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მერი უოლსტონკრაფტი
1759-1797

შესავალი

1. ცხოვრება და შრომები

მერი უოლსტონკრაფტი (Mary Wallstonecraft, 1759-1797) ინგლისელი მწერა-
ლი, ესეისტი და ფილოსოფოსი იყო, რომელიც ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი 
პირველი ევროპელი მოაზროვნე, რომელმაც თავისი შემოქმედებით საზოგა-
დოებრივი ყურადღების ცენტრში მოაქცია ქალთა უფლებებისა და სქესთა თა-
ნასწორობის პრობლემები.

უოლსტონკრაფტი 1759 წლის წლის 27 აპრილს დაიბადა ლონდონში, საშუ-
ალო შეძლების ოჯახში. თუმცა მამამისმა მემკვიდრეობით მიღებული ქონება 
მალე გაანიავა წარუმატებელ კაპიტალდაბანდებებში და მერის ახალგაზრდობი-
დან უწევდა საკუთარი შრომით თავის რჩენა. 19 წლისამ მან მშობლების ოჯახი 
დატოვა და ჯერ მდიდარი ქვრივის კომპანიონად მუშაობდა, შემდეგ თავის დებსა 
და ბავშვობის მეგობართან ერთად სკოლა დააარსა, ხოლო 1785 წელს გუვერ-
ნანტად მოეწყო ირლანდიაში მდიდარ არისტოკრატულ ოჯახში. გუვერნანტად 
ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ უოლსტონკრაფტმა გადაწყვიტა, მწერლობით ერ-
ჩინა თავი, ლონდონში გადასახლდა და ამ დროიდან მისი შემოსავლის წყაროდ 
თარგმანების, რეცენზიებისა და საკუთარი შრომების გამოქვეყნებით მიღებული 
ჰონორარები იქცა. ამ პერიოდის ერთ პირად წერილში ის მსჯელობს იმაზე, თუ 
რაოდენ იშვიათი იყო იმ დროს ქალი, რომელიც მწერლობით ირჩენდა თავს, და 
ამატებს, რომ თვითონ, ამ თვალსაზრისით, „ახალი სახეობის პირველი წარმო-
მადგენელი“ უნდა გამხდარიყო.1 ამ პერიოდში გამოქვეყნდა უოლსტონკრაფტის 
პირველი ნაშრომი, „ფიქრები ქალიშვილების განათლებაზე“ (1787), რომელიც შე-
იცავს განაზრებებს და რჩევებს საშუალო კლასის ქალების აღზრდის შესახებ. ამ 
ნაშრომში უოლსტონკრაფტი საგანგებოდ შენიშნავს, რამდენად შეზღუდული იყო 
იმ დროს დასაქმების შესაძლებლობები განათლებული, მაგრამ ღარიბი ქალების-
თვის. ამავე პერიოდს ეკუთვნის მისი რომანი „მერი: გამოგონილი ამბავი“ (1788) 
და დიდაქტიკური წიგნი ბავშვებისთვის „ნამდვილი ამბები რეალური ცხოვრები-
დან“ (1788).

1 The Collected Letters of Mary Wollstonecraft, edited by Janet Todd, Columbia University 
Press, 2004, გვ. 139.
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ლონდონის საგამომცემლო და ინტელექტუალურ ცხოვრებაში უოლსტონკ-
რაფტი იმ დროს ჩაერთო, როდესაც საფრანგეთში რევოლუცია, ის-ის იყო, იწ-
ყებოდა. საფრანგეთის რევოლუციის მოვლენები ინგლისში ინტელექტუალთა და 
პოლიტიკოსთა ყურადღების ცენტრში იყო. 1790 წლის ნოემბერში გამოქვეყნდა 
ცნობილი ფილოსოფოსის და პოლიტიკის თეორეტიკოსის, ედმუნდ ბურკის (1729-
1797) „განაზრებები საფრანგეთში რევოლუციის შესახებ“, რომელიც დღემდე ით-
ვლება კონსერვატიზმის, როგორც პოლიტიკური იდეოლოგიის, ფუძემდებლურ 
ტექსტად. ამ ტრაქტატში ბურკი სასტიკად აკრიტიკებდა საფრანგეთის რევო-
ლუციას და ამტკიცებდა, რომ უახლოეს მომავალში ის კატასტროფულ შედე-
გებს გამოიღებდა. ბურკის წიგნს მაშინვე უდიდესი გამოხმაურება მოჰყვა: მისი 
არგუმენტების წინააღმდეგ, საფრანგეთის რევოლუციის დასაცავად, უამრავი 
პასუხი გამოქვეყნდა. მათ შორის პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი 
იყო მერი უოლსტონკრაფტის პამფლეტი, „ადამიანთა უფლებების დაცვა“ (1790); 
მასში ავტორი იცავს რესპუბლიკანიზმს, აკრიტიკებს არისტოკრატიას და მემკ-
ვიდრეობით მიღებულ პრივილეგიებს, საფრანგეთის რევოლუციას კი განმანათ-
ლებლობის სანუკვარი იდეების ხორცშესხმად წარმოადგენს. უოლსტონკრაფტმა 
ეს ტექსტი ძალიან სწრაფად დაწერა და ნოემბრის ბოლოს, ბურკის წიგნის გამოს-
ვლიდან რამდენიმე კვირაში გამოაქვეყნა ანონიმურად. პირველმა ტირაჟმა დიდი 
მოწონება დაიმსახურა და მაშინვე გაიყიდა; სამ კვირაში მეორე, რედაქტირებუ-
ლი გამოცემა გამოვიდა, რომელსაც უკვე ავტორის სახელიც ეწერა. საინტერე-
სოა, რომ ავტორის სახელთან ერთად მისი სქესის გახმაურებამ მნიშვნელოვნად 
შეცვალა წიგნის შეფასებები კრიტიკოსთა და რეცენზენტთა მიერ: ენისა თუ არ-
გუმენტაციის მხრივ პამფლეტში არსებული ხარვეზები უცბად უფრო თვალშისა-
ცემი აღმოჩნდა და მათ მიზეზად ავტორის სქესს აცხადებდნენ. ამის მიუხედავად, 
წიგნმა სერიოზული წარმატება და პირველი ფართო აღიარება მოუტანა უოლს-
ტონკრაფტს, როგორც მწერალსა და მოაზროვნეს.

1792 წელს გამოქვეყნდა უოლსტონკრაფტის ყველაზე სახელგანთქმული ნაშ-
რომი, „ქალის უფლებების დაცვა“, რომელიც „ადამიანთა უფლებების დაცვის“2 

თავისებური გაგრძელებაა: ერთი მხრივ, ისიც ავტორის მორიგი სიტყვაა საფრან-
გეთის რევოლუციის გარშემო წამოჭრილი დებატების სერიაში; მეორე მხრივ, აქ 
განვითარებული და შევსებულია ადამიანის, მისი უფლებებისა და სოციალური 
წყობის ის ხედვა, რომელსაც უოლსტონკრაფტი თავის ორი წლით ადრე დაწე-
რილ პამფლეტში იცავდა.

1792 წლის დეკემბერში უოლსტონკრაფტი პარიზში გაემგზავრა; იქ დაიწყო 
მუშაობა საფრანგეთის რევოლუციის ისტორიაზე, რომელიც 1794 წელს გამოაქ-
ვეყნა სათაურით „საფრანგეთის რევოლუციის წარმოშობა და განვითარება ის-
ტორიული და ზნეობრივი თვალსაზრისიდან და მისი ზეგავლენა ევროპაზე“. პა-

2 ამ ტექსტის სათაური ასევე შეიძლება ითარგმნოს, როგორც „მამაკაცთა უფლებების 
დაცვა“, ვინაიდან „ადამიანისა“ და „მამაკაცის“ ინგლისური შესატყვისი ერთი და 
იგივეა.
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რიზში უოლსტონკრაფტმა გაიცნო ამერიკელი ბიზნესმენი და დიპლომატი, გილ-
ბერტ იმლეი (1754-1828), რომელიც თავდავიწყებით შეუყვარდა და 1794 წლის 
მარტში მისგან გოგონა გააჩინა. იმლეიმ უარი თქვა ქალის ცოლად შერთვაზე და 
ბოლოს მიატოვა კიდეც დედა-შვილი. 1795 წელს უოლსტონკრაფტი ლონდონში 
დაბრუნდა და უშედეგოდ სცადა იმლეისთან ურთიერთობის აღდგენა; მოგვიანე-
ბით, იმავე იმედით, იმლეის ფინანსური პრობლემების მოსაგვარებლად იმოგზა-
ურა სკანდინავიის ქვეყნებში. როცა საბოლოოდ დარწმუნდა, რომ იმლეის ვეღარ 
დაიბრუნებდა, თავის დახრჩობა სცადა ტემზაში, მაგრამ გამვლელმა გადაარჩინა. 
თუმცა სკანდინავიაში მოგზაურობა სხვა მხრივ აღმოჩნდა ნაყოფიერი: მოგზა-
ურობის დროს იმლეისთვის მიწერილი წერილები დაედო საფუძვლად მის წიგნს 
„შვედეთში, ნორვეგიასა და დანიაში ხანმოკლე ცხოვრების დროს დაწერილი 
წერილები“ (1796), რომელმაც მკითხველისა და კრიტიკოსების დიდი მოწონება 
დაიმსახურა და მნიშვნელოვნად გაზარდა უოლსტონკრაფტის, როგორც მწერ-
ლის, რეპუტაცია თანამედროვეთა თვალში.

1796 წლიდან უოლსტონკრაფტი ლონდონის ლიტერატურულ ცხოვრე-
ბას დაუბრუნდა. აქ ის დაუახლოვდა ცნობილ ინგლისელ მწერალსა და ფილო-
სოფოსს, ანარქისტული პოლიტიკური ფილოსოფიის ერთ-ერთ წინამორბედს, 
უილიამ გოდვინს (1756-1836) და 1797 წლის მარტში მათ იქორწინეს. ამავე წლის 
30 აგვისტოს უოლსტონკრაფტმა მეორე ქალიშვილი გააჩინა, მაგრამ მშობიარო-
ბის გართულების შედეგად, სეფსისით გარდაიცვალა 10 სექტემბერს, 38 წლის 
ასაკში. მისი და გოდვინის ქალიშვილი, მერი უოლსტონკრაფტ-გოდვინი (1797-
1851), შემდგომში ცოლად გაჰყვა ცნობილ ინგლისელ რომანტიკოს პოეტს, პერსი 
ბისი შელის (1792-1822) და მერი შელის სახელითაა ცნობილი. ისიც აღიარებული 
მწერალი და ესეისტი იყო; მას ეკუთვნის ცნობილი გოთური რომანი, „ფრანკენშ-
ტაინი, ანუ თანამედროვე პრომეთე“ (1816).

მერი უოლსტონკრაფტის ინტელექტუალური ტრაექტორიის გასაგებად 
მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ კიდევ ორი ტექსტი, რომლებიც მისი სიკვდილის 
შემდეგ, 1798 წელს გამოაქვეყნა უილიამ გოდვინმა. ერთია თვითონ უოლსტონკ-
რაფტის რომანი „ქალის შეცდომები, ანუ მარია“. ეს რომანი, რომლის დასრულე-
ბაც ვერ მოასწრო, უოლსტონკრაფტს ჩაფიქრებული ჰქონდა „ქალის უფლებების 
დაცვის“ გაგრძელებად და ის მის ყველაზე რადიკალურად ფემინისტურ ტექსტად 
მიიჩნევა. ხოლო მეორეა გოდვინის „მემუარები ქალის უფლებათა დაცვის ავტო-
რის შესახებ“. მემუარებში გოდვინმა საყვარელი ადამიანის პირადი ცხოვრების 
დეტალები აღადგინა და მისი პირადი წერილები გამოაქვეყნა, რითაც საზოგადო-
ებას წარუდგინა უოლსტონკრაფტის, როგორც ემოციური, ვნებიანი, კონვენცი-
ური ზნეობრივი ნორმების არცთუ პატივისმცემელი ქალის პორტრეტი. ამ დეტა-
ლებმა, უოლსტონკრაფტის ბოლო რომანის რადიკალიზმთან ერთად, მის მიმართ 
უაღრესად ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრი ჩამოაყალიბა; მით უფრო, რომ 
თავის გამოქვეყნებულ ნაშრომებში უოლსტონკრაფტი დაჟინებით ამტკიცებდა 
აზროვნებისა და გონების უპირატესობას მგრძნობელობასთან შედარებით, ქა-
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დაგებდა ქალის მგრძნობელობის მოთოკვის საჭიროებას და კეთილგონიერების 
სხვა ისეთ პრინციპებს, რომლებთანაც თითქოს პირდაპირ წინააღმდეგობაში 
იყო მისი ცხოვრების გზა. ეს მკითხველის თვალში, მისი მორალური სახისა და 
მისი ინტელექტუალური პატიოსნების დისკრედიტაციას იწვევდა. „მემუარების“ 
გამოსვლისთანავე, ბრიტანეთში „ცუდ ტონად“ იქცა მისი შრომების კითხვა. ნა-
წილობრივ ამ მიზეზით, მე-19 საუკუნის დასაწყისში უოლსტონკრაფტს თითქმის 
აღარ კითხულობდნენ და მისი სახელიც დავიწყებას მიეცა. თუმცა მის მიმართ 
ინტერესი ისევ გაიზარდა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, ევროპასა და ამე-
რიკაში ფემინისტური მოძრაობის გაძლიერებასთან ერთად.

2. „ქალის უფლებების დაცვა“

ა. ისტორიული და ინტელექტუალური კონტექსტი

უოლსტონკრაფტმა „ქალის უფლებების დაცვის“ (A Vindication of the Rights of 
Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects) წერა 1791 წლის სექტემბერ-
ში დაიწყო, მას შემდეგ, რაც ფრანგი პოლიტიკოსის, შარლ მორის ტალეირანის 
(1754-1838) მიერ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის წინაშე წარდგენილ მოხსე-
ნებას გაეცნო. ტალეირანი მოხსენებაში ამტკიცებდა, რომ ქალებს მხოლოდ შინ, 
არაფორმალურ გარემოში უნდა მიეღოთ განათლება. სწორედ ამ აზრთან დაპი-
რისპირება გახდა „ქალის უფლებების დაცვის“ დაწერის საბაბი; თუმცა, როგორც 
ითქვა, ეს, უფრო ზოგადად, იყო უოლსტონკრაფტის მორიგი სიტყვა პოლიტიკის 
შესახებ იმ რამდენიმეწლიან საჯარო დებატებში, ბურკის „განაზრებებმა საფრან-
გეთში რევოლუციის შესახებ“ რომ დაუდო სათავე და ბრიტანეთის განათლებუ-
ლი საზოგადოება მთლიანად მოიცვა.

„ქალის უფლებების დაცვა“ ერთდროულად პოლიტიკის თეორიული, პედა-
გოგიური და დიდაქტიკურ-მორალისტური ტრაქტატია. უოლსტონკრაფტი აქ აგ-
რძელებს „ადამიანთა უფლებების დაცვაში“ წამოწყებულ თავდასხმას არისტოკ-
რატიზმზე და მემკვიდრეობით მიღებულ პრივილეგიებზე. ის იცავს ადამიანის 
უფლებებისა და მოვალეობების კონცეფციას, რომელიც აზროვნებით, გონების 
ძალისხმევით აღმოჩენადი ბუნებრივი სამართლის ჯონ ლოკისეულ გაგებას ემ-
ყარება. განმანათლებლური იდეა, რომ გონების განვითარება და მისი გამოყენე-
ბაა როგორც ინდივიდუალური ადამიანის, ისე მთელი საზოგადოების წინსვლის 
აუცილებელი წინაპირობაც და ერთადერთი საშუალებაც, უოლსტონკრაფტის 
ყველა არგუმენტის ამოსავალია. მისი არგუმენტების კიდევ ერთი მნიშვნელოვა-
ნი წანამძღვარია მისი რელიგიური რწმენა, რომ ადამიანებში გონებაა ის, რაც 
მათში ღვთაებრივია; შესაბამისად, გონების განვითარება და გამოყენებაა ამქ-
ვეყნიურ ცხოვრებაში ადამიანის ნამდვილი დანიშნულება – და ეს ერთნაირად 
ეხება ქალებსაც და კაცებსაც. ამ იდეების შუქზე აკრიტიკებს ის მის თანამედრო-
ვე საზოგადოებაში ქალების მდგომარეობას, მათი აღზრდის შესახებ პოპულა-
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რულ თეორიებს, მათი ხასიათისა და მათთვის შესაფერისი ცხოვრების შესახებ 
გაბატონებულ შეხედულებებს.

ქალების უფლებრივი მდგომარეობისა თუ განათლების პრობლემებს უოლ-
სტონკრაფტამდეც არაერთმა ავტორმა მიაქცია ყურადღება. ინგლისში უკვე 
მე-17 საუკუნის ბოლოდან წერდნენ ამ საკითხებზე აფრა ბენი (1640-1689), მერი 
ასტელი (1666-1731) და უოლსტონკრაფტის უფროსი თანამედროვე, ქეთრინ მა-
ქოლეი (1731-1791). ფრანგი განმანათლებელი მარკიზ დე კონდორსე (1743-1794) 
ამტკიცებდა ქალებისთვის პოლიტიკური უფლებების მინიჭების აუცილებლობას. 
ხოლო ფრანგმა დრამატურგმა და პოლიტიკურმა აქტივისტმა, ოლემპ დე გუჟ-
მა (1748-1793), საფრანგეთის რევოლუციური მთავრობის მიერ 1789 წელს მიღე-
ბული „ადამიანისა და მოქალაქის უფლებების დეკლარაციის“ საპასუხოდ, 1791 
წელს შეადგინა „ქალისა და ქალი მოქალაქის უფლებების დეკლარაცია“. ამით მან 
ხაზი გაუსვა იმას, რომ საფრანგეთის რევოლუცია და ადამიანთა თანასწორობის 
მისი დევიზი სინამდვილეში მხოლოდ მამაკაცთა შორის თანასწორობას ეხებოდა, 
ხოლო სქესთა შორის უთანასწორობას უცვლელად ტოვებდა. გუჟის დეკლარაცი-
იდან განსაკუთრებით ცნობილია სიტყვები: „ქალს აქვს ეშაფოტზე ასვლის უფლე-
ბა; მაშინ მას ტრიბუნაზე ასვლის უფლებაც უნდა ჰქონდეს.“ ამრიგად, როდესაც 
ქალის უფლებებზე წერდა, უოლსტონკრაფტი არც პირველი და არც მარტო არ 
იყო: მართალია, სქესთა თანასწორობის პრობლემებით დაინტერესება მხოლოდ 
მე-19 საუკუნის ბოლოს გაფორმდა სერიოზულ სოციალურ და პოლიტიკურ მოძ-
რაობად, მაგრამ იდეათა განვითარების თვალსაზრისით მას უფრო ძველი ისტო-
რია აქვს. მნიშვნელოვანია, „ქალის უფლებების დაცვა“ სწორედ ამ ისტორიის 
კონტექსტში გავიგოთ.

ბ. აღზრდისა და განათლების სკითხები

ქალთა აღზრდისა და განათლების საკითხებს ერთ-ერთი ცენტრალური ად-
გილი უკავია „ქალის უფლებების დაცვაში“. მისი არგუმენტების მთავარი სამიზ-
ნეა ჟან-ჟაკ რუსოს (1712-1778) პედაგოგიურ რომანში – „ემილი, ანუ აღზრდის 
შესახებ“ (1762) – წარმოდგენილი თეორია გოგონების სათანადო განათლების 
შესახებ. რუსო აკრიტიკებს განათლების ტრადიციულ სისტემას, რომელიც, მისი 
აზრით, ადამიანის ბუნებრივი მიდრეკილებებისა და მისწრაფებების შეზღუდ-
ვას და დასახიჩრებას იწვევს. ის საკუთარ სისტემას გადმოსცემს წარმოსახვითი 
აღრსაზრდელის, ემილის აღზრდა-განვითარების აღწერით. ტრაქტატის ბოლო, 
მეხუთე თავი გოგონას, სოფის (ემილის მომავალი მეუღლის) აღზრდას ეთმობა. 
რუსოს ძალიან სხვადასხვაგვარად წარმოუდგენია ბიჭებისა და გოგონებისათვის 
შესაფერისი განათლება. ბიჭებისთვის ის გვირჩევს ბავშვობიდანვე მაქსიმალური 
თავისუფლების მიცემას, მათი ბუნებრივი ცნობისმოყვარეობის წახალისებას და 
სასწავლო მასალის შესაბამისად შერჩევას, მათში აზროვნების უნარისა და რაცი-
ონალურობის განვითარებას, უფროს ასაკში მეცნიერებისა და „ზოგადი იდეების“ 
სწავლებას. ხოლო გოგონების აღზრდა მისი აზრით იმაზე უნდა იყოს მიმართუ-
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ლი, რომ ისინი მოსიყვარულე ცოლებად და დედებად ჩამოაყალიბოს; ამისთვის კი 
ზედმეტად მიაჩნია მათში რაციონალურობის განვითარება ან მათთვის მეცნიერე-
ბის სწავლება – სწორმა აღზრდამ ქალში მისი მგრძნობიარე, სენტიმენტალური 
ბუნება უნდა განავითაროს.

უოლსტონკრაფტისთვის რუსო, ზოგადად, დიდი ავტორიტეტი იყო. ის ბო-
ლომდე იზიარებდა მის განმანათლებლურ იდეებს, მის ეგალიტარიზმს, თანამედ-
როვე საზოგადოებრივი ნორმების, როგორც „ხელოვნურის“, არაავთენტურის, 
ფარისევლურის მის კრიტიკას. ის იზიარებს განათლების რუსოსეულ ზოგად თე-
ორიასაც, მაგრამ რუსოს აზრი გოგონების სპეციალური აღზრდის შესახებ მის-
თვის სრულიად მიუღებელია. პატარა გოგონებს, ამტკიცებს უოლსტონკრაფტი, 
ისევე, როგორც ვაჟებს, სჭირდებათ ბავშვობაში ლაღად სირბილი, იგივე ფიზი-
კურად განმავითარებელი და სახალისო თამაშები, რომელთაც რუსო ბიჭების აღ-
რზდის აუცილებელ კომპონენტად მიიჩნევს. მისი რწმენით, გონების განვითარე-
ბაც ნებისმიერი გონიერი არსების აღზრდის მიზანი უნდა იყოს და ამის უარყოფა 
შეუთავსებელია ქალის გონიერ არსებად, ანუ ადამიანად აღიარებასთან.

