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AGNIESZKA MAŁOCHA-KRUPA

Kobieta poza władzą.
Polemika emancypacyjna
z kulturą androcentryczną
Abstrakt
Artykuł traktuje o władzy kultury androcentrycznej, w ramach której przez stulecia kształtował się
stereotyp kobiety, oraz o polemikach wykorzystujących utrwalone schematy wyobrażeniowe. Autorka
odnosi się do czternastowiecznego sporu Quod femina non est homo, czyli do dyskusji o naturę
kobiety (a właściwie o wytworzony przez stulecia jej konstrukt wyobrażeniowy), do historii ruchów
emancypacyjnych oraz czasopiśmiennictwa końca XIX w. Odwołuje się do wybranych dokumentów
historycznych (rozpraw filozoficzno-teologicznych i czasopiśmiennictwa emancypacyjnego), wokół
których i w których toczyła się bezpośrednio debata mająca wpływ na kształtowanie się pozycji
społecznej kobiety, jej życia codziennego i możliwości uczestnictwa w dyskursie publicznym. Artykuł
jest też szkicem historycznym, mogącym inicjować szczegółowe badania nad kształtowaniem się
stereotypu kobiety w dyskursach europejskich. Fragmentarycznie ukazuje proces gromadzenia
i odtwarzania stereotypów jako swoistą niewolę mentalną, intelektualną, z której wyzwalanie się
stanowi nieraz kontinuum dziejowe pracy wielu pokoleń.
Słowa kluczowe: emancypacja, stereotyp, spór Quod femina non est homo, androcentryzm.

Niniejszy szkic traktuje o władzy kultury androcentrycznej, w ramach której przez
stulecia kształtował się stereotyp kobiety, oraz o polemikach wykorzystujących
utrwalone schematy wyobrażeniowe. Najpierw odnoszę się do dyskusji o naturze
kobiety (a właściwie o wytworzonym przez stulecia jej konstrukcie wyobrażeniowym), później zaś — do historii ruchów emancypacyjnych i czasopiśmiennictwa
końca XIX w., w których niczym trwały topos danej kultury pojawiają się podobne
przekonania o kobiecie, jakie zostały udokumentowane w sięgającym rodem XIV w.
sporze Quod femina non est homo. Odwołuję się do wybranych dokumentów historycznych (rozpraw filozoficzno-teologicznych i czasopiśmiennictwa emancypacyjnego), wokół których i w których toczyła się bezpośrednio debata mająca wpływ
na kształtowanie się pozycji społecznej kobiety, jej życia codziennego i możliwości
uczestnictwa w dyskursie publicznym. Debatę tę uznaje się za ważną z perspektywy
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i emancypacyjnej, i humanistycznej, i personalistycznej myślenia o człowieku. Ukazuje ona historyczność i procesualność zjawiska wyzwalania z władzy ograniczeń
kulturowych, dlatego w części pierwszej przedstawiam żywotność i funkcjonowanie figur myśli na temat kobiety, następnie — głos obrończyń, solistek, przyczyniających się do współbudowania nowego porządku myślowego. Artykuł niniejszy
jest więc szkicem historycznym, zaledwie wstępem do możliwych szczegółowych
badań nad kształtowaniem się stereotypu kobiety w dyskursach europejskich. Fragmentarycznie ukazuje proces gromadzenia i odtwarzania stereotypów jako swoistą
niewolę mentalną, intelektualną, z której wyzwalanie się stanowi nieraz kontinuum
dziejowe pracy wielu pokoleń.

Spór Quod femina non est homo (1500–1800)
W dominującej kulturze patriarchalnej Europy życie kobiet było ograniczone do
wypełniania wymagań narzuconych przez rodzinę, Kościół i przynależność społeczną. Kobieta sama o sobie nie mogła stanowić w żadnym sensie tego słowa: ani
prawnie, ani społecznie, ani ekonomicznie, ani też w odniesieniu do rozwoju własnej osobowości. Pozostawała w hegemonii ojca, rodu, dynastii. Oni to najczęściej
decydowali o jej drodze życiowej, czyli wyborze męża bądź zgromadzenia klasztornego. Wybór stanu wolnego otwierał zwykle drogę ku niżej wartościowanej pozycji
społecznej, choć przyznać trzeba, że dzieje Kościoła ujawniają spuściznę znakomitych myślicielek, na przykład z ruchu mistycznego, które miały wpływ na życie intelektualne średniowiecza.
Filozoficzno-teologiczne oraz literackie dysputy, jakie toczono w szesnasto- czy
siedemnastowiecznej Europie, w sposób jaskrawy, być może karykaturalny, ujawniają przekonania części środowisk naukowych minionych wieków; stanowią soczewkę skupiającą narosłe przez stulecia lęki, obawy i stereotypy w postrzeganiu
kobiety. Żywy był wówczas spór, nazwany przez myślicieli francuskich La Querelle
des Femmes, czyli Kłótnia o kobiety, a przywołując współczesny polski frazem, można go nazwać: spór o kwestię kobiet. W komentarzach do zagadnienia przeczytać
można1, iż w rzeczywistości była to długa, trwająca ponad trzysta lat (1500–1800),
dyskusja środowisk literackich, akademickich, kościelnych, tocząca się na uniwersytetach, a czasem żartobliwie w domach klas wyższych, w której argumentowano
pro et contra zagadnieniu Quod femina non est homo? Dysputa wrzała w większości
znaczących krajów europejskich. Świadczą o tym liczne teksty źródłowe: traktaty,
eseje, sztuki teatralne, satyry, pisane w języku łacińskim, francuskim, niemieckim.
Feministyczna Kronika kobiet2 pod datą 1672 r. odnotowuje:
1

www.womenpriest.org/traditio/list_qu.asp [dostęp: grudzień 2012].
Kronika kobiet, red. M.B. Michalik, Warszawa 1993. W dalszej części artykułu zostaje oznaczona
skrótem KK.
2
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Podczas, gdy w Paryżu kwitnie kultura salonowa, w centrum której znajduje się kobieta,
w Wittenberdze wychodzi rozprawa pt. Femina non est homo, która odmawia kobietom prawa do
człowieczeństwa (KK: 276). 

