoszê z Pañskiej wzmianki z dat¹ wczorajsz¹, nie
jest Pan przeciwny rozszerzeniu praw wyborczych dla kobiet, w granicach okreœlonych
w petycji.

W mojej wczorajszej wypowiedzi na ten temat w Parlamencie posun¹³em siê tak dale-
ko, jak to uzna³em za rozs¹dne w czasie obecnej sesji. W obecnym projekcie ustawy o re-
formie nie mamy szansy na wprowadzenie klauzuli o dopuszczeniu kobiet do prawa wy-
borczego, dlatego zarówno mnie, jak i moim przyjacio³om wydaje siê, ¿e taka propozycja
w tym roku jest rozs¹dna jedynie jako otwarcie problemu, bez zabierania czasu Izbie, aby
nie naraziæ siê na oskar¿enie o obstrukcjê z powodu forsowania dyskusji, która nie mo¿e
doprowadziæ do praktycznego rezultatu.

To, co teraz czynimy po³o¿y fundament pod dalszy ruch, gdy bêdzie on wskazany
i przygotuje dla niego w kraju znacznie wiêksze poparcie, ni¿ mia³by obecnie.

[s. 81–82]

Do Archidiakona Johna Allena,

o prawie g³osowania dla kobiet.

Blackheath Park, 27 maja 1867.

Szanowny Panie,

Nie przewidujê, ¿eby kobiety przez skierowanie swych umys³ów na wielkie problemy
ludzkoœci sta³y siê mniej wartoœciowe w domu, lecz z mê¿czyznami jest ca³kiem odwrot-
nie, gdziekolwiek ich umys³y s¹ tak bardzo jak powinny byæ, zajête tymi wielkimi proble-
mami.
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Nie s¹dzê równie¿, by adaptacja pracy ka¿dej osoby do jego, albo jej, specjalnych
uzdolnieñ i sytuacji by³a rzecz¹, która powinna byæ z góry wyznaczona przez spo³eczeñ-
stwo. Wierzê, ¿e doskona³a wolnoœæ ureguluje te sprawy znacznie lepiej, ni¿ mog³yby to
zrobiæ jakiekolwiek ogólne przepisy.

Byæ mo¿e nie ró¿niê siê od Pana tak bardzo, jak Pan przypuszcza, co do tego, co jest
prawdopodobnie sta³ym, g³ówny zajêciem znacznej wiêkszoœci kobiet. Nie s¹dzê jednak,
by wiêkszoœæ powinna nadawaæ prawa indywidualnej dzia³alnoœci mniejszoœci. /.../

[s. 210–212]
Do Profesora Johna Nichol’a z Glasgow,

w odpowiedzi na list od niego, o Poddañstwie kobiet.
Blackheath Park, 18 sierpnia 1867.

Szanowny Panie,
D³ugo nie odpowiada³em na Pañski list z 20 lipca, poniewa¿ by³o w nim kilka punk-

tów, co do których chcia³em zrobiæ pewne uwagi, a nie mia³em czasu zrobiæ tego wcze-
œniej. Nawet teraz nie mogê tego zrobiæ w ca³ej rozci¹g³oœci. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e
Pan zrozumia³ to, co zamierza³em zasugerowaæ czytelnikom w swojej ksi¹¿ce, ¿e opinie
w niej wyra¿one, odnoœnie naturalnych zdolnoœci kobiet, powinny byæ traktowane jako
prowizoryczne – pe³na wolnoœæ rozwoju jest niezbêdnym warunkiem dowodu na to: a je-
œli, jak Pan s³usznie twierdzi, konwenanse st³umi³y naturê bardziej w kobietach, ni¿ w mê-
¿czyznach, tym wa¿niejsza jest koniecznoœæ pozbycia siê konwenansów, aby natura mog³a
siê ujawniæ.

Uwa¿a³em jednak za niezbêdne, ¿eby wysun¹æ taki dowód, jaki mamy i przebadaæ, na
jakie konkluzje on wskazuje, i jestem pewien, ¿e we wszystkich sprawach, w których ko-
biety nie polegaj¹ ca³kowicie na mê¿czyznach, wykaza³y bardzo du¿e opanowanie prak-
tycznych umiejêtnoœci.