გოგონების, მისი სიტყვით, „რაციონალურად“ აღზრდის სასარგებლოდ უოლ-
სტონკრაფტის ტექსტში რამდენიმე არგუმენტის ამოკითხვა შეიძლება. პირველი 
და უმთავრესია მისი მტკიცება, რომ ადამიანში ყველაზე ღირებული მხარე მისი 
გონებაა (ესაა ადამიანში ღვთაებრივი) და მას ემყარება ყველა ადამიანური სათ-
ნოება; სწორედ გონების განვითარებაა ადამიანის ცხოვრების საზრისი და და-
ნიშნულება. შესაბამისად, უაზრობაა ფიქრი, რომ კაცობრიობის ნახევრის აღზ-
რდა ამ უმთავრესი უნარის განვითარებას უნდა უგულებელყოფდეს ან მეტიც, 
თრგუნავდეს მას. არგუმენტაციის ამავე ხაზს მიეკუთვნება უოლსტონკრაფტის 
მტკიცებები, რომ სულს, გონებას და ზნეობას სქესი არ აქვს.

არგუმენტების მეორე ჯგუფი პრაგმატულია, კეთილგონიერების მოსაზრე-
ბებზეა დაფუძნებული. უოლსტონკრაფტი ბევრს მსჯელობს საფრთხეებზე, რო-
მელთაც ქალების მხოლოდ მგრძნობიარე, კაცის საამებელ არსებებად აღზრდა 
შეიცავს: ქალი შეიძლება არ გათხოვდეს, ან დაქვრივდეს. ასეთ შემთხვევაში ის 
სრულიად მოუმზადებელი აღმოჩნდება იმისათვის, რომ ღირსეული ცხოვრება 
უზრუნველყოს თავისი თავისთვის ან მის იმედზე დარჩენილი შვილებისთვის. 
რომც გაუმართლოს და ისეთი ცხოვრება აეწყოს, როგორისთვისაც მოამზადეს, 
ქალი მაინც ვერ შეძლებს დედისა და მეუღლის მოვალეობების ისე კარგად შეს-
რულებას, როგორც მაშინ, სათანადოდ განვითარებული აზროვნება და განათლე-
ბა რომ ჰქონოდა.

უოლსტონკრაფტი ასევე აუცილებლად მიიჩნევს, რომ გოგონების აღზრრ-
დაში სათანადო ყურადღება მიექცეს ფიზიკურ განვითარებასაც. ამ მხრივ მისი 
ერთი არგუმენტი ემყარება მტკიცებას, რომ ფიზიკური განვითარება პიროვნების 
ჰარმონიული განვითარების აუცილებელი ნაწილია. თუმცა ამ მიმართულებით 
მისი არგუმენტების უფრო საინტერესო ასპექტია ქალის სილამაზისა და ქალი-
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სათვის შესაფერისი ქცევის ნორმების მისეული კრიტიკა, რასაც „ფემინურობის 
კრიტიკა“ შეგვიძლია ვუწოდოთ.

გ. ფემინურობის კრიტიკა

„ქალის უფლებების დაცვის“ ყველაზე საინტერესო ასპექტი, დღესაც თანა-
მედროვედ რომ ჟღერს, არის ქალურობის, ან, როგორც თვითონ უოლსტონკრაფ-
ტი უწოდებს, „სქესთა ხასიათის შესახებ გაბატონებული მოსაზრებების“ კრიტიკა. 
განათლების შესახებ მისი არგუმენტების ნაწილიც ამ კრიტიკას ემყარება – სა-
ხელდობრ, უკუგდებას გაბატონებული აზრისა, რომ ქალსა და მამაკაცს ბუნებ-
რივად აქვთ რადიკალურად განსხვავებული ხასიათი, უნარები, მისწრაფებები და 
სურვილები, რადიკალურად სხვადასხვა რამ არის მათთვის სათნოება და კარგი 
ცხოვრება (სწორედ ამ განსხვავებებით ამართლებდნენ რუსოც და სხვებიც მათთ-
ვის სხვადასხვაგვარი აღზრდის და განათლების საჭიროებას).

უოლსტონკრაფტის ტექსტში აშკარადაა ჩამოყალიბებული ის, რასაც თანა-
მედროვე დისკუსიებში სქესსა და გენდერს შორის განსხვავებისა და „გენდერის 
სოციალურად კონსტრუირებულობის“ თეზისის სახელით ვხვდებით – მოსაზრება, 
რომ ე. წ. ქალური ხასიათი ქალის ბუნებრივი, ბიოლოგიური თავისებურებებით 
კი არ არის განპირობებული, არამედ ყალიბდება სოციალური ურთიერთობებისა 
და იმ სპეციფიკური აღზრდის შედეგად, რომელსაც ქალები ადრეული ასაკიდან-
ვე იღებენ. 1949 წელს გამოსულ წიგნში „მეორე სქესი“ ფრანგმა მწერალმა, სიმონ 
დე ბოვუარმა (1908-1986) დაწერა: „ქალად არ იბადებიან, ქალად იქცევიან“. ეს 
იდეა, რომელიც მეოცე საუკუნეში ფემინისტური თეორიისა და გენდერის კვლე-
ვის ერთ-ერთ დევიზად იქცა, გარკვეული აზრით უკვე არტიკულირებულია უოლ-
სტონკრაფტის არგუმენტებში. ის ამტკიცებს, რომ ყველა ის თვისება, რომელსაც 
ქალების სქესს მიაწერდნენ – სენტიმენტალობა, პრანჭვისა და ჭორაობის სიყ-
ვარული, ჭირვეულობა, ნაკლები ინტერესი ზოგადსაკაცობრიო პრობლემების ან 
მეცნიერების მიმართ, ნაკლები ფიზიკური აქტიურობა და თვით ფიზიკური ძალის 
ნაკლებობაც კი – სოციალური ნორმებისა და ქალების აღზრდის შედეგია (ის არ 
უარყოფს იმას, რომ მისი დროის ქალებს ნამდვილად აქვთ ეს თვისებები – ის მხო-
ლოდ იმას უარყოფს, რომ ეს თვისებები ქალებს მათი სქესის ბუნების გამო აქვთ).

ფემინურობის უოლსტონკრაფტისეული კრიტიკის ერთი მხარეა ქალურობის 
ატრიბუტების სოციალური წარმოშობის ჩვენება, ხოლო მეორეა მათი უარყოფი-
თი შეფასება იმის გამო, თუ როგორ განსაზღვრავს ისინი ქალის ცხოვრებას და 
საზოგადოებაში მის სტატუსს; აგრეთვე იმის გამო, თუ როგორ აბრკოლებს ისინი 
ქალის მიერ იმის მიღწევას, რაც უოლსტონკრაფტს ღირსეულ, ადამიანისათვის 
შესაფერის არსებობად და ადამიანის სათნოებად მიაჩნია. ამ კრიტიკაში, რომე-
ლიც იმავდროულად მისი თანამედროვე საშუალო კლასის ქალების კრიტიკაც 
არის, უოლსტონკრაფტი საკმაოდ დაუნდობელია. მას ძალიან არ მოსწონს ქალე-
ბი ისე, როგორც მათ მისი თანამედროვე საზოგადოება აყალიბებს.
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სქესებს შორის განსხვავებების სოციალური კონსტრუქციის ნიუანსირებუ-
ლი ხედვის ერთ-ერთი კარგი ნიმუშია უოლსტონკრაფტის არგუმენტი პასაჟში, 
რომელიც ეხება გავრცელებულ შეხედულებას, რომ ქალები თითქოს მამაკაცებ-
ზე უფრო ადრე აღწევენ სიმწიფის ასაკს. ის ამტკიცებს, რომ ამ შეხედულების 
სასარგებლოდ არავითარი ფაქტობრივი მონაცემები არ არსებობს; ხოლო მისი 
პოპულარულობის ერთადერთი გონივრული ახსნაა ის, რომ, ვინაიდან ქალები-
სა და მამაკაცების სათნოებად და მათი ცხოვრების საზრისად სხვადასხვა რამ 
მიიჩნევა, მათ სიმწიფესაც სხვადასხვა საზომით ზომავენ. სახელდობრ, ქალის 
მთავარ ღირსებად მისი ფიზიკური მომხიბლავობა ცხადდება, ხოლო მამაკაცის 
ღირსებად – მისი პიროვნული თვისებები და გონებრივ-ნებელობითი განვითარე-
ბა. სხეულის მიმზიდველობით, ამტკიცებს უოლსტონკრაფტი, ქალებიც და მამა-
კაცებიც დაახლოებით 20 წლის ასაკში აღწევენ მწვერვალს, ხოლო პიროვნული 
და ინტელექტუალური თვისებებით ორივე სქესი დაახლოებით 30 წლის ასაკში 
აღწევს ზრდასრულობას. ამრიგად, ერთი და იმავე საზომით თუ შევაფასებდით, 
ქალებსა და მამაკაცებს შორის ვერ დავინახავდით განსხვავებას სიმწიფის ასაკის 
მიხედვით. მაგრამ იმის გამო, რომ ქალსა და მამაკაცში სხვადასხვა რამეს ვაფა-
სებთ, სხვადასხვა ასაკში გვეჩვენება თითოეული მომწიფებულად. უოლსტონკ-
რაფტი ამასთანავე ამტკიცებს, რომ ეს ვითარება ქალებს აზარალებს – მისთვის, 
როგორც ითქვა, ადამიანში უმთავრესი გონებაა, ხოლო ის, რომ საზოგადოება 
ქალში გარეგნულ მიმზიდველობას აფასებს გონების ნაცვლად, ქალებს წინასწარ 
გაწირავს ხვედრისათვის, რომელიც ადამიანის ღირსებას არ შეეფერება.

ამრიგად, აქაც, როგორც სხვაგან, ულსტონკრაფტის მსჯელობა არ შემო-
იფარგლება უბრალოდ იმის დაფიქსირებით, რომ სხვადასხვა სქესის მიმართ სა-
ზოგადოებაში სხვადასხვა მოთხოვნები არსებობს და, ამიტომ, ქალები და მამაკა-
ცები სხვადასხვაგვარად ყალიბდებიან. მისთვის მთავარია, რომ მოთხოვნებსა და 
მოლოდინებში ეს განსხვავებები არათანასწორ მდგომარეობაში აყენებს ქალებსა 
და მამაკაცებს იმ აბსოლუტური საზომის თვალსაზრისით, რომელიც უოლსტონკ-
რაფტისათვის მონიშნულია ადამიანის, როგორც ადამიანის, რაობისა და ცხოვრე-
ბის საზრისის კონკრეტული გაგებით.

დ. „ქალის უფლებების დაცვა“ და ფემინიზმი

საინტერესოა შეკითხვა უოლსტონკრაფტის ფემინიზმთან მიმართების შესა-
ხებ. მისი ზოგიერთი მკვლევარი „ქალის უფლებების დაცვას“ ძირითადად პედა-
გოგიურ ტრაქტატად მიიჩნევს, უოლსტონკრაფტის იდეებს კი უფრო განიხილავს 
ზოგადად განმანათლებლობის და არა – ფემინისტური თეორიისა და პოლიტი-
კის ისტორიის კონტექსტში. ასეთი შეხედულება ძირითადად ორ მოსაზრებას 
ემყარება: ერთი მხრივ, ვინაიდან იმ დროს არ არსებობდა ფემინიზმი, როგორც 
პოლიტიკური ან სოციალური მოძრაობა, და თვით სიტყვა „ფემინიზმიც“ უფრო 
გვიანდელი წარმოშობისაა, გარკვეულად ანაქრონიზმი იქნებოდა უოლსტონკ-
რაფტისთვის „ფემინისტის“ წოდება. მეორე მხრივ, და ეს უფრო მნიშვნელოვანია, 
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უოლსტონკრაფტის ტექსტის ძირითადი სამიზნე არ არის ქალებისა და კაცების 
სოციალური, მით უფრო, მათი პოლიტიკური თანასწორობის მოთხოვნა; ის ნაკ-
ლებად ამახვილებს ყურადღებას ქალთა უფლებრივ მდგომარეობასა და გენდე-
რის ნიშნით ორგანიზებულ ძალაუფლებრივ იერარქიებზე; ის არც ოჯახში ქალსა 
და მამაკაცს შორის როლების ტრადიციულ განაწილებას – „კაცი – მარჩენალი, 
ქალი – ბავშვების აღზრდა და საოჯახო საქმეები“ – უპირისპირდება; არც ოჯა-
ხის ინსტიტუტის მიმართ არის კრიტიკული, მე-19 საუკუნის სოციალისტი ფემი-
ნისტებისაგან განსხვავებით; უპირობოდ იღებს პირად და საზოგადო სფეროებს 
შორის მკაცრ გამიჯვნასაც, რომელიც კაპიტალისტური საზოგადოების ბაზისური 
პრინციპი გახდა და რომელსაც მეოცე საუკუნის ფემინისტები დაუპირისპირდნენ, 
როგორც ქალის ჩაგვრის ერთ-ერთ მთავარ წყაროს. პოლიტიკურ თანასწორო-
ბაზე მახვილის თვალსაზრისით, უოლსტონკრაფტის ზოგიერთი თანამედროვე, 
ვთქვათ, ოლემპ დე გუჟი, შეიძლება უფრო მკაფიოდ ფემინისტური პოზიციის 
დამცველად მივიჩნიოთ.

მეორე მხრივ, გენდერული სტერეოტიპებისა და როლების ქალის ცხოვრება-
ზე ზეგავლენის ანალიზით უოლსტონკრაფტის ტექსტი გამორჩეულია არა მხო-
ლოდ მისი ეპოქის ტექსტებს შორის, არამედ მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მეოცე 
საუკუნის დასაწყისის, ანუ პირველი ტალღის ფემინიზმის იდეებზე უფრო რელე-
ვანტურადაც კი შეიძლება ჟღერდეს თანამედროვე გადმოსახედიდან. პირველი 
ტალღის ფემინიზმი ძირითადად ქალთა და მამაკაცთა პოლიტიკური და სამარ-
თლებრივი, კანონის წინაშე თანასწორობის მოთხოვნაზე იყო ორიენტირებული. 
თუმცა ისტორიამ დაგვანახა, რომ მას შემდეგაც, რაც თანასწორობა ფორმალუ-
რად აღიარებულია, საზოგადოებაში არსებული ძალაუფლებრივი იერარქიები 
არსებობას აგრძელებს და მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ადამიანების ცხოვ-
რების მრავალ ასპექტს. სოციალური ნორმების, ტრადიციების, სტერეოტიპების 
ასეთი არაფორმალური სისტემით გამოწვეული უთანასწორობის გაცნობიერება 
და მასთან ბრძოლა უკვე ფემინიზმის მეორე ტალღას (მე-20 საუკუნის მეორე ნა-
ხევარი) უკავშირდება. უოლსტონკრაფტის არგუმენტების მრავალ ასპექტში წი-
ნასწარაა განჭვრეტილი მეორე ტალღის ფემინისტური თეორიების ზოგიერთი 
მნიშვნელოვანი მიგნება.

გარდა ამისა, მართალია, უოლსტონკრაფტი ყურადღებას იმდენად არ ამახ-
ვილებს ქალთა და მამაკაცთა პოლიტიკური თანასწორობის მოთხოვნაზე და ძი-
რითადად ამტკიცებს მათი, როგორც ადამიანების, ანუ გონიერი და ზნეობრივი 
არსებების სტატუსით თანასწორობას, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ის იზიარებს 
პოლიტიკური წესრიგის ლოკისეულ, განმანათლებლურ და რაციონალურ გამარ-
თლებაზე დაფუძნებულ გაგებას, მისთვის ქალისა და მამაკაცის, როგორც ადამი-
ანების, თანასწორობიდან მათი პოლიტიკური თანასწორობის მოთხოვნაც უნდა 
გამოიყვანებოდეს.

„ქალის უფლებების დაცვის“ კიდევ ერთი საყურადღებო ასპექტია მისი კონ-
ცენტრაცია საშუალო კლასზე. პატრიარქალური ნორმების კრიტიკისას უოლ-
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სტონკრაფტი ძირითადად საშუალო კლასის ქალების შესახებ წერს. ქალების 
ჩაგვრის კლასობრივი განზომილებისა და ღარიბი ფენის ქალების პრობლემების 
უგულებელყოფის გამო ის მომდევნო თაობების ფემინისტებმა სერიოზულად 
გააკრიტიკეს. თუმცა უნდა შევნიშნოთ, რომ ქალების მხოლოდ ერთი კონკრეტუ-
ლი, პრივილეგირებული ჯგუფის პრობლემებით თავიანთი ანალიზის შემოფარგ-
ვლის გამო ანალოგიურ კრიტიკას მე-20 საუკუნის მნიშვნელოვანმა ფემინისტმა 
თეორეტიკოსებმაც (მაგალითად, სიმონ დე ბოვუარმა და ბეტი ფრიდანმაც) ვერ 
აარიდეს თავი.

ამ და სხვა შეზღუდულობების, არგუმენტაციაში არსებული ხარვეზების, თუ 
ზოგჯერ მეტისმეტად ემოციური და პათეტიკური ჩანართების მიუხედავად, უოლს-
ტონკრაფტის ტექსტი უდავოდ მნიშვნელოვანი და გავლენიანი სიტყვა იყო ადა-
მიანთა თანასწორობის შესახებ დასავლეთევროპულ დისკურსში. მასში წარმოდ-
გენილი ზოგიერთი იდეა კი დღემდე სასარგებლო რესურსია სხვადასხვა საზოგა-
დოებაში არსებული გენდერული იერარქიების გასაგებად და შესაფასებლად.
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სხეულის ძლიერებას, რომელიც ადრე გმირების განმასხვავებელი თვისება 
იყო, ახლა ისეთი უსამართლო ზიზღით უყურებენ, რომ, როგორც ჩანს, ქალების 
მსგავსად, აღარც კაცები მიიჩნევენ მას აუცილებელ თვისებად; ქალები იმიტომ, 
რომ ის აკნინებს მათ ქალურ მოხდენილობასა და იმ მომხიბვლელ სისუსტეს, რო-
მელიც მათი დაუმსახურებელი ძალაუფლების წყაროა; ხოლო კაცები იმიტომ, 
რომ ის ჯენტლმენის ბუნებასთან შეუთავსებლად ეჩვენებათ.

იოლია იმის ჩვენება, რომ კაცებიცა და ქალებიც ერთი უკიდურესობიდან 
მეორეში გადაცვივდნენ. მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა, უნდა შევნიშნოთ, რომ 
ერთი უხეში შეცდომა იმდენად ბევრმა ირწმუნა, რომ საფუძვლად დაედო მცდარ 
დასკვნას, რომელიც მიზეზს შედეგში ურევს.

ნიჭიერ ადამიანებს საკუთარი აღნაგობა ხშირად დაუსახიჩრებიათ სწავლით 
ან საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ დაუდევარი უყურადღებობით; მათი ვნებე-
ბის დაუოკებლობა მათივე ინტელექტის ძალის პროპორციულია. ასე რომ, ხანჯ-
ლის მიერ საკუთარი ქარქაშის განადგურება თითქმის აფორიზმად იქცა. ზედა-
პირულ მსჯელობას მიჩვეულმა ადამიანებმა კი აქედან დაასკვნეს, რომ ნიჭიერ 
კაცს, ჩვეულებრივ, სუსტი ან, უფრო მოდური ფრაზა რომ გამოვიყენოთ, ფაქიზი 
აღნაგობა აქვს. ჩემი რწმენით კი, ფაქტები საპირისპიროს მეტყველებს. მართ-
ლაც, სიღრმისეული გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ბევრ შემთხვევაში გონების ძლი-
ერებას თან ახლავს სხეულის გამორჩეული ძლიერება. მხედველობაში მაქვს აღ-
ნაგობის ბუნებრივი სიჯანსაღე და არა ნერვების მძლავრი ტონუსი და კუნთების 
ძალა, გამოწვეული ფიზიკური შრომით, რომლის დროსაც გონება უმოქმედოა, ან 
მხოლოდ ხელებს მართავს...

