Spis treści

5	 Zamiast wstępu
9	 Kleobulina (ok. 570 r. p.n.e.), filozofka z Rodos
12	 Arete (ok. 400-340 r. p.n.e.), czyli marzenia o egalitaryzmie
15	 Hipparchia (ur. 346 r. p.n.e.), filozofka, która gardziła

konwenansami

20	 Leontion (IV-III w. p.n.e.) – hetera w Ogrodzie Epikura
23	 Orygenes (185/186-254/255), czyli filozofia jako kobieta
30	 Makryna i Sosipatra (IV w.), filozofki z kręgu Juliana Apostaty
34	 Hieronim (331-420), asceta otoczony kobietami
43	 Małgorzata Porete (zm. 1310), czyli tragiczna historia

niepokornej beginki

48	 Christina de Pizan (ok. 1364 – ok. 1430), czyli apologia kobiety
55	 Jean Bodin (1530-1596), czyli o władzy męża nad żoną
60	 John Locke (1632-1704), czyli o irracjonalnym wychowaniu

kobiet

68	 Mary Astell (1666-1731) – rozważania o niewolnicach
74	 Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814), czyli

kobiety jako ofiary

84	 Antoine de Condorcet (1743-1794), czyli o równouprawnieniu
89	 Mary Wollstonecraft (1759-1797) – wołanie o prawa kobiet
96	 Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), czyli o szczęściu kobiety

oddanej mężczyźnie

104	 Charles Fourier (1772-1837) – rozważania o wolności kobiet
112	 Mary Shepherd (1777-1847), czyli o związku przyczynowym
115	 Artur Schopenhauer (1788-1860), czyli o straconych

złudzeniach
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123	 August Bebel (1840-1913), czyli o podwójnym zniewoleniu

kobiet

130	 Georg Simmel (1858-1918), czyli o kobiecie jako przedmiocie

handlu

137	 Leon Petrażycki (1867-1931), bojownik o prawa kobiet
144	 Róża Luksemburg (1870-1919) – kobieta-proletariuszka
149	 Bertrand Russell (1872-1970), czyli o wrażliwości na krzywdy

kobiet

156	 Max Scheler (1874-1928), czyli o nieczłowieczeństwie kobiet
161	 Carl Gustav Jung (1875-1961) – o monogamii kobiet

i poligamii mężczyzn

170	 Teilhard de Chardin (1881-1955) – pierwiastek kobiecy

w świecie

176	 Helena Deutsch (1884-1982), badaczka kobiecej pasywności
183	 Bronisław Malinowski (1884-1942) – o życiu seksualnym

dzikich

191	 Karen Horney (1885-1952) – psychoanaliza o naturze kobiet
197	 Fryderyk Buytendijk (1887-1974), czyli kobiecość

w perspektywie fenomenologicznej

203	 Max Horkheimer (1895-1973), czyli o kobiecie w rodzinie
210	 Herbert Marcuse (1898-1980), czyli o wykluczeniu kobiet
219	 Erich Fromm (1900-1980) – o wpływie kultury na kobiety
225	 Margaret Mead (1901-1978), rozważania o determinizmie ról

społecznych

233	 Jacques Lacan (1901-1981), badacz kobiecego obłędu
240	 Izydora Dąmbska (1904-1983) – o konieczności filozofowania
247	 Ayn Rand (1905-1982), czyli o cnocie egoizmu
254	 Emmanuel Lévinas (1906-1995), czyli ambiwalencja

kobiecości

261	 Emil Cioran (1911-1995), mizogin w wydaniu współczesnym
267	 Michel Foucault (1926-1984), czyli o historii seksualności
275	 Zamiast zakończenia
279	 Krótki słowniczek przydatnych terminów