Wittenberski traktat uczonego Franciscusa Henricusa Hölticha i Johannesa
Caspainsa Waltza Femina non est homo jest jedną z wielu scholastycznych wypowiedzi na tytułowe zagadnienie. W rzeczywistości już w XVI w. został sformułowany scholastyczny dylemat: czy kobiety są istotami ludzkimi, czy też nie? Początku
antykobiecych wypowiedzi upatruje się w opublikowanym w 1595 r. w Lipsku traktacie pt. Disputatio Nova contra mulieres, qua probatur eas homines non esse, czyli
Nowa dysputa przeciwko kobietom, w której wykazano, że nie są one istotami ludzkimi3. Został on przedrukowany dziesiątki razy w języku łacińskim, niemieckim,
holenderskim, angielskim, włoskim i in. I choć w zamierzeniu autora (najprawdopodobniej Valensa Acidaliusa, naukowca łacinnika) miał być satyrycznym esejem
przeciwko anabaptystom, zaprzeczającym boskości Chrystusa (autor zdaje się mówić: „Jeżeli zastosować te same argumenty, których użyli anabaptyści, zaprzeczając
boskości Chrystusa, można udowodnić, wykorzystując tę sama argumentację, że
kobiety nie są ludźmi”)4, traktat ów został odebrany jako atak na człowieczeństwo
kobiet i stał się jedną z żywszych polemik, wywołującą dyskusję trwającą przynajmniej dwa stulecia.
W tym czasie powstał również anonimowy, opublikowany po niemiecku
w 1618 r. i ponownie przedrukowywany w 1619, 1671, 1673, 1720 r., zbiór trzydziestu ośmiu tez, ujawniających wielowiekowe przekonania i uprzedzenia na temat kobiet. Tekstów podobnego typu opublikowano wiele, na potrzeby niniejszego
artykułu wybrano akurat ten, gdyż ogniskuje on w sobie większość polemicznych
zagadnień, wokół których toczyła się debata poświęcona naturze/człowieczeństwu
kobiet. Zatytułowano go Dyskusja na temat, czy kobiety są istotami ludzkimi, czy
nie?5 i — jak zapowiada wstęp — sztuka ta została napisana w obronie płci żeńskiej,
„dedykowana płci żeńskiej, jak na to zasługuje, śmiesznie napisana i opublikowana w formie rozmowy”. Jej szkieletem konstrukcyjnym jest dialog między dwoma
braćmi zakonnikami: ojcem Eugeniuszem, starszym jezuitą — przyjacielem kobiet,
i bratem Andym z zakonu benedyktynów — wrogiem kobiet. Obaj toczą polemikę
budowaną zgodnie z zasadami średniowiecznej scholastyki, to znaczy próbują dochodzić prawdy przez ukazywanie sprzeczności w sposobie myślenia przeciwnika
bądź też obalają zaprzeczenia dowodzonych tez. Całość polemiki dotyczy następujących tez, można je nazwać — jak się zdaje — katalogiem uprzedzeń żywionych
3 Oryginalny tekst dysputy sformułowany w postaci pięćdziesięciu jeden tez w języku łacińskim
(Theses de Mulieribus Quod Homines Non Sint) zob. www.womenpriest.org/latin/valens.asp.
4 Ibidem.
5 Grund= und probierliche Beschreibung... Belangend die Frag Ob die Weiber Menschen seyn oder
nicht? Tekst w języku niemieckim w Archiv für philosophie und Theologie-geschichtliche Frauenforschung, t. IV, wyd. Elisabeth Gössmann, Iudicium Verlag München, 1996, s. 101–124. Tekst anglojęzyczny można odnaleźć na: www.womenpriests.org/traditio/eugene.asp#reckon.
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wobec kobiet. Przytoczenie ich tutaj ma na celu ukazanie przedmiotu dyskusji o naturę kobiety oraz przybliżenie schematów wyobrażeniowych uczestników sporu:
1. Pismo nie mówi, że kobiety są istotami ludzkimi.
2. Maryja jest człowiekiem, ale tylko w drodze wyjątku.
3. Kobiety nie mają ludzkiej inteligencji.
4. Kobietom nie wolno sprawować żadnych funkcji publicznych.
5. Kobiety nie są zdolne do ludzkiej mowy.
6. Kobietom nie wolno mówić w kościele.
7. Inteligencja kobiet to po prostu zwierzęcy spryt.
8. Kobiety nie zostały stworzone na podobieństwo Boga.
9. Kobieta została stworzona tylko po to, aby pomagać mężczyźnie.
10. Tylko mężczyzna otrzymał władzę od Stwórcy.
11. Tylko mężczyzna został bezpośrednio stworzony przez Boga.
12. Chrystus porównał kobiety do psów.
13. Mężczyźni dążący do świętości nie powinni rozmawiać z kobietami.
14. Chrystus powiedział, że kobiety nie mogą być zbawione.
15. Kobiety nie są obrzezane.
16. Grzechami kobiet są tylko „grzechy zwierzęce”.
17. Kobiety cierpią ból podczas porodu jak zwierzęta.
18. Osoby duchowne powinny trzymać się z daleka od kobiet.
19. Historia papieżycy Joanny jest nieprawdziwa.
20. Grzech nie jest zaliczany kobietom, ponieważ nie są one istotami ludzkimi.
21. Kobiety nie zmartwychwstaną w ostatnim dniu.
22. Kiedy kobieta umiera, powraca do nicości.
23. Kobiety są analfabetkami.
24. To nic nie znaczy, że zmartwychwstały Chrystus ukazał się najpierw kobietom.
25. Chrystus wiedział, że kobiety nie potrafią dochować tajemnicy.
26. Kobiety nie mogą być wiarygodnymi świadkami.
27. Św. Tomasz nie dał wiary świadectwu kobiet.
28. Apostołowie odrzucili świadectwo kobiet.
29. Kobiety nie powinny być chrzczone.
30. Pismo zastrzega chrzest wyłącznie dla mężczyzn.
31. Kobiety nie były obecne na Ostatniej Wieczerzy.
32. Chrystus nie chciał mieć nic do czynienia z kobietami.
33. Kobiety muszą nosić welony, ponieważ są one nieczyste.
34. Aby osiągnąć doskonałość, trzeba zrezygnować z kontaktów z kobietami.
35. Kobiety rodzą się jako nieprawidłowości (odstępstwa od reguły).
36. Anomalia kobiet przejawia się w ich menstruacji.
37. Mądrość Syracha naucza, że kobiety są złe6.

