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Obserwacja udziału kobiet w tworzeniu polskiej kultury w wieku XIX
i początkach XX *— w epoce strukturalnych przekształceń modernizacyj
nych społeczeństwa, nasilania się procesów narodotwórczych i integrowa
nia się wspólnoty narodowej, dokonujących się w znacznym stopniu mimo
braku instytucjonalnych ram własnej państwowości — stanowi bardzo
skomplikowane i rozległe zadanie badawcze. Odmiennie zarysowuje się
pole badawcze tych zjawisk w sferze kultury duchowej i w sferze kultury
materialnej (pomijając trudności w przeprowadzeniu tego podziału); ba
dacz odwoływać się tu musi do różnego typu źródeł i metod badawczych.
Działania kulturotwórcze wymagają jednocześnie odrębnego potraktowa
nia na różnych poziomach kultury, uwzględnienia co najmniej poziomów
kultury wysokiej i popularnej, ale również — kultury masowej.
Jednocześnie spojrzenie na społeczne role kobiet w Polsce na przełomie
wieków przez pryzmat ich aktywności intelektualnej, ich twórczości nauko
wej i artystycznej nieodparcie nasuwa pytania: czy kobiety i mężczyźni zaj
mowali w kulturze różne miejsca, czy i jak różniły się ich role w tworzeniu
kultury?
Szkice zawarte w niniejszym tomie próbują znaleźć przynajmniej czę
ściową odpowiedź na te pytania. Poświęcone są obserwacji form twórczości
intelektualnej i artystycznej kobiet na poziomie kultury wysokiej. Przed
miotem studiów jest analiza społecznych szans intelektualistek, uczonych,
pisarek, artystek na samorealizaqç w wybranych dziedzinach twórczości,
w specyficznej sytuacji ziem polskich pod zaborami, a następnie — w rów
nie specyficznych, społecznych i instytuqonalnych ramach odbudowujące
go i integrującego się międzywojennego państwa polskiego. Intencją zespo
łu autorskiego było odejście od ujęć tradycyjnych, których przykładem są
biografie wybitnych pisarek czy artystek, na rzecz portretów zbiorowych,
przedstawiających kariery kobiet-intelektualistek na tle środowisk, w któ
rych działały i tworzyły.
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Przybliżenie i analiza aktywności intelektualnej, naukowej, artystycznej
kobiecych talentów nie wyczerupują celów badawczych przedstawionych
studiów, równie istotna jest dla nas historyczna obserwacja i interpretacja
drogi życiowej utalentowanych jednostek, kształtowania się ich autorytetu
w społeczeństwie, jak również stosunek męskiej części elit intelektualnych
do coraz liczniej pojawiających się w nich kobiet.
Przedmiotem studiów są więc zarówno indywidualności intelektualne
i artystyczne, jak społeczny mechanizm „wybijania się” kobiecych geniu
szów oraz form ich samorealizowania się. Chodzi więc nie tylko o pełniejsze
wydobycie — z pewnością nie docenianego w dotychczasowej literaturze
historycznej — udziału kobiet w tworzeniu polskiej kultury duchowej, ale
jednocześnie o odpowiedź na pytania, w jakim stopniu współtworzyły one eli
ty intelektualne i artystyczne, jakie społeczne role odgrywały kobiety nauki,
sztuki, pisarki i artystki w Polsce wieku XIX i XX (przynajmniej w pierwszej
połowie XX w.), w jakim kierunku oddziaływał na społeczne funkcje elit
intelektualnych i artystycznych zwiększający się w nich udział wybitnych
kobiecych indywidualności?
Jako całość studia nasze przedstawiają wyniki badań sondażowych od
noszących się do wybranych dziedzin życia intelektualnego i artystycznego.
Okazuje się, że w epoce, objętej naszą obserwacją, również w polskich
warunkach dają się zaobserwować istotne sygnały dokonującej się przemia
ny ról kobiecych indywidualności we współtworzeniu kultury: od inspirowa
nia twórców-mężczyzn i aranżowania ich twórczych sukcesów do postawy
świadomego kreowania uniwersalnych wartości kultury intelektualnej czy
artystycznej. Zjawiskiem tym — lepiej zbadanym i opisanym na przykładach
zachodnioeuropejskich i amerykańskich—zajmuje się w swoim szkicu Graży
na Szelągowska. Jej zdaniem, przeobrażenia roli kobiety w kulturze: od roli
„medium” do roli kreatorki dają się obserwować już w dwudziestoleciu mię
dzywojennym, przede wszystkim w niektórych nowych gałęziach twórczości
artystycznej, związanych z rozwojem środków masowego przekazu, szcze
gólnie w filmie.
Pytania: czy przemiana kulturotwórczej roli kobiety już w pierwszej poło
wie XX wieku staje się tendengą o szerokim zasięgu, ujawniającą się w wielu
dziedzinach kultury już w pierwszej połowie XX w., czy okazała się zjawiskiem
trwałym — choćby tylko w nowych dziedzinach twórczości artystycznej — pozostają otwarte i wymagają dalszych konkretnych badań źródłowych. Jednak
—r również na gruncie polskim—niewątpliwy wydaje się związek tej tendencji
z procesem unowocześniania się społeczeństwa (mimo specyficznych polskich
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opóźnień), a przede wszystkim z rozszerzaniem się zasięgu wykształcenia
średniego i wyższego wśród kobiecej populacji oraz aktywności kobiet w za
wodach umysłowych.
Obecność kobiet w polskiej literaturze nie była w interesującym nas
okresie zjawiskiem nowym. Jednak także w tej dziedzinie przełom wieków,
a szczególnie okres międzywojenny, przyniósł wyraźną zmianę postaw
i aspiracji twórczości kobiecej. Jeszcze w pierwszej połowie wieku XIX,
u schyłku epoki oświecenia i w dobie romantyzmu, najwybitniejsze nawet
polskie pisarki raczej przyswajały sobie aktualne konwencje i mody literac
kie, niż uczestniczyły w ich tworzeniu czy przekształcaniu. Istotnym bodź
cem dla rozwoju ich twórczości stały się wprawdzie motywaqe patriotyczne,
jednak głównym polem ich pisarstwa pozostawały mniej cenione gatunki
literackie, jak literatura edukacyjna dla dzieci i młodzieży, ewentualnie —
dla „ludu”. Studium poświęcone tej epoce pt. „Kobiety wśród twórców
kultury sentymentalnej i popularnej w pierwszej połowie XIX w.” przygo
towywał Jerzy Skowronek, wybitny znawca historii XIX wieku i współautor
poprzednich tomów naszej serii. Niestety, nagła tragiczna śmierć Autora
przerwała tę pracę, uniemożliwiając włączenie do naszego tomu naszkico
wanego zaledwie tekstu.
W drugiej połowie XIX i w początkach XX wieku społeczna ranga dzieł
literackich, które wyszły spod piór kobiecych, i autorytet pisarek w społe
czeństwie stopniowo osiągają wyżyny nieporównywalne z poprzednią epo
ką. Plejada wybitnych kobiecych talentów sięga po wiodące tematy i gatun
ki literackie, uprawiane dotąd przez pisarzy-mężczyzn, rywalizując z nimi
o palmę pierwszeństwa. Niejednokrotnie — szczególnie w pierwszej poło
wie wieku XX — to one wyznaczają główny nurt literatury. Obserwacjom
tym poświęcone są opracowania Grażyny Borkowskiej — „Literatura i ge
niusz kobiecy — XIX i początki XX wieku” i Hanny Kirchner — „Pisarki
międzywojennego dwudziestolecia”. Nie znaczy to, że kobiety porzucają
całkowicie dotychczasowe, tradycyjnie przez nie zdominowane, uznawane
za drugorzędne gatunki literackie, jak przede wszystkim literatura dydak
tyczna dla dzieci i młodzieży. Pozostają one domeną pisarek przeciętnych,
których aspiracje nie wykraczają na ogół poza zawodową sprawność pisar
ską, podtrzymując stereotyp o drugorzędności pisarstwa kobiecego (szkic
Jolanty Niklewskiej,,Autorki literatury dla dzieci i młodzieży...”). Nie one
jednak decydują o społecznej roli i randze twórczości kobiecej w literaturze
polskiej lat międzywojennych. Tezę tę rozwija Hanna Kirchner stwierdza-
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jąc, że w dwudziestoleciu międzywojennym „równowartościowe współtwo
rzenie kultury narodowej przez umysły i talenty kobiece” stało się faktem.
Podobne zjawisko — pojawienie się plejady wbitnych talentów kobie
cych i ich świadoma dążność do tworzenia dzieł uniwersalnych — daje się
zauważyć w pierwszym czterdziestoleciu XX wieku, a nawet już u schyłku
XIX wieku, także w niektórych dziedzinach sztuki, przede wszystkim w ma
larstwie. Studia Marii Poprzęckiej („Boznańska i inne. Malarskie kariery
kobiet na przełomie XIX i XX wieku”) i Anny Sieradzkiej („Nie tylko Stry
jeńska. Udział kobiet-artystek w tworzeniu stylu Art-Dćco w Polsce”) zda
ją się sugerować, że tendencja ta w sferze sztuki występuje z mniejszą siłą
niż w dziedzinie literatury. Wśród najwybitniejszych artystek malarek kilka
zaledwie ujawniało aspiracje do roli kreatorek wielkiej nowoczesnej sztuki,
do uprawiania malarstwa w „wielkim stylu”.
Było to jednak wynikiem nie tyle braku rozwiniętych aspiracji twór
czych, ile ograniczeń w przygotowaniu zawodowym, związanych z niedopu
szczaniem kobiet do pełnego akademickiego wykształcenia w tej dziedzi
nie. Zdaniem Marii Poprzęckiej, profesjonalizacja i instytucjonalizaqa ży
cia artystycznego w Polsce międzywojennej niosła za sobą — co najmniej
w malarstwie — zagrożenie dla twórczej pozycji kobiet, „skazując je na
drugorzędność”.
Dochodzimy w ten sposób do najistotniejszego bodaj czynnika ograni
czającego aspiracje także wybitnych indywidualności twórczych wśród ko
biet i skazującego je na rolę biernego uczestnika kultury, w najlepszym ra
zie — na działalność adaptacyjną, na rolę „medium”. Czynnikiem tym były
niewątpliwie, w pełni jeszcze obowiązujące na przełomie wieków, ograni
czenia w dostępie kobiet do wykształcenia ogólnego nie tylko wyższego,
lecz także pełnego średniego oraz daleko idąca nierówność szans w zdoby
waniu kwalifikacji zawodowych (szczególnie w zawodach artystycznych).
Sprawie dyskryminacji kobiet w dostępie do wykształcenia w wieku
XIX i początkach XX poświęciliśmy jeden z poprzednich tomów naszych
studiów* 1. Wiele miejsca przeznaczono wówczas na obserwację kulturowych
źródeł tego zjawiska. Zwrócono uwagę na dominujące jeszcze na przełomie
wieków XIX i XX, w rodzinach wiejskich i miejskich, tradycyjne wzorce

' Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod redakcją A. Żamowskiej
i A. Szwarca, t. II, cz. 2, wyd. II popr. Warszawa 1995.
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wychowawcze i zróżnicowane w stosunku do synów i córek aspiraqe kształ
ceniowe, które utrwalały nierówne, zależne od płci, szanse młodego poko
lenia uczestnictwa w kulturze. W tym samym kierunku działały, uzależnio
ne od płci uczniów, dysproporcje pod względem poziomu i zakresu kształ
cenia w średnim szkolnictwie publicznym oraz sięgające jeszcze okresu
międzywojennego ograniczenia w dostępie kobiet do szkół wyższych. Zja
wiska te stały się ponownie, od innej strony, przedmiotem analizy i refleksji
w wielu studiach publikowanych w niniejszym tomie, poświęconych karie
rom naukowym kobiet. Są to przede wszystkim opracowania poświęcone
środowiskom uniwersyteckim i głównie naukom humanistycznym: Marii
Wierzbickiej i Barbary Jakubowskiej „Autorki i dzieła — kobiety w histo
riografii polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym”, Elżbiety Pakszys
„Kobiety w polskiej filozofii analitycznej (...) szkoły Iwowsko-warszawskiej” oraz trzy szkice Doroty Mazurczak, Urszuli Perkowskiej i Jerzego
Halbersztadta o akademickich karierach kobiet w Polsce przed rokiem
1939 na przykładzie uniwersytetów Poznańskiego, Jagiellońskiego i War
szawskiego. Ciekawym uzupełnieniem tych zbiorowych portretów są dwa
szkice biograficzne: Doroty Zamojskiej „Kariera naukowa Cezarii Bau
douin de Courtenay” oraz Alicji Kusiak „Łucja Charewiczowa — inicjator
ka badań nad dziejami kobiet”.
Podobnie jak studia nad twórczością artystyczną, pokazują one hamują
ce rozwój kobiecych twórczych talentów oddziaływanie stereotypów ogra
niczających społeczną rolę kobiety do zadań rodzinnych, a co za tym idzie
— drastycznie redukujących jej możliwości kształcenia i aspiraqe twórcze.
W świat nauki kobiety wchodzą stopniowo i z zahamowaniami, a przede
wszystkim z opóźnieniem, spowodowanym przez trwający na ziemiach pol
skich do pierwszych lat naszego stulecia brak dostępu do studiów wyższych.
Konieczność pokonywania antyfeministycznych uprzedzeń konserwatyw
nej części profesury nie należy do sytuacji wyjątkowych. W latach trzydzie
stych wchodzenie kobiet do świata nauki w dziedzinie humanistyki ulega
przyspieszeniu. Aż 30% rozpraw doktorskich z historii, obronionych w tym
dziesięcioleciu, jest ich dziełem. Ich obecność w salach wykładowych i u steru
bibliotek naukowych przestaje być czymś niezwykłym. Jednak katedry pro
fesorskie pozostają dla nich w Polsce międzywojennej nieosiągalne (poza
jedynym, szczególnym wyjątkiem — Cezarii Baudouin de Courtenay)!
Odrębną część naszej publikacji stanowią szkice stanowiące wprowa
dzenie do studiów nad obecnością i rolą kobiet wśród twórców polskiej
myśli społeczno-politycznej. Taki charakter ma przede wszystkim zarys
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portretu zbiorowego pióra Michała Śliwy „Kobiety wśród twórców myśli spo
łeczno-politycznej w Polsce pierwszej połowy wieku XX”, poszerzony kilkoma
ujęciami monograficznymi, przede wszystkim o sylwetkę Heleny Radlińskiej
jako współtwórczyni Wolnej Wszechnicy Polskiej — pióra Heleny Brodow
skiej. „Spór o wartości: sympatyczki ruchu emancypacyjnego wobec religii
i Kościoła katolickiego” Andrzeja Chwalby sygnalizuje obecność sympatyczek
feminizmu wśród elity intelektualnej w Polsce i ich związki z lewicową częścią
tej elity.
Problematyka, której poświęcona jest nasza publikacja, a szczególnie jej
część ostatnia, pozostawała dotąd niemal całkowicie poza zasięgiem źródło
wych badań historycznych. Można mieć nadzieję, że zamieszczone w tym to
mie opracowania, w większości pionierskie, staną się impulsem do poszerzenia
pola obserwacji elit intelektualnych i artystycznych oraz uwzględnienia wśród
twórców kultury w Polsce obecności i roli kobiecych indywidualności twórczych.

