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Wstęp
Kobieta zmienną jest…

Zagadnienia związane z osobą kobiety od zarania dziejów były i są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wszystkich niemal dziedzin kultury,
sztuki i nauki. Wynika to z pewnością z niekwestionowanej złożoności, nieprzewidywalności i permanentnej zmienności jako cech przypisywanych płci
pięknej. Wraz ze zmieniającym się światem zmienia się kobiecość, choć można
by odwrócić porządek, pytając, czy to może wraz ze zmieniającą się kobiecością
zmienia się świat? Dwukierunkowość relacji pomiędzy wciąż przeobrażającym
się obrazem kobiety i zmieniającym się obrazem świata czyni rozważania na
ów temat nie tylko zawsze aktualnymi, ale także zawsze niepełnymi. Pomimo
wielości opublikowanych już prac, rozpraw i badań na temat kobiety, jej obrazu,
pełnionych ról, kontekstów rozwojowych i problemów funkcjonowania, temat
pozostaje wciąż nie do końca odkryty, opisany, wyczerpany, gdyż co raz to
wyłaniają się jego nowe perspektywy i nowe ujęcia.
Proponowany zbiór tekstów, który opatrzyłyśmy tytułem Współczesna
kobieta — szkice do portretu na tle przemian społeczno‑kulturowych, nie jest
kolejnym opisem sytuacji kobiety we współczesnym świecie skupionym na
jednym z wymiarów jej funkcjonowania i złożoności. Zamiarem naszym jest
raczej próba ukazania zmienności kobiety na tle zmienności świata i odwrotnie
— z szerokiej perspektywy aktualnych dziś różnych problemów społecznych.
W proponowanym przez nas ujęciu obraz ten rozumiany jest jako nieograniczający się do krótkiego i niemal nigdy nieaktualnego dziś. Podkreślenie owej
dynamiki zmienności świata i funkcjonującej w nim kobiety znalazło swoje
odzwierciedlenie w trójdzielnej konstrukcji niniejszej publikacji. Znajdują się
tu bowiem kolejno teksty odwołującej się zarówno do przeszłości, do teraźniejszości, która opiera się na tym, co przeszłe, oraz do przyszłości, która z teraźniejszości z kolei wyrasta. Celem zaproponowania takiej formuły książki jest
jak najszersze ukazanie złożoności sytuacji kobiety w świecie współczesnym,
nierozerwalnie związanej z wczoraj i jutro.
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Pierwsza część pracy zatytułowana Rekonstrukcje kobiecości w wybranych
kontekstach społeczno‑kulturowych wprowadza w tematykę kobiety współczesnej i stanowi rekonstrukcję historycznych ujęć kobiecości. Prezentowany
jest w niej przegląd sposobów postrzegania płci pięknej w różnych kulturach
i okresach dziejów Europy. W części tej zawarto rozważania nie tylko na temat
miejsca kobiety w życiu rodzinnym i społecznym, ale również jej sytuacji
zdrowotnej, materialnej czy socjalnej. Poruszono tu także problematykę spostrzegania inteligencji kobiety oraz jej wolności i prawa do samostanowienia.
Druga część książki Współczesne oblicza kobiet. Trajektorie emancypacji
i uprzedmiotowienia zawiera prezentację aktualnych problemów dotyczących
kobiet i ich świata. Mnogość zagadnień nie pozwala oczywiście na zawarcie
wszystkich w jednym opracowaniu, dlatego też odwołano się do kilku wybranych obszarów. Skoncentrowano się na ukazaniu sytuacji dorosłych córek alkoholików, a także na problemie współczesnego ideału kobiety oraz na wiążącym
się z nimi problemie wizerunku w kulturze ulegającej seksualizacji. Ostatnia
część pracy pt. Kobieta w społeczeństwie jutra — próba prognozy zawiera próbę
prognozy sytuacji i obrazu kobiety w świecie jutra. Życie w okresie ciągłych
zmian wymusza swoiste antycypacje, dokonywania prób przewidywania i opisu
przyszłości, szczególnie w perspektywie pedagogicznej. Pozwala to bowiem
dostrzegać konieczność podejmowania różnych działań formujących czy
prewencyjnych wobec oczekiwanego kształtu przyszłości. Na tę część publikacji składają się zatem rozdziały poruszające kwestie oczekiwań stawianych
dzisiejszym dziewczynkom, pragnień i dążeń współczesnych kobiet czy też
dokonujących się permanentnie zmian w obrębie pełnionych przez kobiety ról
rodzinnych i społecznych.
W publikacji zawarto teksty stanowiące z jednej strony rekonstrukcję dotychczasowych spojrzeń na prezentowaną problematykę, z drugiej zaś te mające
charakter empiryczny, prezentując wyniki badań własnych autorów. Autorami
wszystkich prezentowanych opracowań są studenci, doktoranci, pracownicy
i absolwenci kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Niniejsza książka adresowana jest do wszystkich, którzy chcą na nowo
głębiej pochylić się nad problematyką kobiecości, nie zatrzymując się jedynie na
spojrzeniach przeszłych, często nieaktualnych. Wyrażamy nadzieję, iż publikacja ta dla każdego czytelnika stanowić będzie bodziec do refleksji nad sytuacją
współczesnej kobiety oraz zachęci do podejmowania kolejnych badań w tym
niewyczerpanym temacie.