ვხვდები, რომ ამ მსჯელობამ შესაძლოა, გაცილებით უფრო შორს წამიყვა-
ნოს, ვიდრე ვისურვებდი. მაგრამ ჩემი მიზანი ჭეშმარიტებაა. ამიტომ, ისევ ჩემს 
თავდაპირველ პოზიციაზე დავრჩები და დავუშვებ, რომ სხეულის ძლიერება 
შეიძლება კაცებს ბუნებრივ უპირატესობას ანიჭებდეს ქალებთან შედარებით; და 
ესაა ერთადერთი მყარი საფუძველი, რომელზეც შეიძლება მათი სქესის უპირა-
ტესობის აგება. თუმცა მაინც ვამტკიცებ, რომ ორი სქესის არა მხოლოდ სათნო-
ება, არამედ ცოდნაც ერთი და იგივეა ბუნებით, თუ ხარისხით არა; და რომ ქალე-
ბი, თუ მათ არა მხოლოდ ზნეობრივ, არამედ გონიერ არსებებადაც განვიხილავთ, 
უნდა ცდილობდნენ ადამიანურ სათნოებათა (ან სრულყოფილებათა) შეძენას 
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იმავე საშუალებებით, რომელთაც კაცები იყენებენ, იმის ნაცვლად, რომ აღიზარ-
დონ არარეალურ, წარმოსახულ ნახევარარსებებად, რომელიც რუსოსi ერთ-ერთი 
უჩვეულო ქიმერაა.1

მაგრამ თუ სხეულის ძლიერება, გონიერების გარკვეულ ნიშნებთან ერთად, 
საამაყოა კაცებისთვის, რამ დააბრმავა ქალები ისე, რომ მათ ნაკლი ეამაყებათ? 
რუსომ მათ დამაჯერებელი გამართლება მოუძებნა, რომელიც მხოლოდ მას თუ 
მოუვიდოდა აზრად, ვინც თავის წარმოსახვას ფაქიზი გრძნობებით მიღებული 
შთაბეჭდილებებით მანიპულირების სრული თავისუფლება მისცა. თურმე ქალს 
საბაბი ჰქონია, ბუნებრივ მოთხოვნილებას დაემორჩილოს და ამით სულაც არ შე-

1 „აბსტრაქტულ და სპეკულაციურ ჭეშმარიტებათა, პრინციპთა და აქსიომათა – მოკ-
ლედ, იმ ყველაფრის, რაშიც ჩვენი იდეები განზოგადდება – გამოკვლევა არ არის 
ქალების შესაფერისი საქმიანობა; მათი აღზრდა პრაქტიკულ საკითხებს უნდა ეხე-
ბოდეს. მათი საქმეა კაცების მიერ აღმოჩენილი პრინციპების გამოყენება, მათი 
როლი კი – დაკვირვება; ხოლო კაცები დაკვირვებას ზოგადი პრინციპების დასად-
გენად იყენებენ. ქალების ყველა იდეა, რომელიც უშუალოდ არ ეხება მოვალეობის 
საკითხებს, მიმართული უნდა იყოს კაცების შესწავლისა და მათთვის სასიამოვნო 
ღირსებათა მოპოვებისაკენ, ვინაიდან გენიალური ნაშრომების შექმნა მათ შესაძლებ-
ლობებს აღემატება. მათ არ გააჩნიათ არც საკმარისად მკაფიო აზროვნება და არც 
ყურადღების ძალა, რათა წარმატებას მიაღწიონ მეცნიერებებში, რომლებიც სიზუს-
ტეს მოითხოვს; ხოლო რაც შეეხება ფიზიკის ცოდნას, ის მხოლოდ მათ ხელეწიფებათ, 
ვინც ყველაზე აქტიური, ყველაზე ცნობისმოყვარეა, ვინც წვდება საგნების უდიდეს 
მრავალფეროვნებას; მოკლედ, ეს მათი საქმეა, ვისაც უძლიერესი უნარი აქვს და ვინც 
ამ უნარს საუკეთესოდ იყენებს, რათა გრძნობად საგნებსა და ბუნების კანონებს შო-
რის მიმართებებზე იმსჯელოს. ქალმა, რომელიც ბუნებრივად სუსტია და საკუთარ 
იდეებს დიდად არ უღრმავდება, იცის, როგორ განსაჯოს და შეაფასოს სწორად ის 
მოვლენები, რომელთაც თავად იწვევს თავისი სისუსტის შედეგების შესამსუბუქებ-
ლად; ხოლო ეს მოვლენები კაცების ვნებას უკავშირდება. მექანიზმები, რომელთაც 
იგი იყენებს, ბევრად უფრო მძლავრია, ვიდრე ჩვენი, რადგან ყველა მისი ბერკეტი 
ადამიანის გულის შეძვრაზეა მიმართული. ქალი დაოსტატებული უნდა იყოს იმაში, 
რომ გაგვაკეთებინოს ყველაფერი ის, რასაც ის თავისი სქესის გამო თვითონ ვერ გა-
აკეთებს, და რაც აუცილებელი ან სასიამოვნოა მისთვის. ამიტომ, მან ზედმიწევნით 
უნდა შეისწავლოს მამაკაცის გონება – არა კაცის გონება ზოგადად, განყენებულად, 
არამედ იმ მამაკაცთა მიდრეკილებები, რომელთაც ის ექვემდებარება თავისი ქვეყ-
ნის კანონების ან ადათ-წესების ძალით. ქალმა უნდა ისწავლოს მამაკაცთა ნამდვილი 
გრძნობების ამოცნობა მათი საუბრის, ქმედებების, მზერისა თუ ჟესტების მიხედვით. 
ის ასევე, უნდა ფლობდეს ხელოვნებას, საკუთარი საუბრით, ქმედებით, მზერითა 
და ჟესტებით ისე გადასცეს ამ მამაკაცთათვის სასიამოვნო გრძნობები, რომ თავისი 
განზრახვა არ გაამჟღავნოს. კაცები უფრო ფილოსოფიურად იმსჯელებენ ადამიანის 
გულზე; ქალები კი მათზე უკეთესად წაიკითხავენ მამაკაცის გულს… ქალები უფრო 
მოხერხებულები არიან, კაცები – უფრო ნიჭიერები; ქალები აკვირდებიან, კაცები აზ-
როვნებენ. ამ ორის ერთობლიობა გვაძლევს ყველაზე კაშკაშა სინათლეს და ყველაზე 
სრულყოფილ ცოდნას, რომლის მიღწევაც ადამიანის გონებას საკუთარი ძალებით 
შეუძლია. ერთი სიტყვით, ამ წყაროდან ვიძენთ როგორც საკუთარი თავის, ისე სხვე-
ბის შესახებ ყველაზე სიღრმისეულ ცოდნას, რაც ჩვენს ბუნებას ხელეწიფება. სწორედ 
ასე, ხელოვნება მუდმივად სრულყოფს იმ უნარებს, ბუნებით რომ მოგვემადლა. სამყა-
რო ქალების წიგნია“ (რუსო, „ემილი, ანუ აღზრდის შესახებ“).
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ლახავს თავის რომანტიკულ მოკრძალებას, რომელიც მამაკაცების ამპარტავნე-
ბასა და გარყვნილებას აამებს.

ამგვარი შეხედულებებით გზააბნეული ქალები ზოგჯერ თავიანთი სისუს-
ტით ტრაბახობენ, ცბიერებით, მამაკაცების სისუსტეებზე თამაშით მოიპოვე-
ბენ ძალაუფლებას; ისინი შეიძლება მართლა ბრწყინავდნენ თავიანთი უკანონო 
გავლენით, რადგან, თურქი ფაშების მსგავსად, მათ თავიანთ ბატონებზე მეტი 
რეალური ძალაუფლება აქვთ. მაგრამ სათნოება მსხვერპლად ეწირება წუთიერ 
კმაყოფილებას, პატივსაცემი ცხოვრება კი – ხანმოკლე ტრიუმფს.

ახლა ქალებს, დესპოტების მსგავსად, შეიძლება მეტი ძალაუფლება აქვთ, 
ვიდრე მაშინ ექნებოდათ, სამეფოებად და ოჯახებად დაყოფილი და დანაწევრე-
ბული სამყარო გონების ძალისხმევით დადგენილი კანონებით რომ იმართებო-
დეს. მაგრამ ამ ძალაუფლების მოპოვებაში მათი ხასიათი გადაგვარდება და უზ-
ნეობა მთელ საზოგადოებას მოედება. ...ამდენად, გავბედავ და ვიტყვი, რომ ვიდ-
რე არ დაიწყება ქალის უფრო რაციონალურად აღზრდა, ადამიანთა ღირსებისა 
და ცოდნის წინსვლას მუდამ წინააღმდეგობა შეხვდება. ხოლო თუ ვთანხმდებით, 
რომ ქალი არ არის შექმნილი მხოლოდ იმისთვის, რომ მამაკაცის სურვილები 
დააკმაყოფილოს, ან მისი მაღალი რანგის მსახური იყოს, მას რომ საკვებით უზ-
რუნველყოფს და თეთრეულს ურეცხავს, მაშინ უნდა მივიღოთ ის დასკვნაც, რომ 
დედებმა და მამებმა, თუკი გოგონების აღზრდას ყურადღებას აქცევენ, უპირვე-
ლეს ყოვლისა, თავიანთი ქალიშვილების სხეულის გაძლიერებაზე თუ არა, იმაზე 
მაინც უნდა იზრუნონ, რომ მშვენიერებისა და ქალური სრულყოფილების მცდარი 
ცნებებით არ დაუსახიჩრონ მათ აღნაგობა. თავად გოგონებიც უნდა დავიცვათ 
მავნებელი აზრისაგან იმის შესახებ, რომ ნაკლი შეიძლება სრულყოფილებად 
გარდაქმნას ბჭობის რომელიღაც ქიმიურმა პროცესმა...

ვთქვათ, დავამტკიცეთ, რომ ქალი ბუნებრივად მამაკაცზე სუსტია. განა აქე-
დან გამომდინარეობს, რომ მისთვის ბუნებრივია, ცდილობდეს, კიდევ უფრო სუს-
ტი გახდეს, ვიდრე ბუნებამ ჩაიფიქრა? ამ ყაიდის არგუმენტები აღაშფოთებს საღ 
აზრს და აამებს ვნებას. იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენს განათლებულ დროში საშიში 
აღარ უნდა იყოს, მეფეთა ღვთაებრივი უფლების მსგავსად, ქმრების ღვთაებრი-
ვი უფლების ეჭვქვეშ დაყენება. მართალია, ჩემმა მტკიცებებმა შეიძლება ვერ 
დაადუმოს ბევრი მგზნებარე მოკამათე, მაგრამ როცა რომელიმე გაბატონებულ 
ცრურწმენას ესხმიან თავს, ბრძენი დაფიქრდება, ხოლო გონებაშეზღუდული 
გააგრძელებს სიახლის დაუფიქრებელი გააფთრებით ლანძღვას.

დედამ, რომელსაც სურს, თავის ქალიშვილს ჭეშმარიტად ღირსეული ხასი-
ათი ჩამოუყალიბოს, უმეცართა დაცინვების მიუხედავად, უნდა მისდიოს გეგმას, 
რომელიც დიამეტრულად უპირისპირდება გეგმას, რუსო მჭევრმეტყველებისა და 
ფილოსოფიური სოფისტიკის მაცდუნებელი ხიბლით რომ გვირჩევს. მისი მჭევრ-
მეტყველება ხომ დამაჯერებელს ხდის იმას, რაც აბსურდულია, მისი დოგმატური 
დასკვნები კი, თუმც კი ვერ არწმუნებს, მაგრამ საგონებელში აგდებს მას, ვისაც 
მათი უკუგდების ძალა არ შესწევს.
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ცხოველთა მთელ სამყაროში ყველა ახალგაზრდა არსებას თითქმის გამუდ-
მებული ვარჯიში სჭირდება. და, შესაბამისად, ბავშვებმაც ყრმობა უვნებელ მხი-
არულებაში უნდა გაატარონ, რომელიც ავარჯიშებს ფეხებს და ხელებს და არ 
მოითხოვს გონების ძალიან ზედმიწევნით ხელმძღვანელობას, ან ძიძის მუდმივ 
ყურადღებას. ფაქტობრივად, თვითგადარჩენისთვის აუცილებელი ზრუნვა გონე-
ბის პირველი ბუნებრივი ვარჯიშია, რადგან პატარა გამოგონებები, გართობას 
რომ ისახავს მიზნად, წარმოსახვას ავითარებს. მაგრამ ბუნების ამ ბრძნულ ჩანა-
ფიქრს წინააღმდეგობას უწევენ არასწორი მზრუნველობით და ბრმა გულმოდგი-
ნებით. ბავშვს, განსაკუთრებით გოგონას, ერთი წუთითაც არ ტოვებენ საკუთარი 
თავის ამარა და, ამდენად, მას დამოკიდებულს ხდიან. ვიღაცაზე დამოკიდებუ-
ლად ყოფნას კი ბუნებრივს უწოდებენ.

გარეგნული სილამაზე – რაც ქალის სიამაყეა! – რომ შეუნარჩუნონ, მისი 
სხეულის ნაწილებს და ფიზიკურ უნარს ჩინურ არტახებზე უარესად ზღუდავენ. 
ხოლო ცხოვრების მჯდომარე წესი, რომელიც გოგონას მისჯილი აქვს, როცა ბი-
ჭები გარეთ თამაშობენ, ასუსტებს კუნთებს და ადუნებს ნერვებს. რაც შეეხება 
რუსოს შენიშვნებს, რომლებიც მის შემდეგ რამდენიმე ავტორმა გაიმეორა – რომ, 
თურმე გოგონებს ბუნებრივად, ანუ დაბადებიდან, აღზრდისგან დამოუკიდებ-
ლად უყვართ თოჯინები, ჩასაცმელი და ლაქლაქი – იმდენად გულუბრყვილოა, 
რომ სერიოზულ კრიტიკასაც არ იმსახურებს. მართლაც, ძალიან ბუნებრივია, 
რომ გოგონა, რომელსაც მისჯილი აქვს საათობით სახლში ჯდომა და სუსტი ძი-
ძების ამაო ლაქლაქის მოსმენა, ან იმის ყურება, თუ როგორ იპრანჭება სარკის 
წინ დედამისი, მოინდომებს საუბარში ჩართვას, ან დედას და დეიდებს მიბაძავს, 
ან თავისი უსიცოცხლო თოჯინის მორთვით შეიქცევს თავს. საწყალი უცოდველი 
ბავშვი! ეს მართლაც ყველაზე ბუნებრივი შედეგია. თუკი უდიდესი ძალის მქო-
ნე მამაკაცებსაც იშვიათად ჰყოფნით თავიანთ გარემოცვაზე ამაღლების ძალა, 
და თუ გენიოსთა სტრიქონებიც კი ყოველთვის მათი ეპოქის ცრურწმენებით იყო 
შერყვნილი, ცოტა მაინც უნდა შევუნდოთ სქესს, რომელიც, მეფეთა მსგავსად, 
საგნებს ყოველთვის მრუდე სარკეში ხედავს.

ამრიგად, ქალებში გამოპრანჭვის აშკარად გამოხატული სიყვარული იოლად 
შეიძლება აიხსნას იმის დაშვების გარეშეც, რომ ის გამოწვეულია მათი სურვი-
ლით, ასიამოვნონ სქესს, რომელზეც დამოკიდებულნი არიან. მოკლედ, ის აბ-
სურდული დაშვება, რომ გოგო ბუნებრივად კეკლუცია და რომ გამრავლების 
ბუნებრივ იმპულსთან დაკავშირებული სურვილი უკვე მანამდეც უნდა იჩენდეს 
თავს, ვიდრე არასწორი აღზრდა ნაადრევად გამოიწვევდეს მას წარმოსახვის აღ-
გზნებით, იმდენად არაფილოსოფიურია, რომ ისეთი საზრიანი დამკვირვებელი, 
როგორიც რუსოა, არ გაიზიარებდა მას, შეჩვეული რომ არ ყოფილიყო განსაკუთ-
რებულობის სურვილის გონებაზე, საყვარელი პარადოქსის კი – ჭეშმარიტებაზე 
მაღლა დაყენებას.

მაგრამ გონებისათვის სქესის მინიჭება არცთუ კარგად ეთანხმება იმ ადამი-
ანის პრინციპებს, რომელიც ასე კარგად ასაბუთებდა სულის უკვდავებას. მაგრამ 
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რა სუსტი ბარიერია ჭეშმარიტება, როცა ის ჰიპოთეზას ეღობება წინ!... მისი სა-
საცილო ამბები, რომელთა საშუალებით ის, ყოველდღიური მაგალითების გათვა-
ლისწინების გარეშე, ცდილობს დაამტკიცოს, რომ გოგონების ყურადღება ბუნებ-
რივად არის მიმართული საკუთარ თავზე, ზიზღსაც არ იმსახურებს. ხოლო ამბავი, 
რომელშიც ერთ პატარა ქალბატონს ისეთი სწორი გემოვნება ჰქონია, რომ უარი 
უთქვამს ასო „ო“-ს დაწერაზე, ვინაიდან მოეჩვენა, რომ ამ დროს ულამაზო პოზა-
ში იყო, განსწავლული ღორების ანეკდოტების კრებულში შეტანას იმსახურებს.2

მე, ალბათ, მეტი შესაძლებლობა მქონდა, პატარა გოგონებს დავკვირვებო-
დი, ვიდრე ჟან-ჟაკ რუსოს. საკუთარი გრძნობების გახსენებაც შემიძლია და იმი-
საც, რასაც გარშემო ვხედავდი; მაგრამ სულ არ ვეთანხმები რუსოს აზრს ქალური 
ბუნების პირველი გამოღვიძების შესახებ. პირიქით, ვამტკიცებ, რომ გოგონა, 
რომელსაც ჯერ არ დაობებია სული უმოქმედობით, ან არ შერყვნია უმანკოება 
ყალბი სირცხვილით, აუცილებლად მოუსვენარი იქნება და არასოდეს დაინტე-
რესდება თოჯინით, თუკი ჩაკეტილობამ მას ყველა ალტერნატივა არ წაართვა. 
მოკლედ, გოგონები და ბიჭები უვნებლად ითამაშებდნენ ერთად, სქესთა შორის 
განსხვავების ჩანერგვა იმაზე ბევრად უფრო ადრე რომ არ მომხდარიყო, ვიდრე 
ბუნება გაავლებდა განსხვავებას. უფრო შორსაც წავალ და ვიტყვი, რომ ჩემს ნაც-
ნობობაში იმ ქალების უმრავლესობას, რომლებიც რაციონალურად მოქმედებდ-
ნენ ან ინტელექტის ძალას ავლენდნენ, შემთხვევით მიეცათ საშუალება, თავი-
სუფლად ერბინათ ბავშვობაში – ამას გადაკვრით მშვენიერი სქესის ზოგიერთი 
ელეგანტური წარმომადგენელიც შენიშნავს.

ბავშვობასა და ახალგაზრდობაში ჯანმრთელობის მიმართ უყურადღებობის 
შედეგები იმაზე უფრო შორს მიდის, ვიდრე ფიქრობენ – სხეულის დამოუკიდებ-
ლობის შეზღუდვა ბუნებრივად იწვევს გონების დამოუკიდებლობის შეზღუდვა-
საც. და როგორ შეიძლება კარგი ცოლი ან დედა იყოს ის, ვისი დროის უდიდესი 
ნაწილიც ავადმყოფობისგან თავის დაცვაზე ან გადარჩენაზე იხარჯება? არც იმას 
უნდა ველოდოთ, რომ ქალი გადაწყვეტს, საკუთარი აღნაგობის გაძლიერება სცა-
დოს, და თავს აარიდებს დამასუსტებელ ცდუნებებს, თუკი მისი ქმედების გან-
მსაზღვრელ მოტივებში თავიდანვე გადაიხლართა სილამაზის ხელოვნური ცნე-
ბები და მგრძნობიარობის მცდარი გაგება. კაცების უმრავლესობა იძულებულია, 
შეეგუოს ხოლმე სხეულებრივ უსიამოვნებას და ხანდახან სტიქიის სისასტიკეც გა-
დაიტანოს; ხოლო ნაზი ქალები, პირდაპირი მნიშვნელობით, თავიანთი სხეულე-
ბის მონები არიან და ამ მონობაში ბრწყინავენ.

2 „ერთხელ შევხვდი პატარა გოგონას, რომელმაც წერა უფრო ადრე ისწავლა, ვიდრე 
კითხვა, და ნემსით დაიწყო წერა, სანამ კალმის გამოყენებას შესძლებდა. თავიდან 
აიკვიატა და „ო“-ს გარდა არც ერთ ასოს არ წერდა: გამუდმებით ხატავდა ამ ასოს 
სხვადასხვა ზომით და ფორმით, თან ყოველთვის უკუღმა. ერთ დღეს, ამ საქმიანობით 
გართულმა, მან თავისი თავი სარკეში დაინახა; არ მოეწონა წერისას თავისი დაძაბუ-
ლი პოზა, კალამი პალადასავით მოისროლა და გადაწყვიტა, აღარასოდეს დაეწერა 
„ო“. მისი ძმაც ზუსტად ისევე გაურბოდა წერას; მაგრამ არა დაძაბული პოზის, არამედ 
ჩაკეტილ სივრცეში ყოფნის სიძულვილის გამო“ (რუსო, „ემილი“).
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ერთხელ ერთ სუსტ, მოდის მიმდევარ ქალს შევხვდი, რომელიც ჩვეულებრივ-
ზე მეტად ამაყობდა თავისი სიფაქიზით და მგრძნობიარობით. მას სჯეროდა, რომ 
უცნაური გემოვნება და უმადობა ყველა ადამიანურ სრულყოფილებაზე მაღლა 
დგას, და შესაბამისადაც იქცეოდა. შევესწარი, როგორ უგულებელყოფდა ეს სუს-
ტი, დახვეწილი არსება ყველა ცხოვრებისეულ მოვალეობას: დივანზე თვითკმა-
ყოფილებით მიწოლილი, ამაყობდა თავისი უმადობით, როგორც სიფაქიზის დამა-
დასტურებელი საბუთით – სიფაქიზისა, რომლის შედეგიც, ან შეიძლება რომლის 
მიზეზიც იყო მისი განსაკუთრებული მგრძნობიარობა; მართლა ძნელია, გასაგე-
ბად თარგმნო ასეთი უცნაური ჟარგონი. თუმცა აქვე იმის მოწმეც გავხდი, თუ 
როგორ შეურაცხყო მან ღირსეული ხნიერი ქალბატონი, რომელიც მოულოდნელი 
უბედურების გამო მის მოჩვენებით გულუხვობაზე აღმოჩნდა დამოკიდებული 
და რომლისგანაც ის ადრე დავალებული იყო. როგორ შეიძლება, ადამიანი ასეთ 
სუსტ და წამხდარ არსებად ქცეულიყო, სიბარისელებისii მსგავსად ფუფუნებაში 
ჩაფლულს, ბოლომდე რომ არ დაეკარგა ღირსება ან ქცევის წესების შესახებ და-
მოძღვრის გარეშე რომ არ გაზრდილიყო, რომელიც, მართალია, გონების განვი-
თარებას ვერ შეგვიცვლის, მაგრამ მაინც შეიძლება დაგვიცვას მანკიერებისგან?

ასეთი ქალი სულაც არ არის იმ რომაელ იმპერატორებზე უფრო მეტად ირა-
ციონალური ურჩხული, რომლებიც უკანონო ძალაუფლებამ გარყვნა. მას შემდეგ, 
რაც მეფეები კანონისა და, მართალია, სუსტი, მაგრამ მაინც, ღირსების ძალით 
შედარებით შეიზღუდნენ, უგუნურებითა და სისატიკით გამორჩეულ არაბუნებ-
რივ შემთხვევებს გაცილებით უფრო იშვიათად შევხვდებით. ხოლო დესპოტიზმი, 
რომელიც სათნოებასა და ნიჭს ჩანასახშივე კლავს, ვეღარ ბობოქრობს ევროპა-
ში იმ გამანადგურებელი ძალით, რომელიც აპარტახებს თურქეთს, იქ მცხოვრებ 
ადამიანებს და მათ მიწასაც უნაყოფოს ხდის.