Anna Żamowska i Andrzej Szwarc
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Grażyna Szelągowska

Kobieta — medium i kreatorka kultury

W większości prac poświęconych dziejom kobiet dominuje tendencja do
udowadniania, że kobieta była jednak podmiotem, a nie przedmiotem dzie
jów społecznych, politycznych i kultury. Sama postawiłam tezę (odnoszącą
się do dziewiętnastowiecznej Norwegii), że dzięki powszechnemu wśród
kobiet wykształceniu średniemu (w Norwegii więcej było wykształconych
kobiet niż mężczyzn) — a co za tym idzie — lepszym możliwościom zawo
dowym i finansowym, norweskie kobiety w decydujący sposób współtwo
rzyły tamtejszą klasę średnią1.
Nie zawsze jednak udowodnienie „podmiotowości” kobiet w dziejach
jest tak proste. Dotyczy to historii kultury, a zwłaszcza sztuki, dla której
kobieta tradycyjnie stanowiła obiekt artystycznej kreacji. Wskazuje na to
postawione przez historyków sztuki, w ślad za amerykańską historyczką
sztuki Lindą Nochlin, pytanie: „dlaczego nie było wielkich artystek?” oraz
trwająca od lat siedemdziesiątych naszego wieku dyskusja nad „femini
styczną historią sztuki”2. Przypomnę główne wątki tej dyskusji. Przyczyny
nieobecności kobiet w tzw. wielkiej sztuce (w roli twórczyń) amerykańskie
historyczki sprowadzają do oddziaływania stereotypów kultury patriarchalnej, która z góry określa społeczne i kulturowe role męźczyzny-twórcy oraz
kobiety-matki i żony. W żadnym wypadku nie może być mowy o różnicach

1 G. Szelągowska, Aspiracje edukacyjne i poziom wykształcenia kobiet w Skandynawii na przełomie XIX i XX
wieku, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich wXIXiXXwieku. Zbiór studiów pod red. A. Zarnowskiej
1A. Szwarca, Warszawa 1992, t.2, cz. 1, s. 45-54
2 M. Poprzęcka, Problemy feministycznej historii sztuki, [w:] ibidem, s. 267.
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biologicznych. Tb męska historia i krytyka sztuki wyeliminowała kobiety
ze sztuki3.
Z drugiej strony zauważa się, że kobiety inaczej postrzegają rzeczywi
stość. Z powodu tych wszystkich wątpliwości zawarte w tytule twierdzenie
powinno raczej być pytaniem: czy kobieta jest (była lub może być) kreatorką kultury, czy może jedynie medium dla jej „prawdziwych” twórców —
mężczyzn?
Wyjaśnienia wymagają przede wszystkim przywołane przeze mnie poję
cia. Przez postawę medium przeważnie rozumie się bierną rolę kobiety
w kreacji dzieła artystycznego (malarstwa, rzeźby, literatury), dla którego
kobieta stanowi temat lub inspirację (to jest rola tradycyjna), bądź też
jest jego odtwórczynią (dramat, taniec, muzyka, nawet literatura). Kobieta-kreatorka w sposób aktywny natomiast tworzy oryginalne i uniwersalne
wartości kultury intelektualnej lub artystycznej. Nasuwa się w związku
z tym kilka pytań: co determinuje określoną rolę kobiety w kreacji dzieła
intelektualnego lub artystycznego? co warunkuje ewentualną zmianę tejże
roli? czy w interesującym nas okresie historycznym doszło do takiej zmia
ny? czy wreszcie zjawisko zmiany roli kobiety jest trwałe, czy może wynikało
ze specyfiki czasów? Przedmiotem moich rozważań nie jest tzw. kultura
feministyczna, ale twórczość o wymiarze uniwersalnym. Pomijam także ist
niejącą co najmniej od końca XVII w. (nie mówiąc już o wcześniejszych
przykładach) literacką i artystyczną twórczość kobiet, miała bowiem charakter
elitarny i krąg jej odbiorców był wąski.
W okresie mniej więcej od lat osiemdziesiątych XIX w. do lat trzydzie
stych naszego stulecia można zaobserwować prawdziwą ekspansję kobiet
w szeroko rozumianej kulturze. Dla faktycznego pojawienia się w kulturze
kobiet-twórczyń — i zaakceptowania ich przez odbiorców — konieczne były
pewne rozwiązania strukturalne, związane z demokratyzacją życia polity
cznego, ekonomicznego i społecznego. Za najważniejsze uważam upowszech
nienie oświaty kobiet na wszystkich poziomach, co stworzyło z kolei możliwość
pracy w różnych zawodach i zmianę stereotypów obyczajowych. Równie is
totne było stopniowe rozszerzanie praw cywilnych, ekonomicznych i polity
cznych. Sytuacja taka powstała na przełomie XIX i XX w., a zwłaszcza po
pierwszej wojnie światowej. Począwszy od około połowy XIX w. kobiety otrzy3

Ibidem, s. 267-280.
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mywały stopniowo status prawny równy mężczyznom, dostęp do uniwersy
tetów i do coraz większej liczby zawodów.
Wszystkie te przemiany składają się na proces kształtowania się na prze
łomie XIX i XX w. oraz w pierwszym dwudziestoleciu XX w. społeczeń
stwa masowego (najwcześniej w Anglii i Stanach Zjednoczonych).
Pojęcie społeczeństwa masowego ma swoje źródło w socjologii, która
określa w ten sposób cechy charakterystyczne społeczeństwa industrialne
go: przewaga ludności miejskiej nad wiejską wskutek procesu urbanizaqi
i mobilności społecznej oraz silne związki z państwem przez powszechną
służbę wojskową, system ubezpieczeń społecznych, powszechne prawo wy
borcze i powszechną edukację. Istotnym elementem społeczeństwa prze
mysłowego jest udział kobiet w szeroko rozumianym życiu społecznym.
Społeczeństwo przemysłowe staje się masowe dzięki skutkom „rewolu
cji” oświatowej, technicznej i ekonomicznej: powstaniu masowego rynku,
masowej komunikacji (transport i środki masowego przekazu) i masowej
kultury, przekazywanej za pomocą nowych środków przekazu — prasy,
masowej literatury, radia, reklamy i filmu. Podkreślam w tym miejscu moje
rozumienie kultury masowej, które nie jest związane z jej wartościowaniem
(kultura „niska” dla mas i „wysoka” dla elit—jak zwykło się uważać), lecz
z formą jej rozpowszechniania: możliwością masowego powielenia i dotar
cia do jak największej liczby odbiorców przez wysokonakładowy druk, fale
radiowe, taśmę filmową, a nawet środki transportu. Ważny jest także spo
łeczny zasięg twórczości kulturalnej, czyli w miarę wyedukowany odbiorca.
Uważam, że właśnie specyficzny klimat okresu przełomu cywilizacyjne
go, jaki stanowił proces kształtowania się na przełomie wieków nowego
społeczeństwa i nowej kultury, stworzył dla kobiet niepowtarzalną szansę
zajęcia miejsca w kulturze w zupełnie innym niż dotąd charakterze twór
czyń. Nie przypadkiem anglosaska historiografia określa pierwsze dwudzie
stolecie XX w. jako „czas nowej kobiety”, wyzwolonej z ograniczeń pra
wnych i obyczajowych. Gdy zaś amerykańscy historycy chcą zilustrować kul
turę powojennej epoki „szalonych lat dwudziestych”, przywołują postacie
kobiet4. To właśnie na przełomie wieków zaistniały na najwyższym pozio
mie kultury pisarki, malarki, rzeźbiarki. W wielu tych tradycyjnych prze
cież dziedzinach kultury wyedukowane kobiety tworzyły zupełnie nowe ja4

J. M. Roberts, The New Age: America in Twenties, London 1971.
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kości, jak prowadząca artystyczny salon w Paryżu autorka awangardowych
powieści, Gertruda Stein, lub twórczyni nowych konwencji w tańcu, Isadora Duncan.
Przemiana kobiety z medium w kreatorkę kultury szczególnie widoczna
jest w przypadku twórczości literackiej, zarówno tej o charakterze arty
stycznym, jak i publicystycznym oraz intelektualnym. Co najmniej od poło
wy XIX w. kobiety piszą: powieści, wiersze, eseje, rozprawy filozoficzne
i społeczne, artykuły w czasopismach. Kobiety oczywiście były literatkami
już wcześniej, pisywały np. pamiętniki, powieści z dziedziny tzw. literatury
sentymentalnej dla młodych panienek, kodeksy obyczajowe i liczne porad
niki, bywały tłumaczkami i autorkami powieści podróżniczych i history
cznych. Trudno wszakże uznać te dzieła za oryginalną twórczość. Ich auto
rki przyjmowały w tym przypadku rolę medium kulturowego, choć bowiem
pisały samodzielnie, przekazywały w tradycyjnej formie utrwalone normy
i stereotypy obyczajowe (łącznie z tymi dotyczącymi tradycyjnej roli kobiety
jako żony i matki), nie kreując — z nielicznymi wyjątkami — nowych war
tości artystycznych i intelektualnych. Niewiele z tych powieści przetrwało
próbę czasu. Brakowało tym dziełom literackim ponadto czynnika naj
ważniejszego — odbiorcy i powszechnej akceptacji kobiet tworzących.
Dopiero procesy związane z powstaniem społeczeństwa industrialnego
i demokratyzacją życia społecznego i politycznego spowodowały, że kobiety
mogły pisać nie do szuflady, drukować w dużych nakładach, wystawiać swe
dzieła artystyczne i — wreszcie — zdobyć odbiorcę.
Już jednak na początku XIX w. pisarstwo kobiet to nie tylko sentymen
talne romanse, to także oryginalna pod względem formy i uniwersalna
w treści twórczość, będąca swoistym głosem epoki. Oto charakterystyczny
przykład: w 1818 r. Mary Wollstonecraft Shelley pisze powieść Franken
stein, modelowy utwór angielskiej tzw. romantycznej powieści gotyckiej
(bibliografia angielskiej powieści romantycznej wymienia zresztą nazwiska
kilkudziesięciu autorek). Frankenstein uważany jest zarazem za pierwszą
powieść science fiction lub przynajmniej za zapowiedź tego gatunku. Jego
autorka, Mary Shelley, żona wybitnego poety angielskiego romantyzmu
Percy Shelleya, rówieśnika Byrona, napisała swoją pierwszą powieść zain
spirowana odkryciami naukowymi swej epoki i jej duchem filozoficzno-artystycznym. Frankenstein uchodzi dzisiaj, zapewne pod wpływem licznych
adaptacji filmowych, za literaturę grozy. Jest to jednak w istocie przenikli-
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wa analiza problemów etycznych, jakie niósł ze sobą przełom cywilizacyjny
„wieku żelaza i pary”5.
Już pobieżny przegląd literatury przełomu XIX i XX w. oraz okresu
międzywojennego dowodzi, że dająca równie głęboką analizę rzeczywisto
ści twórczość literacka — będąca zarazem oryginalnym zjawiskiem arty
stycznym — stała się udziałem kobiet.
W dziedzinie, w której ich twórczy wkład do połowy XIX w. w ogóle był
minimalny, tj. kreacji intelektualnej, sytuacja jest stosunkowo najprostsza i
„najczystsza”. Kariery uniwersyteckie i naukowe kobiet pozostają w bezpo
średnim związku z możliwością (prawną i ekonomiczną) odbycia studiów
wyższych i następnie, co jest równie ważne, zatrudnienia w placówce na
ukowej (pomijam tu bariery, jakie stawiały przed „sawantkami” stereotypy
obyczajowe). Domeną kobiet stały się zwłaszcza nauki humanistyczne —
językoznawstwo, historia, filozofia. Wykształcone intelektualistki z różnych
grup społecznych działały także w strukturach politycznych, stając się twór
czyniami oryginalnej myśli społecznej i politycznej, żeby wspomnieć choćby
nazwisko Róży Luksemburg.
Najwięcej wątpliwości co do oryginalnej kreacji budzi trzecia dziedzina:
twórczość par exellence artystyczna, w której kobieta niemal od tysiącleci
tradycyjnie przyjmowała na siebie (bądź jej narzucano —jak chcą feminist
ki) rolę medium: malarstwa, rzeźby, muzyki, tańca, teatru. Nie ulega wąt
pliwości, że rolę tę odgrywa nadal. Jednocześnie pod koniec XIX w. da się
zaobserwować zjawisko przemiany tej roli. Kobiety stają się artystkami.
W niniejszym tomie przedstawiono wiele dowodów potwierdzających słu
szność tej tezy, ja natomiast chciałabym zwrócić uwagę na jeden jej aspekt.
Oryginalna twórczość kobiet w licznych dziedzinach kultury była efek
tem wielu zjawisk składających się na proces modernizacyjny, o którym
wspomniałam wyżej. Jednym z jego interesujących aspektów jest zetknięcie
się sztuki z nauką, a raczej z efektami odkryć naukowych i z postępem
technicznym. Spotkanie to przyniosło jedno z najważniejszych zjawisk kul
turowych XX wieku — wspomnianą już wyżej kulturę masową, czasem
zwaną niezupełnie ściśle kulturą popularną, zauważmy bowiem, że nie za
wsze dzieła kultury masowej są zarazem popularne; plakat i dzieła filmowe
bywają bardzo elitarne.
5

M. Shelley Woolstonecraft, Frankenstein, Warszawa 1990.
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Jeśli w przypadku literatury, sztuki i nauki mamy do czynienia z prostą
ekspansją (także dzięki przemianom technologicznym) wykształconych kobiet-twórczyń na tereny zdominowane dotąd przez mężczyzn, to zupełnie
inne zjawisko zachodzi w dziedzinach, w których kobiety tradycyjnie były
odtwórczyniami, takich jak teatr, balet, opera. Dzięki specyfice nowych
środków przekazu, koncentrujących się na artyście w znacznie większym
stopniu niż np. tradycyjna scena, owa funkcja medium zaczynała nabierać
cech oryginalnej twórczości. To wówczas, dzięki płytom gramofonowym
i radiu, rodzą się gwiazdy, jak Nellie Melba, która swe umiejętności wybit
nej sopranistki przekazywała jako jedna z pierwszych przez radio6. Kreaqi
gwiazd sprzyjały tak pozornie przyziemne rzeczy, jak rozwój komunikacji
i transportu, umożliwiając im dotarcie ze swą sztuką do mieszkańców kilku
kontynentów, oraz typowy wytwór społeczeństwa industrialnego — rekla
ma. Występy gromadzącej pełne sale Sary Bemhardt reklamowały w stylu
art nouveau wspaniałe plakaty Alfonsa Muchy (to także przykład kultury
masowej i wspomnianego wyżej spotkania sztuki z techniką). Ta najsłyn
niejsza aktorka teatralna swych czasów doskonale zrozumiała także potęż
ną rolę przekazu filmowego, występując w 1900 roku w pierwszej ekraniza
cji szekspirowskiego „Hamleta” (w roli tytułowej...)7.
Kobiety współtworzyły nowe normy estetyczne i niejednokrotnie dawa
ły początek nowym zjawiskom artystycznym. Jednocześnie uderzający jest
fakt, że było to zjawisko przemijające. Począwszy od połowy lat trzydzie
stych XX w. daje się jednak zaobserwować swoisty odwrót kobiet od aktyw
ności intelektualnej i artystycznej. Spróbuję to pokazać na jednym przykła
dzie, który zarazem dowodzi, że potrafiły one aktywnie włączyć się do pro
cesu tworzenia zupełnie nowej sztuki, sztuki, która narodziła się właśnie
dzięki technologicznemu postępowi na przełomie XIX i XX w. Mam tu
oczywiście na myśli film.
Wydaje się, że sztuka filmowa jest szczególnie przydatna do naszych
rozważań. Jak żadna inna ilustruje zjawisko zetknięcia się sztuki z nauką
i techniką. Jest zarazem sztuką bardzo młodą; za początek filmu artystycz
nego uważa się dziś rok 1913. Powoduje to, że kryteria oceny jej jakości
ulegały i nadal ulegają zmianie. W pierwszym okresie istnienia kina w ogó-

