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Niniejsza książka jest biografią Hillary Rodham Clinton, niezwykłej 
kobiety na amerykańskiej scenie politycznej. Żadna inna kobieta 

nie pełniła tylu poważnych funkcji społeczno-politycznych w Stanach 
Zjednoczonych co Hillary Clinton i żadna inna nie sięgnęła tak wysoko 
w realizacji swych ambicji politycznych. Już w szkole i na uczelni wyróż-
niała się zaangażowaniem społecznym i  politycznym. Była Pierwszą 
Damą stanu Arkansas, godząc społeczną działalność z zawodową jako 
prawnik. Jako żona prezydenta Stanów Zjednoczonych nie ograniczała 
się do organizowania przyjęć w Białym Domu, ale wniosła wkład w udo-
stępnienie służby zdrowia milionom Amerykanów. Uczestniczyła w wielu 
misjach dyplomatycznych za granicą. Jako senator ze stanu Nowy Jork 
umiejętnie godziła interesy lokalne z interesami ogólnokrajowymi.

Skutecznie wykorzystywała swoją wiedzę i obycie w  świecie w roli 
szefowej dyplomacji amerykańskiej. Odwiedziła wówczas ponad 100 kra-
jów. Była ponadto znakomitym prawnikiem, czego dowodem jest fakt, 
że znajdowała się na liście 100 najlepszych prawników publikowanej 
przez Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników. Nic więc dziwnego, 
że czuła się kompetentną, by sięgnąć po najwyższy urząd w kraju, po 
prezydenturę. Uczyniła to dwukrotnie w 2008 i w 2016 roku. W obu 
przypadkach bez powodzenia.

Hillary Clinton nie była oczywiście pierwszą kobietą ubiegającą się 
o prezydenturę amerykańską. Walkę o Biały Dom Amerykanki toczyły 
zanim jeszcze uzyskały prawo głosu w roku 1920 w wyniku XIX poprawki 
do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Głosi ona co następuje:

„Prawa wyborcze obywateli Stanów Zjednoczonych nie będą uchy-
lane ani ograniczane przez Stany Zjednoczone lub którykolwiek ze 
stanów ze względu na płeć.

Kongres będzie miał prawo wprowadzenia w życie tego artykułu za 
pomocą stosownego ustawodawstwa.”
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Jeszcze w czasach kolonialnych, w 1756 r., niejaka Lydia Chapin Taft 
zasłynęła jako pierwsza kobieta, która legalnie głosowała. Były to lokalne 
wybory w jej miasteczku Uxbridge w kolonii Massachusetts.

W XIX w. mamy w Stanach Zjednoczonych liczne przykłady walki 
o prawo głosu dla kobiet i ubiegania się o urzędy obieralne. W 1848 roku 
nominację Liberty Party jako kandydat na prezydenta uzyskał znany 
abolicjonista Gerrit Smith. Na partyjnej konwencji w Buffalo wygłosił 
on przemówienie, domagając się przyznania kobietom prawa głosu. Na 
wiceprezydenta wybrano wówczas Lucretię Mott. Co prawda, Mott nie 
miała szans na wybór, ale zmobilizowało to Amerykanki do organizowa-
nia się w walce o prawa wyborcze. Dwa lata później Lucy Stone i  inne 
panie założyły Krajową Konwencję Praw Kobiet. W 1869  r. Elizabeth 
Cady Stanton i Susan B. Anthony utworzyły Stowarzyszenie Praw Kobiet 
domagające się przyjęcia poprawki do konstytucji dającej kobietom 
prawo głosu. Powstały również inne organizacje o podobnym celu, które 
w  1890  r. utworzyły National American Woman Suffrage Association. 
W 1917 r. Alice Paul i Lucy Burns założyły Krajową Partię Kobiet (Natio-
nal Woman’s Party), której priorytetem również była walka o konstytu-
cyjną poprawkę umożliwiającą kobietom udział w wyborach. Prezydent 
Woodrow Wilson w 1918  r. opowiedział się z  jej przyjęciem. Poprawka 
weszła w życie w 1920 r. i wtedy to po raz pierwszy Amerykanki wzięły 
udział w prezydenckiej elekcji.