ქალები ყველგან ამ სავალალო მდგომარეობაში არიან, რადგან მათი უმან-
კოების – როგორც თავაზიანად უწოდებენ უმეცრებას – შესანარჩუნებლად მათ 
ჭეშმარიტებას უმალავენ; ისინიც იძულებულნი არიან, უკვე მანამდე მოირგონ 
ხელოვნური ხასიათი, სანამ მათი უნარები გაძლიერდება. მათ ბავშვობიდან ას-
წავლიან, რომ სილამაზით მიიღწევა ძალაუფლება, და მათი გონებაც სხეულს 
ერგება; და თავის მოოქროვილ გალიაში გამომწყვდეული, მხოლოდ იმასღა ეს-
წრაფვის, ეს საპყრობილე გაალამაზოს. მამაკაცების ყურადღება მიმართულია 
სხვადასხვა საქმიანობისა და მისწრაფებისკენ, რომლებიც მათ გონებას აყალი-
ბებს. ხოლო ქალების ძირითადი საზრუნავი ერთი რაღაცის გარშემო ტრაილებს 
და ისინი გამუდმებით ფიქრობენ იმაზე, რაც მათში ყველაზე უმნიშვნელოა. 
ამიტომ მათი თვალსაზრისი იშვიათად სცილდება უშუალოდ აწმყო ინტერე-
სებს. მაგრამ, თუ მათი აზროვნება ოდესმე გათავისუფლდება იმ მონობისგან, 
რომელშიც ისინი ჩააგდო, ერთი მხრივ, მამაკაცების ამპარტავნებამ და ავხორ-
ცობამ, და, მეორე მხრივ, საკუთარმა შეზღუდულმა მისწრაფებებმა (აწმყოში 
მბრძანებლობის სურვილმა, ბატონობისაკენ ტირანის სწრაფვას რომ ჰგავს), 



ქალის უფლებების დაცვა

283

მაშინ, ალბათ, მათ სისუსტეზე აღარ ვისაუბრებთ. ნება უნდა მომცეთ, ეს არგუ-
მენტი ცოტა მეტად გავშალო.

თუ დავუშვებთ ბოროტი ძალის არსებობას, რომლის მიზანიც, წმინდა წერი-
ლის ალეგორიულ ენაზე რომ ვთქვათ, სულთა დაღუპვაა, ის ალბათ ვერ იპოვი-
და ადამიანის ხასიათის გადასაგვარებლად იმაზე ეფექტურ საშუალებას, ვიდრე 
იმას, რომ მისთვის აბსოლუტური ძალაუფლება მიეცა.

ამ არგუმენტის განვითარება მრავალი სხვადასხვა გზით შეიძლება. წარმო-
მავლობა, სიმდიდრე და ყველა გარეგანი უპირატესობა, რომლებიც ადამიანს ყო-
ველგვარი გონებრივი ძალისხმევის გარეშე მის თანამოძმეებზე მაღლა აყენებს, 
სინამდვილეში მას სხვებზე უფრო ქვემოთ ძირავს. ამ სისუსტის პროპორციულად, 
მას თავის ჭკუაზე ატარებენ მზაკვარი ადამიანები, სანამ გაბღენძილი მონსტრი 
ადამიანობის ყველა ნასახს არ დაკარგავს. აზრი, რომ ადამიანთა მასა ცხვრის 
ფარასავით მშვიდად უნდა მიჰყვეს ასეთ ლიდერს, შეცდომაა, რომელიც მხოლოდ 
აწმყოში სიამოვნების მიღების სურვილით და შეზღუდული აზროვნებით შეიძ-
ლება აიხსნას. მონურ დამოკიდებულებაში აღზრდილ და ფუფუნებით და უმაქნი-
სობით დაუძლურებულ მამაკაცებს შორის განა მოიძებნებოდა ისეთი, რომელიც 
ხმას აიმაღლებდა მამაკაცის უფლებების დასაცავად ან პრეტენზიას განაცხადებ-
და სრულყოფის ერთადერთი გზის მქონე მორალური არსების პრივილეგიაზე? 
ჯერ კიდევ არ გამქრალა მონარქების და მინისტრების მიმართ მონობა, რომლის-
გან გასათავისუფლებლად სამყაროს დიდი დრო დასჭირდება და რომლის მომაკ-
ვდინებელი მარწუხებიც აფერხებს ადამიანის გონების წინსვლას.

თუ ასეა, მაშინ ნუ იამაყებენ მამაკაცები ძალაუფლებით და ნუ გამოიყენე-
ბენ იმავე არგუმენტებს, რომელთაც ტირანი მეფეები და მოღალატე მინისტრე-
ბი ეყრდნობოდნენ! და ნუ ამტკიცებენ სიცრუეს, რომ ქალი დაქვემდებარებული 
უნდა იყოს, რადგან ასე იყო ყოველთვის! პირიქით, თუ გონივრული კანონებით 
მმართველობისას კაცი თავისი ბუნებრივი თავისუფლებით სარგებლობს, დაე, 
მას ეზიზღებოდეს ქალი, თუკი ამ უკანასკნელს არ ექნება სურვილი, მისი თავი-
სუფლება გაიზიაროს! ამ დიდებული დროის დადგომამდე კი ყოველთვის, როცა 
ქალთათვის დამახასიათებელი სისულელის განხილვას დაიწყებს, საკუთარიც ნუ 
დაავიწყდება...

დროა, დავიწყოთ რევოლუცია ქალთა ცხოვრების წესში, დროა, მათ დაკარ-
გული ღირსება დავუბრუნოთ და ვაიძულოთ, რომ, როგორც ადამიანთა გვარის 
წარმომადგენლებმა, საკუთარი თავის გარდაქმნით სამყაროს გარდაქმნისათვის 
იღვაწონ. დროა, გავმიჯნოთ მარადიული ზნეობა ადგილობრივი წეს-ჩვეულებე-
ბისაგან. თუ მამაკაცები ნახევრადღმერთები არიან, რატომ გვაძლევენ იმის უფ-
ლებას, რომ ვემსახუროთ მათ! და თუ ქალის სულის ღირსება ისევე სადავოა, 
როგორც ცხოველებისა, თუ ქალებს თავიანთი გონება არ აწვდის ქცევის წარ-
მართვისათვის საკმარის სინათლეს, იმ დროს, როცა უცდომელ ინსტინქტზე უარი 
ეთქვათ, მაშინ მართლაც ყველა არსებაზე საცოდავები ყოფილან! და ბედისწერის 
რკინის ხელით მოდრეკილებმა უნდა აღიარონ, რომ შემოქმედის მშვენიერ შეც-



მერი უოლსტონკრაფტი

284

დომას წარმოადგენენ. მაგრამ იმის გამართლება, თუ რატომ მოექცა განგება მათ 
ასე, მოძებნა იმ ურყევი საფუძვლისა, რომლის გამოც მან კაცობრიობის ამხელა 
ნაწილი ამგვარად, თან პასუხისმგებლად და თან არაპასუხისმგებლად, შექმნა, 
ყველაზე გაწაფულ კაზუისტსაც კი საგონებელში ჩააგდებდა.... მე უკუვაგდებ იმ 
მოჩვენებით თვინიერებას, რომელიც ბუნების გამოკვლევას სჯერდება და შე-
მოქმედის საკითხზე დუმს. უმაღლეს და უძლიერეს არსებას, მარადისობაში რომ 
სახლობს, უეჭველია, მრავალი ისეთი ატრიბუტი ახასიათებს, რომელთა გაგება 
ჩვენ არ შეგვიძლია; მაგრამ გონება მკარნახობს, რომ არ შეიძლება ეს თვისებები 
ეწინააღმდეგებოდეს იმათ, რომელთაც მე ვეთაყვანები. და მე ვალდებული ვარ, 
ვუსმინო გონების ხმას...

დროა, ეს გადახვევა დავასრულო. სასურველია, ქმრების მიმართ ქალების 
სიყვარული იმავე პრინციპს ემყარებოდეს, რომელიც, ამავე დროს, ერთგულების 
საფუძველი უნდა იყოს. დედამიწის ზურგზე სხვა არც ერთი მყარი საფუძველი არ 
არსებობს, ამიტომ, ისინი უნდა უფრთხილდნენ მგრძნობიარობის მაცდურ სინათ-
ლეს; მგრძნობიარობა ძალიან ხშირად გამოიყენება ავხორცობის შერბილებულ 
სახელად. ამიტომ, ჩემი აზრით, ქალები ან აღმოსავლელი პრინცესებივით ბავშ-
ვობიდანვე ჩაკეტილნი და გარე სამყაროს მოწყვეტილნი უნდა იყვნენ, ან იმგვა-
რად აღიზარდონ, რომ დამოუკიდებლად ფიქრი და მოქმედება შეეძლოთ.

რატომ უჭირთ მამაკაცებს ამ ორ მოსაზრებას შორის არჩევანის გაკეთება 
და ელიან შეუძლებელს? რატომ მოითხოვენ ისინი სათნოებას მონისგან – არსე-
ბისგან, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების წყობამ სუსტი გახადა, თუ მან-
კიერი არა?

და მაინც, ვიცი, რომ საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება სენსუალისტების 
მიერ დანერგილი ღრმად ფესვგადგმული ცრურწმენების აღმოფხვრას; გარკვე-
ული დრო დასჭირდება ქალების დარწმუნებასაც იმაში, რომ ისინი, საბოლოო ან-
გარიშში, თავიანთი რეალური ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებენ, როცა სი-
ფაქიზის სახელით სისუსტეს ელოლიავებიან ან თამაშობენ; ასევე რთული იქნება 
მსოფლიოს დარწმუნება იმაში, რომ ქალურ მანკიერებათა და სისულელეთა (თუ 
აუცილებლად ტრადიციას უნდა მივყვე, სინონიმურ ტერმინებს არაზუსტი აზრით 
გამოვიყენებ) მოწამლული წყაროა ის ხორციელი ხარკი, რომელსაც სილამაზისთ-
ვის, ნაკვთების სილამაზისთვის გაიღებენ; მართლაც მოსწრებულად შენიშნა ერ-
თმა გერმანელმა მწერალმა, რომ ყველა ჯურის მამაკაცი სურვილის ობიექტად 
ერთსულოვნად აღიარებს ლამაზ ქალს; ხოლო გონიერ ქალს, რომელიც უფრო 
ამაღლებულ ემოციებს აღძრავს თავისი ინტელექტუალური მომხიბვლელობით, 
ალბათ ვერ შეამჩნევენ, ან გულგრილად შეხედავენ ის კაცები, რომლებიც ბედ-
ნიერებას თავიანთი სურვილების დაკმაყოფილებაში პოულობენ. თუმცა მე ამავე 
დროს ვაცნობიერებ ერთ წინააღმდეგობას – ვიდრე მამაკაცი ისეთ არასრულ-
ყოფილ არსებად რჩება, როგორიც ის ყოველთვის იყო, ის, მეტად ან ნაკლებად, 
თავისი სურვილების მონა იქნება; ამიტომ ის ქალები მოიპოვებენ უდიდეს გავლე-
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ნას, რომლებიც მათ ყველაზე ძლიერ სურვილს აკმაყოფილებენ; ამდენად, ქალთა 
სქესის დაკნინება თუ მორალური არა, ფიზიკური აუცილებლობაა.

მე ვაღიარებ, რომ ამ კონტრარგუმენტს გარკვეული ძალა აქვს. მაგრამ, თუკი 
არსებობს ისეთი ამაღლებული მცნება, როგორიცაა „იყავი ისეთივე უბრალო, ვი-
თარცა უფალი შენი“, მაშინ, როგორც ჩანს, ადამიანის ღირსებები არ შეუზღუდავს 
იმ ერთადერთ არსებას, რომელსაც ხელეწიფება მათი შეზღუდვა. შესაბამისად, 
ადამიანს შეუძლია წინსვლა სცადოს იმაზე დაფიქრების გარეშე, რომ ასეთი ამბი-
ციებით შეიძლება კუთვნილ საზღვრებს არღვევდეს...

გარდა ამისა, თუ ქალებს აღზრდიან იმისთვის, რომ იყვნენ დამოკიდებულ-
ნი, ანუ იმისთვის, რომ სხვა ცდომადი არსების ნების მიხედვით იმოქმედონ და 
დაემორჩილონ ძალას, კანონიერსა თუ უკანონოს, მაშინ სად უნდა გავჩერდეთ? 
უნდა შევხედოთ მათ, როგორც მეფისნაცვლებს, რომელთაც უფლება აქვთ იმე-
ფონ მცირე ტერიტორიაზე და თავიანთი ქმედებებისთვის პასუხი აგონ უფრო მა-
ღალი სამსჯავროს წინაშე, რომელიც ასევე არ არის დაზღვეული შეცდომისაგან?

რთული დასამტკიცებელი არ იქნება, რომ ეს რწმუნებულები შიშის ძალით 
მორჩილი მამაკაცების მსგავსად იმოქმედებენ და ტირანულად დაჩაგრავენ თა-
ვიანთ შვილებს და მსახურებს. გამომდინარე იქიდან, რომ მათი მორჩილება გო-
ნებას არ დაეფუძნება, მათ არ ექნებათ საკუთარი ქმედებების წარმმართველი 
მყარი წესები და წუთიერი ახირების გამო იქნებიან ან კეთილნი, ან ულმობელნი; 
და არ უნდა გაგვიკვირდეს, თუ თავიანთი მძიმე ხვედრით გაღიზიანებულები, 
ისინი ზოგჯერ მანკიერ სიამოვნებას მიიღებენ ამ სიმძიმის უფრო სუსტ არსებებ-
ზე გადატანით.

მაგრამ თუკი დავუშვებთ, რომ მორჩილებაში გაწვრთნილი ქალი ჭკვიან 
მამაკაცზე დაქორწინდება, რომელიც მის აზრებს ისე წარმართავს, რომ არ აგ-
რძნობინებს მორჩილების მონურ მდგომარეობას, მაშინ შესაძლებელია, რომ ამ 
არეკლილი შუქის ხელმძღვანელობით ქალის ქმედება იმდენად კარგი იყოს, რამ-
დენადაც ეს შესაძლებელია გონების მეორადი გამოყენების შემთხვევაში. მაგრამ 
ამ შემთხვევაში მას მაინც ვერ ექნება თავისი მფარველის სიცოცხლის გარანტია; 
ქმარი შეიძლება გარდაიცვალოს და ცოლი დიდი ოჯახით მარტო დატოვოს.

ამ შემთხვევაში მას ორმაგი მოვალეობა დაეკისრება: ბავშვების აღზრდაში 
მას როგორც მამის, ისე დედის როლის შესრულება მოუწევს; მან მონაწილეობა 
უნდა მიიღოს მათი ცხოვრებისეული პრინციპების ჩამოყალიბებაში და დაიც-
ვას მათი ქონება. მაგრამ, ვაი, რომ მას არასოდეს უფიქრია, და, მით უმეტეს, არ 
უმოქმედია დამოუკიდებლად. მას მხოლოდ ის ასწავლეს, როგორ მიანიჭოს სი-
ამოვნება კაცებს,3 როგორ იყოს მათზე მომხიბვლელად დამოკიდებული. მაგრამ 

3 „სქესობრივ კავშირში ორივე ერთ საერთო მიზანს ესწრაფვის, მაგრამ არა ერთი და 
იმავე გზით. ამ კონკრეტულ საკითხში მათ შორის არსებული განსხვავება წარმოშობს 
მათ ზნეობრივ სახეში პირველ მკაფიო განსხვავებას. ერთი უნდა იყოს აქტიური და 
ძლიერი, მეორე – პასიური და სუსტი; აუცილებელია, რომ ერთს ჰქონდეს როგორც 
ძალა, ისე ნება, ხოლო მეორე არ უწევდეს წინააღმდეგობას.

 თუ ეს პრინციპი დავადგინეთ, მივიღებთ, რომ ქალი აშკარად კაცის სიამოვნებისთ-
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ბავშვებით დახუნძლული, როგორ იპოვის კიდევ სხვა მფარველს – ქმარს, რომე-
ლიც მის ნაცვლად იაზროვნებს? როგორც უნდა მოიხიბლოს ქალის სილამაზითა 
და თვინიერებით, რაციონალური კაცი (აქ არ ვეხებით რომანტიკულ შემთხვე-
ვებს) არასოდეს არჩევს, სიყვარულის გამო მთელ ოჯახზე დაქორწინდეს, როცა 
სამყაროში ბევრი სხვა ლამაზი არსებაც მოიძებნება. რა ელის მაშინ ქალს? ის ან 
რომელიმე გაიძვერა ქონების მაძიებლის იოლი საკბილო გახდება, რომელიც მის 
შვილებს მშობლების მემკვიდრეობის გარეშე დატოვებს, თვითონ მას კი საცოდავ 
მდგომარეობაში ჩააგდებს; ან კიდევ დაუკმაყოფილებლობისა და თავის მოტყუ-
ების მსხვერპლი გახდება. ის ვერ შეძლებს თავისი ვაჟების აღზრდას, ან მათი პა-
ტივისცემის მოპოვებას, ვინაიდან მხოლოდ სიტყვებით თამაში როდია გამონათქ-
ვამი, რომ არასოდეს სცემენ პატივს ადამიანს, რომელიც არ იმსახურებს პატივის-
ცემას, თუნდაც მას მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავოს. ამის გამო ის უშედეგო და 
უნაყოფო სინანულით დაიტანჯება. გაბოროტებული, თავქარიანად გატარებული 
ახალგაზრდობის გამო, დადარდიანებული და განძარცვული მიებარება მიწას.

ეს არ არის გაზვიადებული სურათი; პირიქით, ძალიან მოსალოდნელი შემთხ-
ვევაა და რაღაც მსგავსი ყველა ყურადღებიან თვალს ექნება შემჩნეული.

მაგრამ მე უპირობოდ დავუშვი, რომ ეს ქალი კარგი ზნისა იყო. თუმცა, გა-
მოცდილება გვაჩვენებს, რომ ისევე იოლია ბრმის ხრამში გადაჩეხვა, როგორც 
მისი გატკეპნილ გზაზე გაყვანა. სულაც არ არის დაუჯერებელი ვარაუდი, რომ 

ვისაა შექმნილი. თუკი ვალდებულება ასევე ორმხრივი უნდა იყოს და, თავის მხრივ, 
მამაკაცმაც უნდა ასიამოვნოს ქალს, ეს არ არის აუცილებლობა: მისი მთავარი ღირ-
სება მისი ძალაა და ის ქალს სიამოვნებას ანიჭებს უბრალოდ იმით, რომ ძლიერია. 
უნდა ვაღიარო, რომ ეს არ არის სიყვარულის დახვეწილი პრინციპი; მაგრამ ეს არის 
ბუნების ერთ-ერთი კანონი, რომელიც თავად სიყვარულსაც უსწრებს წინ.

 თუ ქალი იმისთვის არის შექმნილი, რომ სიამოვნება მიანიჭოს და დაემორჩილოს 
კაცს, მაშინ უეჭველია, რომ მისი საქმეა იქცეს მამაკაცისთვის სასიამოვნოდ და არა 
– გამოსცადოს მისი ვნება. მამაკაცის სურვილების ძლიერება დამოკიდებულია ქალის 
მომხიბლავობაზე; სწორედ მისი საშუალებით უნდა უბიძგოს ქალმა კაცს იმ ძალის გა-
მოყენებისკენ, რომელიც მამაკაცს ბუნებამ მიანიჭა. მათი აღგზნების ყველაზე კარგი 
ხერხია, რომ ქალმა წინააღმდეგობის გაწევით აუცილებელი გახადოს ამ ძალის გამო-
ყენება, რადგან ამ შემთხვევაში სურვილს საკუთარი თავის სიყვარული ემატება და 
ერთი ტრიუმფს ზეიმობს გამარჯვებით, რომლის მოპოვებაც მეორის ვალდებულებაა. 
აქედან წარმოდგება სქესთა შორის თავდასხმისა და თავდაცვის სხვადასხვა ხერხი. 
ერთი სქესის სითამამე და მეორე სქესის მორცხვობა; ერთი სიტყვით, ის მორცხვობა 
და მოკრძალება, რომლითაც ბუნებამ აღჭურვა სუსტი, რათა მან ძლიერი დაიმორჩი-
ლოს“ (რუსო, „ემილი“).

 ამ გონებამახვილურ პასაჟზე ერთადერთი კომენტარის სახით უბრალოდ ვიტყვი, 
რომ ეს არის ავხორცობის ფილოსოფია.

 „ოჰ, რა საყვარელია მისი უმეცრება!“ – შესძახებს რუსო სოფიაზე საუბრისას – „ბედ-
ნიერია ის, ვისაც მისი განათლება უწერია! მას არასოდეს ექნება პრეტენზია, ჭკუა 
ასწავლოს თავის ქმარს. იმითაც კმაყოფილი იქნება, რომ ქმრის მოსწავლე იყოს. სულ 
არ მოინდომებს, ქმარს თავს მოახვიოს თავისი გემოვნება, პირიქით, თავად მოერგება 
ქმრის გემოვნებას. ის უფრო ძვირფასი იქნება ქმრისთვის, ვიდრე მაშინ, განსწავლუ-
ლი რომ ყოფილიყო. ქმარი სიამოვნებას მიიღებს მისი განათლებით“ (რუსო, „ემილი“).
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არსებას, რომელსაც მხოლოდ სიამოვნების მინიჭება ასწავლეს, ბედნიერებას 
მხოლოდ სიამოვნების მინიჭება მოუტანს. როგორი გულუბრყვილობის, თუ მანკი-
ერების არა, მაგალითი იქნება ის თავისი უმანკო ქალიშვილებისთვის! კეკლუცო-
ბაში თავდაკარგული დედა, დამეგობრების ნაცვლად, ეჭვის თვალით შეხედავს 
თავის ქალიშვილებს, როგორც მეტოქეებს – ყველაზე უფრო საშიშ მეტოქეებს, 
რადგან სხვები მას სწორედ ქალიშვილებს შეადარებენ. ეს სილამაზის ტახტიდან 
აგდებს ყველა იმ ქალს, ვისაც არასოდეს უფიქრია გონების მერხზე ჯდომა.