Nie wdając się w tym miejscu w szczegółową analizę każdej z tez, ich ocenę teologiczną czy też humanistyczną, można potraktować je jako eksplikację uproszczonych przekonań na temat kobiet, przekonań znanych już z wcześniejszych dokumentów (Tertuliana, św. Ambrożego, św. Klemensa Aleksandryjskiego i in.). Jednak
dopiero w dyskusji o naturze kobiety odosobnione wypowiedzi stały się głosem
wzmocnionym, tworząc rodzaj dyskursu na ten temat, głosem władzy patriarchalnej. W kontekście toczonej debaty na okres polowania na czarownice spojrzeć moż6

Ibidem.
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na jako na konieczną dziejowo eksplozję lęków i uprzedzeń społecznych, żywych nie
tylko w kręgach kontrreformacji — taki przekaz znamy z historii powszechnej —
ale zajmujących umysły wykształconych elit okresu renesansu, baroku i oświecenia.
Bo choć europejski okres polowań na czarownice zwykło się zamykać w XVIII w.
(Levack 2009: 265–68), to jeszcze w czasopiśmiennictwie dziewiętnastowiecznym
odnaleźć można wypowiedzi będące głosem polemiki z negatywnym wartościowaniem zdolności intelektualnych kobiet, ich brakiem predyspozycji do pełnienia
funkcji publicznych. Asymetryczną aksjologizację obojga płci potwierdzają badaczki-lingwistki, Małgorzata Karwatowska i Jolanta Szpyra-Kozłowska (2005), dokumentując bogatą egzemplifikacją leksykalną i frazeologiczną, ekscerpowaną z polszczyzny oraz wielu innych języków.

Głos europejskich solistek
Pojęcie solistek pochodzi z artykułu Moniki Płatek Historia europejskiego ruchu kobiecego (1998), w którym autorka wskazuje nazwiska wielkich twórczyń
dziedzictwa kulturowego, indywidualistek występujących samotnie w czasach,
kiedy obecność kobiet w dyskursie publicznym należała do rzadkości. Ich głos
w sporze Quod femina non est homo, choć — jak dotąd — przemilczany w mainstreamingowej historii powszechnej, można uznać za istotny w spojrzeniu na proces
samowyzwalania kobiet ze stereotypów narzuconych przez ówczesny dyktat kultury
patriarchatu. Monika Płatek pisze o Christine de Pizan, czternastowiecznej francuskiej pisarce; o Nawojce — pierwszej studentce na Akademii Krakowskiej (XV w.);
o Jane Anger — autorce Protection for Women (1589 r.); o Mary Ward — założycielce szkoły dla dziewcząt (około 1609 r.), nauczającej na podstawie Biblii, „że nie
istnieją żadne różnice między mężczyzną a kobietą, które przeszkadzałyby w dokonywaniu rzeczy wielkich” (za: Pietrzak 2008: 17).
W wydanej u schyłku XX w. Kronice kobiet można odnaleźć wspomnienie o Jane
Anger (przypuszczalnie to pseudonim), która przeszła do historii ruchów kobiecych jako autorka pierwszego w Anglii traktatu feministycznego, uznanego właśnie
za pamflet na toczącą się w XVI w. polemikę na temat kobiety jako istoty ludzkiej.
Anger włączyła się do debaty w sposób bezpośredni, próbując aktywizować również
kobiety:
Do wszystkich kobiet ogółem, a do sympatyzujących czytelników w szczególności:
Hańba zakłamaniu i obłudzie mężczyzn, których myśli często są wprost obłąkańcze, a ich
języki miast natychmiast zamilknąć, z miejsca szkalować i wymyślać zaczynają.
Czyż istniał kiedykolwiek bardziej wyzyskiwany i oczerniany lub też bez dania racji tak
podle traktowany człowiek, jak my, kobiety?
O Bogowie! Czyż pozwolicie, aby Boginie cofnęły swe skazujące wyroki? A my, czy my
same, za Wasze występki, zepsucie i poczynania z piekła rodem, nie będziemy Was ścigać
i piętnować? O! Wieża kościelna św. Pawła i Charing Cross nakazuje takim ludziom
(oszczercom kobiet) kres zadać...
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O! Niechaj kamienie lodem wam będą, a podeszwy waszych butów szkłem.
Czyż mają te hulaki i sybaryci nasze przyjazne gesty w drwinę zamieniać! Na jęzory
brać? Stoicie cicho i milcząco. Czyż gniew nie powinien zapulsować w Waszych żyłach?
Czyż nie powinnyście wreszcie, pokonując granicę Waszej skromności, znaleźć
odpowiedź na oszczerstwa mężczyzn? O! Zaprawdę, tu i teraz zaklinam Was wszystkie,
wesprzeć mnie zechciejcie... Powodzenia, Jane Anger (KK: 242).

Głos protestu Anger wobec władzy patriarchatu aksjologizującej kobiety, ograniczającej swobodę i możliwości poznawcze niewiast nie był odosobniony, gdyż
już wcześniej (około roku 1578) w Anglii katoliczka Margaret Tyler pisała o prawie kobiet do edukacji oraz pomijaniu ich intelektualnych zdolności. Do debaty
na temat człowieczeństwa kobiet włączyło się też francuskie pismo polemiczne
„Le Triomphe des dames”, czyli „Triumf Pań”, w którym przyjąwszy argumentację
teologiczną, udowadnia się z przekorą, że „mężczyzna jest istotą rodzaju ludzkiego na niższym stopniu rozwoju” (KK: 245). Wenecjanka Lucrezia Marinella,
pisarka o zainteresowaniach filozoficzno-teologicznych, opublikowała w 1600 r.
rozprawę O szlachetności i zaletach kobiet oraz wadach i niedostatkach mężczyzn,
w której syntetyzuje stanowiska, dowodząc równości obu płci, a także wyższości
kobiet nad mężczyznami pod względem określonych cnót. W rozprawie apeluje również o taką samą możliwość kształcenia się kobiet i mężczyzn. Angielska
bojowniczka o sprawy kobiet, Ester Sowernam (pseudonim), wydała w 1617 r.
dzieło broniące praw kobiecych. Pisarka francuska Maria de Jars de Gournay, nazywana przez ówczesnych femina docta ‘uczona kobieta’, ponieważ między innymi przygotowywała do druku eseje Michela E. de Montaigne’a, ogłosiła drukiem
rozprawę Równość mężczyzn i kobiet (1622 r.). Bezpośrednio odwołała się w niej
do toczącej się La Querelle des Femmes i jako pierwsza w debacie, nie wywyższając żadnej płci, zabrała głos bezstronny, apelując między innymi o to, aby ubóstwo, potrzeba wykształcenia czy pragnienie bycia „po prostu sobą” przestały być
przedmiotem szyderstw i wyśmiewania. W podobnie zdystansowanym tonie na
temat studiów kobiecych wypowiadała się holenderska uczona Anna Maria von
Schurmann, która w uznaniu dla swoich nieprzeciętnych umiejętności otrzymała przywilej uczestniczenia w wykładach7 francuskiego teologa A. Riveta. Około
roku 1640, w czasie wojny domowej w Anglii, podjęto krytyczną analizę sytuacji
kobiet, koncentrując się na określeniu ich specyficznych problemów, postawieniu zasadniczych pytań dotyczących stosunków społecznych, sformułowaniu zadań, które mogłyby „pomóc szerokiej warstwie kobiet w osiągnięciu wykształcenia i umożliwieniu samorealizacji”. Angielskie autorki: Ester Showernam, Joane
Sharp, Margaret Lucas Cavendish, Katherine Fowler-Philips, Margaret Askew Fell
7

