
Już w starożytnej Grecji, a więc od 

początków historycznego rozwoju 

filozofii, kobieta znajdowała się na 

uboczu wszystkich studiów 

i dokonań, jakie możemy odnotować 

w tej dziedzinie. Ówczesna kultura, 

w znacznej mierze jeszcze patriar-

chalna znacząco ograniczyła udział 

kobiet w życiu publicznym, 

a warunki społeczne nie sprzyjały 

ich rozwojowi w dziedzinie upra-

wiania myśli. Tradycja grecka po-

zbawiała kobietę wszystkich praw 

politycznych, możliwości samo-

dzielnego występowania w sądach1 

i prowadzenia jakiejkolwiek działal-

ności wykraczającej poza gospodar-

stwo domowe. Liczne ograniczenia 
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dotykały jej również w sferze spo-

łecznej i obyczajowej. Powszechnie 

obowiązującym przekonaniem było 

uznanie, że miejscem kobiety jest 

dom, a jej jedynym zadaniem jest 

troska o wszystko, co związane z go-

spodarstwem domowym2. Istniała 

tylko jedna sfera życia, w której ko-

bieta była traktowana na równi 

z mężczyzną – składały się na nią 

obrzędy i uroczystości religijne3. 

A zatem szanse na zaistnienie ko-

biety na polu innym niż prywatne 

były naprawdę niewielkie, zwłasz-

cza że porządek społeczno – prawny 

greckiej polis stanowił, iż kobieta 

jest istotą poślednią4. » 

"Wielkie kobiety antyku" – obraz angielskiego malarza Fredericka Dudleya Walenna (1869-1939) 



Tym większe uznanie na-

leży się postaciom kobiecym, które 

wykazywały aktywność w dziedzi-

nie filozofii podejmując studia 

i przynależąc do szkół filozoficz-

nych, jak i tworząc i rozwijając 

pewne prądy myślowe. Wymagało 

to bowiem od nich odwagi i determi-

nacji, aby wyjść poza przypisaną im 

rolę społeczną i zaistnieć w świecie 

zdominowanym przez mężczyzn.  

Najlepszym kierunkiem 

poszukiwań postaci antycznych my-

ślicielek jest tradycja pitagorejska, 

gdyż w szkole Pitagorasa płeć nie 

stanowiła przeszkody w dostępie do 

nauk filozoficznych, a ponadto ist-

nieją przekazy, które wskazują, że 

Pitagoras przejął większą część swej 

doktryny etycznej od Themistoklei – 

kapłanki delfickiej5. Już sama przy-

należność do związku pitagorej- 
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skiego wiązała się z dostępem do 

najwyższej wiedzy i była niezwy-

kłym wyróżnieniem, które dla wielu 

mężczyzn okazało się nieosiągalne. 

O tym, że Pitagoras nauczał również 

kobiety nie mamy wątpliwości, bo-

wiem źródła są w tym względzie 

zgodne6. Miejscem spotkań była 

świątynia Hery, jak podaje Jamblich 

w Żywocie Pitagorasa, a nauki doty-

czyły pobożności, zasad życia 

i wierności małżeńskiej. Wiele spo-

śród pitagorejek zyskało sławę za 

sprawą swej mądrości, odwagi czy 

wierności regułom szkoły. 

Jamblich w Żywocie Pitagorasa wy-

mienia szesnaście pitagorejek. Były 

to: Timycha, żona Mylliasa Krotoń-

czyka; Filtis, córka Theofriosa 

z Krotony; Byndaike, siostra Okel-

losa i Okylosa Leukańczyków; Che-

ilonis, córka Cheilona Lacedemoń-

czyka; Kratesikleia Lacedemonka, 

żona Kleanora Lacedemończyka; 

Theano, żona Brontinosa z Meta-

pontu; Myia, żona Milona z Kro-

tony; Lastheneia z Arkadii; Abrote-

leia, córka Abrotelesa z Tarentu; 

Echkrateia z Fliuntu; Tyrsenis z Sy-

baris; Pisirronde z Tarentu; Neste-

adusa Lacedemonka; Byro z Argos; 

Babelyma z Argos; Kleaichma, sio-

stra Autocharidesa z Lacedemonu7.  