Pierwszą kobietą, która demonstracyjnie głosowała w wyborach pre-
zydenckich, była Susan B. Anthony w 1872  r. Za ten nielegalny czyn 
została postawiona przed sądem. Rozprawę wykorzystała jako arenę 
walki o prawa kobiet, a zasądzonej grzywny nigdy nie zapłaciła. W tym 
samym roku nowo utworzona Partia Równych Praw wyznaczyła jako 
swoją kandydatkę na prezydenta Victorię Claflin Woodhull. Kandyda-
tem na wiceprezydenta został znany murzyński abolicjonista Frederic 
Douglass. Woodhull była pierwszą Amerykanką ubiegającą się o stano-
wisko prezydenta USA. Jako kobieta kandydowała nielegalnie. Ponadto 
do ukończenia 35 lat brakowało jej kilku miesięcy. Parta Równych Praw 
wykorzystała jej kampanię do budowy koalicji sufrażystek i zwolenni-
ków praw obywatelskich dla Afroamerykanów.

Kilka dni przed wyborami prezydenckimi Victoria Woodhull wraz 
z  rodziną została aresztowana. Zwolniono ją pół roku po wyborach, 
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uniemożliwiając jej w ten sposób udział w nich. Woodhull bezskutecznie 
próbowała się ubiegać o prezydenturę również w  latach 1884 i  1892.

W ślady Victorii Woodhull poszła inna sufrażystka, Belva Ann Loc-
kwood, która z  ramienia Partii Równych Praw ubiegała się o  prezy-
denturę w wyborach w  1884  r. i  1888  r. Mimo że kobiety nie miały 
wówczas prawa głosu, uzyskała poparcie ponad 4 tys. osób. 12 stycznia 
1885 r. złożyła w Kongresie skargę, przedstawiając dowody fałszowania 
wyborów i zażądała przeliczenia głosów.

Mimo że Amerykanki mają prawo głosu prawie od 100 lat, kobiety 
rzadko kandydują na stanowisko prezydenta. Dopiero w 1964  r. sena-
tor Margaret Chase Smith jako pierwsza od 1920 r. kobieta ubiegała się 
o nominację Partii Republikańskiej. Przegrała jednak rywalizację z Barrym 
Goldwaterem. W 1984 r. Partia Demokratyczna mianowała Geraldine Fer-
raro oficjalnym kandydatem na wiceprezydenta. W wyborach prezydenc-
kich w 2012 r. kandydatką Partii Zielonych była Jill Stein. Uzyskała wów-
czas 0,36 proc. głosów. Shirley Chisholm była pierwszą Afroamerykanką, 
która – bezskutecznie – ubiegała się w 1972 r. o nominację Demokratów.

W kampanii wyborczej 2015–2016 również ubiegało się o  prezy-
denturę kilka kobiet. Oprócz Hillary Clinton z ramienia Partii Demo-
kratycznej, wśród 18 kandydatów Partii Republikańskiej o nominację 
tej partii ubiegała się Carly Fiorina, była szefowa koncernu Hewlett-
Packard. Z ramienia Partii Zielonych w rywalizacji o fotel prezydencki 
uczestniczyła prof. medycyny Jill Stein.

Od czasu uzyskania przez Amerykanki prawa głosu, systematycznie 
zwiększa się udział kobiet w organach władzy politycznej. W 2017 roku 
w  Izbie Reprezentantów zasiada 88 kobiet (19,7 proc.), w Senacie zaś 
jest ich 21 (21  proc.). Wśród dziewięciu sędziów Sądu Najwyższego 
USA są trzy panie.