Nie odczytujê nowego dowodu dotycz¹cego królowej El¿biety w ten sposób, w jaki
Pan wydaje siê to robiæ. Ona by³a znana ju¿ wczeœniej ze swoich s³aboœci – pró¿noœci
i humorów, lecz teraz, dziêki œrodkom dostarczonym przez Froude’a – masie wspó³cze-
snych jej dokumentów, opracowanych przez niego – uœwiadamiamy sobie, ¿e ogólnie
bior¹c, bardziej s³uszna wydaje siê byæ postawa jej, ni¿ jej krytyków. Na przyk³ad: z bar-
dzo ma³ymi œrodkami pieniê¿nymi, które posiada³a (rzecz na ogó³ zapomniana) absolutnie
niezbêdna oszczêdnoœæ mog³a byæ wprowadzona jedynie przez spowodowanie, by ci któ-
rych zatrudnia³a (ka¿dy z nich by³ we wielkiej potrzebie pieniêdzy dla celów swego depar-
tamentu) nieustannie odczuwali skrajn¹ trudnoœæ w uzyskiwaniu pieniêdzy oraz przymus,
by dzia³aæ bez nich, jeœli tylko mogli. I znów, z po³ow¹ lub nawet wiêcej poddanych kato-
lików, sama pod kl¹tw¹ papie¿a, i z katolick¹ wspó³pretendentk¹ do tronu, czy¿ nie by³o
z jej strony m¹drze, aby wykorzystaæ, jak d³ugo tylko mog³a, prawdziw¹ niedyspozycjê
potê¿nego Filipa (niedyspozycjê nigdy, a¿ do teraz, w pe³ni nie poznan¹) by doprowadziæ
sw¹ rywalkê do ostatecznoœci. Powinniœmy pamiêtaæ, ¿e pomimo tego wszystkiego, co zo-
sta³o powiedziane o niebezpieczeñstwie, na które narazi³a Angliê i protestantyzm przez
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swoj¹ oszczêdnoœæ i zbytni¹ ostro¿noœæ, rezultat j¹ usprawiedliwi³ – Anglia i protestan-
tyzm przetrwa³y ryzyko i wysz³y z niego ze znacznie zwiêkszon¹ potêg¹ i wspania³ym
sukcesem.

Jeœli czyta³ Pan ostatnie tomy Motley’a, mo¿e Pan zauwa¿yæ wielk¹ zmianê w jego to-
nie odnoœnie El¿biety – nie ma tu ju¿ dyskredytuj¹cych komentarzy z jego wczeœniejszych
tomów; lecz przeciwnie, o jej zdolnoœciach zawsze mówi z wielkim respektem.

Jak s³usznie twierdzi, królowe i królowie s¹ teraz zbyteczni, lecz œwiadectwo, jakie
kobiety da³y o sobie jako w³adczynie, nie jest przestarza³e. Nikt nie chce teraz królowych,
lecz lecz kwalifikacje, które przyczyni³y siê do sukcesu kobiet jako w³adczyñ, nadal s¹
warunkami sukcesu – we wszystkich praktycznych sprawach ludzkoœci.

S¹dzi³em, ¿e najlepiej bêdzie nie dyskutowaæ o problemach ma³¿eñstwa i rozwodu ra-
zem z zagadnieniem równoœci kobiet, nie tylko z powodu oczywistej niestosownoœci usta-
lenia w ludzkim umyœle zwi¹zku miêdzy równoœci¹ a jakimiœ szczególnymi opiniami
o kwestii rozwodu, lecz tak¿e dlatego, ¿e nie s¹dzê, ¿eby warunki nierozerwalnoœci ma³¿eñ-
stwa mog³y byæ we w³aœciwy sposób okreœlone – a¿ do czasu, gdy kobiety bêd¹ mia³y
równy udzia³ w ich okreœlaniu, oraz do czasu, kiedy nabêd¹ doœwiadczenia o ma³¿eñstwie,
jako zwi¹zku równych sobie ludzi. A¿ do tego czasu nie chcia³bym uzyskaæ wiêcej, ni¿
ogóln¹ zasadê rozluŸnienia kontraktu ma³¿eñskiego w ekstremalnych przypadkach.

[s. 215–217]
Do Cliffe’a Leslie,

Pierwszy ustêp napisany przez Mill’a; reszta przez Helen Taylor.
Avignon, 5 paŸdziernika 1867.

...Wydaje mi siê, ¿e cokolwiek mo¿e byæ sprawiedliwie powiedziane przeciwko przy-
datnoœci kobiet do polityki, czy to z powodu ciasnoty umys³ów, czy te¿ ich gwa³townoœci
jako stronników, powstaje g³ównie (jeœli nie ca³kowicie) w wyniku ich usuniêcia siê z po-
lityki. Spo³eczna pozycja kobiet nie pozwala im na zakres uczuæ szerszy ni¿ rodzinne, oraz
osobistych upodobañ i niechêci które, jak siê zak³ada, rz¹dzi³yby nimi ca³kowicie równie¿
w zakresie ich s¹dów i uczuæ dotycz¹cych spraw politycznych. Tendencja do patrzenia na
wszystko jak na sprawy osobiste mog³aby byæ skutecznie skorygowana dziêki stworzeniu
w ich umys³ach troski o interesy, które s¹ wspólne dla wszystkich: o kraj i ludzi.