W innych źródłach znajdujemy 
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również wzmianki o Myi 

i Arignocie8 czy też Myi i Sarze9, 

córkach Pitagorasa, które miały 

przyczynić się do zachowania pism 

pitagorejskich. Natomiast Diogenes 

Laertios do najznamienitszych pita-

gorejczyków zalicza ponadto niewy-

mienioną przez Jamblicha Theano 

z Krotony, żonę i uczennicę Pitago-

rasa. Jest ona, jak podaje Diogenes, 

autorką pism prezentujących jej po-

glądy na płeć i małżeństwo, oraz po-

ruszających problemy metafizyczne 

i etyczne10.  

Należy pamiętać, że ta wysoka po-

zycja jaką miały kobiety w szkole 

pitagorejskiej, była wyjątkiem w an-

tycznej Grecji. Myślicielki w póź-

niejszym okresie nie miały tak 

sprzyjających warunków do roz-

woju osobistego, jak wspomniane 

pitagorejki.  

 W samej Akademii Platona 

także studiowały kobiety. Diogenes 

Laertios wymienia dwie: Aksjoteę z 

Fliuntu i Lasteneię z Mantynei. 
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Niestety nie mamy informacji o ich 

osiągnięciach, wiemy jedynie, że 

były uczennicami Platona oraz nale-

żały do grona słuchaczy Speuzypa, 

następcy Platona w kierowaniu 

szkołą11. 

Aktywność filozoficzną 

wykazywała również Aspazja z Mi-

letu, towarzyszka życia Peryklesa. 

Aspazja zajmowała wyjątkową po-

zycję społeczną: będąc cudzoziemką 

i heterą była wolna od prawnych 

ograniczeń, które tradycyjnie zamy-

kały zamężne kobiety w ich domach 

i tym samym mogła uczestniczyć 

w życiu publicznym oraz zdobywać 

wykształcenie. W kręgach społecz-

nych Aspazja była nawet bardziej 

znana jako zdolny rozmówca i do-

radca aniżeli obiekt męskiego pożą-

dania. Plutarch opisywał jej dom 

jako intelektualne centrum Aten, 

przyciągające najwybitniejszych pi-

sarzy i myślicieli, w tym filozofa So-

kratesa. Biograf pisze, że pomimo 

”niemoralnego” prowadzenia się 

Aspazji, ateńscy mężczyźni przy-

prowadzali swoje żony, aby usły-

szały jej wywody. Plutarch uznaje ją 

za znaczącą postać zarówno pod 

względem politycznym, jak też 

intelektualnym i wyraża swój za-

chwyt nad kobietą, która „potrafiła 

podporządkowywać sobie czołowych 
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mężów w państwie oraz sprostać 

oczekiwaniom filozofów, gdy 

posługując się wzniosłymi termi-

nami, prowadzili z nią obszerne 

dyskusje”12. 

Aktywna również na polu 

filozofii Arete uzyskała znakomite 

wykształcenie za sprawą swojego 

ojca – Arystypa z Cyreny, ucznia 

Sokratesa i założyciela szkoły hedo-

nistycznej. To właśnie w jego szkole 

stawiała pierwsze filozoficzne kroki, 

jak pisze Diogenes Laertios, „ucząc 

się pogardy dla wszystkiego, co po-

nad miarę”. Arete wykładała filozo-

fię w ojcowskiej szkole w Attyce, 

a po śmierci ojca stała się jej głową 

i wykształciła ponad 100 adeptów 

wiedzy filozoficznej w tym swojego 

syna – Arystypa, zwanego Metrody-

daktem (uczniem swojej matki). Zaj-

mowała się filozofią moralności 

i natury, pozostawiła po sobie około 

40 pism13. O poważaniu, jakim da-

rzona była przez sobie współcze-

snych, świadczy epitafium głoszące 

zalety zmarłej: 
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 Kolejna zasługująca na 