6
7

A. Briggs, Radiofoniensf0dsel, [w:] „Sket”, Kopenhaga 1974, s. 12
P. Robertson, The Guiness Book of Movie Facts anf Feats, London 1991, s. 55.
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le wątpiono, czy te celuloidowe obrazki stanowią jakąkolwiek sztukę. Wiele
dzieł filmowych uważano niegdyś za szczyt artyzmu; dziś trafiły do lamusa,
często dlatego, że ich twórcy niejako na siłę chcieli stworzyć arcydzieło
(pomijam tutaj ważną skądinąd dla historyka kwestię źródłowej wartości fil
mów, niezależnej od ich poziomu artystycznego, jako że jest to zupełnie inny
temat). Ta zmienność kryteriów i kruche w istocie podstawy dojrzałości
sztuki X Muzy pozwalają na ciągle nowe interpretacje dzieł filmowych,
a także na nowe spojrzenie na dzieje kina i sztuki filmowej, właśnie z pun
ktu widzenia roli, jaką kobiety odegrały w jej powstaniu i rozwoju.
Dzieło filmowe jest kreacją specyficzną, powstaje bowiem przy udziale
grupy ludzi korzystających z konkretnych rozwiązań technologicznych. Do naj
ważniejszych twórców filmu należą (w pewnym uproszczeniu): autor scenariu
sza, reżyser, operator kamery, montażysta i, po drugiej stronie kamery,
aktorzy. Do sztuki filmowej zaliczyć należałoby także krytykę filmową.
W epoce kina niemego we wszystkich tych zawodach licznie działały kobie
ty, dominując w dziedzinie aktorstwa.
Do zastanowienia się nad tym problemem skłoniły mnie interesujące
fakty z dziejów kina. Okazuje się bowiem, że w epoce kina niemego (tj. do
około roku 1930) pierwszą pozycję w filmach zajmowały kobiety, podczas
gdy współcześnie — w epoce tzw. równouprawnienia płci — proporcje te
wynoszą 1:4 na niekorzyść kobiet. Jednym z mierników tej pozycji jest
umieszczenie nazwiska aktorki na pierwszym miejscu tzw. czołówki. W ro
ku 1920 aż 57% filmów na pierwszym miejscu wymieniało aktorki, w roku
1960 jedynie 19%, a w 1990 — zaledwie 18%8. Niewiele jest zaiste w XX
wieku obszarów aktywności zawodowej, w których udział kobiet tak kata
strofalnie by się zmniejszył. Czy może to oznaczać, że kobiety stworzyły
sztukę filmową dla mężczyzn?
Wniosek taki sugerują losy francuskiej reżyserki Alice Guy (18731968), pierwszego reżysera-kobiety. Do filmu trafiła jako sekretarka Leona
Gaumonta, twórcy francuskiego kina. Gdy zaczęła ostro krytykować mało
atrakcyjne produkcje wytwórni, powierzono jej samodzielną reżyserię fil
mu. Zadebiutowała około 1900 roku (precyzyjne ustalenie daty powstania
filmu nie jest możliwe) filmem „Wróżka w kapuście”. Odwołujący się do fran
cuskich wierzeń film opowiada o młodej parze, która w trakcie spaceru po

8

Ibidem, wyd polskie: Warszawa 1994, s. 241-242.
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ogrodzie spotyka wróżkę na grządce kapusty i otrzymuje od niej w poda
runku niemowlę. Temat, jak widać, nie byi zbyt ambitny, ale Alice Guy
musiala okazać się na tyle sprawna, że do roku 1905 pozostawała u Gaumonta jedynym reżyserem filmów dramatycznych. Dwa lata później wyje
chała do Stanów Zjednoczonych, gdzie przemysł filmowy z różnych wzglę
dów rozwijał się znacznie szybciej niż w Europie.
We wrześniu 1910 r. Alice Guy, także jako pierwsza kobieta-producent,
założyła wytwórnię filmową Solax Co. we Flushing koło Nowego Jorku
(przemysł filmowy skupiał się wówczas na wschodnim wybrzeżu ze względu
na bliskość teatrów i aktorów teatralnych, z których musiało jeszcze korzy
stać kino). Pierwszy film miał swoją premierę już w październiku 1910 r.,
a do 1913 roku Solax wyprodukowała około 300 filmów krótkometrażowych. Jak większość podobnych przedsięwzięć w pierwszym okresie historii
kina, studio Solax wkrótce zbankrutowało, do czego w niemałym stopniu
przyczyniła się pierwsza wojna światowa. W latach 1919-1922 Alice Guy
nadal reżyserowała filmy m.in. dla wytwórni Pathe Cinéma. W połowie lat
dwudziestych wróciła do Francji, gdzie nikt nie kwapił się skorzystać z jej
ogromnego doświadczenia i umiejętności. Karierę zawodową skończyła
więc jako pisarka, pozostając jednak w kręgu twórczości filmowej: przera
biała scenariusze filmowe na opowiadania9.
Pierwszą amerykańską kobietą-reżyserem była Lois Weber, która zadebiu
towała w 1907 roku i pracowała dla różnych wytwórni (m.in. dla Universalu) do 1919 roku. Była też pierwszą kobietą, która wyreżyserowała pełno
metrażowy film fabularny („Kupiec wenecki” według Szekspira z 1914 r.).
Do historii kina przeszła jako autorka i producentka filmów podejmujących
trudne tematy, np. „Gdzie są moje dzieci” z 1916 r. o kontroli urodzeń.
„Biały żar” z 1934 r. o miłości Murzyna i białej kobiety w ogóle nie wszedł
na ekrany z powodu odmowy jego rozpowszechniania przez firmy dystry
bucyjne10.
Ogółem w okresie kina niemego reżyserowało filmy w samych Stanach
Zjednoczonych około 40 kobiet. Autorka pracy Women who make movies
Sharon Smith twierdzi, że było ich znacznie więcej, pozostawały jednak
zgodnie z obyczajem tamtych czasów, o czym jeszcze będzie mowa — ano-

’ Ibidem, s. 168.
10 Ibidem.
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nimowe. Jeszcze po wprowadzeniu w 1929 roku do kina techniki dźwięko
wej, kobiety dotrzymywały kroku mężczyznom (pierwsze realizacje dźwię
kowe w 1930 roku), by w latach trzydziestych wyraźnie się odsunąć od dzia
łalności reżyserskiej. Po drugiej wojnie światowej powstały w Stanach Zjed
noczonych (mowa o dużych wytwórniach Zachodniego Wybrzeża, czyli
Hollywood) 7332 filmy, z tego kobiety wyreżyserowały jedynie czternaście11.
Zaskakująco dużo kobiet pisywało scenariusze filmowe (znalazło to
swój artystyczny wyraz w wybitnym filmie Billy Wildera „Bulwar Zachodzą
cego Słońca” z 1950 r., opowiadającym właśnie o środowisku twórców fil
mowych). Trudno tu wszystkie wymienić, zwróćmy więc uwagę na autorki
scenariuszy do dzieł wybitnych. Zdecydowanie wyróżnia się niemiecka pi
sarka i scenarzystka Thea von Harbou, współpracująca z twórcą niemiec
kiego filmu ekspresjonistycznego i zarazem swym mężem Fritzem Langiem.
Jej autorstwa są scenariusze do tak ważnych dla sztuki filmowej dzieł tego
reżysera, jak romantyczna „Zmęczona śmierć” z 1921 roku, sensacyjny
„Doktor Mabuse” z 1922 roku, oparte na średniowiecznym eposie rycer
skim „Nibelungi” z 1924 roku, futurystyczne „Metropolis” z 1926 roku, czy
klasyczne dzieło filmu kryminalnego „M-morderca” z 1931 roku12.
Warto zwrócić uwagę na te tytuły. Te najwybitniejsze dzieła niemieckie
go ekspresjonizmu filmowego stanowią ekranowe odbicie społecznej i po
litycznej rzeczywistości niemieckiej po Wielkiej Wojnie, swoisty głos epoki
Republiki Weimarskiej wraz z wszystkimi jej nastrojami: powojennej rozpa
czy, zagubienia, frustracji i niepokojów, poszukiwania własnej tożsamości.
Czyż nie jest wart podkreślenia fakt, że głosem tej epoki przemawiają wła
śnie kobiety?
Niemieckie scenarzystki nie były wyjątkiem. Autorką scenariusza do
najważniejszego filmu Siergieja Eisensteina „Pancernik Potiomkin” z 1925
roku jest Nune Agadżanowa-Szutko. Lenin zwykł mawiać, że najważniej
szą sztuką, jakiej potrzebuje młode państwo komunistyczne, jest właśnie film.
Film Eisensteina nie tylko więc pokazuje w sposób artystyczny pierwszy rewo
lucyjny zryw w 1905 roku — bunt na pancerniku „Kniaź Potiomkin-làwriczeskij”; odgrywa także istotną rolę ideologiczną i propagandową w konkretnej
rzeczywistości13.
S. Smith, Women Who MakeMovies, New York 1975.
A. Garbicz, J. Kalinowski, Kino — wehikuł magiczny. Podróż pierwsza 1913-1950, Kraków 1981.
Ibidem, s. 105-106.
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Nie sposób pominąć amerykańskiej scenarzystki Frances Marion, dwu
krotnej laureatki nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli Oscara
(do dziś jest jedyną kobietą, która otrzymała to wyróżnienie za scenariusz).
W latach dwudziestych należała do grona najlepszych scenarzystów Holly
wood. Jej autorstwa jest scenariusz do „Szkarłatnej litery” według dziewięt
nastowiecznej powieści Nathaniela Hawthorne’a, zrealizowany przez
szwedzkiego reżysera Victora Sjóstróma w 1926 roku. Scenariusz, zdaniem
krytyki „dźwigający film”, uważany jest za jedną z najlepszych i najciekaws
zych adaptacji literackich kina niemego. Dla tego samego reżysera Frances
Marion napisała scenariusz według powieści Dorothy Scarborough The
Wind, współtworząc w ten sposób jeden z najwybitniejszych filmów Sjóstró
ma „Wiatr” z 1928 roku. I wreszcie „Szary dom” George’a Hilla z 1930 r.
Frances Marion była w tym przypadku autorką oryginalnego scenariusza
do filmu, który uważany jest za przełomowy dla filmu kryminalnego. Akcja
toczy się bowiem po raz pierwszy w więzieniu oglądanym oczyma więźnia
ze stosunkowo łagodnym wyrokiem. Krytyk pisze: „Jakość «Szarego domu»
wynika przede wszystkim z kompetencji, z jaką został napisany scenariusz
(...) «Szary dom» jest także jedną z pierwszych ważnych pozycji amerykań
skiego kina świadomości społecznej”. Za scenariusz do „Szarego domu”
Frances Marion otrzymała swego pierwszego Oscara, drugiego — dwa lata
później za scenariusz do filmu „The Champ” Kinga Vidora14.
Ib tylko kilka nazwisk scenarzystek wybitnych; w Stanach Zjednoczo
nych, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, nawet na Węgrzech działało ich
w okresie kina niemego — często anonimowo — znacznie więcej. W latach
trzydziestych ceniono scenariusze współpracującej z Williamem Wylerem
autorki sztuk teatralnych Lillian Hellman, ale procentowo udział kobiet
w tym dziale twórczości filmowej znacznie spadł.
Wróćmy jeszcze do dwóch filmów Victora Sjóstróma „Szkarłatnej lite
ry” i „Wiatru”. W obu tych przypadkach scenariusze niejako „zamówiła”
odtwórczyni głównych ról, „Pierwsza Dama Srebrnego Ekranu” Lillian
Gish (1893-1993). Dochodzimy w ten sposób do szczególnie uwielbianych
twórców filmu — aktorów. W tym przypadku mamy najwięcej wątpliwości,
czy aktor filmowy to medium czy twórca. A w odniesieniu do okresu kina
niemego, w którym zdecydowanie dominowały kobiety, pytanie dotyczy
14

Ibidem, s. 174-175.
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szczególnie aktorek filmowych. Najwięcej wątpliwości dostarcza problem,
czy aktorstwo w ogóle może być kreacyjne, czy też jest jedynie odtworzeniem
myśli autora dramatu lub koncepcji reżysera.
Już na początku XX wieku obserwatorzy i krytycy rodzącej się sztuki
X Muzy intuicyjnie wyczuwali odmienność kreacji filmowej, choć począ
tkowo w filmach występowali właśnie aktorzy teatralni. Zaskoczony ek
spresją aktorstwa filmowego „New York Times” pisał z lekkim zaskocze
niem w 1909 roku: „Sztuka pozowania do obrazów ruchomych osiągnęła
w niektórych przypadkach taką doskonałość, iż należałoby indywidualnie
wyróżnić aktorów, których gra jest świadectwem ich inteligencji, pracowi
tości i talentu. Siłą ekspresji, sztuką gestykulacji i wdzięku aktorzy ci w ni
czym nie ustępują wielu «gwiazdom» teatru”15.
Współcześni krytycy i historycy sztuki filmowej nie mają wątpliwości, iż
aktor filmowy w znacznie większym stopniu niż teatralny jest współtwórcą
dzieła. O ile bowiem aktor teatralny po postu przekazuje tekst w czysto umow
nych warunkach na scenie, o tyle aktor filmowy całkowicie wciela się w od
twarzaną przez siebie postać. Kamera filmowa nie tylko stwarza całkowitą
iluzję rzeczywistości, ale także w znacznie silniejszy sposób ingeruje w oso
bowość aktora przez zbliżenia oczu, twarzy i ciała. Wyraziste oczy, szcze
rość gry, urok osobisty, radość, atrakcyjność seksualna—wszystkie te cechy
osobiste liczą się przed kamerą bardziej niż na deskach teatru. Kamera filmo
wa demaskuje każdą sztuczność, stąd tak ważne jest w dziele filmowym
naturalne zachowanie. Zgodnie ze szkołą Stanisławskiego (odnosiła się ona
do teatru, ale właśnie w filmie najlepiej się zrealizowała), od aktora wyma
ga się niemal całkowitego utożsamienia z odtwarzaną postacią. Daje to
aktorowi filmowemu możliwość właśnie samodzielnej i oryginalnej kreacji.
W okresie kina niemego wykorzystywano oczywiście warsztat teatralny,
ale uderzające jest, jak wiele wybitnych aktorek i gwiazd potrafiło intuicyj
nie grać naturalnie i bez scenicznego fałszu: Maiy Pickford, Clara Bow,
Pola Negri, Theda Bara, Pauline Frederick, Asta Nielsen, Louise Renée
Falconetti, Wiera Baranowskaja, by wspomnieć tylko największe. Swoimi
znakomitymi rolami w „Złamanej lilii” Davida Warka Griffitha, „Szkarłat
nej literze” i „Wichrze” Victora Sjóstróma Lillian Gish kreowała dzieło
filmowe w nie mniejszym stopniu niż reżyserzy. Aktorka ta odgrywała zre-

K. Roberts, Hollywood og „Stjemene", [w:] „Sket”, Kopenhaga 1974, s. 1241.
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sztą znacznie większą rolę w powstaniu filmu. Jako gwiazda wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer sama wybierała scenariusze, była ich inspiratorką
i zleceniodawczynią. Z bezbłędną intuicją wybierała także reżyserów
swoich (w tym wypadku można tak chyba powiedzieć) filmów, m.in. wylansowała w Stanach Zjednoczonych Victora Sjóstróma, uważając, że jako
Szwed lepiej potrafi oddać tragizm obu scenariuszy16.
We wspomnianym wyżej tekście z „New York Times” z 1909 roku po raz
pierwszy użyto w odniesieniu do aktorów filmowych terminu „Gwiazda”.
Ten bardzo potoczny i oczywisty dzisiaj termin ma podstawowe znaczenie
dla rozwoju sztuki filmowej, związany jest bowiem z jej najbardziej nośnym
elementem — systemem gwiazd. To właśnie gwiazdy przyczyniły się do
szaleńczej popularyzacji kina w latach dwudziestych, a więc i do jego bły
skawicznego rozwoju. W okresie kina niemego gwiazdami były niemal wy
łącznie kobiety (wyjątkiem pozostaje samotny Rudolf Valentino) i to im
należy przypisać stworzenie systemu gwiazd.
W początkach XX wieku aktorzy występowali w filmach anonimowo.
Powodem był niski status sztuki filmowej, ale producenci już wówczas prze
widywali, że ujawnienie nazwisk aktorów przyczyni się do ich dużej popu
larności — i do wzrostu ich honorariów. Dowodziła tego popularność na
wet anonimowych aktorek, którym publiczność nadawała przydomki zwią
zane z nazwą wytwórni, np. „Vitagraph girl”, „Biograph girl”. Przełamanie
tego cichego porozumienia producentów dokonało się wskutek walki pro
ducentów o aktorkę. Jej pośrednim skutkiem było stworzenie gwiazdy fil
mowej. W1910 roku niezależny producent Carl Laemmle namówił Floren
ce Lawrence, występującą dotąd jako „Biograph Girl”, do przejścia do jego
wytwórni IMP. Dla zdobycia odpowiedniego rozgłosu rozpuścił plotkę
o rzekomej śmierci Florence Lawrence, by później, gdy zainteresowanie
aktorką sięgnęło zenitu, zdementować ją z podaniem najważniejszej infor
macji, że dawna „Dziewczyna Biographu” to właśnie Florence Lawrence
i obecnie jest „Dziewczyną IMP”. Aktorka pokazywała się publicznie
i udzielała licznych wywiadów. Gdy na ekrany wchodziły jej kolejne filmy
(kręcono je wówczas bardzo szybko, czasem w ciągu jednego dnia), nazwi
sko aktorki wypisywano na plakatach większymi literami niż tytuł filmu17.