Moja córka uwa¿a, ¿e istniej¹ dwa powody, dla których opinie wyra¿ane przez wspo-
mniane przez Pana damy s¹ bardzo naturalne dla Francuzów i Francuzek oraz dla tych,
których pogl¹dy zosta³y uformowane przez literaturê francusk¹:

1. Z wielu ró¿nych powodów, specyficzne wychowanie kobiet kszta³tuje siê pod
wp³ywem historii narodu oraz w³aœciwoœci rasy. W Anglii mia³o ono tendencjê do uczy-
nienia kobiet istotami zarówno s³abszymi i delikatniejszymi ni¿ mê¿czyŸni, a we Francji
mia³o tendencjê, aby uczyniæ je bardziej energicznymi i porywczymi. Ta namiêtnoœæ
i energia jest wykorzystywana g³ównie w rywalizacji z innymi kobietami, i zawziête
wspó³zawodnictwo pomiêdzy nimi, jako jednostkami, sta³o siê zwyczajem. Temu celowi
pomaga fakt, ¿e energiczne Francuzki s¹ mniej ni¿ energiczne Angielki sk³onne do tego,
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by poœwiêcaæ czas sprawom domowym, po czêœci dlatego, ¿e maj¹ mniejsze rodziny,
a czêœciowo na skutek zwyczaju powierzania dzieci piastunkom oraz wysy³ania na pensje.
Dziêki temu Francuzki poœwiêcaj¹ wiêcej energii ni¿ Angielki rywalizacji w ubiorze,
w romansach i sukcesach towarzyskich; s¹ one bardziej sk³onne do osobistych wrogoœci
przez to, ¿e s¹ zarazem bardziej energiczne i bardziej oddane u¿ywaniu swojej energii do
specyficznego wspó³zawodnictwa o wy¿szoœæ z innymi kobietami.

2. Jest zapewne prawd¹, ¿e przeciêtnie kobiety s¹ bardziej ni¿ mê¿czyŸni, jak to Fran-
cuzi okreœlaj¹: zazdrosne, jest z pewnoœci¹ prawd¹, ¿e mniej cywilizowani ludzie s¹ w tym
sensie bardziej zazdroœni od cywilizowanych; prawdopodobnie z tego powodu kobiety s¹
bardziej zazdrosne ni¿ mê¿czyŸni, podobnie jak Francuzi na pewno s¹ bardziej zazdroœni
ni¿ Anglicy.

Wydaje siê, ¿e istnieje dostateczny powód aby s¹dziæ, ¿e jedn¹ ze specyficznych ko-
rzyœci wolnoœci politycznej jest to, ¿e zmniejsza ona ten moralny grzech zazdroœci, ten
któremu Francuzi podlegaj¹ w sprawach prywatnych bardziej, ni¿ jakikolwiek inny znany
mi naród – chocia¿ nie wiêcej, ni¿ Hiszpanie i Grecy w zakresie polityki.

Dostrzeg³ Pan oczywiœcie prawdziwe rozwi¹zanie problemu, gdy twierdzi Pan, ¿e
zwyczaj ³¹czenia siê dla celów publicznych, który jest zawsze spowodowany przez wol-
noœæ polityczn¹, stanowi prawdziwe lekarstwo dla porywczego i samowolnego usposobie-
nia, o które Francuzi oskar¿aj¹ kobiety, a inne narody oskar¿aj¹ Francuzów...

[s. 213–214]
Do Pani Beecher Hooker
w odpowiedzi na jej list chwal¹cy Poddañstwo kobiet.

Avignon, 13 wrzeœnia 1869.

Szanowna Pani,
Uprzejmie dziêkuj¹c, potwierdzam otrzymanie Pani listu z dnia 10 sierpnia.
Zauwa¿y³a Pani to, co chcia³bym aby wiedzia³ ka¿dy, kto czyta moj¹ ksi¹¿eczkê – ¿e

cokolwiek w niej jest takiego, co wykazuje szczególny wgl¹d w naturê lub w ¿ycie, do-
wiedzia³em siê od kobiet – od mojej ¿ony, a nastêpnie od jej córki.

To, co Pani tak s³usznie mówi odnoœnie znacznie bli¿szego stosunku dziecka do matki
ni¿ do ojca, dowiedzia³em siê z tego samego Ÿród³a i uzna³em, ¿e powinno to mieæ bardzo
wa¿ne konsekwencje dla przysz³ej prawnej pozycji rodziców i dzieci. Jest to jednak¿e za-
ledwie czêœci¹ prawdy, do której ludzki umys³ nie bêdzie jeszcze przez jakiœ czas przygo-
towany na tyle dostatecznie, by dyskusja o tym sta³a siê u¿yteczna.