uwagę postać, Hipparchia z Maronei 

jest jedyną kobietą-filozofem, której 

Diogenes Laertios poświęcił cały 

rozdział w Żywotach i poglądach 

słynnych filozofów. Była żoną 

i uczennicą Kratesa, cynika, którego 

mowy i tryb życia ujęły ją tak, że ani 

bogactwo, ani szlachetne pochodze-

nie, ani uroda innych zalotników, 

ani zakazy rodziców nie mogły jej 

oderwać od niego. Diogenes z bar-

dzo wielu, jak sam mówi, opowieści 

o tej kobiecie-filozofie przytacza je-

dynie historię o tym jak pewnego 

razu na uczcie w domu Lizymacha 

Hipparchia zakpiła z Teodora, zwa-

nego Ateistą, używając argumentu, 

który przywodzi na myśl kulmina-

cyjną scenę dialogu pomiędzy ojcem 

a synem w Chmurach Arystofanesa. 

Dała Teodorowi do rozwiązania na-

stępujący sofizmat: „To, co nie jest 

niesprawiedliwe, jeżeli to czyni 

Teodor, nie może być nazwane nie-

sprawiedliwym, jeżeli to czyni Hip-

parchia. Teodor nie postępuje nie-

sprawiedliwie, bijąc sam siebie, 

więc i Hipparchia, bijąc Teodora, 

nie postępuje niesprawiedliwie”. 

Teodor nie umiejąc nic odpowie-

potrafiła podporządkowywać 

sobie czołowych mężów 

w państwie oraz sprostać 

oczekiwaniom filozofów 

Tu spoczywa szlachetna Arete, 

światło Hellady, 

obdarzona urodą Heleny, 

cnotą Tirmy, 

piórem Arystypa, 

duszą Sokratesa 

i językiem Homera1. 

 



dzieć, zerwał z niej suknię. Hippar-

chia jednak nie przestraszyła się ani 

się nie zmieszała jako kobieta. Ale 

gdy Teodor jej powiedział: „Czy to 

ona od stolika odeszła tkackiego?” 

(Eurypides, Bacch, 1236), odparła: 

„Tak, to ja, Teodorze. Ale nie bierz 

mi tego za złe; czas, który bym po-

święcała tkactwu, zużyłam na zdo-

bycie wykształcenia” 14. 

 Jak widać źródła, dzięki 

którym znane są sylwetki antycz-

nych „filozofek”, mają charakter 

przede wszystkim biograficzny, po-

glądów owych kobiet-filozofów 

można domyślać się jedynie, 

uwzględniając doktryny szkół, do 

których należały. 

 Niezależnie od niesprzyja-

jących warunków społeczno – kultu-

rowych, w historii myśli greckiej ko-

bietom udało się odnieść znaczący 

sukces. Chcąc zaistnieć na tym polu, 

co nie odpowiadało stawianym 

przed nimi wymaganiom społecz-

nym i kulturowym, musiały wyka-

zać się niezwykle silną osobowo-

ścią, determinacją i odwagą. I choć 

można im niekiedy zarzucać niesa-

modzielność, bowiem możliwość 
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rozwoju w tej sferze, w pewnym 

stopniu zawdzięczały ojcom czy mę-

żom, będącym filozofami, zasługują 

na uznanie za samą próbę uwolnie-

nia się od przypisanej im roli spo-

łecznej i dążenie do rozwoju osobi-

stego. Przyczynę, dla której więk-

szość z nich jest dziś niemal zapo-

mniana, można upatrywać w tym, iż 

stanowiły one bardzo małą grupę, 

a żadne z ich dzieł nie zachowało się 

do naszych czasów, na co z pewno-

ścią wpływ miał długi okres średnio-

wiecza, kiedy to nie ceniono w ża-

den sposób intelektualnej aktywno-

ści kobiet.  

 

Katarzyna Bojanowska 

(filologia klasyczna,  

studia śródziemnomorskie)
Tak, to ja, Teodorze. 

Ale nie bierz mi tego za złe; 

czas, który bym poświęcała 

tkactwu, zużyłam na zdobycie 

wykształcenia 

 