Na spotkaniu z wyborcami w Los Angeles w 1992  r. Hillary Clin-
ton powiedziała: „Do roku 2010 kobieta będzie Prezydentem Stanów 
Zjednoczonych”. W wyborach prezydenckich w 2016 r. Hillary Clinton 
w  rywalizacji z Donaldem Trumpem, mimo że przegrała wybory uzy-
skała w całym kraju o 2,9 mln głosów więcej. Po raz piąty zdarzyło się 
w historii Stanów Zjednoczonych, że kandydat, który otrzymał w wybo-
rach powszechnych więcej głosów przegrał je. Ale taka niestety pokrętna 
jest ordynacja wyborcza w USA.
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„Nie urodziłam się pierwszą damą ani senatorem – tak brzmią pierw-
sze słowa autobiografii Hillary Rodham Clinton. – Nie urodziłam się 
demokratką. Nie urodziłam się prawnikiem ani rzeczniczką praw kobiet 
i praw człowieka. Nie urodziłam się żoną ani matką. Urodziłam się nato-
miast w szczęśliwym miejscu i czasie – w Ameryce połowy XX wieku. 
Mogłam dokonywać wyborów, wcześniej niedostępnych dla pokoleń 
kobiet w moim kraju, i wciąż nie do pomyślenia dla wielu kobiet w dzi-
siejszym świecie”1.

Jak więc z  powyższego widać, Hillary Rodham Clinton jest uni-
kalną kobietą w  historii Stanów Zjednoczonych. Jeżeli do wszyst-
kich odpowiedzialnych stanowisk i  funkcji, które pełniła dodamy jej 
społeczną wrażliwość i  zaangażowanie w  pomoc dla potrzebujących 
uzyskamy obraz niezwykłej kobiety-polityka, a  także żony, matki 
i  autorki wartościowych książek. O tym wszystkim traktuje niniejsza 
książka.

Oto kilka myśli i  cytatów Hillary Clinton, które nie zmieściły się 
w tekście książki:

1. „Musimy przyznać, że zawdzięczamy naszym dzieciom więcej 
aniżeli im dajemy.”

2. „Wierzę w strefę prywatności.”
3. „W wielu wypadkach marsz ku globalizacji oznacza marginaliza-

cję kobiet i dziewcząt. To musi się zmienić.”
4. „Żaden rząd nie kocha dziecka i  żadna polityka nie zastąpi 

rodzinnej troski.”
5. „Nie ma prawdziwej demokracji bez wysłuchania głosu kobiet.”
6. „Musimy przestać myśleć o osobie indywidualnej i zacząć myśleć 

o tym co jest najlepsze dla społeczeństwa.”
7. „Musimy uszanować naszą różnorodność, dyskutować o różni-

cach, ale bez rozbijania naszych wspólnot.”
8. „Głosowanie jest najbardziej cennym prawem każdego obywa-

tela. Mamy obowiązek zapewnić uczciwość naszego procesu 
wyborczego.”

1 Hillary Rodham Clinton, Tworząc historię. Wspomnienia, tłum. Piotr Amster-
damski i Barbara Gadomska, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 11.
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 9. „Każdy kraj jest albo z nami, albo przeciw nam. Ci, którzy chro-
nią terrorystów, finansują ich, zapłacą za to cenę.”

10. „Amerykanie mają dość kłamców i ludzi, którzy udają kogoś kim 
nie są.”

Czy wiecie, że Hillary Rodham Clinton:
– Najpierw uważała się za zwolenniczkę Partii Republikańskiej, 

a później Partii Demokratycznej.
– Zaliczana jest do 100 najlepszych prawników w Stanach Zjedno-

czonych.
– Miała 45 lat, kiedy została Pierwszą Damą Ameryki.
– Jest pierwszą żoną prezydenta, która jest zawodowym prawni-

kiem.
– Jest pierwszą żoną prezydenta, która ma swoje biuro w Zachod-

nim Skrzydle Białego Domu.
– Wprowadziła całkowity zakaz palenia tytoniu w Białym Domu.
– Jako jedyna z  żon prezydentów była przesłuchiwana w Białym 

Domu przez prokuratora we własnej sprawi (afera Whitewater).
– Odbyła najwięcej podróży zagranicznych spośród wszystkich pań 

Białego Domu.
– Jest pierwszą żoną urzędującego prezydenta, która zdobyła obie-

ralny urząd.
– Jest pierwszą kobietą senatorem ze stanu Nowy Jork.
– Jest pierwszą żoną prezydenta, która została członkiem rządu USA.
– Jest pierwszą żoną prezydenta, która zgłosiła swoją kandydaturę 

w wyborach prezydenckich w 2008 r. i 2016 r.

Longin Pastusiak