სულ არ სჭირდება ოსტატის ფანქარი და კარიკატურის მახვილი კონტური 
იმ ოჯახური უბედურებებისა და გულისმომკვლელი მანკიერებების დახატვას, 
ოჯახის ასეთი დიასახლისი რომ დაატრიალებს. და ის ხომ უბრალოდ ისე იქცე-
ვა, როგორც რუსოს სისტემის მიხედვით აღზრდილი ქალი უნდა მოიქცეს. მას 
ვერასოდეს უსაყვედურებენ, რომ იგი მამაკაცურია, ან მისთვის დადგენილ საზ-
ღვრებს არღვევს; არა, ის შეიძლება რუსოს კიდევ ერთ დიდ წესსაც მისდევდეს 
და გულმოდგინედ იცავდეს შელახვისაგან თავის რეპუტაციას იმ მიზნით, რომ 
კარგი ქალის სახელი ჰქონდეს. მაგრამ რა თვალსაზრისით შეიძლება მას კარგი 
ეწოდოს? მართალია, ის განსაკუთრებული ძალისხმევის გარეშე იკავებს თავს 
დიდი ცოდვების ჩადენისგან, მაგრამ როგორ ასრულებს ის თავის მოვალეობებს? 
მოვალეობებს! სინამდვილეში მას მხოლოდ ის შეუძლია, რომ თავისი სხეულის 
მოკაზმვაზე და სუსტი აღნაგობის შენარჩუნებაზე იფიქროს.

მას არასოდეს უცდია რელიგიის საკითხებზე დამოუკიდებლად მსჯელობა; 
იგი ისე ასრულებდა თავისი მშობლიური ეკლესიის რიტუალებს, როგორც ეს და-
მოკიდებულ არსებას შეეფერება – ღვთისმოსავად დარწმუნებული იმაში, რომ 
მასზე უფრო ბრძენმა ადამიანებმა მოაგვარეს ეს საკითხი; მისი სრულყოფილების 
ერთი ნიშანი ხომ ის არის, რომ არასოდეს აღეძრას ეჭვი. ყოველივე ამისთვის 
იგი შესაწირავს შესწირავს და ღმერთს მადლობას გადაუხდის, რომ სხვა ქალების 
მსგავსად არ ცხოვრობს. ეს არის კარგი აღზრდის ნაკურთხი შედეგები! ეს არის 
მამაკაცის თანაშემწის ღირსებები!

ახლა კი თავი განსხვავებული სურათის დახატვით უნდა დავიმშვიდო.
წარმოვიდგინოთ მისაღები აზროვნების მქონე ქალი (რადგან არ მინდა ბა-

ნალურ შემთხვევებზე მსჯელობას გავცდე), რომლის სხეულიც გაძლიერებულია 
ვარჯიშით; ამავე დროს მისი გონება თანდათან ვითარდება იმისათვის, რომ გააც-
ნობიეროს ცხოვრების მორალური მოვალეობები და გაიგოს, რაში მდგომარეობს 
ადამიანის სათნოება და ღირსება.

ის თავისი ვალდებულებების აღსრულებაში ჩამოყალიბდა და სიყვარულით 
დაქორწინდა, თუმცა კეთილგონიერება არ დაკარგა და ოჯახური ბედნიერების 
მიღმაც იხედება. მას ქმარი პატივს სცემს ისე, რომ არ სჭირდება ეშმაკურ ხერ-
ხებს მიმართოს... მაგრამ ბედისწერა ამ კავშირს არღვევს. ქალი ქვრივდება და 
შეიძლება მატერიალური უზრუნველყოფის გარეშეც რჩება; მაგრამ ის არ არის 
უსუსური! ბედის სიმუხთლე მტკივნეულია; მაგრამ მას შემდეგ, რაც დროის დინე-
ბა მწუხარებას მელანქოლიურ სევდად გარდაქმნის, მისი გული გაორმაგებული 
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სიყვარულით მიუბრუნდება შვილებს. და მათი უზრუნველყოფისთვის ზრუნვა და 
სიყვარული საკრალურ-ჰეროიკულ იერს აძლევს მის დედობრივ მოვალეობებს....

მინდა ჩემი ნათქვამი რამდენიმე სიტყვით შევაჯამო. აქ მე ხელთათმანს ვისვ-
რი და უარვყოფ სქესობრივი სათნოებების არსებობას, გამონაკლისს არც მოკრ-
ძალებასთან მიმართებაში გავაკეთებ. ჭეშმარიტება, თუ მე ამ სიტყვის მნიშვნე-
ლობა მესმის, კაცისთვის და ქალისთვის ერთი და იგივე უნდა იყოს; ფანტასტი-
კური ქალური ხასიათი კი, ასე ლამაზად რომ გვიხატავენ პოეტები და მწერლები, 
მსხვერპლად მოითხოვს ჭეშმარიტებას და გულწრფელობას. სათნოება ფარდო-
ბითი ცნება ხდება, რომელსაც სარგებლიანობის გარდა არავითარი სხვა საფუძ-
ველი არ გააჩნია; ხოლო მამაკაცებს აქვთ პრეტენზია, თვითნებურად იმსჯელონ 
და საკუთარ მოხერხებულობას მოარგონ ეს სარგებლიანობა.

მე ვუშვებ, რომ შეიძლება ქალები განსხვავებულ მოვალეობებს ასრულებენ, 
მაგრამ ესეც ადამიანური მოვალეობებია, და დაჟინებით ვამტკიცებ, რომ პრინ-
ციპები, რომლებიც მათ შესრულებას უნდა არეგულირებდეს, ყველგან ერთი და 
იგივეა.

იმისათვის, რომ ქალებმა პატივისცემა დაიმსახურონ, აუცილებელია მათი 
აზროვნების განვითარება – ხასიათის დამოუკიდებლობისთვის სხვა საფუძველი 
არ არსებობს. ხაზგასმით ვამბობ, რომ მათ ქედი მხოლოდ გონების ავტორიტეტის 
წინაშე უნდა მოიდრიკონ და არ დარჩნენ გაბატონებული შეხედულების მოკრ-
ძალებულ მონებად.

განა წარჩინებულთა წრეებში ხშირად ვხვდებით გამორჩეული უნარების ან 
თუნდაც ჩვეულებრივი შესაძლებლობების მქონე მამაკაცს? ამის მიზეზი ჩემთვის 
ნათელია – ისინი დაბადებიდანვე არაბუნებრივ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. 
ადამიანის ხასიათი ყოველთვის ყალიბდებოდა მისი თუ მისი კლასის ძირითადი 
საქმიანობის მიხედვით. და თუ უნარები აუცილებლობის ძალით არ „ილესება“, 
ისინი ბლაგვია. ეს არგუმენტი ქალებისთვისაც მართებულია. რადგან ქალები იშ-
ვიათად არიან ჩართულნი სერიოზულ საქმეებში, მათი ერთადერთი მისწრაფებაა 
სიამოვნების ძიება. ეს კი მათ ხასიათს იმავე უმოქმედობას ანიჭებს, რომელიც 
ასე არასაინტერესოს ხდის წარჩინებულ საზოგადოებას. სიმყარის ის ნაკლებობა, 
რომელიც მსგავსი მიზეზებითაა გამოწვეული, ორივე ჯგუფს აიძულებს, საკუთარ 
თავს ხმაურიან სიამოვნებებსა და ხელოვნურ ვნებებში გაექცნენ, სანამ ამაოება 
ყველა სოციალური გრძნობის ადგილს არ დაიკავებს და ადამიანობის დამახა-
სიათებელი ნიშნები თითქმის უკვალოდ არ გაქრება. ამჟამინდელი სამოქალაქო 
წყობის ნაყოფი სწორედ ისაა, რომ სიმდიდრე და ქალური სირბილე ერთნაირად 
აკნინებს კაცობრიობას და ერთი და იმავე მიზეზითაა გამოწვეული. მაგრამ თუ 
ვუშვებთ, რომ ქალი გონიერი არსებაა, მაშინ უნდა წავახალისოთ, რომ მან შე-
იძინოს ის სათნოებები, რომელთაც საკუთარს უწოდებს; ვინაიდან, როგორ შეიძ-
ლება გონიერ არსებას ღირსება შემატოს რამემ, რაც მას საკუთარი ძალისხმევით 
არ შეუძენია?
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ის, რომ ქალი ან ბუნებრივად სუსტია, ან დაკნინებულია გარემოებათა დამთ-
ხვევის შედეგად, ვფიქრობ, უკვე გასაგებია. მაგრამ მე ამ პოზიციას უნდა დავუ-
პირისპირო დასკვნა, ხშირად რომ გამიგია გონიერი ადამიანებისგან არისტოკრა-
ტიის სასარგებლოდ, რომლის თანახმად კაცობრიობის უდიდესი ნაწილი ვერასდ-
როს იქნება იმ თვინიერ მონებზე მეტი, რომლებიც მოთმინებით ელიან იმას, რომ 
სხვა გაუძღვებათ წინ. ასე რომ არ იყოს, ეს მონები საკუთარ ძალას იგრძნობდნენ 
და თავიანთ ჯაჭვებს დაამსხვრევდნენ. ამავე თვალსაზრისის მიხედვით, ადამი-
ანები ყველგან მორჩილად იტანენ ჩაგვრას, მაშინაც კი, როცა უღლის ჩამოსაგ-
დებად მხოლოდ თავის აწევა სჭირდებათ; მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ თავიანთი 
დაბადებიდან კუთვნილი უფლება დაიცვან, ტალახში მშვიდად თავჩარგულები, 
ამბობენ: „ვჭამოთ და ვსვათ, ხომ მაინც მალე მოვკვდებით“. მე კი პარალელს ვავ-
ლებ და ვამტკიცებ, რომ ქალები აწმყო მომენტით სიამოვნების ამავე მიდრეკი-
ლებით არიან დაკნინებულები და საბოლოოდ სძულდებათ თავისუფლება, რომ-
ლის მოსაპოვებლად ბრძოლისთვისაც მათ სათნოება არ ჰყოფნით...

ერთსულოვნად აღიარებენ, რომ გულის საკითხების თვალსაზრისით სქესს 
მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ გონებრივ უნარებში განსხვავება ვერასოდეს 
გადაილახება.4 „სილამაზეში სრულყოფილი“ ქალისთვის მხოლოდ ნაწილობრივ 
გონიერებას უშვებენ, რადგან თუ მის ნიჭსა და მსჯელობის უნარს უარყოფენ, ძა-
ლიან ძნელი მისახვედრია, ინტელექტის დამახასიათებელ ნიშანთაგან რაღა რჩება.

ადამიანში არსებული უკვდავების მარცვალი, თუ ნებას მომცემთ ეს ფრაზა 
გამოვიყენო, არის მისი გონების სრულყოფადობა; ადამიანი სრულყოფილ არსე-
ბად რომ შექმნილიყო, ან სიმწიფის ასაკში მას უნაკლო ცოდნის ნიაღვარი დატყ-
დომოდა თავს, ეჭვი მეპარება, მისი არსებობა სხეულის გახრწნის შემდეგაც გაგ-
რძელებულიყო. მაგრამ ფაქტია, რომ არსებობს მრავალი მორალური თავსატეხი, 
რომელიც ადამიანთა მსჯელობას ხელიდან უსხლტება და ერთნაირად აბნევს აზ-
როვნების საფუძვლიან ძიებებს თუ ნიჭის ნათლისმომფენ მზერას. სწორედ მათი 
არსებობაა არგუმენტი, რომელზეც მე სულის უკვდავების ჩემს რწმენას ვაფუძ-
ნებ. აქედან კი გამოდის, რომ გონება მხოლოდ გაუმჯობესების უნარია; ან, უფრო 
სწორად რომ ვთქვათ, ჭეშმარიტების გარჩევის უნარია. ამ თვალსაზრისით ყოვე-
ლი ინდივიდი თავისთავადი სამყაროა. შეიძლება ერთი არსება შინაგანად მეორე-

4 რამდენ წინააღმდეგობაში ვარდებიან კაცები, როცა ისინი პრინციპების გარეშე ბჭო-
ბენ. ქალებს, სუსტ ქალებს, ისინი ადარებენ ანგელოზებს. საფიქრებელია, რომ უფრო 
აღმატებულ არსებებს მამაკაცზე მეტი ინტელექტი უნდა ჰქონდეთ; თუ ასე არ არის, 
რაშია მაშინ აღმატებულობა? სარკაზმი რომ გვერდზე გადავდოთ და ზემოთ დაწყე-
ბული მსჯელობა გავაგრძელოთ, უნდა დავუშვათ, რომ ქალებს მეტი გულკეთილობა, 
ღვთისმოსავობა და გულმოწყალება აქვთ. მე ეჭვი მეპარება ამ ფაქტში, როგორ თავა-
ზიანადაც არ უნდა ამტკიცებდნენ მას, რადგან მაშინ უნდა დავუშვათ, რომ უმეცრებაა 
სათნოების დედა. მე კი ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ, როგორც წესი, სათნოება და 
ცოდნა მეტადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული, ვიდრე ჩვეულებრივ ფიქრობენ.
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ზე მეტად ან ნაკლებად მდიდარი ჩანდეს, მაგრამ გონების არსი ყველაში ერთი და 
იგივე უნდა იყოს, თუ ის არის ღვთაებრიობის ემანაცია – ის, რაც შექმნილს შე-
მოქმედთან აკავშირებს. განა შეიძლება ზეციური ხატით იყოს აღბეჭდილი სული, 
რომელიც თავისი გონების მეოხებით არ განიცდის სრულყოფას? მაგრამ გარეგ-
ნულად გულმოდგინედ მოკაზმული და კაცის საამებლად მორთული ქალის... 
სულს არ ეძლევა ასეთი სრულყოფის უფლება. ასეთ ქალსა და მის გონებას შორის 
ყოველთვის დგას მამაკაცი. ქალს კი ყოველთვის აღიქვამენ, როგორც მხოლოდ 
იმისთვის შექმნილს, რომ სქელი საბურველი უმალავდეს საგნებს და ყველაფე-
რი რწმენით მიიღოს. მაგრამ თუ ამ ფანტასტიკურ თეორიებს უკუვაგდებთ და 
ქალს მთლიანობად განვიხილავთ, თუ დავუშვებთ, რომ იგი მამაკაცის ნაწილი 
კი არ უნდა იყოს, არამედ ის, რაც არის, კითხვას ასე დავსვამთ: აქვს თუ არა მას 
გონება? თუ აქვს, რასაც მე აქ უპირობოდ ვიღებ, მაშინ ის მხოლოდ მამაკაცის 
საამებლად არ შექმნილა და სქესმა არ უნდა გაანადგუროს ადამიანის ბუნება....

ქალებს არათუ უარს ეუბნებიან ძალაუფლებაზე, მწერლები იმასაც ამტკიცე-
ბენ, რომ, მცირეოდენი გამონაკლისების გარდა, ის შეუთავსებელია მათი სქესის 
ბუნებასთან. დაე მამაკაცებმა ეს დაასაბუთონ და ვაღიარებ, რომ ქალი მხოლოდ 
მამაკაცისთვის არსებობს. მაგრამ წინასწარ უნდა შევნიშნო, რომ იდეების რამ-
დენადმე ფართოდ განზოგადების უნარი ძალიან გავრცელებული არც კაცებშია 
და არც ქალებში. მხოლოდ გონების ასეთ ვარჯიშს მოაქვს აზროვნების ნამდვილი 
განვითარება. და ყველაფერი იმას უწყობს ხელს, რომ აზროვნების ამ ფორმით 
განვითარება ქალთათვის უფრო გაძნელდეს, ვიდრე მამაკაცებისათვის.

ამ მტკიცებას ბუნებრივად მივყავარ ამ თავის მთავარ თემასთან და ახლა 
ვეცდები, გამოვკვეთო ზოგიერთი მიზეზი, რომელიც ქალთა სქესის დაკნინებას 
იწვევს და ხელს უშლის ქალებს თავიანთი დაკვირვებების განზოგადებაში.

ანტიკურობის შორეულ ხელნაწერებს არ დავუბრუნდები და ქალის ისტო-
რიის აღდგენას არ ვეცდები; საკმარისია დავუშვათ, რომ ის ყოველთვის ან მონა 
იყო, ან დესპოტი; და აღვნიშნოთ, რომ ეს ორივე მდგომარეობა ერთნაირად აბრ-
კოლებს გონების წინსვლას. მე ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ ქალის გულუბრყვი-
ლობის და მანკიერების უდიდესი მიზეზი გონების სივიწროვეში მდგომარეობს. 
და თვითონ სამოქალაქო მმართველობები ისეა მოწყობილი, რომ თითქმის გა-
დაულახავი დაბრკოლებები შეუქმნას და ხელი შეუშალოს ქალის აზროვნების 
განვითარებას. სათნოება კი ვერავითარ სხვა საფუძველზე ვერ აშენდება. იგივე 
დაბრკოლებები დგას მდიდრების წინაშეც და მათშიც იმავე შედეგებს იწვევს.

ანდაზა ამბობს, რომ აუცილებლობა გამოგონების დედაა; იგივე შეიძლება 
ითქვას სათნოებაზე. სათნოება მონაპოვარია, რომელიც სიამოვნების მსხვერპ-
ლად გაღებას მოითხოვს. და განა ხელმისაწვდომ სიამოვნებას მსხვერპლად 
გაიღებს ადამიანი, რომლის გონებაც არ გაუხსნია და გამოუწრთია ბედუკუღ-
მართობებს, ან რომლის ცოდნისკენ მისწრაფებაც არ გამოუბრძმედია აუცილებ-
ლობას? ბედნიერებაა, როცა ადამიანებს უწევთ ცხოვრებისეულ საზრუნავებთან 
ჭიდილი, რადგან ეს ჭიდილი ხელს უშლის იმას, რომ უსაქმურობამ ისინი დამა-
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სუსტებელ მანკიერებათა მსხვერპლად აქციოს. მაგრამ თუ კაცი ან ქალი დაბა-
დებიდან სათბურში იქნება მოთავსებული, სიამოვნების მცხუნვარე მზის სხივებს 
პირდაპირ მიფიცხებული, როგორ შეძლებს ის ცხოვრებისეული მოვალეობების 
აღსასრულებლად თავისი გონება საკმარისად გააძლიეროს, ან, თუნდაც, დააფა-
სოს ის გრძნობები, რომლებიც სხვების მიმართ აქვს?

საზოგადოების ამჟამინდელი მოწყობის მიხედვით, ქალების ცხოვრებაში 
ერთადერთი საქმიანობაა სიამოვნება. და სანამ ასე იქნება, არაფერს უნდა ვე-
ლოდეთ ასეთი სუსტი არსებებისგან. მათ პირდაპირი მემკვიდრეობით მიიღეს 
ბუნების უპირველესი ნამდვილი ნაკლი, სილამაზის უზენაესობა, და საკუთარი 
ძალაუფლების შესანარჩუნებლად უარი თქვეს იმ ბუნებრივ უფლებებზე, რომელ-
თა მოპოვებაც გონების გამოყენებით შეეძლოთ; წუთიერი დედოფლობა არჩიეს 
შრომას, რომელიც თანასწორობიდან მომდინარე ჯანსაღ სიამოვნებათა მიღების 
შესაძლებლობას ქმნის. საკუთარი არასრულფასოვნებით ამაღლებულები (ეს წი-
ნააღმდეგობასავით ჟღერს), ისინი გამუდმებით მოითხოვენ, რომ პატივი სცენ, 
როგორც ქალებს. თუმცა გამოცდილებას მათთვის უნდა ესწავლებინა, რომ მამა-
კაცებს, რომლებიც თავს იწონებენ ქალებისათვის ამ თვითნებური და შეურაცხ-
მყოფელი პატივის გამორჩეულად ზედმიწევნით და ზუსტად მიგებით, ყველაზე 
მეტად ახასიათებთ ტირანობისაკენ მიდრეკილება და ეზიზღებათ სწორედ ის 
სისუსტე, რომელსაც ელოლიავებიან. ისინი ხშირად იმეორებენ ბატონი ჰიუმისiii 
მოსაზრებებს, რომელთაც ის ფრანგული და ბერძნული ხასიათების შედარებისას 
ქალებთან დაკავშირებით გამოთქვამს: „ათენელებს ვეუბნები, რომ ამ უცნაურ 
ერში [გულისხმობს ფრანგებს] ისაა განსაკუთრებული, რომ ისინი მთელი წლის, 
მეტიც, მთელი ცხოვრების განმავლობაში სერიოზულად აკეთებენ იმას, რითაც 
თქვენ სატურნალიებისiv დროს ერთობით – ბატონები მონებს რომ ემსახურებიან. 
მათთან ამას თან ახლავს გარკვეული გარემოებები, სიტუაციას კიდევ უფრო აბ-
სურდულს და სასაცილოს რომ ხდის. თქვენი თამაში მხოლოდ რამდენიმე დღით 
აღაზევებს მათ, ვინც ბედისწერამ ძირს დაანარცხა და ვინც იმავე ბედისწერამ 
შეიძლება თამაშ-თამაშ მართლა სამუდამოდ თქვენზე მაღლა აღაზევოს. ეს ერი 
კი სერიოზულად განადიდებს მათ, ვინც ბუნებამ მათ დაუქვემდებარა და ვისი 
არასრულფასოვნება და სისუსტე აბსოლუტურად განუკურნავია. მათი ბატონები 
და მბრძანებლები ქალები არიან, რომელთაც არავითარი ღირსება არ გააჩნიათ.“

ეჰ! რატომ ელიან ქალები – ამას მოსიყვარულე გულისტკივილით ვამბობ – 
უცხო ადამიანებისაგან ყურადღებისა და პატივისცემის მიღებას? ეს ხომ ძლიერ 
განსხვავდება იმ თავაზიანი ორმხრივობისგან, რომელსაც მამაკაცსა და ქალს შო-
რის ურთიერთობისთვის აწესებს ადამიანობისა და ცივილიზაციის მოთხოვნები? 
და რატომ ვერ ხვდებიან ისინი „სილამაზის ძალაუფლების ზენიტში“ ყოფნისას, 
რომ მათ დედოფლებსავით მხოლოდ იმისთვის ეპყრობიან, რომ ყალბი პატივის-
ცემით მოატყუონ და უარი ათქმევინონ თავიანთ ბუნებრივ უპირატესობებზე? 
შემდეგ, გალიებში ჩიტებსავით გამომწყვდეულებს, მათ აღარაფერი დარჩენიათ 
იმის გარდა, რომ თავი გაიკოხტაონ და მოჩვენებითი დიდებულებით იგოგმანონ 
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გალიაში. მართალია, მათ უზრუნველყოფენ საკვებით და სამოსით, რომლისთ-
ვისაც თვითონ ხელსაც არ ანძრევენ, მაგრამ ამის საფასურად ისინი გასცემენ 
თავიანთ ჯანმრთელობას, თავისუფლებასა და სათნოებას. მაგრამ მთელ კაცობ-
რიობაში სად მოიძებნება გონების ისეთი ძალა, რომ ადამიანს ამ დამატებით 
პრეროგატივებზე უარის თქმა შეაძლებინოს, ძალა, რომელიც გონების მშვიდი 
ღირსებით დადგება შეხედულებაზე მაღლა და გაბედავს, შინაგანი ადამიანური 
პრივილეგიებით იამაყოს? ამაო იქნება ამის მოლოდინი, ვიდრე მემკვიდრეობით 
მიღებული ძალაუფლება გრძნობებს ახრჩობს და გონებას ჩანასახშივე თრგუ-
ნავს...