16
17

Ibidem, s. 1242.
Ibidem.
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W Europie zwyczaj podawania nazwisk zapoczątkowany został także
w 1910 roku, lecz wszedł w życie nie dzięki chwytom reklamowym, ale kre
acjom artystyczym i wielkiemu powodzeniu filmów wśród publiczności,
która zażądała ujawnienia tożsamości aktorek. Duńska aktorka Asta Niel
sen uzyskała status gwiazdy dzięki swej roli w filmie „Otchłań” (był to jeden
z pierwszych filmów dramatycznych). Film osiągnął niebywały sukces,
a Nielsen z dnia na dzień zdobyła nazwisko. Podobnie ujawniono tożsa
mość niemieckiej aktorki Henny Porten, która jako „Dziewczyna Messtera” zagrała w filmie „Miłość niewidomej” (do którego zresztą sama napisa
ła scenariusz)18.
O rosnącym znaczeniu aktorek w filmie świadczyła ich pozycja finanso
wa. To właśnie one wskazywały swym kolegom-aktorom sposób postępo
wania, jak np. australijska aktorka Nellie Stewart, która w 1911 roku za
gwarantowała sobie w umowie udział w zyskach, czy Asta Nielsen, która
w 1912 roku zażądała jako pierwsza supergaży w wysokości 80 tys. dolarów
rocznie (przy przeciętnej 10 tys. dolarów rocznie). Już w 1916 roku Mary
Pickford, najlepiej zarabiająca aktorka na świecie, otrzymywała blisko
750 tys. dolarów rocznie19.
Uznając niekwestionowaną rolę kobiet w rozwoju sztuki filmowej,
a także krytyki filmowej oraz w kształtowaniu nowych obyczajów i mody,
trzeba na zakończenie zapytać, czy ta silna pozycja znalazła odbicie w sa
mych filmach. Zaskakujące, ale okazuje się, że nie. Odporny na przemiany
społeczne film niezmiennie i stereotypowo pokazywał mężczyzn, którzy do
minują, i kobiety, które się podporządkowują. Widać to dobrze, jeśli się
przyjrzeć zawodom, jakie wykonują filmowi bohaterzy. W latach dwudzie
stych, trzydziestych i czterdziestych wśród kobiet dominuje śpiewaczka
i tancerka, wśród mężczyzn — lekarz, marynarz, żołnierz, policjant20. Ale
to już jest inny temat.
Pytaniem natomiast pozostaje, dlaczego filmowa twórczość kobiet była
zjawiskiem przemijającym. Wbrew pozorom nie spowodowało tego wpro
wadzenie w 1929 r. kina dźwiękowego, jeszcze bowiem w latach trzydzie
stych kobiety otrzymywały Oscary za scenariusze. Feministki zapewne
stwierdziłyby, że to wskutek niedoceniania kina w pierwszym okresie jego
18

Ibidem, s. 1243.
” Ibidem.
P. Robertson, op. cit., s. 242.
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istnienia: do lekceważonej przez intelektualistów i twórców celuloidowej
sztuki dopuszczano kobiety. Dopiero gdy okazało się, że film może być
wybitnym dziełem, mężczyźni wyparli zeń kobiety. Podobny wydźwięk ma
szukanie przyczyn w nadmiernej komerçjalizaqi filmu, czego kobiety-artystki miały ponoć nie akceptować.
Mniej emocjonalne wyjaśnienie odwołuje się do specyficznego klimatu
społecznego przełomu XIX i XX wieku, z kulminacją po pierwszej wojnie
światowej, w którym centralne miejsce w świadomości społecznej zajęła
tzw. nowa kobieta, wyzwolona z więzów obyczajowych i prawnych. Po pros
tu moment dziejowy sprzyjał kobietom, być może najbardziej w XX wieku.
Interpretacja taka sugeruje jednak, że przejściowość aktywności kulturowej
kobiet jest zjawiskiem ogólniejszym i dotyczy nie tylko sztuki filmowej, ale
wszelkiej twórczości — intelektualnej i artystycznej — kobiet w XX w. Być
może pozostaje to w związku z widocznym od połowy lat trzydziestych
i spowodowanym zapewne Wielką Depresją i drugą wojną światową nawro
tem konserwatywnego myślenia w wielu sferach życia społecznego i trady
cyjnego rozumienia roli kobiety w kulturze.
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Literatura i „geniusz" kobiecy:
wiek XIX, wiek XX

1. Wobec „wielkiej” historii
Można powiedzieć bez przesady, że lata 1840-1918/1920 to najciekaw
szy okres dla twórczości kobiecej pisanej w języku polskim. Zadecydowały
o tym — paradoksalnie — smutne okoliczności natury historycznej i poli
tycznej, przede wszystkim lata intelektualnej posuchy, następujące po
dwóch kolejnych powstaniach — listopadowym i styczniowym, oraz swego
rodzaju „stan wyjątkowy”, towarzyszący najpierw rewolucji 1905 roku, po
tem wybuchowi pierwszej wojny światowej.
Narcyza Zmichowska, debiutująca u schyłku lat trzydziestych, a wyją
tkowo aktywna w dwóch następnych dziesięcioleciach ubiegłego wieku,
a także Eliza Orzeszkowa, rozpoczynająca swą karierę literacką w dwa lata
po nieudanym powstaniu, stanowią przykłady kobiet, które na sytuację
stagnacji i klęski próbowały reagować wzmożeniem intelektualnego wysił
ku, aktywnością i tytaniczną pracą. Politycznie ważny okres pomiędzy rewo
lucją 1905 roku a końcem pierwszej wojny światowej stanowił niebagatel
ne tło dla twórczości trzeciego pokolenia pisarek — rówieśniczek Zofii
Nałkowskiej.
Tragedie powstańcze, represje władz carskich po roku 1831, nieudolna
konspiracja, upust sil intelektualnych, związany z falą masowej emigracji —
takie były okoliczności zewnętrzne debiutu Zmichowskiej. Przedstawia je
pisarka w jednym ze swych ostatnich dzieł, wyraźnie zaznaczając, iż ten niedo
statek męskich geniuszy, którzy przepadli na polach bitew, w kazamatach
lub na paryskim bruku (nie zostawiwszy nawiasem mówiąc godnych siebie
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następców) nałożył nowe prawa i obowiązki na świadome owego stanu rze
czy kobiety1.
Podobnie ujmowała swoją misję pisarską Orzeszkowa. Pozostając na
polskich Kresach, uważała swój dom za polityczną placówkę, której fun
kcjonowanie zapewniało wschodnim prowincjom dawnej Rzeczpospolitej,
a także całemu krajowi, poczucie narodowej ciągłości2.
W pokoleniu Nałkowskiej żywiołowy nacisk wydarzeń historycznych
stworzył dla twórczości kobiecej (tak samo zresztą jak i dla innych działań
twórczych) silny kontekst, którego nie sposób było zlekceważyć, 'tym sa
mym głos kobiecy, szukający swego indywidualnego wyrazu, nigdy nie stał
poza historią, poza głównym nurtem wydarzeń politycznych, nigdy nie
ograniczał się do specyficznie kobiecego repertuaru tematów. Odmienność
pisarstwa kobiecego polegała na formułowaniu własnych definicji egzysten
cjalnych i historiozoficznych, na innym pojmowaniu uniwersalnego porząd
ku świata.
2. Kontekst społeczny
Na intensywność działań twórczych miał też oczywiście wpływ kon
tekst społeczny. Lata 1840-1918 — to okres różnie pojmowanej i różnie
realizowanej postawy emancypacyjnej. W tym czasie sformułowano więk
szość postulatów dotyczących edukacji kobiet, ich praw politycznych i pu
blicznych. W Polsce kobiety uzyskują prawo wyborcze w roku 1918 i ten
fakt zamyka okres oczywistych działań emancypacyjnych, dla których lite
ratura kobieca bądź też literatura poruszająca „kwestię kobiecą” stanowiła
istotne wsparcie.
Można więc przyjąć, że w wymiarze publicznym rok 1918 jest spełnie
niem ideału równouprawnienia płci, który stawiała sobie ubiegłowieczna
literatura i publicystyka3. A zatem to, co cechowało polską literaturę kobie
cą i polską emancypację w ogóle — jej społecznie wyważony charakter -S
ulega po pierwszej wojnie pewnemu nasyceniu. W okresie międzywojen1 N. Żmichowska, Słowo przedwstępne do pism dydaktycznych pani Hoffmanowej, [w:] tejże, Pisma, t V,
Warszawa 1886.
2 Pisarka wyrażała tę opinię w korespondencji, zob. np. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Przygotował do druku
i komentarzem opatrzył E. Jankowski, t. IV Wrocław 1958 (listy do Aurelego Drogoszewskiego, jednego
z najulubieńszych, najbardziej zaufanych korespondentów).
3 O tym, kiedy prawa wyborcze uzyskiwały kobiety w innych krajach, zob.: Co to znaczy być kobietą w Polsce,
pod red. A. Titkow i H. Domańskiego, Warszawa 1995, s. 280-281.
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nym znane pisarki kobiece — na przykład Nałkowska — uniwersalizują
swoją twórczość, odstępując w jakiejś mierze od kobiecej optyki, natomiast
nowe adeptki literatury ograniczają swoje zainteresowania do kilku pun
któw, rezygnując z ambitnej próby ogarnięcia „wszystkiego”.
3. Człowiek — istota seksualna

Trzeci kontekst uzasadniający wyjątkowość lat 1840-1918 wiąże się
z przesłankami filozoficznymi i psychologicznymi. Żmichowską inspirowa
ła po części doktryna Saint-Simona, z którą zapoznała się dość wcześnie,
w czasie pobytu we Franqi (lata trzydzieste XIX w.), jak i wynikające z niej
konsekwencje literackie, przede wszystkim zaś twórczość George Sand. Nie
przeceniając tego wpływu i nie pomniejszając oryginalności Żmichowskiej,
warto pamiętać, że saintsimonowska rehabilitacja miłości erotycznej jako
podstawowej więzi społecznej odżyła nie tylko w nazwie ugrupowania —
Entuzjastki (entuzjazm to przecież płomień intensywnych uczuć), ale także
w jego programie.
Z kolei, zawsze skryta i powściągliwa Orzeszkowa odsłania seksualność
własną i swych bohaterów w ostatnich utworach, głównie w nowelach.
Modernistyczny konflikt płci, inspiracje freudowskie, powtórna fala za
interesowania dla schopenhaueryzmu, szukanie specyficznych wyznaczni
ków dla seksualności kobiecej — oto ważny kontekst intelektualny pokole
nia Nałkowskiej.
Odkrycie u schyłku dziewiętnastego wieku istoty wymiaru seksualnego,
a także wcześniejsza artykulacja podobnego (co nie znaczy identycznego)
spostrzeżenia w wywodach szkoły saintsimonowskiej, dodatkowo legitymi
zuje nurt kobiecy w sztuce poprzez uznanie tego, co jest w tym nurcie kon
stytutywne, choć różnie rozumiane, a mianowicie — płci.
4. Trzy pokolenia — trzy modele

Specyfika wyróżnionego okresu polega także na tym, że trzem kolejnym
pokoleniom pisarek odpowiadają trzy modele twórczości kobiecej. Inne
pytania pojawiały się w latach 1840-1870, inne w okresie od roku 1870 do
1900, jeszcze inne w kolejnym dwudziestoleciu. W odpowiedzi budowano
odmienne sposoby literackich „zachowań”, indywidualne i zbiorowe strate
gie rozwiązywania konfliktów, nowe terapie. Co ciekawsze, do tych trzech
modeli literatura późniejsza niewiele już potrafiła dodać — z jednym wyją
tkiem: zradykalizował się język, niekoniecznie zaś poglądy.
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5. Model pierwszy — Entuzjastki i Żmichowska
By mówić o tym modelu, trzeba wrócić po raz kolejny do problemu
Entuzjastek. Ta, działająca w latach czterdziestych ubiegłego stulecia, gru
pa kobiet, cieszy się niezmiennym zainteresowaniem historyków i history
ków literatury. Wciąż pozostaje otwarta kwestia najważniejsza: kim były
Entuzjastki — spiskowcami? literatkami? pierwszymi feministkami?
Nie mamy jasności, ponieważ wyraźnie funkcjonują dwie legendy i dwie
hipotezy badawcze: patriotyczna i literacka. Hipoteza patriotyczna jest ar
tykułowana z całą stanowczością, do której raczej nie upoważniają szczupłe
materiały źródłowe zachowane do naszych czasów. Przeciwko tej nadinter
pretacji protestowała swego czasu Mirella Kurkowska w artykule: Narcyza
Żmichowska w środowisku warszawskim lat czterdziestych XIX wieku4, zau
ważając, że prowadzenie działalności konspiracyjnej przez kobiety luźno
związane ze Żmichowską nie upoważnia do klasyfikowania tychże osób
jako Entuzjastek, i odwrotnie — nie każdemu stowarzyszeniu dziewiętna
stowiecznemu możemy od razu przypisywać cel patriotyczny.
Słowem, o przynależności do grupy Entuzjastek muszą decydować do
datkowe warunki: bliskie, potwierdzone korespondencją kontakty z Narcyzą, uznanie dla podobnego modelu życia opartego na pewnej samodzielno
ści i niezależności. Powtórzmy, że zaangażowanie w konspirację również
nie jest czymś oczywistym i wymaga w przypadku Entuzjastek dowodów.
Warto rozszerzyć interpretację Mirelli Kurkowskiej o nowe argumenty,
jak się wydaje, poważniejszej natury. Odpowiadając na pytanie dotyczące
konspiracyjnych powiązań Żmichowskiej, pamiętajmy o tym, co pisała au
torka w listach do brata Erazma, do Seweryna Elźanowskiego i Bibianny
Moraczewskiej5. Listy te pozostają wymownym świadectwem niechęci,
a nawet wstrętu do działań o charakterze konspiracyjnym. Autorka uważa
ła, że konspiracja spycha myślenie o niepodległości na grząski grunt, bała
mutnie odwraca uwagę od spraw naprawdę ważnych — solidarności spo-

4 M. Kurkowska, Narcyza Żmichowska w środowisku warszawskim lat czterdziestych XIX wieku, [w:] Kobieta
i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, pod red. A. Zamowskiej
i A. Szwarca, Warszawa 1994.
5 Warte uwagi są przede wszystkim dwie edycje listów Żmichowskiej: Listy do rodziny i przyjaciół, t. I-II,
Kraków 1885; t. III, Kraków 1906 oraz edycja powojenna pod red. M. Romankówny: Listy, 1.1: W kręgu
najbliższych, Wrocław 1957; t. II, Rozdroża, Wrocław 1960; t. III, Miodogórze, Wrocław-Warszawa-Kraków
1967.
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tecznej, edukacji; powoduje represje spowolniające nurt życia intelektual
nego, paczy charaktery, stanowi nieuleczalny nałóg o nieprzewidywalnych
konsekwencjach, których cenę płacą i ci, którzy konspirują, i ci, którzy kon
spiracji są przeciwni.
Historycy nie chcą uznać tych opinii Zmichowskiej za miarodajne dla jej
stosunku wobec działań niejawnych. Antykonspiracyjna retoryka Narcyzy
poddawana jest dziwnym zabiegom reinterpretacyjnym. Podaje się np., że
Zmichowska zmieniła swój stosunek do konspiracji po niedobrych do
świadczeniach więziennych (została aresztowana jesienią 1849 roku), albo
że unikała faktycznych deklaracji ze względów cenzuralnych.
Nieprawda; wymowne listy do Erazma pochodzą z roku 18436 i nie róż
nią się w tonie od późniejszych wypowiedzi zawartych w korespondencji do
Seweryna Elżanowskiego z roku 18597.1 tu, i tam autorka nie ukrywa swe
go negatywnego stosunku do konspiracji. Natomiast względy cenzuralne
narzucały trochę odmienny rodzaj przemilczeń niż ten, o który posądzają
ją apologeci dziewiętnastowiecznego panpatriotyzmu: na ogół ostrożność
przejawia się w unikaniu konkretnych nazwisk, ale nie w ukrywaniu poglądów.
Jeśli było inaczej, jeśli Narcyza naprawdę kamuflowała jakieś treści, to nikt
z nas nie wie w istocie jakie.
Pozostaje jednak argument nie do odparcia: a przecież konspirowala.
Mając wyrobiony stosunek do działań konspiracyjnych, sama Narcyza się
ich nie ustrzegła. Jej udział w organizacji 1848 roku nie ulega wątpliwości,
choć zakres pełnionych funkcji wciąż pozostaje niejasny. Wydaje się, że
wstępowała do organizacji pod wpływem chwili (Wiosna Ludów!) z zamia
rem prowadzenia działalności samokształceniowej. Dla wyraźnego oddzie
lenia funkcji politycznych od edukacji organizacja kobieca stanowiła odręb
ną strukturę.
Prawdą jest także to, że Zmichowska poza te pierwotnie zakreślone funkqe
znacznie wykroczyła, wypełniając zlecenia o charakterze politycznym, kontak
tując się z Libeltem, a być może i Mierosławskim8. Wydaje się, że podjęła się