Wówczas „na sali wykładowej wybudowano — ze względu na nową, niecodzienną sytuację —
coś w rodzaju zakratowanej loży-szafki z przeznaczeniem na miejsce dla nowej słuchaczki, jedynej kobiety na uczelni. Osłonięcie jej przed ciekawskimi spojrzeniami miało zapewnić spokój i koncentrację
zagrożone nowym, niecodziennym widokiem kobiety na uniwersytecie” (KK: 259).
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Fox8, Bathusa Pell Makin, Aphra Behn, nadały cechę intensywności twórczemu
procesowi opisu wielu dotychczas niedostrzeganych w literaturze aspektów rzeczywistości, ważnych z perspektywy kobiecej (KK: 248–263).
W tym samym czasie pisarki francuskie, cieszące się względną swobodą lansowaną przez kulturę salonów (Madeleine de Scudéry, markiza Marie de Sévigné,
pani de Rambouillet), stworzyły w swoich utworach utopię wolnego społeczeństwa,
w którym panowało równouprawnienie płci. Kobiety mogły — tak samo jak mężczyźni — kształcić się i osiągać zaszczyty, a pozostając wolne od dotychczasowych
ograniczeń, swobodnie dobierać sobie przyjaciół (KK: 266). I choć w stosunkach
społecznych wciąż dominował system feudalno-patriarchalny, proces kształtowania
się warstwy światłej mieszczaństwa i powstawania nowego nurtu kulturowego —
oświecenia — stawał się coraz bardziej dostrzegalny.
W latach 60. XVII w. w Niemczech i we Francji ponownie rozgorzała publiczna
debata o kształceniu kobiet, w której głos życzliwy niewiastom zabrali również mężczyźni. Orędownikiem edukacji kobiet był między innymi Wilhelm Ignatius Schütz,
który w traktacie Ehren-Preiss Dess Hochlöblichen Frauenzimmers, dedykowanym
cesarzowej Eleonorze, udowadniał jednakowe możliwości kobiet i mężczyzn. Podobnie filozof francuski François Poulain de la Barre w dziele O równości płci pod
względem cielesnym i moralnym, z czego wynika konieczność rezygnacji z uprzedzeń
(1673 r.) opowiadał się za dopuszczeniem kobiet do studiów uniwersyteckich (KK:
273, 277).
Do dotychczasowych dyskusji nad naturą kobiety, jej człowieczeństwem, możliwościami intelektualnymi oraz bezpośrednio z tym związaną i coraz żywszą społecznie refleksją nad potrzebą edukacji dołączyły wraz z doktryną oświeceniową coraz
wyraźniej zgłaszane postulaty zwiększenia autonomii kobiet w życiu społecznym.
Idea emancypacji wyrosła bowiem na gruncie filozofii oświeceniowej (Bator 2001),
promującej wartość poznania rozumowego oraz wagę praw człowieka.

Zmiana paradygmatów — Wielka Rewolucja Francuska
Ważnym etapem w kształtowaniu się rodzących dążeń emancypacyjnych, zrywającym z dotychczasowymi schematami kultury europejskiej, była Wielka Rewolucja
Francuska, głosząca prawo do wolności, równości i braterstwa (fr. liberté, égalité,
fraternité). Aktywnie i ofiarnie o prawo do kształcenia i wykonywania różnych zawodów walczyły rewolucjonistki francuskie — przede wszystkim kobiety trzeciego
stanu; Kronika kobiet określa je mianem awangardy rewolucji francuskiej; jednak
hasła rewolucji nawołujące do równouprawnienia i zniesienia przywilejów stanowych zostały sformułowane z perspektywy androcentrycznej, dotyczyły bowiem
8 Jedna z najbardziej charyzmatycznych kaznodziejek swej epoki, angielska kwakierka Margaret
A. Fell Fox, domagała się między innymi równouprawnienia kobiet w życiu religijnym. I choć była
matką dziewięciorga dzieci, została osadzona za swoje przekonania w więzieniu.
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tylko mężczyzn. Nowa konstytucja nadal odmawiała praw obywatelskich kobietom, w tym także prawa do głosowania9. Nie godząc się na taki stan rzeczy i w odpowiedzi na ogłoszoną w 1789 r. Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, jedna
z francuskich intelektualistek, Olympe de Gouges, wydała Deklarację Praw Kobiety
i Obywatelki (1791). Dedykowała ją królowej Marii Antoninie. W art. I Deklaracji,
przygotowanym dla Zjednoczenia Narodowego, de Gouges napisała:
Kobieta rodzi się wolna i pozostaje w swych prawach równa mężczyźnie. Różnice wolno czynić jedynie wówczas, kiedy tego wymaga pożytek wspólnoty (za: Pietrzak 2008: 18).

I dalej w art. X formułuje nowatorsko:
Nikt nie może być niepokojony z powodu własnych poglądów, chociażby dotyczyły spraw
fundamentalnych, kobieta ma prawo wstępować na szafot, powinna mieć zatem też prawo wstępowania na trybunę, pod warunkiem, że jej wystąpienia nie zagrażają porządkowi publicznemu
ustanowionemu przez prawo. Prawa obywatelskie kobiet mogą być ograniczane jedynie w takich
wypadkach i w takim stopniu, kiedy dopuszczane jest ograniczenie praw mężczyzn. Kobieto,
obudź się, dźwięk dzwonu rozlega się już w całym wszechświecie, korzystaj ze swoich praw (za:
Pietrzak 2008: 18).

Autorka manifestu piętnaście dni po straceniu Marii Antoniny na mocy ustawy
„o podejrzanych” została odprowadzona na szafot (KK: 314–315). Jednakże rewolucyjna, publicznie ogłoszona myśl, że prawa człowieka mogłyby stać się również
prawami kobiet, pozostała w świadomości ówczesnej Europy. W tym samym czasie
w Londynie Mary Wollstonecraft ogłosiła drukiem A Vindication of the Rights of
Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects (1792)10. Angielska pisarka,
pozostająca pod wpływem idei demokratycznych, swoje ponadtrzystustronicowe
prekursorskie dla myśli feministycznej rozważania określiła jako „wkład w rewolucję francuską”. Zdaniem Roberta Goczała, badającego rozwój racjonalizmu nowożytnego w kontekście wpływów myśli logicznej średniowiecza, proces przeobrażania
się dotychczasowych wzorów kultury i myślenia o rzeczywistości następował gwałtowniej w związku ze zmianami, jakie przyniosła rewolucja francuska. Przyczyniła
się ona do rozpowszechnienia idei antropomorfizmu, racjonalizmu, materializmu
oraz antyidealizmu, a świat, który nastał po tym okresie, nie był już taki sam, jak
sto lat wcześniej11. Idee rewolucji francuskiej przyczyniły się do zmiany paradygmatów myślenia i rozpoczęły proces przekształcania dotychczasowych konstruktów
mentalnych o kobiecie i jej pozycji społecznej, jak też aktywizowały same kobiety
do działań zmierzających ku zmianom dotychczasowego stanu rzeczy. Prawie pięćdziesiąt lat później (w 1849 r.) Hariet Taylor Mill, ogłaszając Enfranchisement of
Women (Wyzwolenie kobiet), publicznie zapytywała:
9