ვწუხვარ, რომ ქალების სისტემურ დაკნინებას იწვევს ის ტრივიალური ყუ-
რადღება, რომლის გამოაშკარავება მამაკაცებს მამაკაცურ საქციელად მიაჩნიათ: 
სინამდვილეში ამით მამაკაცები ვერაგულად აძლიერებენ საკუთარ უპირატე-
სობას. მზრუნველობის გამოჩენა არ ნიშნავს არასრულფასოვანის წინაშე თავის 
მოხრას. მე ეს ცერემონიები მართლა ისე სულელურად მეჩვენება, რომ ძალიან 
მიჭირს სიცილისგან თავის შეკავება, როცა ვხედავ, როგორ იწყებს მამაკაცი მო-
წადინებული და სერიოზული მზრუნველობით ქალისათვის ცხვირსახოცის მიწო-
დებას ან კარის დახურვას, როცა ქალბატონს შეუძლია ეს თვითონ გაეკეთოს, თუ 
ხელს ოდნავ გაანძრევს.

ამ წუთას ამეკვიატა გულიდან წამოსული უცნაური სურვილი და მას არ ჩა-
ვახშობ, თუმცა შეიძლება მან ხარხარი გამოიწვიოს. მე გულწრფელად ვისურვებ-
დი საზოგადოებამ სქესთა შორის განსხვავებაზე უარი თქვას გარდა იმ შემთხ-
ვევებისა, როდესაც ქცევა სიყვარულითაა განპირობებული. რადგან მე მტკიცედ 
მჯერა, რომ ეს განსხვავებაა ხასიათის იმ სისუსტის საფუძველი, ქალებს რომ მი-
აწერენ. ის არის იმის მიზეზი, რომ ქალები აზროვნებას უგულებელყოფენ, მაშინ, 
როცა ცოდნა მხოლოდ გულმოდგინე გარჯით მოიპოვება; იმავე მიზეზით აიხსნე-
ბა ის, რომ ისინი ჰეროიკულ სათნოებებთან შედარებით ელეგანტურ სათნოებებს 
ანიჭებენ უპირატესობას.

ყველა ადამიანს უნდა, ვინმეს უყვარდეს და ვინმე პატივს სცემდეს, და უმ-
რავლესობა ყოველთვის აირჩევს თავისი სურვილების შესრულების უმოკლეს 
გზას. პატივისცემა, რომლითაც სიმდიდრესა და სილამაზეს ეპყრობიან, ყველაზე 
აშკარა და არაორაზროვანია და ის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მიიპყრობს რიგი-
თი ადამიანის უმეცარ თვალს.

უნარები და სათნოებები აბსოლუტურად აუცილებელია, რათა საშუალო ფე-
ნიდან გამოსულმა ადამიანმა თავი გამოიჩინოს. და ამის ბუნებრივი შედეგი კარ-
გად არის ცნობილი – სათნოებების და უნარების უდიდესი წილი საშუალო ფენა-
ზე მოდის. ამრიგად, საშუალო ფენის მამაკაცებს მაინც ეძლევათ შესაძლებლობა, 
რომ ღირსეულად წარმოაჩინონ საკუთარი თავი და დაწინაურდნენ კიდეც, რაც 
გაცილებით უკეთესს ხდის გონიერ არსებას. ხოლო ქალები, მდიდრების მსგავ-
სად, ხასიათის ჩამოყალიბებამდე უკვე გარკვეული სქესობრივი პრივილეგიებით 
იბადებიან – მხედველობაში მაქვს ცივილიზაციის კონკრეტული მდგომარეობა. 
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და სანამ მათ უსასყიდლოდ ეძლევათ ეს პრივილეგიები, ცოტას თუ მოუვა ოდეს-
მე აზრად, აუცილებელზე მეტი იშრომოს იმისთვის, რომ რამდენიმე გამორჩეული 
ადამიანისგან მაღალი შეფასება მიიღოს.

ოდესმე თუ გვსმენია ისეთი ქალების შესახებ, რომლებიც, სიბნელიდან გა-
მოსულები, თამამად ითხოვენ პატივისცემას თავიანთი დიდი ნიჭის ან სიმამაცის 
ღირსებებისათვის? სად უნდა ვიპოვოთ ისინი? „შეგამჩნიონ, ყურადღება მოგაქ-
ციონ და თანაგრძნობით, გულთბილად და მოწონებით გამოგარჩიონ – აი ყველა 
ის უპირატესობა, რომელსაც ისინი ესწრაფვიან“. „ჭეშმარიტად!“ – ალბათ წამო-
იძახებენ ჩემი მამაკაცი მკითხველები; მაგრამ დასკვნის გამოტანამდე, დაე მათ 
გაიხსენონ, რომ თავიდან ეს არა ქალების, არამედ მდიდრების დასახასიათებლად 
დაიწერა. დოქტორი სმითისv „ზნეობრივი გრძნობების თეორიაში“ ვხვდებით წარ-
ჩინებული და მდიდარი ადამიანების ზოგად დახასიათებას, რომელიც, ჩემი აზ-
რით, ძალიან შეეფერება ქალთა სქესს. გამჭრიახი მკითხველი თავად დაასრუ-
ლებს შედარებას. მაგრამ მე მაინც მინდა, ციტატად ერთი ნაწყვეტი მოვიყვანო, 
რათა გავაძლიერო არგუმენტი, რომელსაც მოვიხმობ, როგორც ყველაზე გადამწ-
ყვეტ არგუმენტს სქესთა ბუნების უარსაყოფად. იქიდან გამომდინარე, რომ მეომ-
რების გარდა მაღალი არისტოკრატიის რიგებში არც ერთი დიდი ადამიანი არ 
გამოჩენილა, მართებული ხომ არ იქნება დავასკვნათ, რომ მამაკაცებს შთანთ-
ქავდა და ქალების მსგავს ხასიათს უყალიბებდა მათი სპეციფიკური მდგომარე-
ობა; ქალებისა, რომლებიც, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ლოკალიზებულნი არიან 
იმ სტატუსის ფარგლებში, რომელშიც მათ ეტიკეტი აქცევს? ქალებს, რომელთაც 
ჩვეულებრივ ქალბატონებს უწოდებენ, არასდროს არ უნდა შევეკამათოთ საზო-
გადოებაში, არ უნდა მივცეთ საშუალება, გამოიყენონ ფიზიკური ძალა; მათგან 
მხოლოდ ნეგატიურ ღირსებებს მოელიან – მოთმინებას, მორჩილებას, კარგ გუ-
ნებას და დამყოლ ხასიათს. ეს ის ღირსებებია, რომლებიც შეუთავსებელია ინტე-
ლექტის სერიოზულ ძალისხმევასთან. ამის გარდა, რადგან ისინი ძირითადად ერ-
თად ცხოვრობენ და იშვიათად რჩებიან აბსოლუტურად მარტო, ვნებებზე უფრო 
მეტად მათზე გრძნობები ახდენს ზეგავლენას. მარტოობა და აზროვნება აუცილე-
ბელია იმისთვის, რომ სურვილებმა ვნების სიცხოველე შეიძინონ, რომ წარმოსახ-
ვამ შეძლოს სურვილის ობიექტის განდიდება და ისიც, რომ იგი მაქსიმალურად 
სასურველი გახადოს. იგივე შეიძლება ითქვას მდიდრებზე. მათ არასაკმარისი 
შეხება აქვთ ზოგად იდეებთან, რომლებიც ინტენსიური აზროვნებით ან სიღმი-
სეული გამოკვლევით მოიპოვება. ეს კი აუცილებელია ხასიათის იმ სიმტკიცის 
შესაძენად, რომელსაც დიადი გადაწყვეტილებები ემყარება...

შედარება რომ გავაგრძელო, საშუალო ფენის მამაკაცები ახალგაზრდობაში 
პროფესიისთვის ემზადებიან და ქორწინება მათ ცხოვრებაში დიდ მოვლენად არ 
ითვლება; ხოლო ქალებს, ამის საპირისპიროდ, სხვა არავითარი გეგმა არ გააჩ-
ნიათ, რომლითაც გაავარჯიშებდნენ საკუთარ უნარებს. მათ ყურადღებას არ იპ-
ყრობს საქმოსნობა, შორსმიმავალი გეგმები ან ამბიციური მისწრაფებები. არა, 
მათი აზრები თავს არ დასტრიალებს ასეთ დიდებულ აზრებს. იმისთვის, რომ და-
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წინაურდნენ და თავისუფლად შეძლონ ცხოვრების გატარება ერთი სიამოვნების 
შემდეგ მეორე სიამოვნების მიღებაში, ისინი სარფიანად უნდა გათხოვდნენ. ამ მი-
ზანს ეწირება მათი დრო და ხშირად მათი სხეულით პროსტიტუცია ოფიციალურ 
სახეს იღებს. როცა კაცი რომელიმე პროფესიას ეუფლება, იგი კონცენტრირებუ-
ლია იმ სარგებელზე, რომელსაც ეს პროფესია მოუტანს (და გონება დიდ ძალას 
იძენს იმით, რომ მისი მთელი ძალისხმევა ერთი წერტილისკენ არის მიმართული). 
საქმეებით დაკავებული კაცისთვის სიამოვნება უბრალოდ დასვენების საშუალე-
ბაა; ხოლო ქალები სიამოვნებას ესწრაფვიან, როგორც არსებობის მთავარ მი-
ზანს. შეიძლება ითქვას, რომ იმ განათლების შედეგად, რომელსაც საზოგადო-
ება ქალებს აძლევს, ყველა ქალს სიამოვნების სიყვარული მართავს; მაგრამ განა 
ეს იმის მაჩვენებელია, რომ სქესი სულშია? ზუსტად იმდენადვე რაციონალური 
იქნება მტკიცება, რომ ფრანგი კარისკაცები, რომელთა ხასიათიც დესპოტიზმის 
გამანადგურებელმა სისტემამ ჩამოაყალიბა, არ იყვნენ მამაკაცები, რადგან ისინი 
თავისუფლებას, სათნოებასა და ადამიანობას მსხვერპლად სწირავდნენ სიამოვ-
ნებასა და ამაოებას – მომაკვდინებელ ვნებებს, რომლებიც ყოველთვის მთელ რა-
საზე ბატონობდა!...

მოკლედ, საზოგადოდ ქალებმა, ისევე, როგორც ორივე სქესის მდიდრებმა, 
ყველა მათი სისულელე და მანკიერება ცივილიზაციისგან შეიძინეს, ხოლო მისი 
სასარგებლო ნაყოფი გამოეპარათ. აუცილებელი არ არის, ყოველ წუთს აღვნიშ-
ნო, რომ მე მთელი სქესის მდგომარეობაზე ვლაპარაკობ, ხოლო გამონაკლისებს 
არ ვეხები...

და განა მორალისტები გაბედავენ იმის მტკიცებას, რომ კარგია კაცობრი-
ობის ნახევარი წავახალისოთ, გულგრილი უმოქმედობით და სულელური მორ-
ჩილებით ამ მდგომარეობაში დარჩეს? კეთილი მრჩევლები! რისთვის ვართ ჩვენ 
შექმნილები? იმისთვის, რომ უმანკოები დარჩეთო, შეიძლება გვითხრან; ანუ, 
იგულისხმება ბავშვურ მდგომარეობაში დარჩენა. შეიძლება სულაც არასოდეს 
გავჩენილიყავით, ჩვენი შექმნა იმისთვის რომ არ ყოფილიყო აუცილებელი, რათა 
მამაკაცისთვის გონების წარჩინებული პრივილეგიის, კეთილის ბოროტისგან 
გარჩევის უნარის მოპოვების საშუალება მიგვეცა იმ დროს, როცა ჩვენ, დანარც-
ხებულებს მიწაზე, რომლისგანაც ვიშვით, აღარასოდეს გვიწერია წამოდგომა.

ამოუხსნელი ამოცანა იქნებოდა სიმდაბლის, დარდისა და მწუხარების იმ 
მრავალფეროვნების აღწერა, რომელთა მორევშიც ქალებს გაბატონებული მო-
საზრებები ძირავს: რომ ისინი შექმნილნი არიან გრძნობისა და არა აზროვნების-
თვის; და რომ მთელი თავიანთი ძალა მათ თავიანთი მომხიბვლელობით და სი-
სუსტით უნდა მოიპოვონ: ნაკლით მშვენიერი და მომხიბვლელად სუსტი!

და ამ მომხიბვლელი სისუსტის გამო ისინი არა მხოლოდ მფარველობის, 
არამედ რჩევის თვალსაზრისითაც თითქმის მთლიანად მამაკაცებზე არიან და-
მოკიდებულნი – გამონაკლისია მხოლოდ ის, რასაც ისინი აკრძალული ხერხებით 
მოიპოვებენ. განა გასაკვირია, რომ ისინი უგულებელყოფენ მოვალეობებს, რო-
მელთა მითითებაც მხოლოდ გონებას შეუძლია? რომ გაურბიან განსაცდელს, 
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რომელიც მათი გონების გაძლიერებას უნდა ემსახურებოდეს? და მხოლოდ იმაზე 
ხარჯავენ ძალისხმევას, რომ თავიანთი ნაკლოვანებები სინატიფით დაფარონ, 
რამაც შეიძლება მათ მომხიბლავობა შემატოს ავხორცთა თვალში, თუმცა ამავე 
დროს მორალური სრულყოფის კიბიდან ძირს დაანარცხებს?

 სუსტები, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, იძულებულნი არიან ყველა სა-
ჭიროებისთვის მამაკაცს შეყურებდნენ ხელებში. ყველაზე უმნიშვნელო ხიფათის 
წინაშეც ისინი პარაზიტის სიჯიუტით ებღაუჭებიან მამაკაცის მხარდაჭერას, სა-
ცოდავად ითხოვენ შველას; და ბუნებრივი მფარველიც მათ ხელს უწვდის, ან ხმას 
აუწევს, რათა საყვარელი მოცახცახე დაიცვას. რისგან? ალბათ ბებერი ძროხის 
დაბღვერისგან ან თაგვის ნახტომისგან; ვირთხა მართლა სერიოზული საფრთხე 
იქნებოდა. გონებისა და თვით საღი აზრის სახელით, რამ შეიძლება დაიცვას ასე-
თი არსება ზიზღისგან, თუნდაც ის დამთმობი და მშვენიერი იყოს?!

ამ შიშებმა, თუ ისინი მოჩვენებითი არ არის, შეიძლება მშვენიერი გრძნობე-
ბიც კი აღძრას, მაგრამ ისინი გონებასუსტობაზე მეტყველებს, რაც გონიერ არსე-
ბას ისე აკნინებს, რომ ქალებმა არც კი იციან. სიყვარული და დაფასება ხომ ორი 
ერთმანეთისაგან ძალიან განსხვავებული რამაა.

მე სრულებით დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენ ამგვარ ინფანტილურ 
განწყობასთან აღარ გვექნებოდა საქმე გოგონებს რომ საკმარისი ვარჯიშის სა-
შუალებას აძლევდნენ და ოთახებში არ ჰყავდეთ გამოკეტილი იქამდე, სანამ კუნ-
თები არ მოუდუნდებათ და საჭმლის მონელების ორგანოები არ გაუნადგურდე-
ბათ. ეს შენიშვნა მეტად რომ განვავრცო, გოგონებში შიშის ხელოვნურად შექმნის 
ნაცვლად, მას ისევე რომ ეპყრობოდნენ, როგორც სიმხდალეს ბიჭებში, ქალები 
მალე წარმოგვიდგებოდნენ უფრო ღირსეული სახით. თუმცა ამ შემთხვევაში, მათ 
ვეღარ ვუწოდებდით ტკბილ ყვავილებს, მამაკაცებს გზაზე რომ უღიმიან. სამაგი-
ეროდ, ისინი საზოგადოების უფრო პატივსაცემი წევრები იქნებოდნენ და მნიშვ-
ნელოვან ცხოვრებისეულ მოვალეობებს საკუთარი გონების სინათლით აღასრუ-
ლებდნენ. „აღზარდეთ ქალები მამაკაცების მსგავსად, – ამბობს რუსო, – და რაც 
უფრო მეტად დაემსგავსებიან ისინი ჩვენს სქესს, მით უფრო ნაკლები ძალაუფ-
ლება ექნებათ მათ ჩვენზე.“ სწორედ ამ აზრზე ვარ მეც. მე მათ არა მამაკაცებზე, 
არამედ საკუთარ თავზე ძალაუფლების ქონას ვუსურვებდი.

ანალოგიურად მსჯელობენ მამაკაცები ღარიბთათვის განათლების მიღების 
თაობაზე, რადგან ბევრისთვის განათლება მხოლოდ არისტოკრატიას უკავშირ-
დება. „ასწავლეთ მათ წერა-კითხვა და დააშორებთ ადგილს, რომელიც ბუნებამ 
მიუჩინა მათ“, – იტყვიან ისინი... მაგრამ მათ არ უწყიან, რომ, როცა კაცს პირუტყ-
ვად აქცევენ, ყოველ წუთს უნდა მოელოდნენ მის მძვინვარე მხეცად გარდასახ-
ვას. ცოდნის გარეშე შეუძლებელია ზნეობის არსებობა.

უმეცრება უხეირო საფუძველია სათნოებისთვის! მაგრამ ის ავტორები, რომ-
ლებიც ამტკიცებენ, რომ ქალი სწორედ ამ მდგომარეობისთვის არის შექმნილი, 
ყველაზე გააფთრებით იცავენ მამაკაცის უპირატესობას – არა ხარისხობრივს, 
არამედ არსობრივს. თუმცა ამ არგუმენტის შესარბილებლად ისინი რაინდული 
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გულუხვობით ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ ორი სქესი ერთმანეთს არ უნდა შე-
ვადაროთ; რომ კაცი შეიქმნა აზროვნებისთვის, ქალი – გრძნობისთვის; და რომ 
მათი – ხორცის და სულის – ერთობლიობა, გონიერებისა და მგრძნობიარობის 
ერთმანეთთან საბედნიერო შერწყმა ყველაზე სრულყოფილ მთელს ქმნის.

მაგრამ რა არის მგრძნობიარობა? „შეგრძნებისა და აღქმის სიმახვილე, 
სიფაქიზე“ – ასე განსაზღვრავს მას დოქტორი ჯონსონიvi. ეს განსაზღვრება მე 
ერთადერთ წარმოდგენას აღმიძრავს – უაღრესად დახვეწილი და განვითარე-
ბული ინსტინქტი. შეგრძნებაში ან მატერიაში მე ღვთის ხატის კვალსაც კი ვერ 
ვხედავ. სამოცდაათჯერ უფრო მეტადაც რომც დაიხვეწონ, მათი ბუნება მაინც 
მატერიალურია, ინტელექტი მათში არ სახლობს. ვერც ცეცხლი აქცევს ტყვიას 
ოდესმე ოქროდ!

მე ჩემს ძველ არგუმენტს ვუბრუნდები: თუ აღიარებულია, რომ ქალს უკვ-
დავი სული აქვს, მისი ცხოვრების მთავარი საქმე აზროვნების განვითარება უნდა 
იყოს. არსებული მდგომარეობის უფრო სრული სურათის წარმოსაჩენად შეგვიძ-
ლია შემდეგი რამ ვთქვათ: თუ ქალი ყოვლისშემძლე ერთიანობის ნაწილია, რა-
ზეც ყველაფერი მეტყველებს, მაშინ ბუნებას ეწინააღმდეგება ის, რომ მისი ამ-
ჟამინდელი მდგომარეობა მას საკუთარი დიადი დანიშნულების დავიწყებისკენ 
უბიძგებს. თუ არა და, იგი მხოლოდ იმისთვის დაიბადა, რომ გვარი გაამრავლოს 
და შემდეგ გაიხრწნას. ან კიდევ, თუ დავუშვებთ, რომ ყველა სახის მხეცს აქვს 
სული, თუმცა არა გონიერი სული, მაშინ შეიძლება ინსტინქტის და მგრძნობიარო-
ბის განვითარება იმ ნაბიჯად ჩაითვალოს, რომელიც მათ ამ ცხოვრებაში უნდა 
გადადგან იმისთვის, რომ შემდეგ ცხოვრებაში გონება მოიპოვონ. ამრიგად, ისინი 
სამარადისოდ მამაკაცის უკან იჩანჩალებენ, რომელსაც, არ ვიცით, რატომ, არსე-
ბობის პირველსავე მოდუსში მიენიჭა გონების მოპოვების უნარი.