6

Zob. N. Żmichowska, Listy (edycja M. Romankówny), t.1, op. cit., s. 155 i n.
Zob. N. Żmichowska, Listy do rodziny i przyjaciół, t. II, op. cit., s. 27 i n.
Piszą o tym: A. Minkowska, Organizacja spiskowa 1848 roku w Królestwie Polskim, Warszawa 1923 oraz
J. Berghauzen, Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim 1833-1850, Warszawa 1974, powołując się na Minkowską i na nieliczne już ocalałe z wojny materiały źródłowe; W. Śliwowska m.in. w artykule Kilka uwag do
portretu polskiego spiskowca w XIX wieku w świetle dokumentów, [w:] Style zachowań romantycznych. Propo
zycje i dyskusje, pod red. M. Janion i M. Zielińskiej, Warszawa 1986, a także: M. Romankówna w pracy
7

8
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tych zadań w sytuacji szczególnej, pod wpływem niebywałego napięcia i po
wszechnego przekonania, że wolność jest blisko. Niebagatelną rolę odgry
wał fakt, że była kobietą, a więc łatwiej mogła poradzić sobie z przeprawą
przez kordon i że przynajmniej jednego ze swych rozmówców (Libelta)
znała wcześniej. A także to, że na wieść o rewolucji zjechał do Krakowa
z emigracji jej brat, Erazm.
Temu naporowi uczuć zbiorowych i rodzinnych Narcyza uległa, co nie
zmieniło jej wewnętrznego przekonania, że konspiracja nie jest właściwą
drogą do wolności. Na ironię losu ona właśnie, osoba spoza kierownictwa
spisku, poniosła dotkliwe konsekwencje: dokuczliwe śledztwo i półtoraroczny
pobyt w lubelskim więzieniu. Tymczasem jeden z przywódców związku
1848 roku — Romuald Świerzbieński—wyszedł na wolność po „szczerym”
wyznaniu win własnych, a przede wszystkim — Żmichowskiej. Nawiasem
mówiąc, m.in. jego zeznania stanowią dla historyków źródło wiedzy o kon
spiracyjnym zaangażowaniu Narcyzy, co samo w sobie budzi sprzeciw, po
nieważ interes Świerzbieńskiego polegał na obciążeniu Żmichowskiej.
Zostawmy tę kwestię, zaznaczając jedynie, że perypetie więzienne Żmi
chowskiej nie odmieniły niczego w jej sposobie myślenia. Przeciwnie —
potwierdziły jałowość konspiracyjnych wysiłków, ich niejasny, pogmatwany
charakter, który powodował m.in. to, że dociekanie po latach prawdy
o konspiracji jest zaiste niemożliwe lub bardzo trudne.
Tak czy inaczej rok 1848 był tylko epizodem w biografii Żmichowskiej,
epizodem ważnym, ale nie najważniejszym.
Przejdźmy na chwilę do legendy literackiej. Czy Entuzjastki to pierwsza
zorganizowana grupa piszących kobiet? Tę literacką legendę ukształtowali
pozytywiści — głównie Piotr Chmielowski, który umieścił Entuzjastki
w swojej monografii Autorki polskie w wieku XIX jako przykład grupy lite
rackiej. W jakiejś mierze legendę tę podtrzymywał również Tadeusz
Boy-Żeleński, związany ze Żmichowską więzami rodzinnymi (jego matka,
Wanda, należała do wielbicielek Narcyzy)* * 9. Powojenna badaczka, Mieczy-

Sprawa Entuzjastek, „Pamiętnik Literacki” 1957, z. 2. (Pełniejszy wykaz prac wykorzystanych w niniejszym
artykule zob.: G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej (1845-191dj'W&Kzawa. 1996.
9 T. Boy-Żeleński, Żmichowską, [w:] tegoż, Pisma, t. III, Warszawa 1956, s. 214 nn. Zob. także tom kore
spondencji prowadzonej pomiędzy Żmichowską a późniejszą matką Boya, Wandą Grabowską-Żeleńską,
Narcyssa i Wanda, wydał i wstępem poprzedził T. Boy-Żeleński, Warszawa 1930.
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sława Romankówna, a wcześniej historyk dziejów dziewiętnastowiecznych,
Anna Minkowska, podważyły literacki status Entuzjastek10.
Romankówna pisała, że poza Żmichowską nie było pośród Entuzjastek
kobiet pióra. Co prawda Bibianna Moraczewska napisała kilka powieści,
ale stanowiły one poboczne pole jej działalności. Anna Skimborowiczowa
miała na swym koncie powiastki dla ludu i dzieci. Emilia Gosselin mogła
poszczycić się jedynie gramatyką języka polskiego. Wybitna działalność
krytyczna Zofii Mielęckiej-Węgierskiej rozwinęła się już po jej wyjeździe
z kraju i po zerwaniu związku z Entuzjastkami.
Nie wiem, czy te argumenty możemy uznać za rozstrzygające; wszak
brak prac czysto artystycznych nie oznacza braku zasług dla piśmiennictwa
w języku polskim. Ważniejsze jest to, o czym Romankówna nie wspomina:
że Żmichowską nie gloryfikowała — wzorem romantyków — miejsca i roli
artysty. Nie przeceniała ich geniuszu i wrażliwości. Przeciwnie, jej książki są
pełne ostrzeżeń przed egocentryzmem ludzi sztuki, làk jest w Pogance
(1846), Książce pamiątek (1847), w korespondencji.
W jednym ze swych późnych dzieł — Słowie przedwstępnym — wspomi
nała, iż wyrazy toleranqi okazywane jej jako autorce zawsze budziły w niej
wewnętrzny sprzeciw: zdaniem Żmichowskiej pisanie nie jest bezpośred
nim powodem do chwały11.
Zachowując niechęć wobec konspiracji oraz rezerwę wobec roli artysty,
Żmichowską przeciwstawiała się stereotypom epoki, która szanowała wal
kę i geniusz artystyczny, a najmocniej artystę, podejmującego się walki za
ojczyznę. Żmichowską nie wierzyła ani w artyzm jako formę samorealizacji,
ani w walkę (konspiracyjną) jako sposób osiągnięcia niepodległości.
W opozycji do modelu romantycznego zbudowała własny sposób pisania
i myślenia.
Na czym polegał ten sposób? Jakie były jego cechy pozytywne?
Ideałem Żmichowskiej, który wyrażała za pomocą takich słów jak:
szczęście, przyjemność, była samorealizacja. Narcyza opowiada się za takim
modelem aktywności, który służy samorealizaqi, tzn. spełnieniu posiada
nych zdolności i aspiracji, połączonemu z poczuciem zadowolenia i szczę
ścia. Model samorealizacyjny opiera się na trzech przesłankach: na pewnej

Zob. przyp. 8.
N. Żmichowską, Słowo przedwstępne..., op. cit., s. 563.
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deprecjacji znaczenia przypisywanego wolności politycznej, na aktywnej
postawie wobec życia, która oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności za
własny los, oraz na założeniu, że najważniejszym okresem w życiu człowie
ka jest dzieciństwo, czas kształtowania się postaw wobec świata, otwartości,
poczucia bezpieczeństwa.
Mickiewiczowska dewiza, że nie ma szczęścia w domu, bo go nie było
w ojczyźnie, nie dotyczy Żmichowskiej. Pisarka jest przekonana, że poczu
cie zadowolenia z życia buduje się w innej przestrzeni niż oficjalna sfera
życia publicznego, i że dziewiętnastowieczny Polak nie musi być tego po
czucia pozbawiony. Aspekt rodzinny ma w tym myśleniu ważne miejsce
i stanowi antycypację zainteresowań psychoanalitycznych, które objawią
się kilkadziesiąt lat później, w ósmej dekadzie ubiegłego stulecia.
Bohaterowie powieści Żmichowskiej szukają warunków do samoreali
zacji wewnętrznych potrzeb i predyspozycji, popełniając oczywiście błędy
i ponosząc ich konsekwencje, jak Beniamin z Poganki czy Biała Róża
z utworu pod takimż tytułem (1858,1861). Ich wyjątkowość polega właśnie
na uporczywym posuwaniu się własną drogą bez względu na sąd opinii
publicznej bądź rodziny. Czasami okazuje się, że urazy wieku dziecięcego
nie pozwalają na zbudowanie płynnej relacji ze światem (Maria-Regina
z Książki pamiątek).
Samorealizacyjny program Żmichowskiej, którego autorka nie przecenia
ła, widząc w nim również drogę pełną ciemnych zaułków i ślepych ulic,
z trudem przebijał się na światło dzienne z wielu powodów: po pierwsze, był
ewenementem na tle służebnych ideałów obywatelskich; po drugie, był wy
razem myślenia niesystemowego, które w bardzo usystematyzowanym
mentalnie wieku dziewiętnastym stanowiło zgrzyt prawie na miarę wystą
pienia np. Kierkegaarda; po trzecie, zawierał element drastyczny; mówiąc
o samorealizacji, Żmichowska miała na myśli także samorealizagę erotyczną,
tzn. swobodne obdarzanie uczuciem tego, kto na nie zasługuje, w tym również
osobników tej samej płci.
Podsumowując, można powiedzieć, że Żmichowska zbudowała alterna
tywny wobec romantyzmu model zachowań kulturowych. Nastawiony był
nie na działania niepodległościowe, ale na samorealizację potrzeb jedno
stki. Pisarka wykazała się przy tym pewną wrażliwością psychoanalityczną,
wiążąc kwestię psychicznej kondycji z doświadczeniami wieku dziecięcego
{Czy to powieść?, 1876, utwór nie dokończony).
Teraz możemy spróbować odpowiedzieć na pytanie: kim były Entuzjast
ki? Była to luźno zorganizowana grupa kobiet, które szukały dla siebie
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własnych, swobodnie pojmowanych, wzorców samorealizacyjnych. Łączyła
je nie ideologia, ale postawa wobec własnej egzystencji i losu narodu. W posta
wie tej rolę kluczową odgrywała zasada wolności wyboru własnej drogi życio
wej; wyboru oczywiście ograniczonego, jednak nie przez stereotypy mental
ne epoki, ale przez doświadczenia wieku dziecięcego, wrodzone predyspo
zycje i upodobania, a także — gdy chęci nie starczały — przez twardą rze
czywistość, której Zmichowska nie lekceważyła i którą umiała uszanować.
W tej grupie Zmichowska odgrywała rolę szczególną, ale nie dlatego,
czy też nie tylko dlatego, że była pisarką. Jej wyjątkowość polegała na tym,
że w dążeniu do samorealizacji nie zawahała się przed poruszeniem tego,
co w polskiej kulturze dziewiętnastowiecznej stanowiło tabu: kwestii szczę
ścia doznawanego w warunkach niewoli. Dla Żmichowskiej poczucie speł
nienia było funkcją innych czynników niż warunki polityczne lub—mówiąc
szerzej — wszelkie uwarunkowania zewnętrzne. Wpływu niewoli oczywi
ście nie negowała, ale rozumiała to oddziaływanie we właściwych propor
cjach, bez demonizowania i przesady, bez rozdzierania szat.
Jako pisarka, zdystansowana wobec możliwości osiągnięcia samoreali
zacji poprzez sztukę, wybrała trudny wariant literatury. Jej powieści —
nie dokończone, ułomne, nie dopracowane, hybrydyczne w formie i niejas
ne w treści — składały się na dalszy ciąg życiowych prób i eksperymentów.
Utwory te stanowiły zadziwiającą mieszaninę tradycji i nowoczesności, się
gającą od Steme’a po Irzykowskiego. Dygresyjność wzorowana na Ste
rnie lub przypominająca stosowane przez niego chwyty—podporządkowa
na była procesowi poznawczemu, którego schemat powtórzy kilkadziesiąt
lat później Irzykowski wPałubie. „Sternizm” Żmichowskiej podszyty został
głębszą niewiarą w poznawczą moc literatury, jej „pałubiczność” zaś była
mniej metodyczna i unaukowiona, luźniej związana z intelektualnymi prą
dami epoki, chaotyczna, „samoswoja”.
Jeszcze trudniej szukać dla Żmichowskiej porównań wśród jej współ
czesnych. Czytając te same lektury, co późni romantycy i pozytywiści, Żmichowska wyciągała zupełnie inne wnioski. Ustalenia nauk szczegółowych,
tak entuzjastycznie przyjęte np. przez pozytywistów, w Żmichowskiej bu
dziły twórczy niepokój i nowe pytania. Dlatego m.in. pisarka nie mogła
zaakceptować gładkiej formy trzecioosobowej narracji. Skromna i niepełna
znajomość rzeczy nie pozwalała na olimpijski dystans i konwencję wszech
wiedzy. Jej powieści pozostały domeną pytań, różnych stylów narracji, róż
nych punktów widzenia.
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Żmichowska wnosiła do polskiej kultury zastrzyk zdrowego egocentry
zmu, znakomicie impregnujący przeciw stereotypom i nieoryginalności,
stadnym odruchom i modom. Podobne cechy nosił jej „feminizm”. Był pró
bą wyjścia z utartych kolein życia duchowego w wieku XIX.
6. Model drugi — Orzeszkowa i inne

Drugi model twórczości kobiecej pojawił się po powstaniu styczniowym,
ściślej około roku 1870 i trwał mniej więcej przez dwa dziesięciolecia; jego
końca można się dopatrywać już w drugiej połowie lat osiemdziesiątych,
a najpewniej około roku 1890.
Autorki tego czasu i kręgu uprawiają — najogólniej rzecz biorąc —
samoograniczający się model literatury (w przeciwieństwie do samorealizacyjnego modelu Żmichowskiej), a jeśli chodzi o stosunek do „męskiej” tra
dycji literackiej, wybierają strategię mimikry (w przeciwieństwie do alterna
tywnej strategii Żmichowskiej).
Użyte wyżej określenia domagają się objaśnień. Co rozumiem przez
samoograniczenia? Cechy literatury postyczniowej wynikają z powściągli
wej autoekspresji podmiotu mówiącego, dystansu do kwestii erotycznych,
ścisłej analogii między typową treścią a realistyczną formą. Te samoograni
czenia, traktowane jako rodzaj ochrony przed wolnością artysty, rozpozna
walne są w twórczości wszystkich znaczniejszych i mniej znanych pisarzy
epoki. Dlaczego zatem wiążemy je z pisarstwem kobiecym?12
Autorki tej doby najsilniej uwewnętrzniały wymienione reguły. Poetyka
powściągliwości stanowiła gotową formułę etyczną, pozwalającą czuwać
nad moralnym wydźwiękiem dzieła, była rodzajem zabezpieczenia przed
niepochlebnym osądem opinii publicznej, a także rodzajem wędzidła, trzy
mającego autorkę w ryzach.
Jak to wygląda w szczegółach zaczerpniętych z dzieła Orzeszkowej? Po
pierwsze, oznacza to, że aspekt podmiotowy (autobiograficzny) jej powieści
ulega zatarciu. W ogóle można powiedzieć, że Orzeszkowa pozostaje jedną
z najskrytszych postaci polskiej literatury i, mimo bogatego materiału źródło
wego dotyczącego jej życia, na wiele pytań biograficznych, a także na wiele
pytań artystycznych, związanych np. z pierwowzorami bohaterów literackich

12 O samoograniczeniach literatury postyczniowej piszę w referacie: Jakie jeszcze zagadki kryje w sobie lite
ratura pozytywizmu? wygłoszonym na Zjeździe Polonistów w maju 1995 r. (w druku).