We Francji, kraju będącym symbolem wolności, czynne prawa wyborcze kobiety uzyskały
w 1944 r.
10 Wydanie polskie: Wołanie o prawa kobiety, Kraków 2011.
11 R. Goczał, Zmiany paradygmatów filozofowania na przełomie XVI i XVII wieku. Między scholastyką a renesansowym humanizmem, pdf. http://www.legitymizm.org/goczal [dostęp: 1 marca 2013].
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Dlaczego walkę o prawa polityczne, prowadzoną w duchu racjonalności i prawdy, uważa się
za uniwersalną, skoro połowa gatunku ludzkiego pozostaje z niej wyłączona? [...] Podział ludzi
na dwie kasty, z których jedna rodzi się, aby rządzić drugą, stanowi w tym wypadku, jak i we
wszystkich innych, bezgraniczną krzywdę; źródło perwersji i demoralizacji zarówno dla tych,
którzy są uprzywilejowani, jak i dla tych, których kosztem cieszą się oni swoją wyższością (za:
Pietrzak 2008: 17).

Wypowiedzi emancypacyjne, zmierzające ku uczynienia zagadnienia sprawą
publiczną, znalazły nowe medium, którym okazał się rynek prasowy.

Nowa tuba emancypacji — publicystyka
Zmiany w tradycyjnym porządku życia społeczeństw europejskich i proces wyzwalania się z władzy androcentrycznej kultury można też ukazywać, obserwując ówczesny rynek prasowy. Zyskał on nowy koloryt dzięki zainteresowaniu problematyką dotychczas jedynie marginalnie obecną w obiegu społecznym. Z jednej strony
od lat 20. XVIII w. ukazywały się, na przykład w Niemczech, moralizatorskie pisma
dla kobiet, propagujące tradycyjne cnoty i obowiązki niewieście: „Die Vernünftigen
Tadlerinnen”, „Die Matrone”, „Die Zuschauerin” (KK: 291–292, 301, 311) i niekiedy
dopuszczano kobiety do rzemiosła dziennikarskiego; z drugiej jednak strony pisarstwo kobiece w ogóle, a szczególnie mające znamiona emancypacyjne, nie cieszyło
się społecznym uznaniem. Kronika kobiet rejestruje liczne przykłady piszących kobiet, które musiały publikować anonimowo bądź pod męskim nazwiskiem czy pseudonimem. Lektura czasopiśmiennictwa polskojęzycznego przełomu XIX/XX w.
ujawnia podobną tendencję.
Z czasem jednak redaktorkami i wydawczyniami czasopism zostawały same kobiety. Latem 1832 r. saintsimonistki Marie-Reine Guindorf i Jeanne Désirée Véret
(skupione pierwotnie wokół Claude-Henriego de Saint-Simona, dla którego emancypacja stanowiła warunek konieczny przemian społecznych) rozpoczęły wydawanie czasopisma „Wolna Kobieta” („La Femme Libre”), skierowanego do kobiet
i wydawanego przez kobiety. Twórczynie pisma domagały się równouprawnienia,
możliwości zakładania stowarzyszeń oraz pokojowych rozstrzygnięć konfliktów
społeczno-politycznych (KK: 330).
Pojawienie się w czasopiśmiennictwie problematyki emancypacyjnej stanowiło
krok milowy w kształtowaniu świadomości obywatelskiej czytelniczek i czytelników XIX w. Prasa stała się swoistym medium pośredniczącym między zaangażowanymi w ideę i działalność na rzecz równouprawnienia a pozostałymi podmiotami
społecznymi, którym idea owa miała służyć. Wprowadzono w obieg publiczny wiele
reformatorskich pomysłów dotyczących życia kobiet, a kwestia równouprawnienia
mogła zyskać status żywej polemiki społecznej, bezpośrednio angażującej również
kobiety, które nauczyły się wykorzystywać siłę faktów prasowych. Luise Otto —
początkowo w piśmie „Sächsischen Vaterlandsblättern”, a później założonej przez
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siebie „Frauen Zeitung” — postulowała konieczność aktywnej obecności kobiet
w życiu państwa. Opublikowano tam wówczas między innymi wiersz Koronczarki,
ukazujący trudny żywot i biedę kobiet i dziewcząt (do pracy przy koronkarskich
klockach przysposabiane były nawet pięcio-, sześcioletnie dziewczynki) wyrabiających koronki i otrzymujących za nierzadko dwunastogodzinną pracę głodowe wynagrodzenie (KK: 348).
W Paryżu rozpoczęto wydawanie emancypacyjnego dziennika „Głos Kobiet”,
w którym nawoływano do tworzenia zakładów pracy dla kobiet, lepszych w nich
warunków pracy, prawnej i edukacyjnej równości (KK: 300); Flora Tristan w 1843 r.
ogłosiła wczesnosocjalistyczną książkę Związek robotniczy (L’Union ouvrière),
w której przekonuje, że zjednoczenie robotnic i robotników stanowi najlepszą drogę ku emancypacji:
Kobiety! Związek Robotniczy zwrócił oczy także na Was. Zrozumiał, że nie może mieć bardziej ofiarnych, inteligentniejszych i potężniejszych sojuszników. [...] Dzisiaj więc Wasze i ich sprawy stają się wspólną sprawą (KK: 335).

Proletariacki ruch kobiecy pozostawał pod silnym wpływem programu emancypacji Klary Zetkin — niemieckiej socjalistki, kierującej redakcją pisma kobiecego
„Równość” („Die Gleichheit”, Stuttgart 1891–1917), która w 1889 r. na Kongresie
II Międzynarodówki w Paryżu przedstawiła socjalistyczną teorię wyzwolenia kobiet. Gertruda Guillaume-Schack, pragnąc zwiększyć możliwości oddziaływania
Związku Obrony Interesów Robotniczych Kobiet, organizacji powołanej do życia
przez pracujące zawodowo kobiety, założyła gazetę „Obywatelka” („Die Staatsbürgerin”) (KK: 369–373). Minna Cauer, założycielka stowarzyszenia Dobro Kobiet,
w wydawanym przez siebie czasopiśmie „Ruch Kobiet” („Die Frauenbewegung”)
przekonywała, że jeżeli władze nie poświęcą więcej uwagi problematyce wyzysku
kobiet, to „organizmowi państwa” zostaną wyrządzone krzywdy:
To wstyd dla Rzeszy Niemieckiej, że u progu nowego stulecia [pisane w 1900 r. — A.M.] nie
spełniono ani jednego żądania kobiet, nawet takiego, które wszystkie strony uważają za dojrzałe
do rozstrzygnięcia (KK: 381).