როცა მე ქალების განსაკუთრებულ მოვალეობებს ისევე განვიხილავ, რო-
გორც მოქალაქის ან მამის განსაკუთრებულ მოვალეობებს უნდა განვიხილავდე, 
გასაგებია, არ ვგულისხმობ, რომ ისინი, მათი უმრავლესობა მაინც, საკუთარ 
ოჯახებს უნდა დააშორონ. ლორდი ბეკონიvii ამბობს: „ცოლშვილიან კაცს ბედის-
წერისთვის მძევლები ჰყავს დატოვებული, რადგან ისინი დაბრკოლებად ეღობე-
ბიან დიად წამოწყებებს – სათნოს თუ ბოროტს. უეჭველია, რომ საუკეთესო და 
საზოგადოებისთვის ყველაზე ღირებული შრომები უცოლო ან უშვილო კაცებს 
ეკუთვნის.“ მე იმავეს ვამბობ ქალებზე. მაგრამ საზოგადოების კეთილდღეობა არ 
ემყარება უჩვეულო საქმეებს და ის უფრო გონივრულად რომ ყოფილიყო მოწყო-
ბილი, განსაკუთრებული გენია ან ჰეროიკული სათნოება კიდევ უფრო ნაკლებად 
იქნებოდა აუცილებელი.

ოჯახის გაძღოლაში და ბავშვების აღზრდაში განსაკუთრებით საჭიროა 
აზროვნება უბრალო მნიშვნელობით – სხეულის და სულის ძლიერება; მაგრამ 
ის მამაკაცები, რომლებიც თავიანთი თხზულებების საშუალებით გამორჩეული 
მოწადინებით იღწვოდნენ ქალების მოსათვინიერებლად, ცდილობდნენ გაძლი-
ერებული მადით ნაკარნახევი არგუმენტებით მათ სხეულთა დასუსტებას და 
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მათი გონების დაბორკვას. მაგრამ ამ ვერაგი მეთოდებით – გრძნობებზე ზე-
მოქმედებით – მათ მართლაც დაარწმუნეს ქალები იმაში, რომ ისინი შინ უნდა 
დარჩნენ და დედისა და ოჯახის დიასახლისის მოვალეობები შეასრულონ. ამი-
ტომ მე ფრთხილად უნდა დავუპირისპირდე მოსაზრებებს, რომლებიც ქალებს 
შთააგონებს, ამ მნიშვნელოვანი მოვალეობების აღსრულება იქციონ ცხოვრე-
ბის მთავარ საქმედ და, ამდენად, სწორი ქცევისკენ უბიძგებს მათ, მაგრამ შე-
ურაცხყოფს გონებას. ხომ არ აჩვენებს გამოცდილება, რომ აზროვნების უგუ-
ლებელყოფა არანაკლებ, თუ უფრო მეტად არა, მოწყვეტს მათ საოჯახო საქ-
მეებს, ვიდრე ყველაზე სერიოზულ ინტელექტუალურ მისწრაფებას შეიძლება 
მოეწყვიტა (თუმცა შეიძლება შევნიშნოთ, რომ კაცობრიობის უდიდესი ნაწილი 
ღრმად არასოდეს მისდევს ინტელექტუალურ მიზნებს)? თუ ასეა, უფლება მაქვს 
დავასკვნა, რომ გონება აბსოლუტურად აუცილებელია, რათა ქალს რომელიმე 
მოვალეობის ჯეროვნად შესრულება შეეძლოს. და ისევ უნდა გავიმეორო, რომ 
მგრძნობელობა არ არის გონება.

ისევ მდიდრებთან შედარება მომდის აზრად: როცა მამაკაცი ადამიანურ 
მოვალეობებს უგულებელყოფს, ქალი მის მაგალითს მისდევს; ორივე დაუფიქ-
რებელი სისწრაფით მიექანება ერთსა და იმავე მორევში. სიმდიდრე და პატივი 
მამაკაცს ხელს უშლის, გაიფართოოს აზროვნება და ასუსტებს მის ყველა უნარს, 
რადგან ისინი ბუნების წესრიგის საწინააღმდეგოდ მიდიან, რომლის მიხედვითაც 
ჭეშმარიტი სიამოვნება ყოველთვის შრომის საზღაურია. სიამოვნება – დამასუს-
ტებელი სიამოვნება – ქალებისთვისაც დამსახურების გარეშეა ხელმისაწვდომი. 
მაგრამ ვიდრე მთელს მსოფლიოში ქონება მემკვიდრეობით გადადის, როგორ 
შეიძლება ველოდეთ იმას, რომ მამაკაცები სათნოებას დააფასებენ? და სანამ 
ასეა, ქალები მათ ყველაზე პირდაპირი საშუალებებით მართავენ და თავიანთ 
მოსაწყენ საოჯახო მოვალეობებს უგულებელყოფენ იმისთვის, რომ წამიერ სი-
ამოვნებას გამოეკიდონ...

კიდევ ერთი არგუმენტი, რომელსაც ჩემთვის დიდი წონა აქვს, ჩემი აზრით, 
მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ყველა დაფიქრებული და კეთილმოსურნე გულისთ-
ვის. ხშირად ხდება, რომ ასე ცუდად განათლებულ გოგონებს უმოწყალოდ მი-
ატოვებენ მშობლები ყოველგვარი სარჩო-საბადებლის გარეშე. ისინი, რა თქმა 
უნდა, დამოკიდებული აღმოჩნდებიან თავიანთი ძმების არა მხოლოდ გონებაზე, 
არამედ მათ გულუხვობაზეც. საუკეთესო შემთხვევაში, ეს ძმები შეიძლება კარგი 
ადამიანები აღმოჩნდნენ და დას დიდსულოვნად აძლევდნენ იმას, რაზეც თანაბა-
რი უფლება აქვთ ერთი დედ-მამის შვილებს. ამ გაურკვეველ და დამამცირებელ 
სიტუაციაში შეიძლება გარკვეული დრო საკმაოდ კომფორტულად გაატაროს 
თვინიერმა ქალმა. მაგრამ როცა ძმა ქორწინდება – ეს მოსალოდნელი შემთხვე-
ვაა – ის აღარ მიიჩნევა ოჯახის დიასახლისად და მას ზიზღნარევი მზერით უყუ-
რებენ, როგორც გარეშეს, რომელიც ზედმეტ ტვირთად აწევს სახლის პატრონისა 
და მისი ახალი პარტნიორის გულმოწყალებას.
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ვინ შეძლებს იმ საცოდაობის აღწერას, რომელსაც ასეთ სიტუაციებში განიც-
დის უბედური არსება, რომლის გონება და სხეული ერთნაირად სუსტია, რომელ-
საც არ შეუძლია მუშაობა და ეთაკილება მათხოვრობა? ცოლი, გულქვა და გო-
ნებაშეზღუდული ქალი – და ეს არ არის უსაფუძვლო დაშვება, რადგან ამჟამად 
დამკვიდრებული აღზრდის ფორმა არც გულს აფართოებს აზროვნებაზე მეტად 
– ეჭვიანობს იმ მცირე სიკეთის მიმართ, რომელსაც მისი ქმარი თავისი ოჯახური 
კავშირების მიმართ იჩენს; და რამდენადაც მისი მგრძნობიარობა ადამიანურო-
ბამდე არ ამაღლებულა, ის უკმაყოფილებით უყურებს, როგორ იფლანგება მისი 
ბავშვების ქონება უსარგებლო დაზე.

ეს ისეთი ფაქტებია, რომელთა მომსწრეც არაერთხელ ვყოფილვარ. შედეგი 
აშკარაა: ცოლს შეუძლია ცბიერებას მიმართოს, რათა ძირი გამოუთხაროს ჩვე-
ვაში გამჯდარ სიყვარულს, რომელთან აშკარად დაპირისპირებასაც ვერ ბედავს; 
და ის არც ცრემლებს და არც ალერსს არ დაზოგავს, სანამ სახლიდან არ მიაბრ-
ძანებს „ჯაშუშს“. ქალი სამყაროს პირისპირ აღმოჩნდება, მისი სიძნელეებისთვის 
მოუმზადებელი; ან კიდევ, გულუხვობის დიდი დაძაბვით ან რაღაც პრაქტიკული 
მოსაზრებებით მას მცირე ფულადი დახმარებითა და განუვითარებელი გონებით 
მოსაწყენ მარტოობაში გააგზავნიან...

მაგრამ ქალები, თუ მათ აღზრდას ყურადღებით ეკიდებიან, ან მგრძნობიარო-
ბით აღსავსე და ახირებული სურვილებით დახუნძლული მშვენიერი ქალბატონები 
გამოდიან, ან უბრალოდ კარგი დიასახლისები. ეს უკანასკნელნი ხშირად კეთილ-
განწყობილი, პატიოსანი, საღი აზრისა და ამქვეყნიური კეთილგონიერების მქონე 
არსებები არიან, რის გამოც ხშირად საზოგადოების უფრო სასარგებლო წევრებად 
გვევლინებიან, ვიდრე მშვენიერი სენტიმენტალური ქალბატონები. თუმცა, ისინი 
არ გამოირჩვეიან არც განვიათარებული გონებით და არც გემოვნებით. ინტელექ-
ტუალური სამყარო მათთვის ჩაკეტილია. ოჯახის ან სამეზობლოს საქმეების მიღმა 
მათ არაფერი შეუძლიათ – მათი გონება ვერავითარ გამოყენებას ვერ პოულობს, 
რადგან მათ არასოდეს უცდიათ სიამოვნება მიეღოთ ლიტერატურით, პირიქით, 
ხშირად ათვალწუნებით უყურებენ მას. ისინი დამცინავად უყურებენ უფრო გან-
ვითარებული გონების მქონე ადამიანის მოსაზრებებს და გემოვნებას – თუნდაც 
ეს ადამიანი შემთხვევითობისა თუ ოჯახური კავშირების გამო მათთვის ძვირფასი 
იყოს; ხოლო თუ ასეთი ადამიანი უბრალო ნაცნობია, ისინი მის აზრებსა და გემოვ-
ნებას მხოლოდ და მხოლოდ მეტიჩრობად თუ მონათლავენ.

გონიერ მამაკაცს ასეთი ქალი მხოლოდ მისი სქესის გამო ეყვარება და პა-
ტივს მხოლოდ იმიტომ სცემს, რომ ის საიმედო მსახურია. საკუთარი სიმშვიდის 
შესანარჩუნებლად ის მას ნებას მისცემს, ტუქსოს მსახურები, იაროს ეკლესიაში 
საუკეთესო ქსოვილებით შეკერილი ტანისამოსით... მაგრამ ქალები, რომელთა 
გონებაც არ გაუფართოებია კულტივაციას, ხოლო მგრძნობიარობის ბუნებრივი 
ეგოიზმი – რეფლექსიას, ოჯახის გაძღოლისთვის ძალიან შეუფერებელნი არიან. 
ასეა, რადგან ისინი ყოველთვის გადაჭარბებით იყენებენ თავიანთ ძალაუფ-
ლებას და ტირანულად იქცევიან, რათა შეინარჩუნონ უპირატესობა, რომელიც 
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მხოლოდ ბედ-იღბლის შემთხვევითობას ემყარება. ბოროტება ზოგჯერ უფრო 
სერიოზულია: შინამოსამსახურეებს ოდნავაც არ ინდობენ და მათ შესაძლებლო-
ბებზე მეტად მუშაობას აიძულებენ, რათა ოჯახის დიასახლისმა შეძლოს თავის 
მოწონება უკეთესი სუფრით, მეზობლების თვალის დაბრმავება ბრწყინვალე 
ჩაცმულობითა და მოსართავებით. ასეთი ქალი შვილების მიმართ ყურადღებას, 
როგორც წესი, მხოლოდ მათი ძვირფასად გამოწყობის მიზნით იჩენს; ასეთი ყუ-
რადღება კი ერთნაირად მავნებელია იმის მიუხედავად, ამაოებისგან წარმოდ-
გება ის თუ სიყვარულისგან...

ამისგან განსხვავებით, მშვენიერ ქალბატონს ასწავლეს, რომ ცხოვრების 
მდაბიო საქმიანობებს ზევიდან, ზიზღით შეხედოს. მაგრამ მას მხოლოდ იმ სათ-
ნოებების შეძენისკენ უბიძგებდნენ, რომლებიც შეგრძნებების დონეს ოდნავ თუ 
აღემატება; რადგან აზროვნების გავარჯიშება-გაძლიერების გარეშე შეუძლე-
ბელია რამდენადმე სრული სხეულებრივი ღირსების მოპოვებაც კი. გემოვნება 
ზედაპირულია, თუ მას საფუძვლად პრინციპები არ უდევს; სინატიფის წყარო 
რაღაც უფრო ღრმა უნდა იყოს, ვიდრე მიბაძვა. მაგრამ წარმოსახვის აღგზნება 
აზიზს ხდის გრძნობებს, რომლებიც ჯერ დაუხვეწავია; ხოლო გული მეტისმეტად 
ნაზი ხდება, როცა ის ინარჩუნებს ბუნებრივობას, მაგრამ ისე, რომ განსჯის გამა-
წონასწორებელი უნარი ჯერ არ არის შეძენილი.

ასეთი ქალი ხშირად სასიამოვნოა. იგი მართლა უფრო მგრძნობიარეა სა-
ყოველთაო სიკეთის მიმართ და მას მეტად შესტკივა გული ცხოვრების ცივილი-
ზებულ მისწრაფებებზე, ვიდრე დოინჯშემორტყმულ მეოჯახეს. მაგრამ რამდე-
ნადაც ასეთ ქალებს რეფლექსიისა და საკუთარი თავის ფლობის უნარი საჭირო 
ზომით არ გააჩნიათ, ისინი მხოლოდ სიყვარულს აღაგზნებენ და თავიანთ ქმრებს 
საყვარლობას უწევენ (მანამ, სანამ შეუძლიათ მათ გრძნობებზე ზემოქმედება), 
ხოლო ქმრის მამაკაც ნაცნობებს – პლატონურ მეგობრობას. ეს ქალები არიან ბუ-
ნების მშვენიერი შეცდომები; ისინი თითქოს შექმნილნი არიან არა მამაკაცის თა-
ნასწორ მეგობრებად, არამედ იმისთვის, რომ მამაკაცი აბსოლუტურ სიმხეცეში 
ჩაძირვისგან გადაარჩინონ მისი ხასიათის უხეში წახნაგების განაზებითა და კეკ-
ლუცი ფლირტის საშუალებით მისი სქესობრივი სურვილებისათვის გარკვეული 
ღირსების მინიჭებით. ადამიანთა გვარის კეთილო შემოქმედო! ნუთუ შენ ისეთი 
არსება შექმენი, როგორიც ქალია, რომელსაც შეუძლია შენს ქმნილებებში შენი 
სიბრძნის კვალს ხედავდეს და გრძნობდეს, რომ შენი საქმენი და შენი ბუნება მას-
ზე მაღლა დგას, მაგრამ ეს არავითარ მიზანს არ ემსახურებოდეს? განა შეძლებს 
ის დაიჯეროს, რომ მხოლოდ იმისთვის შეიქმნა, რომ დაემორჩილოს მამაკაცს, 
თავის თანასწორს – არსებას, რომელიც მის მსგავსად სათნოების მოსაპოვებლად 
გაჩნდა ამ ქვეყნად? განა შეძლებს ის დაჰყაბულდეს იმას, რომ მისი ერთადერ-
თი საქმიანობა მამაკაცისთვის სიამოვნების მინიჭება – უბრალოდ დედამიწის 
გალამაზება – უნდა იყოს მაშინ, როდესაც მის სულს შენამდე ამაღლების შესაძ-
ლებლობა აქვს? და განა შეძლებს ის მშვიდად და უმოქმედოდ იყოს მამაკაცის 
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გონების იმედზე მაშინ, როდესაც ის ვალდებულია მასთან ერთად ავიდეს ცოდნის 
ციცაბო ფერდობებზე?...

როგორც ჩანს, ერთსულოვნად არის აღიარებული, რომ ბავშვები პატარაობა-
ში ქალების ზედამხედველობის ქვეშ უნდა იყვნენ. მაგრამ ყველაფერი, რასაც მე 
აქამდე მოვსწრებივარ, მეტყველებს იმაზე, რომ მგრძნობიარე ქალები ყველაზე 
შეუფერებელნი არიან ამ ამოცანის შესრულებისთვის, რადგან თავიანთი გრძნო-
ბებით გატაცებულები, ისინი აუცილებლად წაუხდენენ ბავშვს ზნეს. ხასიათის 
ჩამოყალიბება, რომელიც აღზრდის უპირველესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი 
კომპონენტია, გონების ფხიზელ და გამუდმებულ მეთვალყურეობას მოითხოვს; 
მოითხოვს მოქმედების წესს, რომელიც ერთნაირად არის დაშორებული როგორც 
ტირანიისაგან, ისე გათამამებისგან. მაგრამ მგრძნობიარე ადამიანები სწორედ ამ 
უკიდურესობებიდან ერთ-ერთში ვარდებიან და ყოველთვის ცდებიან მიზანს...

თუკი საკითხს სხვა თვალსაზრისით მივუდგებით, ვიტყვით, რომ არსებობს 
უთვალავი, ვითომდა ბუნებიდან გამოყვანილი და ამდენად გონივრულობის პრე-
ტენზიით წამოყენებული, არგუმენტი, რომელთაც მამაკაცები იყენებდნენ ქალ-
თა სქესის მორალურად და ფიზიკურად დასამდაბლებლად. რამდენიმე მათგანზე 
უნდა შევჩერდე....

ზოგი ნატურალისტი იმასაც ამტკიცებდა, რომ მამაკაცები ზრდასა და გან-
ვითარებას ოცდაათი წლის ასაკამდე არ ასრულებენ, ხოლო ქალები სიმწიფეს 
ოცი წლის ასაკში აღწევენ. ჩემი მიხვედრით, ისინი მცდარ საფუძველზე ამყარე-
ბენ თავიანთ არგუმენტებს. ისინი შეცდომაში შეჰყავს მამაკაცურ ცრურწმენას, 
რომელიც ქალის სრულყოფად მშვენიერებას მიიჩნევს, ხოლო ამ უკანასკნელში 
მხოლოდ ნაკვთებისა და სახის მშვენიერებას გულისხმობს, ანუ სიტყვის ვულგა-
რულ, გავრცელებულ მნიშვნელობას მოიაზრებს და ამასთან უშვებს, რომ მამა-
კაცის მშვენიერება გონებას უკავშირდება. სხეულისა და გამომეტყველების სიძ-
ლიერეს, რომელსაც ფრანგები physionomieviii უწოდებენ, მამაკაცებზე მეტად არც 
ქალები იძენენ ოცდაათ წლამდე. მართალია, ბავშვების პატარ-პატარა გულუბრ-
ყვილო ცელქობები განსაკუთრებით სასიამოვნო და მიმზიდველია, მაგრამ როცა 
მას ახალგაზრდობის ლამაზი სინორჩე შემოეცლება, ეს მიმზიდველი გულუბრყ-
ვილობა ხელოვნურ ნიღბად გადაიქცევა და ყველა გემოვნებიან ადამიანს ზიზღს 
ჰგვრის. გოგონების გამომეტყველებაში ჩვენ მხოლოდ სიხალისესა და სიმორც-
ხვით გამოწვეულ მოკრძალებას ვეძებთ. ხოლო, როცა ცხოვრების გაზაფხული 
ჩავლილია, სახეში უფრო ფხიზელი აზრისა და ვნების კვალის ძიებას ვიწყებთ, 
ნაცვლად ცხოველური მისწრაფებების ანაბეჭდებისა; ვცდილობთ ხასიათის ინ-
დივიდუალობის დანახვას, რომელიც გრძნობების ერთადერთი მოსაჭიდია.5 ამ 
დროს ჩვენ საუბარი გვინდა და არა მოფერება; გვინდა სარბიელი მივცეთ ჩვენს 
წარმოსახვასა და ჩვენი გულის შეგრძნებებს.

5 საზოგადოდ, გრძნობის სიძლიერე იმის პროპორციულია, თუ რამდენად არის სიყვა-
რულის ობიექტში გადაფარული გვარეობითი ხასიათი ინდივიდუალური ხასიათით.
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ოცი წლის ასაკში ორივე სქესი ერთნაირად მშვენიერია; მაგრამ მამაკაცის 
აღვირახსნილობა მას განსხვავების დანახვისკენ უბიძგებს; ჩვეულებრივ იმავე 
აზრის არიან ასაკს გადაცილებული კეკლუცებიც, რადგან მას შემდეგ, რაც მათ 
უკვე აღარ შეუძლიათ სიყვარულის გაღვიძება, ისინი ახალგაზრდობის ძალასა 
და სიხალისეს უხდიან ხარკს. ფრანგები, რომლებიც მშვენიერების თავიანთ გაგე-
ბაში შედარებით დიდ ადგილს უთმობენ გონებას, უპირატესობას ოცდაათი წლის 
ქალებს ანიჭებენ. მე იმის თქმა მინდა, რომ ისინი ქალს აფასებენ მის ყველაზე 
სრულყოფილ მდგომარეობაში, რომელშიც სიხალისე ადგილს უთმობს გონიერე-
ბას და ხასიათის იმ დიდებულ სერიოზულობას, სიმწიფეს, ანუ საბოლოო წერტი-
ლის მიღწევას რომ ახასიათებს. ყმაწვილობაში, ოც წლამდე, სხეული იფურჩქ-
ნება; ხოლო ოცდაათ წლამდე ხორცი სიმკვრივეს იძენს; მოქნილი კუნთები, რომ-
ლებიც ყოველ დღე უფრო და უფრო მყარდება, გამომეტყველებას ხასიათს სძენს; 
გონების მოქმედებები ბედისწერის რკინის კალმით აღიბეჭდება მათზე და ისინი 
გვატყობინებენ არა მხოლოდ იმას, თუ რა ძალებია მათში დაფარული, არამედ 
იმასაც, როგორ იყენებდნენ მათ....