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Literatura i „geniusz” kobiecy: wiek XIX, wiek XX 39

(np. Seweryny z Dwu biegunów (1893) iÆZ astra (1904), nie potrafimy odpo
wiedzieć).
Wykorzystując detale biograficzne, autorka dokonuje rozmaitych sublimacji i przesunięć, dowartościowując i idealizując bliskich sobie bohate
rów. Odpowiadając na pytania dotyczące własnej biografii, szczególnie cza
sów powstania i lat bezpośrednio po nim następujących, Orzeszkowa unika
konkretów; zamiast faktów podsuwa metafory. Jej niechęć do odsłaniania
pewnych elementów biografii jest niezwykle konsekwentna i rzecz jasna nie
wypływa z potrzeby ukrycia czegokolwiek, a raczej z potrzeby ukrycia wszyst
kiego, co mogłoby bliżej charakteryzować ją samą jako osobę prywatną.
Po drugie, bohaterowie jej dzieł wyznają ideał ascezy i wyrzeczeń. Nie
tylko z konieczności podporządkowują się różnym egzystencjalnym ograni
czeniom, ale sami narzucają sobie surowe reguły zachowań (np. Stefan
Sieciński z Rodziny Brochwiczów 1876). W rozumieniu autorki asceza jest
rękojmią życiowej odporności w walce z przeciwnościami losu.
Po trzecie, Orzeszkowa często traktuje miłość jako zagrożenie dla po
rządku społecznego. Jej bohaterowie i bohaterki bronią się przed uczu
ciem, a złapani w sidła miłości — heroicznie się jej wyrzekają.
Po czwarte wreszcie, z dzieł autorki Nad Niemnem (1888) emanuje pewna
rezerwa wobec postaci „matki” {Pamiętnik Wacławy, 1871; Rodzina Brochwi
czów,Jędza, 1891). Jest to rys bardzo zastanawiający i trudny do objaśnienia.
Wydaje się, że niechęć do „matki” wynika z niechęci do więzi biologicznych.
Orzeszkowa ma więcej zaufania do relacji społecznych, „ojcowskich”, opar
tych na autorytecie i szacunku dla takich wartości, jak użyteczność, praca itd.
Mniej więcej podobnie kształtuje się świat przedstawiony i relacje mię
dzyludzkie w utworach pisarek drugorzędnych, takich jak: Józefa Sawicka,
pseudonim Ostoja, Józefa Kisielnicka, pseudonim Esteja, Cecylia Walew
ska, Waleria Marrenć-Morżkowska i innych. Obowiązuje powściągliwość,
skromność; miłość zostaje podporządkowana etyce obowiązku.
Orzeszkowa różni się od wymienionych autorek m.in. tym, że w końcu
lat osiemdziesiątych w jej sposobie postrzegania świata dokonuje się fascy
nujący przełom. Orzeszkowa podejmuje w tym czasie wysiłek przeinterpre
towania swojej twórczości. Wraca do centralnych punktów własnej biografii
i zasadniczych elementów swego warsztatu pisarskiego, zdobywa się na no
we ujęcia narracyjne i nowe odczytania.
By nie wchodzić w szczegóły, których analiza przekracza ramy tego szki
cu, powiedzmy tylko, że np. w cyklu Gloria victis (1910) pisarka dokonuje
reinterpretacji przeszłości powstańczej. Nie zmieniając swego patriotycz-
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nego nastawienia, Orzeszkowa przyznaje, że młodość była nie tylko czasem
cierpienia i śmierci, ale także okresem niezwykle intensywnego przeżywa
nia urody życia, fascynującą przygodą, w której natężenie wydarzeń histo
rycznych zbiegło się z napięciem wewnętrznym, także na podłożu erotycz
nym. Również inne jej opowiadania pisane u schyłku wieku potwierdzały
wcześniej nie notowaną fascynację życiem, jego pięknem i intensywnością.
Można więc powiedzieć, że w końcowej fazie twórczości Orzeszkowa
skłonna jest potwierdzić stanowisko Żmichowskiej, według której niewola
nie wyklucza poczucia indywidualnego szczęścia i że to szczęście nie kłóci
się z postawą patriotyczną.
Warto wreszcie dodać na koniec, że samoograniczający się model twór
czości kobiecej ma związek z funkcjonującym w epoce popowstaniowej ro
zumieniem pojęcia emancypacja. Zauważmy, że sama emancypacja miała
w tym czasie charakter wyraźnie ograniczony: oznaczała obdarowanie ko
biet nowymi prawami, a zwłaszcza nowymi obowiązkami natury publicznej
(dostęp do szkół, nowych zawodów itd.). W stosunku do samorealizacyjnego modelu Żmichowskiej program popowstaniowy wykorzystywał tylko
pewną cząstkę zarysowanych wcześniej możliwości. Poszerzanie tego pro
gramu —poprzez nawrót do modelu Żmichowskiej i szukanie nowych dróg
aktywności — było nieuniknione.
7. Model trzeci — feminizacja
Ten model twórczości kobiecej pojawia się na przełomie wieków
(w pierwszej dekadzie naszego stulecia) w dwu wersjach. Albo jako prze
konanie, że to, co kobiece jest wyrażalne i kulturowo przystępne, albo ja
ko działanie zmierzające do nałożenia na neutralne zjawiska kultury ka
tegorii płci.
Ten pierwszy przypadek świetnie ilustruje opowiadanie Zofii Nałkow
skiej Dzień ten (1906), pierwszy przejaw tego, co dzisiaj nazywamy literatu
rą menstruacyjną; subtelny opis psychicznych nastrojów kobiety, przeży
wającej comiesięczne dolegliwości jako utratę szansy na potenqalne ma
cierzyństwo.
Przypadek drugi — to m.in. Kryjaki (1913) Marii Jehanne Wielopol
skiej, powieść o roku 1863 skrzyżowana z feministycznym przesłaniem. Ta
jemnicza dziewczyna odwiedzająca oddział księdza Brzóski symbolizuje
Polskę. Jak pisał jeden z najwnikliwszych czytelników tego utworu, Andrzej
Kijowski, zmartwychwstanie Polski jest równoznaczne z rozbudzeniem
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dziewicy13. Wielopolska jest bowiem przekonana, że skuteczną siłę, zdol
ną do przeciwstawienia się światu, stwarza tylko ten, kto nie uległ gwałto
wi. Silna, władcza kobieta staje się właściwym, tj. obiecującym podmio
tem historii.
Nurt feminizacyjny przynosi kilka intrygujących utworów o wojnie. Mam tu
na myśli zarówno przywołany wyżej tekst Wielopolskiej, jak i opowiadania
Nałkowskiej z cyklu Tajemnice krwi (1917), jej powieść Hrabia Emil (1920),
zbiór opowiadań Cecylii Walewskiej Salwa. Chwile, które były (1914-1915)
(1917), a także znacznie późniejszy, bo dotyczący drugiej wojny światowej
Szkicownikpoetycki (1940) Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
We wszystkich tych utworach wojna nabiera swoistego smaku i znacze
nia. W narracjach Nałkowskiej i Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wojna jest
czymś zwyczajnym, wpisanym w okrutny porządek egzystencji: „Miałem
kobiety, zabijałem ludzi” — powie na łożu śmierci hrabia Emil. Nie należy
przez to sądzić, że pisarka bagatelizuje wojnę. Rozumienie wojny wypływa
z wiedzy o życiu. Nałkowska postrzega egzystencję jako stan ciągłego za
grożenia, rozkładu, rozpaczy; wojna nie przynosi żadnej istotnej odmiany,
nasila jedynie zwyczajne objawy napięcia. W opowiadaniu Rękawice (z cyk
lu Tajemnice krwi) wojna pojawi się w podobnym ciągu zwykłych zdarzeń
egzystencjalnych, między posiadaniem kobiet i dzieci, miłością i śmiercią.
Ten punkt widzenia podzieli Maria Pawlikowska, zauważając, że wojna
to tylko przesunięcie strzałki życia do najwyższego punktu. Wypada dodać,
że ten dramatyzm w postrzeganiu egzystencji jest ściśle związany z poczu
ciem kobiecości. Życie kobiety stanowi, zdaniem Nałkowskiej i Pawlikow
skiej, stan męki, niepewności, zagrożenia. Wewnętrznie kobieta jest przy
gotowana na wojnę, ponieważ od lat żyje w poczuciu zagrożenia, nieobce jej
rozpacz i klęski.
Oczywiście można mieć uzasadnione wątpliwości, czy codzienne prze
życia kobiet da się porównać z fizycznym zagrożeniem czasu wojny. Otóż,
obie pisarki przekonują nas, że tak. Wojenne dzienniki Nałkowskiej (a tak
że, choć w innej skali, poetyckie szkice Jasnorzewskiej) są przykładem nie
zwykłego heroizmu zbudowanego na poczuciu ciągłości własnego losu. Na
łkowska umie poradzić sobie z katastrofą wojny, ponieważ zwykle radziła

A. Kijowski, Czy Polska jest kobietą, [w:] tegoż, Arcydzieło nieznane, Kraków 1964, s. 21 i n.
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sobie z innymi katastrofami życiowymi. Przyjmuje wojnę jako kolejne wy
zwanie, któremu stara się sprostać.
W utworze Wielopolskiej Braterstwo ludów (1926) natrafiamy na inwokaqę do wojny, sławionej jako piękna Pani. Jest tu nie tylko parafraza
ludowej (a później legionowej) pieśni, ale także zaskakujący paralelizm po
między wojną (niepodległościową, co ważne!) a kobietą. Co je łączy? I woj
na, i kobieta zanurzają się w brudzie istnienia, ale ich owoc jest czysty:
nowe życie.
Jeszcze inaczej posłużyła się motywem wojennym drugorzędna pisarka
feministyczna, Cecylia Walewska (nb. spokrewniona z Marią Wielopolską).
W nawiązujących do pierwszej wojny światowej opowiadaniach Salwa
przedstawiła działania wojenne jako akcję, której prawdziwy sens i walor
potrafią ocenić kobiety. Mężczyźni walczą na dalekich frontach, ale czy
wiedzą, za co? To dla kobiet wolna Polska jest wartością podstawową, nie
mal intymną.
Feminizacja, polegająca na obejmowaniu kobiecą aktywnością różnych
dziedzin życia, wymaga stawania twarzą w twarz z różnymi sytuacjami. Pro
za kobieca wypracowała co najmniej dwa sposoby radzenia sobie z wyzwa
niami. Pierwszy polega na przyjęciu inspiracji nietzscheańskiej, stanowiącej
teoretyczne zaplecze dla postawy heroicznej (Narcyza (1910) Nałkowskiej);
drugi — na estetyzowaniu rzeczywistości, która w pięknej postaci staje się
łatwiejsza do przełknięcia (Faunessy (1913) Wielopolskiej; Węże i róże
(1913), wyd. książkowe 1915 Nałkowskiej).
Wymienione powieści stanowią najwyrazistsze przykłady nowego, wy
pracowanego głównie przez pisarki-modernistki podgatunku powieścio
wego — powieści parnasyjskiej. Ta odmiana sztuki narracyjnej nastawiona
jest na ekwiwalentyzację autorskiego, podmiotowego stosunku do rzeczy
wistości, na wypracowanie formy, rozumianej jako wysoce wysublimowany
sposób przyjmowania treści życia.
Przechodząc do szczegółów, zaznaczmy, że powieść pamasyjską cechuje
raczej anemiczna akcja. Miejsce centralne zajmują opisy—sprzętów, ubio
rów, dzieł sztuki, ludzi. Powieść obfituje w formuły metatekstowe: motta,
cytaty, które podkreślają sztuczny, „zrobiony” charakter owych dzieł. Od
rębną jakość tworzą nazwy, np. kolorów i tkanin, podawane w różnych ję
zykach, brzmiące bogato i egzotycznie. Opisy i formuły metatekstowe two
rzą ramę estetyczną, która zamyka opowiadane historie. Funkcjonują one
zawsze w jej wnętrzu jako produkt dwojakiej natury — życiowego okrucień
stwa i pięknej sztuki opowiadania.
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Dla Nałkowskiej parnasyjska forma jest „trzecią” drogą biegnącą mię
dzy uczuciem a intelektem. Dla Wielopolskiej piękno jest paliatywem łago
dzącym ból istnienia.
8. Zakończenie
Dalsze losy literatury, a szczególnie powieści kobiecej w Polsce, przyno
szą już niewiele zmian w stosunku do owych trzech modeli sztuki narracyj
nej z końca XIX i początku XX wieku. Literatura międzywojenna (Irena
Krzywicka, Maria Kuncewiczowa, Wanda Melcer, Pola Gojawiczyńska) na
stawiona jest na dalszą detabuizację problematyki kobiecej oraz na opis
kobiet z określonych środowisk, np. robotniczych, mieszczańskich. Zasad
niczy przełom jednak się nie dokonuje. To samo można powiedzieć o prozie
powojennej, a nawet o jej dzisiejszym wcieleniu.
Model Zmichowskiej, później Orzeszkowej oraz Nałkowskiej odnajdu
jemy we współczesnych powieściach — o egzystencji kobiety nękanej gło
dem miłości pisze w Wieku 21 językiem powieści postmodernistycznej —
Ewa Kuryluk, co oczywiście bardzo przypomina prozę Nałkowskiej, a prze
de wszystkim jej egzystencjalne diagnozy. W modelu Zmichowskiej świet
nie się mieści np. zachłanna, wszystkożema Izabela Filipiak.
Zmienia się język, zmieniają się techniki narracyjne, zawęża sfera tabu.
W dalszym jednak ciągu trzy modele prozatorskie i związane z nimi strategie
zachowań odpowiadają wrażliwości kobiet-pisarek i kobiet-czytelniczek.
Geniusz to według Słownika mitów i tradycji kultury duch opiekuńczy,
który zjawia się przy narodzinach każdego mężczyzny14. Kobietom patro
nuje Junona jako opiekunka wszystkich istot płci żeńskiej. Wydaje się, że
bohaterki naszego szkicu zasługują na swoich osobistych geniuszy.