Lipskie czasopismo rodzinne „Altana” („Die Gartenlaube”) od momentu
powstania, czyli od 1853 r., regularnie informowało swoich czytelników i czytelniczki o rozwoju obywatelskiego ruchu kobiet, możliwości kształcenia i wykonywania zawodów przez kobiety. I choć propagowało zawody tradycyjne:
opiekę nad chorymi i ubogimi oraz nauczycielstwo, to dzięki umiejętnościom
wówczas nietradycyjnym, społecznie dyskusyjnym, niejednokrotnie nieakceptowanym, czyli pisarstwu kobiecemu — w latach 70. XIX w. „Altana” zwiększyła
swój nakład do czterystu tysięcy egzemplarzy. Sukces wydawniczy czasopisma
przypisuje się autorce z Turyngii Eugenii Marlitt, której publikowane w „Altanie”
opowiadania i powieści cieszyły się tak dużym zainteresowaniem ówczesnych, że
należało kilkakrotnie zwiększyć nakład gazety. Pisarka z niemałym wyczuciem
trafiła w gusta czytelnicze i choć musiała ukrywać się pod męskim pseudoniOblicza Komunikacji 6, 2013
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mem, również swoją debiutancką powieścią Złota Elżunia zdobyła międzynarodową sławę (KK: 356, 384).

Rodzima myśli emancypacyjna
Polski ruch emancypacyjny pozostawał silnie związany z przeobrażeniami intelektualno-ekonomicznymi, jakie dokonywały się w Europie. W siedemnastowiecznej
Polsce dziewczęta nabywały przede wszystkim umiejętności gospodarskich, szycia,
tańca, dobrych manier. Nauka czytania czy pisania była luksusem, którego doświadczyć mogły tylko nieliczne kobiety. Wyjątkowa pod tym względem była edukacja
wprowadzona przez braci polskich, którzy w swoich sławnych szkołach włączali zasadę równego wykształcenia dla obojga płci; znane są z tamtego okresu „doktorki
ariańskie”. Młode dziewczęta, zapoznawszy się z osiągnięciami kobiet włoskich czy
francuskich, zaczynały stopniowo zyskiwać egalitarną świadomość i dopominać się
swoich praw. Według Kroniki kobiet pierwszy emancypacyjny manifest, zatytułowany „Artykuły panieńskie”, został wysłany na walny sejm w 1637 r. I choć najprawdopodobniej nie ukazał się on nigdy drukiem, tylko „w licznych odpisach krążył
po Polsce”, to wiadomo, że autorki „domagały się prawa do wolnego wyboru męża,
ograniczenia szerokiej władzy ojcowskiej, obrony przed prawnymi opiekunami,
a także możliwości kształcenia i uczestnictwa w życiu politycznym” (KK: 271). Wybrankom szansę na edukację stworzyły królowe pochodzenia francuskiego, które
sprowadziły z Paryża zakony nauczające — wizytki i sakramentki. W 1877 r. Filipina Płaskowiecka założyła w Janisławicach pod Skierniewicami pierwsze na ziemiach polskich Koło Gospodyń Wiejskich oraz inne koła: na przykład Koło Oświaty Ludowej (KK: 347, 360, 364).
W XIX w. polski ruch kobiet zyskuje znamiona działania wspólnotowego dzięki
rozwojowi piśmiennictwa emancypacyjnego. W obieg świadomości społecznej zaczynają przenikać publikacje literackie, propagujące coraz wyraźniejszy, choć zróżnicowany programowo, sposób na emancypację (Górnicka-Boratyńska 2002). Wraz
z wyodrębnieniem się grupy feministycznej, zwanej Stowarzyszeniem Entuzjastek,
powołano w połowie XIX w. kilka opiniotwórczych pism: almanach „Pierwiosnek”
(wyd. 1838–1843) — pierwsze czasopismo polskie całkowicie kobiecego autorstwa, które ukazywało się w Królestwie Polskim pod redakcją Pauliny Krakowowej, rzeczniczki rzetelnej i gruntownej edukacji dziewcząt; edukacji syntetyzującej
ideę tradycyjnej roli kobiety z ideą starań o jej solidne wykształcenie; „Pielgrzym”
(wyd. 1842–1846), „Przegląd Naukowy” (wyd. 1842–1848), w których publikowano
pierwsze utwory literackie oraz publicystyczne (między innymi Entuzjastek), będące głosem w dyskusji nad kondycją społeczną kobiety (Chmielowski 1885). Rozkwit
czasopiśmiennictwa emancypacyjnego przypada na drugą połowę XIX w., wówczas
ukazuje się ilustrowany tygodnik kobiecy „Bluszcz” (od 1865 r.), później „Świt” (lata
80.), lwowski „Ster. Dwutygodnik dla Spraw Wychowania i Pracy Kobiet” (wyd.
Oblicza Komunikacji 6, 2013
© for this edition by CNS