Nie uwa¿am jednak, ¿eby ten bli¿szy zwi¹zek dawa³ jak¹œ podstawê do przypisywania
kobietom naturalnej wy¿szoœci nad mê¿czyznami, w zakresie moralnej doskona³oœci. Wie-
rzê, ¿e doskona³oœæ moralna jest zawsze owocem wykszta³cenia oraz kultury i nie widzê
powodu, by w¹tpiæ, ¿e odnosi siê to w równym stopniu do obu p³ci. Nie muszê mówiæ, ¿e
kondycja nieodpowiedzialnej w³adzy, w której mê¿czyŸni dotychczas ¿yli, jest bardzo nie-
korzystna dla niemal ka¿dego rodzaju moralnej doskona³oœci. Gdy kobiety posiada³y nie-
odpowiedzialn¹ w³adzê, podobnie nie uniknê³y jej zgubnych konsekwencji.
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[s. 254–255]
Do sir Charles’a Dilke,
o sytuacji ruchu na rzecz uzyskania prawa g³osowania dla kobiet.

Avignon, 28 maja 1870.

Szanowny Panie,
Wydaje mi siê, ¿e sytuacja problemu prawa g³osu dla kobiet uleg³a znacznej poprawie

dziêki temu, co mia³o miejsce w Parlamencie. Kilka tygodni temu Pan osobiœcie nie móg³
doliczyæ siê wiêcej ni¿ stu cz³onków Parlamentu, o których by³o wiadomo, ¿e s¹ po naszej
stronie, a teraz, ³¹cznie z parami i z niebecnymi – stu osiemdziasiêciu czterech, z których
dwudziestu dziewiêciu, pomimo ¿e nie g³osowa³o w pierwszej turze, g³osowa³o ju¿ w dru-
giej. Jest to znacznie powy¿ej jednej czwartej Izby. Nawet iloœæ poparcia ze strony tory-
sów by³a wielce obiecuj¹ca, uwzglêdniaj¹c kilku najznakomitszych cz³onków tej partii nie
zasiadaj¹cych w rz¹dzie, miêdzy innymi obydwóch Whip’ów. Wiedzieliœmy o braku po-
parcia wiêkszoœci w Izbie i o tym, ¿e gdy sprawa nabierze powa¿nego charakteru, nasi
wrogowie zapewne po³¹cz¹ siê i nas przeg³osuj¹, chyba ¿e rz¹d podejmie sprawê, czego
nie nale¿y jednak oczekiwaæ, gdy¿ czas na to jeszcze nie nadszed³. Wiec jest pierwszym
dowodem na to, ¿e rzecz odczuwa siê jako powa¿n¹. Jestem w dobrym nastroju co do na-
szych perspektyw i myœlê, ¿e od zwyciêstwa dzieli nas tyle lat, ile – jak s¹dzi³em poprzed-
nio – dekad.

S¹dzê, ¿e by³oby wielkim b³êdem po³¹czyæ kwestiê kobiec¹ ze spraw¹ powszechnego
prawa g³osowania. Prawo g³osowania kobiet ma wystarczaj¹co wielu wrogów, bez doda-
wania do tej liczby wszystkich przeciwników powszechnego prawa g³osowania. Po³¹cze-
nie tych kwestii praktycznie znaczy³oby zawieszenie walki o równoœæ kobiet, poniewa¿
powszechne prawo g³osowania z pewnoœci¹ bêdzie dyskutowane jedynie jako problem do-
tycz¹cy ludzi pracy i kiedy wreszcie nadejdzie zwyciêstwo, bêdzie zapewne kompromi-
sem, w którym prawo wyborcze uzyskaj¹ ludzie pracy z wy³¹czeniem kobiet. Walka o pra-
wa kobiet bêdzie musia³a wtedy zacz¹æ siê od pocz¹tku – z ludŸmi pracy, wewn¹trz Izby,
a nie poza ni¹ – lecz w nowych warunkach bêd¹ oni dzia³aæ zgodnie tylko z w³asnymi in-
teresami, a przeciwko naszej sprawie. W ten sposób nadanie kobietom prawa wyborczego
opóŸni siê o okres ca³ego pokolenia, poniewa¿ powszechne prawo g³osowania nie bêdzie
prawdopodobnie uzyskane w krótszym czasie; i z koñcem tej generacji przyjdzie nam
zacz¹æ znowu, w sytuacji bardziej niekorzystnej ni¿ obecna...

Listy o sytuacji kobiet