Introduction
The woman is fickle

Issues related to the person of a woman have been and still are of interest
to representatives from almost all fields of culture, art and science from the
beginning of time. This certainly results from the indisputable complexity,
unpredictability and permanent volatility — the characteristics attributed to
women. With the changing world femininity changes, although one could
reverse the order, asking if it is the world that changes with the changing femininity. Bidirectional relationship between the still changing image of a woman
and the changing image of the world makes the discussion on this subject
not only always current, but also always incomplete. Despite the multiplicity
of works already committed — dissertations and research on the subject of
a woman, her image, roles performed, contexts of development and problems
with functioning, the subject still remains not fully discovered, described,
or exhausted because ever and again new perspectives and new approaches
emerge from it.
The proposed collection of texts that we entitled Contemporary woman
from the perspective of socio‑cultural changes is not another description of the
situation of a woman in modern world focused on one of the dimensions of
her functioning and complexity. Our intention is rather an attempt to show the
volatility of a woman against the background of the variability of the world and
vice versa with a broad perspective of different social problems current today.
In the proposed approach, this picture is understood as non‑limiting to a brief
and almost never outdated today. Emphasizing this variability dynamics of the
world and the woman functioning in it was reflected in the tripartite structure of
this publication. For there are texts that refer respectively to the past, the present,
which is based on what is past, and to the future, which in turn grows out from
the present. The purpose of proposing this formula for the submitted book is to
present as widely as possible the complexity of the situation of a woman in the
modern world, inextricably linked to yesterday and tomorrow.
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The first part of the work entitled Femininity — a way of defining in selected
cultural contexts introduces the subject of a modern woman and is a reconstruction of historical approaches to femininity. It presents a review of the perceptions of the softer sex in different cultures and periods of European history. This
section contains contemplations not only about the place of a woman in family
and social life, but also about her health, material and social situation. It also
raised here the issue of the perception of woman’s intelligence, her freedom and
the right to decide. The second part of the book: Contemporary faces of women
— self‑perception, stereotypes, media and directions of changes includes the
presentation of current problems concerning women and their world. Multitude
of issues, of course, does not allow including of all of them in just one elaboration, therefore, the reference is made to only a few selected areas. The focus is
therefore on presenting the situation of adult daughters of alcoholics, as well as
on the problem of modern ideal of the image of a woman and on the problem
that binds with them — the image of a woman in culture that undergoes sexualization. The last — third part of the work, entitled A woman in the society of
the future — an attempt to forecast includes a trial to predict the situation and
image of a woman in the world of tomorrow. Living in a period of constant
changes forces a specific anticipations — making attempts to predict and describe the future, especially in terms of pedagogical perspective. This allows
one to see the need for taking various forming or preventive actions towards the
expected shape of the future. The third part of the publication consists therefore
of chapters raising the issues of expectations raised on today’s girls, desires and
aspirations of today’s women or the changes that are made permanently within
the family and social roles of women.
The publication contains texts which, on the one hand, provide a reconstruction of the previous perspectives on the issues presented and, on the other, those
having an empirical nature, presenting the results of authors’ own research. The
authors of all the papers presented are students, PhD students and graduates of
pedagogical specializations at the University of Silesia in Katowice.
This book is addressed to all those who want to lean afresh and deeper over
the issues of femininity, not pausing only on the past, often outdated approaches.
We hope that this publication will be an incentive for every reader to reflect on
the contemporary woman’s situation and that it will encourage them to undertake further research in this inexhaustible subject.
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