რაოდენ დიდიც არ უნდა იყოს ჩემი პატივისცემა ქორწინების, როგორც თით-
ქმის ყველა დანარჩენი საზოგადოებრივი სათნოების საფუძვლის მიმართ, ვერ გა-
ვურბივარ უძლიერეს თანაგრძნობას იმ უბედური ქალების მიმართ, რომლებიც 
ერთი შეცდომის გამო საზოგადოებისგან გარიყულები აღმოჩნდნენ და მოსწყდნენ 
ყველა იმ გრძნობასა და ურთიერთობას, რომელიც გულის და გონების წინსვლას 
უწყობს ხელს. ხშირად ეს შეცდომის სახელსაც კი არ იმსახურებს, რადგან ბევრი 
უმანკო გოგონა თავისი გულწრფელი, მგრძნობიარე გულის მსხვერპლია; ხოლო 
კიდევ უფრო მეტი ნადგურდება – როგორც ამას შეიძლება ხაზგასმით ვუწოდოთ 
– მანამდე, ვიდრე სათნოებასა და მანკიერებას შორის განსხვავებას გაიგებს; და 
თავიანთი აღზრდით შერცხვენისთვის მომზადებულები მართლა შერცხვებიან. 
თავშესაფრები და მაგდალინელთა სახლებიix არ არის ამ შეურაცხყოფის შესა-
ფერისი წამალი. სამყაროს სამართლიანობა სჭირდება და არა გულმოწყალება!

ქალს, რომელმაც ღირსება დაკარგა, წარმოუდგენია, რომ უფრო მეტად ვე-
ღარ დაეცემა და ვერც წარსულ მდგომარეობას ვეღარ დაიბრუნებს; რომ ამ ლა-
ქას ვერავითარი ძალისხმევა ვერ ჩამოჰბანს. ამრიგად, ყოველგვარი სტიმულისა 
და თავის გატანის ყველა სხვა საშუალების გარეშე დარჩენის შემდეგ მისთვის 
ერთადერთი თავშესაფარი აღმოჩნდება პროსტიტუცია; და მის ხასიათს მალე 
რყვნის გარემოებები, რომლებზე ზემოქმედების ძალასაც მოკლებულია საბრა-
ლო არსება, თუკი ის უჩვეულო გონიერებასა და სულიერ სიმტკიცეს არ ფლობს. 
აუცილებლობა არასდროს უბიძგებს მამაკაცებს პროსტიტუცია ცხოვრების საქ-
მედ აქციონ; ქალებში კი უამრავია ისეთი, რომელიც ასე ირყვნება. მაგრამ ამის 
მიზეზი დიდ წილად არის ის უმოქმედო მდგომარეობა, რომელშიც ქალები იზ-
რდებიან; მათ ყოველთვის ასწავლიან მამაკაცებისგან მოელოდნენ უზრუნველ-
ყოფას, ხოლო საკუთარ თავს შეხედონ, როგორც საზღაურს, რომელიც მამაკაცს 
მათი შენახვისთვის დახარჯული ძალისხმევისთვის ერგება. მაშასადამე, თავაშ-
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ვებულ ქცევასა და გარყვნილების მთელ მეცნიერებას უფრო ძლიერი სტიმული 
აქვს, ვიდრე ავხორცობა ან ამაოება. ეს შენიშვნა ძალას ჰმატებს გაბატონებულ 
მოსაზრებას, რომ უმანკოებასთან ერთად ქალი კარგავს ყველაფერს, რაც მასში 
პატივსაცემია. მისი ხასიათი დამოკიდებულია ერთი სათნოების შენარჩუნებაზე, 
თუმცა მის გულში ნასაზრდოები ერთადერთი ვნება სიყვარულია. არა, ქალს იმა-
საც კი არ ანებებენ, რომ მისი ღირსება მის ნებაზე იყოს დამოკიდებული.

ღირსებისა და სათნოების უცნაური გაგება უნდა ჰქონოდა რიჩარდსონს,x 
რომელიც კლარისას ლოველასისთვის ათქმევინებს, რომ მან მას ღირსება წაარ-
თვა. მართლაც, ენა ვერ აღწერს იმ არსების მდგომარეობის საცოდაობას, რომე-
ლიც შეიძლება მისი საკუთარი თანხმობის გარეშე დამდაბლდეს! გამიგია, როგორ 
ამართლებენ ამ გადაჭარბებულ სიმკაცრეს, როგორც განმკურნავ შეცდომას. მე 
ლაიბნიცისxi სიტყვებით უნდა ვუპასუხო: „შეცდომები ხშირად სასარგებლოა; მაგ-
რამ მათი სარგებლობა, ჩვეულებრივ, არის სხვა შეცდომების გამოსწორება.“...

ქალების საქმიანობა იშვიათად არის საკმარისად სერიოზული იმისთვის, 
რომ მათი გრძნობები დაადუმოს; წვრილმანი საზრუნავები და ამაო მისწრაფე-
ბები მათი გონებისა და სხეულის მთელ ძალას აქუცმაცებს და ისინი ბუნებრივად 
მხოლოდ შეგრძნების ობიექტებად იქცევიან. მოკლედ, ქალების განათლების (სა-
ზოგადოების განათლების) მიმართულება იმგვარია, რომ ყველაზე უკეთესი მიდ-
რეკილების მქონენიც რომანტიკულ და მერყევ, ხოლო დანარჩენები კი უსარგებ-
ლო და მდაბიო არსებებად აქციოს. მე ვშიშობ, რომ ახლანდელ საზოგადოებაში 
თითქმის შეუძლებელია ამ ბოროტების ოდნავ მაინც გამოსწორება. თუ ოდესმე 
უფრო კეთილთვისებიანი ტენდენცია მოიკიდებს ფეხს, შესაძლებელი იქნება ქა-
ლები უფრო დავაახლოოთ ბუნებასთან და გონებასთან და ისინი სათნო და სა-
სარგებლო არსებებად ვაქციოთ, რითაც მეტ პატივისცემასაც დაიმსახურებენ....

ყველა ეს შენიშვნა ამოიზრდება ერთი ზოგადი შენიშვნიდან, რომელიც ად-
რეც გამოვთქვი და რომლის დაჟინებით გამეორება ზედმეტი არასოდეს იქნება: 
სულერთია, მამაკაცებს ეხება საუბარი, ქალებს თუ პროფესიებს, უნდა ვაღი-
აროთ, რომ აზროვნების გამოყენება აყალიბებს ხასიათს როგორც საზოგადოდ, 
ისე ინდივიდუალურად. ქალების აზრები ყოველთვის საკუთარ სხეულებს დას-
ტრიალებს და განა გასაკვირია, რომ მათში სხეული მიიჩნევა ყველაზე ღირე-
ბულად? მაგრამ თავისუფლების რაღაც ხარისხი აუცილებელია თვით სხეულის 
ჩამოსაყალიბებლადაც. და შეიძლება ეს არის იმის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ წარ-
ჩინებულთა ფენაში ზოგიერთ ცოლს თავისი სქესის გარდა თითქმის არაფერი 
აქვს მიმზიდველი. ამას ემატება ის, რომ უმოძრაო საქმიანობის გამო ქალების 
უმრავლესობა ფიზიკურად სუსტია და ქალური სრულყოფილების მცდარი ცნე-
ბების გამო ისინი ამ სისუსტით ამაყობენ; თუმცა ის კიდევ ერთი ბორკილია, რო-
მელიც გონების მოქმედებას ზღუდავს იმით, რომ სხეულის მიმართ გამუდმებულ 
ყურადღებას განაპირობებს...

ფაქტობრივად ჩემი შენიშვნა საშუალო ფენის შესახებ, რომ ნიჭი ყველაზე 
მეტად მასში იფურჩქნება, ქალებზე არ ვრცელდება; რადგან მაღალი ფენის ქა-
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ლები, რომლებიც ზედაპირულად მაინც ეცნობიან ლიტერატურას და მეტს საუბ-
რობენ მამაკაცებთან ზოგად საკითხებზე, მეტ ცოდნას იძენენ, ვიდრე ის ქალები, 
რომლებიც ბაძავენ მათ მოდასა და მანკიერებებს, მაგრამ არ იზიარებენ მათ უპი-
რატესობებს. რაც შეეხება ღირსებას, ეს სიტყვა ფართო აზრით რომ გამოვიყენო, 
მე ყველაზე მეტს დაბალი ფენის ცხოვრებაში შევხვედრივარ. ბევრი ღარიბი ქალი 
თავის შვილებს საკუთარი ჯაფით ინახავს და ინარჩუნებს ოჯახს, რომელიც შეიძ-
ლება დაენგრია მისი ქმრის მანკიერებებს. ხოლო წარჩინებული ქალები მეტისმე-
ტად პასიურები არიან იმისთვის, რომ ქმედითი ღირსებების მატარებელნი იყვნენ 
და ცივილიზაცია მათ კი არ ხვეწს, არამედ ასუსტებს. მართლაც, აზრიანობამ, 
რომელსაც შევხვედრივარ ღარიბ ქალებში, რომელთაც ძალიან მცირე განათლე-
ბა ჰქონდათ, მაგრამ მაინც გმირულად იქცეოდნენ, ძლიერ გამიმყარა მოსაზრება, 
რომ წვრილმანმა საქმიანობებმა ქალი მეწვრილმანედ აქცია. მის სხეულს მამაკა-
ცი ეპატრონება, ხოლო მისი გონება დასაჟანგადაა მიტოვებული. ასე რომ, ვიდრე 
მამაკაცისათვის ფიზიკური სიყვარული საყვარელ გართობად რჩება, ის ეცდება 
ქალის დამონებას. და ვინ იტყვის, რამდენი თაობა შეიძლება დასჭირდეს იმას, 
რომ საცოდავი მონების გათავისუფლებული შთამომავლების ღირსებამ და ნიჭმა 
ძალები მოიკრიბოს?6 xii

იმ მიზეზების აღწერისას, რომლებმაც, ჩემი აზრით, დააკნინეს ქალი, ჩემი 
შენიშვნები იმ რამდენიმე მიზეზით შემოიფარგლა, რომლებიც საყოველთაოდ ზე-
მოქმედებს მთელი სქესის ზნესა და ცხოვრების წესზე და ჩემთვის აშკარაა, რომ 
ყველა მათგანი აზროვნების ნაკლებობისგან წარმოდგება. მხოლოდ დრომ შეიძ-
ლება გადაწყვიტოს, ეს უკანასკნელი ფიზიკური სისუსტის შედეგია თუ შემთხ-
ვევითი გარემოებებისა. არ მინდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა მივანიჭო იმ 
რამდენიმე ქალის7 xiii, xiv, xv, xvi, xvii მაგალითს, რომლებმაც მამაკაცური აღზრდის 
მიღების შედეგად სიმამაცე და სიმტკიცე შეიძინეს. მე მხოლოდ იმას ვამტკიცებ, 
რომ მსგავს სიტუაციაში მყოფი მამაკაცები ანალოგიურ თვისებებს იძენენ; ...და 
ვაცხადებ, რომ გენიისა და ნიჭის მქონე ყველა მამაკაცი იმ კლასიდან გამოვიდა, 
რომელშიც ქალები აქამდე არასოდეს შეუშვიათ.

6 „თუნდაც დავუშვათ, რომ ქალები ნებაყოფლობით არიან მონები, ნებისმიერი სახის 
მონობა არახელსაყრელია ადამიანის ბედნიერებისა და წინსვლისთვის“ (კნოქსი, „ესე-
ები“).

7 საფო, ელოიზა, ქალბატონი მაქოლეი, რუსეთის იმპერატორი, მადამ დ’ეონი და სხვა. 
ესენი და ბევრი სხვა შეიძლება გამონაკლისებად მივიჩნიოთ; და განა ყველა გმირი 
მამაკაციც და ქალიც გამონაკლისი არ არის ზოგადი წესებისგან? ჩემი საწადელია 
ქალების დანახვა გონიერ არსებებად – არც გმირებად და არც პირუტყვებად.
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გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ე ბ ი

i ჟან-ჟაკ რუსო (1712-1778) – ფრანგული განმანათლებლობის ერთ-ერთი 
ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი, რომლის იდეებიც განსაკუთრე-
ბით გავლენიანი იყო, როგორც საფრანგეთის რევოლუციის იდეოლოგიის 
საფუძველი. მის მნიშვნელოვან შრომებს შორისაა პედაგოგიური ტრაქტა-
ტი „ემილი, ანუ აღზრდის შესახებ“ (1762), რომელშიც რუსო აღზრდის იმდ-
როინდელ სისტემას აკრიტკიებს და აღზრდის მისთვის მისაღებ პრინცი-
პებს აყალიბებს. წიგნის ძირითადი ნაწილი ვაჟის, ემილის აღზრდას ეძღვ-
ნება. ხოლო ბოლო, მეხუთე წიგნში რუსო წარმოგვიდგენს გოგონას, სოფის 
(ემილის მომავალი მეუღლის) აღზრდის სისტემას. უოლსტონკრაფტის შე-
ნიშვნები ეხება რუსოს შეხედულებებს ქალისათვის შესაფერისი აღზრდისა 
და ქალისა და მამაკაცის ბუნების განსხვავებების შესახებ.

ii სიბარისელები – ქალაქ სიბარისის (ანტიკური ბერძნული კოლონია იტა-
ლიის სამხრეთში) მკვიდრნი. გავრცელებული სტერეოტიპი მათ წარმოად-
გენდა, როგორც სიამოვნებისა და ფუფუნების განსაკუთრებულად მოყვა-
რულთ, რის გამოც ამ სიტყვამ მოგვიანებით შეიძინა, საზოგადოდ, გადამე-
ტებულ ფუფუნებასა და განცხრომაზე ორიენტირებული ადამიანის მნიშვ-
ნელობა.

iii დევიდ ჰიუმი (1711-1776) – შოტლანდიელი ფილოსოფოსი, ისტორიკოსი, 
ეკონომისტი, შოტლანდიური განმანთლებლობის ცენტრალური ფიგურა 
და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოაზროვნე დასავლური ფილოსფიის 
ისტორიაში. ის, ჯონ ლოკთან (1632-1704) და ჯორჯ ბერკლისთან (1685-
1753) ერთად, ბრიტანული ემპირიზმის წარმომადგენელია. უოლსტონკ-
რაფტის მიერ მოყვანილი ციტატა აღებულია „დიალოგიდან“, რომელიც 
ჰიუმის წიგნის „გამოკლვევა ზნეობის პრინციპების შესახებ“ (1751) დამა-
ტების სახით გამოქვეყნდა.

iv სატურნალიები – ანტიკურ რომში სატურნის (მიწათმოქმედების, მოსავლი-
სა და განახლების ღმერთის) პატივსაცემად გამართული დღესასწაულები. 
შესაბამის დღესასწაულებს ანტიკურ საბერძნეთში ეწოდებოდა კრონიები 
(ღვთაება კრონოსის პატივსაცემად). ორივე დღესასწაულის მნიშვნელოვა-
ნი ასპექტი იყო კარნავალური ელემენტი, რომელიც გულისხმობდა არსე-
ბული სოციალური წესრიგის შეზღუდვების დროებით გაუქმებას ან უკუქ-
ცევას დღესასწაულის განმავლობაში.
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v ადამ სმითი (1723-1790) – შოტლანდიელი ფილოსოფოსი და ეკონომისტი, 
შოტლანდიური განმანთლებლობის მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, რო-
მელიც განსაკუთრებით ცნობილია პოლიტიკურ ეკონომიკაში შეტანილი 
წვლილის გამო – მისი „კვლევა ერების სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების 
შესახებ“ (1776) თანამედროვე პოლიტიკური ეკონომიკის ფუძემდებლურ 
შრომად ითვლება. მას, ასევე, ეკუთვნის ეთიკის თეორიისთვის კლასიკური 
მნიშვნელობის ტექსტი „ზნეობრივი გრძნობების თეორია“ (1759), რომელ-
შიც სენტიმენტალისტური ეთიკის საკუთარ ვერსიას ავითარებს.

vi სემუელ ჯონსონი (1709-1784) – ინგლისელი პოეტი, ესეისტი, ლიტერა-
ტურის კრიტიკოსი, ბიოგრაფი, ლექსიკოგრაფი და გამომცემელი, თავისი 
დროის დიდი ინტელექტუალური ავტორიტეტი. 1755 წელს გამოვიდა მისი 
„ინგლისური ენის ლექსიკონი“, რომელმაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ინ-
გლისური ენის შემდგომი განვითარება.

vii ფრენსის ბეკონი (1561-1626) – ვერულამის ბარონი, ინგლისელი ფილოსო-
ფოსი, მეცნიერი, სახელმწიფო მოხელე, ესეისტი. განსაკუთრებით გავლე-
ნიანი იყო მისი ფილოსოფიური იდეები მეცნიერული მეთოდისა და ახალი, 
ემპირიულ კვლევაზე დაფუძნებული მეცნიერების შესახებ; ითვლება ემპი-
რიზმის ფუძემდებლად. უოლსტონკრაფტის ციტატა მოყვანილია მისი ესე-
იდან „ქორწინებისა და მარტო ცხოვრების შესახებ“ (1612, 1625).

viii physionomie – სახის გამომეტყველება.

ix მაგდალინელთა სახლები – სპეციალური დაწესებულებები, რომლებიც მე-
18 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის ბოლომდე არსებობდა ევროპასა და ჩრდი-
ლოეთ ამერიკაში ე. წ. „დაცემული ქალების“ (მეძავების ან „შეცდენილი“ 
გაუთხოვარი ქალების) თავშესაფრებად და „გამოსასწორებლად“. მათი სა-
ხელწოდება უკავშირდება მარია მაგდალინელის სახელს ახალი აღთქმი-
დან, რომელიც, ზოგიერთი ინტერპრეტაციის თანახმად, მეძავი იყო, ვიდრე 
იესო ქრისტეს მიმდევარი გახდებოდა.

x სემუელ რიჩარდსონი (1689-1761) – ინგლისელი მწერალი და გამომცემელი, 
ეპისტოლარული ჟანრის რამდენიმე რომანის ავტორი. მათგან ერთ-ერთი 
ყველაზე ცნობილია „კლარისა: ახალგაზრდა ქალის ისტორია“ (1748). მას-
ში მოთხრობილია ახალგაზრდა ქალის, კლარისას ტრაგიკული ისტორია, 
რომელსაც მასზე უიმედოდ შეყვარებული ლოველასი წამლის მეშვეობით 
დააძინებს და გონდაკარგულს გააუპატიურებს.
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xi გოტფრიდ ვილჰელმ ფონ ლაიბნიცი (1646-1716) – დიდი გერმანელი ფილო-
სოფოსი, მათემატიკოსი, გამომგონებელი. ისააკ ნიუტონის პარალელურად 
განავითარა უსასრულოდ მცირეთა აღრიცხვა; იყო მრავალი გავლენიანი 
იდეის ავტორი ფილოსოფიასა და ლოგიკაში. მის ფილოსოფიურ შრომებს 
შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია „თეოდიცეა“ (1710, სრული სათაური: 
„თეოდიცეური ნარკვევები ღმერთის სიკეთის, ადამიანის თავისუფლები-
სა და ბოროტების წყაროს შესახებ“), რომელშიც ის ორიგინალურ პასუხს 
სცემს ღმერთის სიკეთესთან ბოროტების არსებობის შეთანხმების ძველ 
თეოლოგიურ-ფილოსოფიურ პრობლემას. უოლსტონკრაფტის ციტატა 
მოყვანილია „თეოდიცეის“ წინათქმიდან.

xii ვისეზიმუს კნოქსი (1752-1821) – ინგლისელი ესეისტი და სასულიერო პირი. 
1778 წელს გამოაქვეყნა „ესეები მორალსა და ლიტერატურაზე“, რომელშიც 
სხვა იდეებთან ერთად, პაციფისტურ იდეოლოგიას იცავდა. უოლსტონკ-
რაფტის ციტატაც ამ ესეებიდანაა.

xiii საფო (ძველი წელთაღრიცხვით დაახლოებით 630-570) – ბერძენი პოეტი 
კუნძულ ლესბოსიდან, აღიარებული იყო ანტიკური საბერძნეთის ერთ-ერთ 
საუკთესო ლირიკულ პოეტად.

xiv ელოიზა (1090(?)-1164) – ფრანგი მონაზონი, მწერალი, სწავლული და მო-
ნასტრის წინამძღოლი, რომელიც საყოველთაოდ ცნობილია ტრაგიკული 
რომანით სქოლასტიკოს ფილოსოფოსსა და თეოლოგთან, პიერ (პეტრე) 
აბელიართან (1079-1142). უკვე აბელიარის გაცნობამდეც, ელოიზა მთელ 
ევროპაში სახელგანთქმული სწავლული იყო.

xv ქეთრინ მაქოლეი (1731-1791) – ინგლისელი ისტორიკოსი, ავტორი რვატო-
მიანი „ინგლისის ისტორიისა“ (1763-1783), რომელმაც მას თანამედროვეთა 
შორის დიდი აღიარება მოუტანა; თუმცა, 1778 წელს სკანდალურმა ქორწი-
ნებამ 21 წლის მამაკაცთან (როდესაც თვითონ 47 წლის იყო) მნიშვნელოვ-
ნად შეარყია მისი რეპუტაცია ბრიტანეთში და მისი ნაშრომების მიმართ 
ყურდღებაც შეანელა. მას, ასევე, ეკუთვნის „წერილები განათლებაზე“ 
(1790), რომელშიც ბავშვთა აღზრდის არსებულ პრაქტიკას აკრიტიკებს, 
როგორც სქესებს შორის არაბრუნებრივი განსხვავებების გამომწვევ მი-
ზეზს.

xvi რუსეთის იმპერატორი, ეკატირენე II ან ეკატერინე დიდი (1729-1796) – რუ-
სეთის იმპერიის ყველაზე სახელგანთქმული ქალი მმართველი, რომელიც 
1762 წლიდან გარდაცვალებამდე მეფობდა რუსეთში. მისი მმართველობის 
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პერიოდს რუსეთის ოქროს ხანას უწოდებენ, მის დროს გახდა რუსეთი ევ-
როპის ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფო.

xvii მადამ დ’ეონი (1728-1810) – იგივე შევალიე დ’ეონი, ფრანგი დიპლომატი და 
ჯაშუში. 1777 წელს, 49 წლისამ, გამოაცხადა, რომ ქალი იყო და სიცოცხლის 
ბოლომდე, 33 წლის განმავლობაში, საზოგადოებაში ქალად იყო მიღებუ-
ლი. გარდაცვალების შემდეგ, მისი სხეულის დათვალიერების შედეგად ის 
ექიმებმა ანატომიურ მამაკაცად აღიარეს.