Oblicza 6.indb 71

2014-05-14 13:30:11

72

AGNIESZKA MAŁOCHA-KRUPA

1895–1897, reaktywowany w Warszawie w 1907 r.). Osoby publikujące w owych pismach również toczą spór o kwestię kobiecą, polemizując z kulturą androcentryczną,
stereotypami przywołanymi we wspomnianej dyskusji Quod femina non est homo.
Tytuły artykułów (Fałszywe o kobietach sądy i ich przyczyny; O zdolności kobiet
do uogólnień; Co sądzą znakomici ludzie o wyższem wykształceniu kobiet; Jakie skutki wynikają z przyciągania kobiet do zawodu nauczycielskiego pod względem pedagogicznym i społecznym?) oraz zagadnienia polemiczne opublikowane w „Sterze”
w latach 1895–1897 ujawniają liczne odniesienia do sądów i przekonań na temat
kobiet, zakorzenionych we wcześniejszych epokach. Na dyskurs emancypacyjny
„Steru” można spojrzeć jako na publicystyczną rozprawą ze stereotypami, w jakie
zamknięta była przez stulecia kategoria „kobiecości”, można uznać go za dyskurs
afirmatywny i wspomagający kobiety, ukazujący możliwe nowe rzeczywistości, które zaczynają dostrzegać i wykorzystywać kobiety w powoli otwierającej się dla nich
przestrzeni publicznej. Żywy jest tu nurt propagowania wiary w możliwości intelektualne, fizyczne i psychologiczne kobiety, szczególnie pełnienia rozmaitych funkcji
społecznych, a także wykonywania określonych zawodów. Początkowo dyskusja toczy się wokół uświadomienia wartości społecznej edukacji, ukazania możliwości
kobiet i kobietom oraz nadania sprawie wymiaru ogólnospołecznego przez walkę
o włączenie dziewcząt i kobiet w nurt szkolnictwa. W publicystyce początku XX w.
zagadnieniem centralnym stają się prawa polityczne kobiet.
Żywo dyskutowany wówczas był problem szkolnictwa żeńskiego, przydatności
oraz potrzeby kształcenia. Wśród tekstów polemicznych z nieakceptowaną przez
emancypantki rzeczywistością, niedającą dziewczętom prawa do powszechnej
edukacji, wskazać można publikację Lourbeta, autora książki Kobieta wobec nauki
współczesnej. Dowodzi on, że „ścisłe badania porównawcze nie wykazują, aby zmysły, budowa mózgu i macierzyństwo spychały kobietę na zawsze i wiecznie niższy
szczebel rozwoju” oraz że „kobieta jest także człowiekiem, więc ma nie mniejsze
od mężczyzny prawo, do używania wszystkich swych sił fizycznych, moralnych
i intelektualnych” („Ster” 1896, nr 6). W numerze 11 „Steru” z 1896 r. pojawił się
anons o warszawskich odczytach poświęconych „kwestii kobiecej ze stanowiska
nauk przyrodniczych”. I tu, powołując się na wskazane przez badacza różnice anatomiczne (wielkość mózgu) i fizjologiczne między obojgiem płci, wskazuje się między
innymi zawody predestynowane dla kobiet (pedagogika) i mężczyzn (medycyna),
z czym dyskutują redaktorki dwutygodnika. Kwestia różnic anatomicznych pojawiała się w cyklu artykułów Kobieta w świetle nauki, w których toczy się dyskusja na temat „mniejszej pojemności czaszkowej u kobiety”, obala się twierdzenie,
że „wielki mózg zawiera wielkie, genialne myśli, a mały mieści w sobie miernotę
umysłową”, polemizuje się z dotychczasowymi wynikami badań nad wrażliwością
kobiety, jej umysłowością, dziedzicznością uzdolnień prospołecznych itd. („Ster”
1897, nry 19–21).
W związku z postulatami o prawo do edukacji takiej samej, jaką mają mężczyźni,
i prawo pracy w zawodzie nauczycielskim na szczeblu edukacji wyższej, redaktorzy
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i redaktorki pisma przekonują, że kobiety mają liczne wrodzone predyspozycje do
zawodu nauczycielskiego, że „szkoła pod względem pedagogicznym nie ponosi żadnego uszczerbku, lecz owszem znacznych doznaje korzyści przez napływ żeńskich
sił nauczycielskich”. Wypowiedzi tego typu są głosem polemiki z przekonaniem, iż
nie można powierzyć kierownictwa, szczególnie wyższych szkół żeńskich, kobietom. Sądzi tak na przykład Herbert Bouvier, autor rozprawy zatytułowanej Jakie
skutki wynikają z przyciągania kobiet do zawodu nauczycielskiego pod względem pedagogicznym i społecznym?: „kobieta, olśniona chwilowym błyskiem swej wyższości
nad kolegą w zawodzie, nie troszczy się już więcej o dalsze pogłębianie trudnego zawodu i praca jej bywa coraz bardziej powierzchowną” („Ster” 1896, nr 13). Redakcja
„Steru” polemizuje także z podobnie aksjologizującą wypowiedzią konserwatystki
Elizy Engelhard, twierdzącej, że obowiązki matki, żony i gospodyni są najważniejsze, toteż kobieta, wstępując w związek małżeński, winna ustąpić z posady nauczycielskiej; Engelhard odmawia też kobietom powołania i zdolności do zawodu nauczycielskiego, twierdząc radykalnie, że „oddać szkołę w ręce kobiety, znaczy tyle,
co sprowadzić ją na drogę zastoju, reakcji i upadku” („Ster” 1896, nr 14).
Kiedy we wrześniu 1896 r. uroczyście obchodzono otwarcie pierwszego gimnazjum żeńskiego w Krakowie, dyrektor szkoły, Bronisław Trzaskowski, w przemówieniu inauguracyjnym musiał retorycznie zmierzyć się z przeciwnikami powstania tej
instytucji: „jedni dla rozmaitych uprzedzeń i przesądów, chociaż może w najlepszej
wierze, drudzy, powtarzając bezmyślnie oklepane przeciw wyższemu wykształceniu
kobiet frazesy, niechętnem12 na nią [edukację] poglądają okiem”, obawiając się, że
edukacja może „wykoleić kobiety z ich pierwszego i najistotniejszego powołania
jako żony, matki i gospodyni” („Ster” 1896, nr 19). W przemówieniach pozostałych
gości także pobrzmiewa zapewnienie, że wykształcenie kobiet jest quasi-niebezpieczeństwem dla społeczeństwa i rodziny. W kolejnych numerach publikowano
sprawozdania z działalności gimnazjum i pochlebne opinie o możliwościach intelektualnych i pracowitości gimnazjalistek krakowskich, przekonując o pożytku płynącym z wszelkich inicjatyw proedukacyjnych dla niewiast.
Wiele artykułów poświęcono nowemu wezwaniu społecznemu, jakim było obejmowanie przez kobiety stanowisk kierowniczych, szczególnie w szkolnictwie; przy
tej okazji dyskutowano z wielowiekowymi uprzedzeniami, które zostały wyrażone
następująco: „Powszechnie jeszcze silnie ugruntowanem jest przekonanie, o nader
znacznych różnicach zachodzących w ustroju umysłowym chłopców i dziewcząt,
oraz potrzeby zupełnie różnych dla nich programów wykształcenia i metod w urabianiu ich charakterów” („Ster” 1987, nr 3).
Batalii o prawo do edukacji uniwersyteckiej kobiet poświęcono wiele szpalt
dwutygodnika. Redaktorki i redaktorzy „Steru” stosują strategię wspomagającą,
ukazującą, iż niemożliwe staje się osiągalne, opisując między innymi sylwetkę naukową dziewiętnastowiecznej filozofki Klementyny Royer, zajmującej się również
12