W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987, wyd. 2, s. 312-313.
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Pisarki międzywojennego dwudziestolecia

Temat taki, nie dający się przecież wyczerpać w krótkim wywodzie, moż
liwy do podjęcia tylko w trybie przykładowym, wyrywkowo, ma swoją suma
ryczną formułą sygnalizować od razu obszar zagadnień. Wszelkie bowiem
rozważania o udziale kobiet w kulturze krótkiej, lecz doniosłej fazy drugiej
niepodległości, muszą się zacząć od zaakcentowania liczebnego aspektu
zjawiśka. Nigdy dotąd kobiety nie stanowiły w dziedzinie twórczości, zwła
szcza literackiej, tak licznej reprezentaqi. Pytanie: skąd wzięło się tyle na
raz talentów kobiecych w tym właśnie czasie, nie odsyła nas przecież do
tajemniczej konstatacji: Spiritus flat ubi vult, lecz raczej do wyrazistej logiki
procesów cywilizacyjnych. Obszar i ranga pisarstwa kobiet w dwudziestole
ciu są rezultatem przemian w sytuacji społecznej i ekonomicznej, tak samo
jak w dziedzinie świadomości — we wzorcu kultury.
W międzywojennej Polsce sumują się rezultaty emancypacyjnych idei
pozytywizmu i modernistycznego wyniesienia płci na piedestał ze skutkami
głębokich przemian gospodarczych i społecznych. Rozwijający się kapita
lizm i powiększanie rynku kultury masowej, wzrost zastępów „inteligentne
go proletariatu”, destabilizaqa rodzin ziemiańskich, procesy demokratyza
cji społeczeństwa szły w parze z pracą kobiet, z ich rosnącymi aspiracjami
do wyższego wykształcenia, udziałem w organizacjach społecznych i poli
tycznych. Zwracano już uwagę na to, że przypisany dotąd kobiecie teren
działań prywatno-rodzinnych w sytuacji zaborów nabierał wagi ogólnona
rodowej, a wraz z tym podnosiła się ranga aktywności kobiet — strażniczek
patriotyzmu, czystego języka, wiary i obyczaju. Wkrótce zresztą wykroczyły
poza domowe progi — konieczności ekonomiczne wymuszały pracę kobiet,
fizyczną i umysłową1.
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Kariery dwóch wielkich pisarek pozytywizmu, Orzeszkowej i Konopnic
kiej, zwłaszcza tej pierwszej jako swoistej instytugi narodowej, sankcjono
wały też nowy model kobiety samodzielnej, zawdzięczającej pozycję spo
łeczną i autorytet wyłącznie własnemu talentowi, rozumowi i pracy, bez
zaplecza w majątku i statusie mężczyzny. Toteż skwapliwie oswajano zjawi
sko, nobilitując Orzeszkową przyznaniem jej cech męskiego umysłu.
Nie sposób wyliczać jakże mnogich czynników historycznych, które uła
twiły tak tłumny start kobiet w kulturze po 1918 roku. Można tylko napo
mknąć o ich znaczącym udziale w walce niepodległościowej (drużyny strze
leckie, nawet Oddział Wywiadowczy Legionów, szczególnie zaś PO W).
A także o stymulującej roli programów organizacji socjalistycznych, w któ
rych kobietom obiecywano równość praw. Obietnicę tę spełniła odrodzona
Rzeczpospolita. Z majątków kresowych, zmiecionych przez rewolucję, od
dzielonych nową granicą, ruszył do kraju zastęp kobiet, matek i córek, po
zbawionych męża i ojca, szukających źródeł utrzymania i miejsca w społe
czeństwie. Lata wojny i rewolucji wielorako zresztą wstrząsnęły posadami
rodziny i hierarchią ważności obu płci. Literatura utrwala tę drastyczną
zmianę statusu kobiet z ziemiaństwa w nowym, demokratycznym państwie,
ich pracę w urzędach, ich wyobcowanie i zmianę tożsamości, również du
chowej. Wymowna jest tu kariera poetki Iłlakowiczówny jako sekretarki
Piłsudskiego i urzędniczki MSZ, ceniącej też sobie wyżej ten status od swo
jej poezji. Zjawiska te stają się jednym z wątków Romansu Teresy Hennert
Nałkowskiej na przykład, ona też ukaże w Niedobrej miłości osobliwą prze
mianę hrabiny Osienieckiej, która po stracie męża i kresowej fortuny prze
obraża się z kruchej i subtelnej ozdoby salonu w twardą i bezwzględną eksploatatorkę białoruskiego chłopstwa, budującą w resztce majątku na krań
cach II Rzeczpospolitej twierdzę kapitalistycznej produkcji, ze stosowną do
tego ideologią.
W powieści popularnej propaguje się, jako instruktażowy wzór osobo
wy, postać ogrodniczki, nowego zawodu panien z ziemiaństwa, który po
zwala im przystosować się do pracy najemnej, ale w „swoim” środowisku.
W powieściach Wandy Miłaszewskiej na przykład, czy Anny Zahorskiej bo
haterki obyczaje i cnoty dworku szlacheckiego kultywują między ryngrafem

1 Zob. Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku. Zbiór studiów
pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1994.
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i zegarem uniesionym z rodzinnego domu, w ciasnej przestrzeni czynszo
wej kamienicy, egzorcyzmując z lękiem i obrzydzeniem nowe, demokra
tyczne obyczaje: modę, jazz, dancingi i harde służące. Głębokie ruchy mi
gracyjne, wstrząs wojny, wykształcanie się form własnej państwowości i ży
cia obywatelskiego, wpływy haseł rewolucji i przemiany w gospodarce, te
i wiele innych procesów historycznych sprzyjały uwolnieniu kobiet z ogra
niczeń społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Przy czym podkreślić
należy, iż przesunięcia w ładzie cywilizacyjnym następują zawsze szybciej
niż modernizacja świadomości. W kulturze stale ścierają się tendenqe in
nowacyjne z bezwładem pojęć i obyczajów zachowawczych, bronionych
żarliwie zwłaszcza przez Kościół, nawet jeśli ziemia społecznego konkretu
usunęła się im już spod nóg.
Przyglądając się biografiom pisarek międzywojennych, zauważyć moż
na, że wywodzą się one w przeważającej większości z rodzin poszlacheckiej
inteligencji, które status właściciela ziemskiego pozostawiły dawno za sobą.
Ojcowie ich to uczeni (Nałkowska, Boguszewska), pisarze (Gruszecka,
Przybyszewska — córka Stanisława i malarki Pająkówny), artyści (Pawlikowska-Jasnorzewska), przedstawiciele różnych inteligenckich zawodów
(Kuncewiczowa — córka nauczyciela i skrzypaczki, Kowalska — córka ag
ronoma, Szemplińska — urzędnika, Górska — lekarza), rzadziej drobno
mieszczaństwa (Gojawiczyńska, Szelburg-Zarembina), czy wreszcie działa
cze polityczni (Krzywicka, Wasilewska). Bezpośrednie powiązanie z życiem
ziemiańskim miały tylko Dąbrowska i Kossak-Szczucka, osobliwym zaś
tworem tego środowiska będzie sieroca i tułacza biografia Kazimiery Iłłakowiczówny.
Nałkowska i Dąbrowska, które niewątpliwie wiodą prym wśród pisarek
dwudziestolecia, wnoszą do literatury dwa odrębne doświadczenia eduka
cyjne i środowiskowe: wielkomiejskie, inteligenckie i wiejsko-ziemiańskie.
Są to również dwie drogi docierania do literatury. Młodzieńcza diarystyka
Nałkowskiej, wyjątkowe w naszej literaturze świadectwo adolescencji (obok
stylizowanej na dziennik opowieści Korczaka Spowiedź motyla z 1914 r.),
rysuje horyzont wyborów życiowych dostępnych córce uczonego i nauczy
cielki, którzy ekonomicznie przynależą do „inteligentnego proletariatu”.
Szesnastoletnia pensjonarka kończąca właśnie jako prymuska pensję, pisząca i drukująca już nawet wiersze, obracająca się wśród intelektualistów
z otoczenia ojca i wśród książek, od dziecka przyuczona do pracy umysło
wej i autoedukacji, utożsamia się, mimo buntów dojrzewania, z etosem
swego środowiska: „Przy stole zastawionym i zasypanym kwiatami, jak za
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rzymskich czasów, przyszło mi na myśl, że oto tacy ludzie mądrzy i społecz
ni, jak Dawidowie, Matuszewski, Sieroszewski, Korycki, Goldring i ja —
siedzimy tu zebrani przy dobrej kolacji u milionerów, teoretycznie naszych
wrogów, i słuchamy cierpliwie głupiego paplania zarozumiałej parweniuszki; zrobiło mi się wstyd za nas wszystkich” (24 V1902)2.
Czuje się jednak spętana i upokorzona ubóstwem swej rodziny. Co ma
bowiem przed sobą: „Rozmyślam, czy w takim razie mam zostać gdzieś
sklepową i cicho zarabiać na skromny żywot, nie zależąc od nikogo, i być
dumną, że uczciwie pracuję, czy też rzucić się w skłębiony odmęt życia
i zostać aktorką w jakimś podrzędnym teatrzyku.
Stanowczo skłaniam się ku temu drugiemu — naturalnie, jeżeli nie
zdam, bo w każdym razie wolę być nauczycielką. (...) Na żadne uniwersytety
i kursa nie będę miała pieniędzy. Tb bardzo przykre i poniżające. (...) Wła
ściwie nie umiałabym określić mego dzisiejszego stanowiska społecznego;
jestem czymś niedokończonym, nieokreślonym. Raz na miesiąc piszę jeden
wiersz (...). Czytam dosyć dużo (...). Trochę bywam, jestem panną na wyda
niu (...).” (7 lutego 1902). W zawód literacki wciąga się niepostrzeżenie,
pomagając ojcu, biorąc drobne prace dla zarobku: tłumaczenia, artykuliki,
sprawozdania.
Starsza o rok przyjaciółka Zofii, córka uczonego religioznawcy Ignace
go Radlińskiego, znana później jako pisarka Helena Boguszewska, skoń
czyła pensję w Krakowie, poznała cztery języki, wybiera się na medycynę.
Charakterystyczne, że etapem przygotowania do późno podjętej pracy pi
sarskiej były dla niej studia przyrodnicze, pisanie podręczników szkolnych
z przyrody i działalność społeczna w Polskim Komitecie Opieki nad Dziec
kiem i w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, a także szereg publikacji
o sprawach dzieci i redagowanie pisma „Świat, Dom i Szkoła”. Młodsza
o pięć lat Maria Dąbrowska, którą zubożały ziemiański dom był jednak
w stanie wysłać na zagraniczne studia do Szwajcarii i Belgii, przez wiele lat
była działaczką spółdzielczości i ruchu ludowego, a pierwsze jej publikacje
literackie były dydaktycznymi opowiastkami dla dzieci. Dla obu tych kobiet
twórczość staje się konsekwencją i niejako przedłużeniem służby społecz
nej, działań publicznych. W tej mierze Nałkowska stanowi przykład pisarki

2

Z. Nałkowska, Dzienniki, 1.1:1899-1905, opracowanie, wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1975
(następne cytaty z tegoż wydania).
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od zarania profesjonalnej, Boguszewska i Dąbrowska zaś dojrzewają nieja
ko do swego powołania.
Czym różni się obecność talentów kobiecych w literaturze dwudziesto
lecia od wcześniejszych manifestacji kobiecych piór — poza aspektem
liczebnym? W końcu kobiety pisały zawsze. Najwcześniej kobieta wdarła
się do literatury polskiej dzięki, można by rzec, rozprzężeniu czasów sa
skich, ale „muza sarmacka” XVIII wieku, poetka Elżbieta Drużbacka, nie
była jedyną wśród wcale licznych już autorek tej epoki. O jej dorobku mówi
w skrócie historyk literatury: „treści dewocyjno-moralne przeplatają się
z romansowymi”. Można by w tej formule zmieścić spory nurt kobiecego
pisarstwa w Polsce, cieknący dość obficie i w XX wieku.
Księżna Wirtemberska wkrótce wysubtelni część tej formuły, jako nie
wątpliwą domenę autorek, w tytule pieiwszej polskiej powieści psycholo
gicznej: Malwina, czyli domyślność serca. Klementyna z Tańskich Hoffmanowa ze swoim Dziennikiem Franciszki Krasińskiej to symbol piśmiennictwa
edukacyjnego dla młodzieży, nie wybiegającego poza domenę przypisane
go kobiecie rodzinnego wychowania. Wymieniony tytuł jej dzieła jest też
sygnałem gatunków, w których „domyślność serca” kobiecego chętnie się
wypowiada: listy, wyznania, dzienniki, czyli „dokument ludzki”, jak nazwala
swoje zapiski młodziutka Nałkowska. Pisanie kobiet zdaje się być bardzo
długo swoistą subkulturą, „ścieżką obok drogi” w kulturze narodowej, two
rzonej przez mężczyzn. Ten stereotyp gwałtownie, lecz samotnie narusza
Narcyza Żmichowska, która wyodrębnia sprawy swojej pici jako jeden
z wielu terenów własnej aktywności intelektualnej i społecznej, obejmują
cej także spiski patriotyczne, agitaqç wśród rzemieślników, towianizm,
a potem idee pozytywizmu.
W pozytywizmie kobiety stają się przedmiotem i podmiotem kultury
ogólnonarodowej, uniwersalnej. Odbywa się to w płaszczyźnie awansu,
osiągnięcia wyższego szczebla w hierarchii ustanawianej przez kulturę patriarchalną. Umysły i talenty kobiece osiągają taką miarę, że mężczyźni
posuwają się nieco i robią im miejsce na Parnasie. Sięgają też po tematykę
tradycyjnie dla mężczyzn zastrzeżoną: głównych konfliktów społecznych,
równouprawnienia warstw uciskanych — chłopa, robotnika, Żyda, kobiety,
dziecka. Nie istnieje pytanie, czy wnoszą jakąś własną wizję świata, czy
uwyraźniają i rozważają swój status kobiety — żony, matki, miłośnicy, czy
podważają role społeczne przypisane w kulturze kobiecie jako służebnicy
czy pomocnicy mężczyzny. Emancypacja dotyczyć ma równouprawnienia
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ekonomicznego, pojmowana jest jako upodobnienie do mężczyzny. Pomi
jając to, że równość praw i dostęp do wykształcenia rezerwowano tylko dla
kobiet z „klas inteligentnych”, startowały one ze stanu niepełnego lub
w ogóle nieczłowieczeństwa, skoro ich orędowniczka Orzeszkowa upomi
nała się o ich edukację w imię tego, by „uczynić z kobiety przede wszystkim
człowieka, człowieka z jasną i szeroką myślą, z uzdolnieniem do pracy
i z mocą samoistnego życia”3.
W tę szlachetną i utylitarną społecznie wizję ingeruje dość brutalnie
naturalistyczna krytyka kultury patriarchalnej, szczególnie w odniesieniu
do moralności i obyczaju. Napastliwa i skandalistyczna twórczość Zapo
lskiej ujawniała zarówno krzywdę społeczną kobiet, jak i ich duchową ko
rupcję, wynikłą z terroru konwencji i obłudy. Rewelowała też do pewnego
stopnia erotykę kobiecą, odwieczny dramat nieślubnego macierzyństwa,
przedmiotową funkcję kobiety w mieszczańskiej kulturze. Pobrzmiewa też
u niej findesieclowy motyw modernistyczny: wiekuistej walki płci.
Modernizm wprowadza bowiem w obręb kultury zagadnienie płci jako
archaicznego źródła życiowego pędu lub schopenhauerowskiej Woli alias
natury. „Na początku była chuć” — oznajmił prorok nowej sztuki, Przyby
szewski. Panerotyzm Młodej Polski rozpięty jest między wrogością płci
a utopijnym marzeniem o Dwójjedni-Androgyne. Związki między kobietą
a mężczyzną nabierają w literaturze modernistycznej piętna fatalizmu, tra
gicznej nieuchronności losu. Eros i Thanatos stają się parą nierozłączną.
Miłość przestaje być sprawą obyczaju, moralności, ekonomii i konwencji
kultury — stanowi obszar metafizyki. Mężczyzna czuje się narzędziem śle
pej woli gatunku, zwiedzionym przez kobietę. Stąd mizoginizm moderni
stów współbrzmi często ze słowami Kościoła o nieczystości ciała, o kobiecie-naczyniu grzechu i służebnicy Szatana. Nie ma mowy o zespoleniu
dusz, jest tylko poczucie samotności pici. Chuć bowiem — dziś za Freudem
powiedzielibyśmy: libido — rozdzielona na pierwiastek męski i żeński, jest
sprawczynią cierpienia. Jednak to mężczyzna tylko skarży się na nie, bo nie
jest zdolny stać się — jak kobieta -^prachucią. Oto, co mówi bohater
powieści Przybyszewskiego Homo sapiens: „Cierpię z mojej własnej winy,
cierpię, bo mój umysł stara się objawić swe głębie, wytworzyć łączne ogni-