Ortografię i interpunkcję wszystkich cytowań ze „Steru” pozostawiam w zgodzie z oryginałem.
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ekonomią, logiką i naukami przyrodniczymi. W przywołanych wspomnieniach naukowczyni przeczytać można o zmaganiach z ograniczającymi stereotypami, które
sama pokonywała. W czasach jej młodości, czyli na początku XIX w.: „myśl o kobiecie doktorce, wydawała się tak szczególną i śmieszną, iż nawet najodważniejsi nie
sądzili, aby uniwersyteckie studya mogły być kiedy dla kobiet dostępnemi. To też
straciwszy nadzieję uzyskania wstępu do uniwersytetu, zaczęłam szperać w książkach, aby z nich czerpać naukę, której mi odmawiano i którą musiałam odkradać,
przyjmując za dewizę — Biorę moje prawo” („Ster” 1897, nr 8). A październikowy
numer „Steru” z 1897 donosi, że nowi rektorzy w mowach inauguracyjnych „zaznaczyli dopuszczenie kobiet do studyów uniwersyteckich, jako fakt doniosłej wagi”
(na Uniwersytecie Lwowskim były wówczas dwie słuchaczki). Zagadnienie zostaje
udobitnione syntetycznym skatalogowaniem argumentów wspierających edukację
wyższą kobiet w artykule Co sądzą znakomici ludzie o wyższem wykształceniu kobiet.
Zostały w nim przywołane poglądy prokobiece, dostrzegające konieczność kształcenia kobiet. Był to głos Arystotelesa, Stuarta Milla, biskupa Dupanloupa — autora
książki o wykształceniu kobiet, Ernesta Wildenbrucha, Maksa Müllera — profesora
oksfordzkiego, Gustawa Cohna — znawcy berlińskiego szkolnictwa gimnazjalnego,
Artura Kischhoffa — autora książki Kobieta akademicka.
W dyskursie emancypacyjnym „Steru” odnaleźć można wiele odniesień wskazujących na to, że spór o kondycję społeczną kobiety był w świadomości ówczesnych
żywy, że podmiotom komunikującym nieobce były utrwalane wielopokoleniowo
sądy i przekonania, z władzy których wyzwolenie było/jest procesem żmudnym.
Traktowano te zagadnienia czasem bardzo poważnie, kiedy indziej mniej serio, jak
w komedii „poświęconej sprawie kobiet”, Michała Bałuckiego Niewolnice z Pipidówki, w której eksnarzeczony bohaterki-emancypantki — Wandy — chełpi się poglądami, iż „kobiety mają dużo, dużo sprytu”, a rozumność nie jest ich cechą („Ster”
1897, nr 7). W innym miejscu natomiast publicysta czasopisma, Zenon Pietkiewicz,
wierząc, iż „wszelkie przesądy i uprzedzenia względem kobiety […] ustąpią zupełnie”, ogłasza w sześciu punktach optymistyczny manifest wyzwolenia kobiecości:
1. Kobieta jest zdolną do przyswajania nowych idei nawet po 25 roku życia, w którym według
Fopinarda zaczyna się uwiąd starczy mózgu niewieściego.
2. Mniejszy mózg kobiecy nie może zaważyć na owocach jej działalności, bo zawsze mieści
wielkie myśli.
3. Waga i objętość mózgu, jego zawoje tudzież pojemność czaszki, nie mogą służyć za podstawę do obliczeń stopnia zdolności i inteligencyi.
4. Słabość fizyczna nie świadczy o słabości umysłowej i duchowej u kobiet.
5. Dziedziczność nie upośledza kobiety pod względem dodatnich cech umysłowych, jakie panują w większej połowie jej rodu […].
6. Kobieta może być pożyteczną, a nawet wybitną współpracowniczką w umysłowym, duchowym i społecznym rozwoju ludzkości, a nadto za pomocą swych cech indywidualnych wzbogaci
i urozmaici zdobycze cywilizacji i kultury („Ster” 1897, nr 21: 292–293).

O piśmiennictwie lwowskiego „Steru” można mówić jako o rozprawie publicystycznej z ograniczającymi życie kobiet poglądami i przekonaniami, zakorze-
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nionymi w kulturze androcentrycznej. Jest to nurt piśmiennictwa wspierającego
przemiany społeczne, ukazujący możliwe drogi realizacji zawodowej kobiet, sposoby zarobkowania, opisy specyfiki pracy w danej profesji, dane szacunkowe na temat zapotrzebowania na określone umiejętności, i w końcu — jest to publicystyka
uaktywniająca ruch obywatelski, wzajemną pomoc, wymianę dóbr i umiejętności
(choćby idea organizacji wakacji dla biedniejszych nauczycielek z miast, które mogą
spędzać lato na wsi w zamian za pomoc w gospodarstwie i dodatkowe wakacyjne
lekcje dla gospodarskich dzieci); jest to publicystyka propagująca doskonalenie społeczne przez przez naukę i pracę.

Zakończenie
Szkic niniejszy miał na celu spojrzenie na rozmaite uwikłania historyczno-kulturowe, które wpłynęły na kształtowanie się wyobrażeń i wartościowania kategorii kobiety, oraz ukazanie kontinuum sporu emancypacyjnego z kulturą androcentryczną. Piśmiennictwo lwowskiego „Steru” z końca XIX w. ujawnia elementy dyskusji
o naturze kobiety, znane już z szesnastowiecznego sporu Quod femina non est homo.
Część argumentacji antykobiecej, z którą polemizują emancypantki (przekonanie
o niższym wskaźniku inteligencji kobiet, ich „mniejszym mózgu”, predyspozycjach
do określonych ról społecznych i zawodowych, uznawanych za mniej prestiżowe),
była częścią składową sporów szesnasto- i siedemnastowiecznych, które żywym
echem odbijały się na życiu intelektualnym ówczesnej Europy, nie pozostawały zatem bez wpływu na kształtowanie świadomości i wartościowania kategorii kobiecości w kulturze, a przynależność owej argumentacji do dyskursu aksjologizowanego
jako styl wysoki, współtworzonego przez teologów, prawników, literatów — mogła
zaowocować indirecte wielowiekowym utrwaleniem podobnych sądów o kobiecie.
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A woman beyond power. Emancipatory polemics with the
androcentric culture
Summary
The article discusses the power of androcentric culture, within which a stereotype of a woman was
shaped for centuries, and the polemics that use image schemata. The author refers to the 14th century
dispute Quod femina non est homo, a discussion about the female nature (or rather about its image
construct shaped for centuries), to the history of emancipation movements and late 19th century journalistic writing. She refers to selected historical documents (philosophical and theological treatises,
and emancipation journals), around which and in which a debate was held that directly affected the
development of the social position of women, their daily life and opportunities for participating in the
public discourse. The article is also a historical sketch, which may initiate detailed research into how
the stereotype of a woman was shaped in European discourses. It partially shows the process of collecting and perpetuating stereotypes as specific mental or intellectual slavery, a liberation from which
may constitute a historic continuum of the efforts of many generations.
Keywords: emancipation, stereotype, Quod femina non est homo dispute, androcentrism.
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