3

Cyt. za: H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1980, s. 44.
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wa, które by mnie sprzęgły z wszechświatem, z całą naturą... Cierpię, bo nie
mogę się stać naturą, bo nie mogę zlać, stopić w sobie tego, co jest moją
drugą połową kobiety”.
Kobieta tłumnie zaludnia kulturę modernistyczną, zarówno literaturę,
jak i sztukę, zdobnictwo, ale głównie jako projekcja męskiego erotyzmu,
ekspresja sensualnej symboliki — nirwana i śmierć wyobrażane są jako ko
chanka. Postacie kobiet wyzwolonych, szukających swego „ja”, tworzą męż
czyźni — to np. malarka Julka ze sztuki Kisielewskiego W sieci. Jednak
pisarek modernistycznych jest nader mało; wśród tych, które odnotowują
bibliografie, wyróżniają się poetki: Bronisława Ostrowska, Maryla Wolska,
prozatorek wybitnych nie ma wśród nich zupełnie. Kobiety-publicystki -fc*
tak, poza tym tabun „literatek”, dostarczających „nowelek” i „poezji” do
magazynów literackich, autorki rymów i powiastek dla dzieci oraz dwie
głośne twórczynie powieści popularnych: Helena Mniszek i Maria Rodzie
wiczówna, rodem z pozytywizmu właściwie.
Godne uwagi jest jednak to, że wśród kobiet piszących w modernizmie
jest parę istnień zwichniętych, zapowiedzi wysokiego lotu tragicznie nie
spełnionych, jak poetka Kazimiera Zawistowska (1870-1902), samobójczy
ni, autorka wyrafinowanych, artystycznie zuchwałych erotyków, poszerza
jących znacznie przyjętą dotąd normę szczerości. Inaczej wykolejone było
pisanie wczesnoekspresjonistycznej poetki i autorki dwutomowego dzieła
Medytacje, Marii Grossek-Koryckiej. Jest wśród nich także casus szczegól
ny — Maria Komornicka, której biografia to dramatyczny symbol darem
nego buntu przeciw własnej płci. Poetka, prozaik, krytyk literacki, młodziutka,
18-letnia autorka tomu Szkice (1894), współautorka, z Nałkowskim i Jellentą, najwcześniejszego manifestu modernizmu, książki Forpoczty (1895),
wypowiadała w swoich tekstach program nowej powieści, który nazwala, co
znamienne, „prądem psychologiczno-filozoficznym”. Głosiła równocze
śnie nowy typ osobowości, który—za Nałkowskim—można nazwać „przeduchowioną” inkamacją tej wrażliwości, którą on określił jako „forpoczty
ewolucji psychicznej”. Z modernistycznego indywidualizmu, nietzcheańskiej Woli Mocy i witalizmu modelowała nową kobiecość, równowartościo
wą z mężczyzną, domagając się prawa do swobodnego rozwoju. Realizowa
ła to prawo we własnym życiu, zrywając małżeństwo z Janem Lemańskim
i poświęcając się pracy nad sobą. Krytyk Wacław Wolski napisał o niej: „je
den z nadzwyczaj rzadkich indywidualnych duchów kobiecych obdarzonych
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bolesną świadomością tragizmu kobiecości”4. Natężenie życia duchowego,
wniknięcie w ów tragizm przybrały u niej w końcu postać urojeniową —
negacji własnej płci na rzecz uosobienia intencyjnego mężczyzny imieniem
Piotr Odmieniec Włast, który jednakże miał być pozapiciowym symbolem
tego, co powszechnie człowiecze. Odepchnęła tożsamość kobiecą jako niż
szą, bo podległą.
Doniosłą inspiracją modernizmu dla sztuki późniejszej stała się właśnie
owa „psychologiczno-filozoficzna” perspektywa, to przeniesienie spojrze
nia artysty z zewnętrzności w głąb jaźni, szukanie w niej wyznaczników czło
wieka wiecznego i zasad egzystencji. Towarzyszyła temu krytyka kultury
stale tłumiącej naturalną prawdę instynktu i co za tym idzie—dostrzeżenie
w warstwie osobowości jej konsystencji niepewnej i migotliwej, przeto dra
matycznej i pełnej cierpienia.
Bolesny i patetyczny casus Komornickiej frenetycznie wyostrza obraz
kobiety-pisarki u zbiegu tak odmiennych ideologii, jak pozytywistyczny ra
cjonalizm i naukowa obserwacja naturalistów z jednej, a „mare tenebra
rum” duszy, panseksualizm i eschatologia modernistów—z drugiej. Postać
Komornickiej majaczy na początku dojrzewania duchowego jednej z czoło
wych pisarek dwudziestolecia, Zofii Nałkowskiej, jako osoba z najbliższego
środowiska ojca, więc postać mimowiednie oczywista, ale zarazem jako
niepokojące ostrzeżenie, do czego prowadzi niezgoda z własną płcią, zane
gowanie tej determinacji przedustawnej. Młodziutka, zaledwie 15-letnia
Nałkowska rozstrząsa buntowniczo i desperacko zagadkę kobiecej kondy
cji w społeczeństwie: „Nierówne są szanse w walce mężczyzny i kobiety.
Mężczyzna może poznać pełnię życia, bo w nim żyje jednocześnie mężczy
zna i człowiek. Dla kobiety zostaje tylko ułamek życia — musi być albo
człowiekiem, albo kobietą. Nigdy nie jest tworem doskonałym.
Oto zbliża się chwila, w której muszę wybrać. To znaczy zostać kaleką,
zatrzymać w rozwoju połowę swej istoty” (5 listopada 1899).
Celne i dziwnie ponadczasowe sformułowanie, niedawno zresztą wyko
rzystane w bieżącej publicystyce5. Czy jest również nadal aktualna wątpli
wość, zapisana przez młodą diarystkę w pół roku później? „Według ojca
należy się starać przede wszystkim o ekonomiczne równouprawnienie ko4 Cyt. za: M. Janion, Gdzie jest Lemańska?!, [w:] Odmieńcy, wybór, opracowanie i red. M. Janion i Z. Majchrowski, Gdańsk 1982, s. 159.
s Zob. A. Sobolewska, Kobieta albo człowiek, „Res Publika Nova” 1994, nr 1.
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biety. Ale czy to zda się na co, wobec tej zasadniczej różnicy, jaka istnieje
między mężczyzną i kobietą. W jakichkolwiek warunkach ich postawić
dojdzie do takiej sytuaqi, jaka panuje obecnie” (5 lipca 1900).
Wtedy jednak Nałkowska znajduje swoje „jajko Kolumba”. „Nie wie
rzę, by możliwym było równouprawnienie bez zastrzeżeń — na nic zda się
koedukacja — lepszym będzie raczej unormowanie i sformułowanie różni
cy. Nigdy nie staniemy się zupełnymi mężczyznami, chociaż zadławimy ce
chy kobiece — lepiej więc rozwijać je w sobie istawać się coraz
wybitniej i swoiściej kobietami44 (22lipca 1900).
Istotna była treść tej kobiecości dowartościowanej. Ukończywszy pier
wszą swoją powieść pod manifestacyjnym tytułem Kobiety (pierwodruk cz.
1 w „Prawdzie” 1904, wydanie książkowe 1906), dwudziestoletnia Nałkow
ska wstąpiła w feministyczny epizod swej twórczości i zrealizowała cytowa
ne powyżej zamierzenie. Inne jej tytuły też będą wymowne i programowe:
Rówieśnice, Narcyza, Lustra... Młoda pisarka prezentuje w nich swój mo
del kobiecości, polemiczny wobec tradycyjnego, patriarchalnego, odmianę
żeńską osobowości modernistycznej. Jest to kreacja silnie podszyta autobiografizmem, więc swoiście selektywna. Składa się na nią estetyzm oraz
intelektualizm, opozycyjny wobec wiecznego stereotypu kobiety-kaplanki
uczucia. Tutaj jest ona raczej arystokratką ducha. Ożywia ją witalistyczna
„wola mocy”, jest wyzwolona, niepodległa mężczyźnie. Ma własne życie
wewnętrzne i ono stanowi jej oparcie we wszelakich konfliktach bytu, spo
łecznych i egzystencjalnych. Aktywizm bohaterek Nałkowskiej jest nade
wszystko intelektualny i duchowy, uprawiają swoisty kult własnej jaźni,
są artystkami życia. Na przykładzie kobiet młoda pisarka rozważa uniwer
salną, filozoficzną hipotezę osobowości, nasyca swe postacie doświadcze
niem autobiograficznym, uprawia poprzez nie swoisty „autotematyzm”
świadomości.
Jego hasłem pierwszym jest szczerość, kobiety bowiem są zarażone fał
szem kultury patriarchalnej. Nałkowska dała też temu wyraz publicznie,
referatem O etycznych zadaniach ruchu kobiecego, na pierwszym Ogólno
polskim Zjeździe Kobiet w 1907 roku, wywołując skandal (patronująca zja
zdowi Konopnicka opuściła demonstracyjnie obrady) i rozpętując polemiki
prasowe. „Dzisiejszy podział kobiet—głosiło owo «wyznanie wiary kobiety
nowej, kobiety najmłodszej, (...) słowo nowe, słowo śmiałe, słowo rewolu
cyjne» — na moralne i niemoralne jest dokonany z punktu widzenia męż
czyzny. (...) Nie właściwości erotyczne, nie nasz stosunek do mężczyzny
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powinien orzekać o naszej moralności (...) Jest to przeżytek mijającego już
okresu, kiedy całym psychicznym światem kobiety była miłość”6.
Toteż Nałkowska nie zamyka swoich bohaterek w buduarowej scenerii
zacisznej, estetycznej kontemplacji. Przeciwnie, konfrontuje z historią —
z wydarzeniami rewolucji 1905 r. (Książę), z porewolucyjnym załamaniem
i najcięższymi dopustami losu jednostkowego (Rówieśnice, Narcyza, Węże
i róże), które młodzieńczy witalizm i pychę kobiecych wzorów nasycają i ob
ciążają goryczą, powagą i cierpieniem.
W miarę dojrzewania duchowego i pisarskiego następuje poszerzenie
narcystycznego horyzontu o „nie-ja”, własna wrażliwość przestaje być jedy
nym materiałem do formuły kobiecości i człowieczeństwa. Gdy pojawia się
pytanie o swoistości innego człowieka, o interakcję ludzką, o zasady fun
kcjonowania w zbiorowości, odradza się rzeczywistość i społeczna funkcja
pisarza. Inteligencki etos Żeromskiego i Nałkowskiego — by wymienić te
nazwiska jako symbole — upomina się o swoje. Przeżyciem pokoleniowym
pisarek dwudziestolecia staje się, w ten czy inny sposób, wojna. Budowa
nowej państwowości, demokratyzacja społeczeństwa stanowi szansę i wy
zwanie. Pisarstwo kobiet doznaje uobywatelnienia.
Jest rzeczą delikatną i ryzykowną wiązać rozwój form artystycznych,
nurtów i gatunków z właściwościami płci, trzeba jednak powiedzieć, że pi
sarkom sprzyjały tendencje literatury kształtującej się po 1918 roku: tzw.
poetyka codzienności, odkrywanie egzotyki dnia powszedniego, autobiografizm, formy dokumentarne. Niektóre z tych tendencji same współtwo
rzyły lub przez świetność dokonań artystycznych utrwalały i wzbogacały.
One z pewnością wyznaczały rozwój nowoczesnej powieści analitycznej
(Nałkowska, Kuncewiczowa, Gruszecka) i odradzały wielkie panoramy
społeczne, powieść-rzekę (Dąbrowska, Kowalska w Grucach), one pene
trowały nowe środowiska społeczne, „przedmieścia” metropolii i kultury,
tłum i masę w ich istnieniu bezimiennym i nową godność wydziedziczonych
i zbuntowanych (Nałkowska, Dąbrowska, a także Boguszewska, Górska,
Melcer, Alberti, Szemplińska, Wasilewska). Nobilitowały literacko dzieciń
stwo, wspomnienie, narrację pamiętnikarską. Służyła im jako odpowiednie

6

Z. Nałkowska, Widzenie bliskie i dalekie, Warszawa 1957. Rozdział Dawne sprawy, w którym przytoczono
glosy polemiczne i odpowiedź autorki referatu pt. Konkluzja („Krytyka” 1908).
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narzędzie naturalistyczna obserwacja, reportaż u jednych, elementy ese
istyki i powieści filozoficznej u innych.
Były to oczywiście Wyznaczniki całego okresu, trudno powiedzieć, by
kobiety zawłaszczyły szczególnie jakąś sferę poetyki czy gatunku. Ignacy
Fik, krytyk normatywny i wrogi „nowinkom”, nie lubił u kobiet tego same
go, co u mężczyzn-nowatorów. Zauważył w rozdziale Kobieta i miłość
w swojej książce 20 lat literatury polskiej (1939), że kobiety zawsze pisały jak
mężczyźni; teraz dopiero, zdobywszy prawa, zaczęły szukać ekspresji swojej
odrębności seksualnej. Sądy Fika były pospieszne, stronnicze i niechlujne,
faktem jest natomiast nie to, że pisały jak mężczyźni, tylko że wybitne pisar
ki dwudziestolecia współtworzyły kulturę narodową w zakresie dotąd nie spo
tykanym, sięgając we wszystkie obszary życia zbiorowego i wypowiadając się
o nich z kompetencją i autorytetem duchowych przewodników narodu.
Sięgnęły też po interpretaqç dziejów, w duchu tradycyjnym — Kossak-Szczucka, w poszukiwaniu nowej formuły powieści historycznej w wy
bitnym pisarstwie Hanny Malewskiej, nie wspominając o niedocenionym
dziele Stanisławy Przybyszewskiej, inicjującej wielką dyskusję o Rewoluqi.
Jednym z doniosłych tematów epoki, o których wypowiedziały się pisar
ki, była pierwsza wojna światowa. Wśród przyrodzonego tej pici lamentu
matek, świadectw hartu sanitariuszek i heroizmu patriotek oraz piewczyń
kataklizmu polskich dworów kresowych pod nawałą bolszewicką, jak np.
poetyckie relacje frontowe Ilłakowiczówny, siostry miłosierdzia, wpadające
w ton ludowej skargi, jak Pożoga Kossak-Szczuckiej czy Bohaterski miś Bro
nisławy Ostrowskiej, wyróżniała się całkowitą swoją odmiennością niemal
nie zauważona — i może dlatego, że tak odmienna — powieść Nałkowskiej
Hrabia Emil (1920). Była to bowiem analiza edukacji ideowej i psycholo
gicznej do wojny, zjawiska patriotyzmu i wszystkich tych zabiegów, które
wytwarza kultura, by obłaskawić, uwznioślić i uzasadnić barbarzyństwo wo
jenne. Nałkowska lokowała je w ciemnościach instynktu (w 1932 r. w arty
kule Organizacja erotyzmu powie dobitniej : „nie jest dotąd wyjaśnione, w ja
kiej mierze zwyrodnienia erotycznego instynktu stanowią czynnik motywu
jący czy warunkujący istnienie wojny”7). Badała wzory osobowe sposobne
do walki i posłuszeństwa, zjawisko „psychologii respektu „osobowości mi
litarnej”. Bohater szuka formuły osobowości, która pozwoli mu się odna7

„Wiadomości Literackie” 1932, nr 25 (przedruk w: Z. Nałkowska, Widzenie bliskie i dalekie, op. cit.).
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leźć w spontanicznym, bezrefleksyjnym czynie legionowym, uczuć w sobie
swoisty instynkt organizacji stadnej.
Nałkowskiej także zawdzięczamy pierwszą w literaturze Polski odro
dzonej diagnozę stanu rzeczy w gruntownie odmienionym społeczeństwie,
w nowych formach państwowych. W Romansie Teresy Hennert pisarka uru
chamia wielogłosową dyskusję o Polsce, o przemianie i zdradzie niedaw
nych bohaterów walki o niepodległość, dziś — ludzi władzy, o korupcji
i tworzeniu się nowej elity. Wprowadzony tu wątek „psychiki żołnierskiej”,
wyrodniejącej w czasie pokojowej bezczynności, nurtuje długo skupioną na
teraźniejszości prozę Nałkowskiej jako ściśle związany z problemem groźby
nacjonalizmu, którego nikt nie dotykał w literaturze ówczesnej tak, jak ona.
Problem ten powraca jako jeden z głównych wątków powieści Choucas
(1927). Cudzoziemscy kuracjusze w szwajcarskim sanatorium cierpią bar
dziej na swoje ojczyzny niż na schorzenia ciała. Są tu przegrani i tęskniący
za odwetem adwersarze pierwszej wojny światowej, pyszni kolonizatorzy
podrzędnych narodów, wygnanki z małej krainy po doświadczeniu ludobój
stwa (słynna rzeź Turków w Armenii), zawiedziona kombatantka rewolucji
bolszewickiej. Patrioci definiują swoją miłość ojczyzny nienawiścią do inne
go narodu, Boga zaś rozrywają między siebie, zanosząc po obu stronach
taką samą modlitwę o zwycięstwo. Rewolucja wznawia równie ciężką prze
moc, krzywdę i cierpienie, jak te, z jakimi walczyła. Podjęty w Niedobrej
miłości (1928) temat nieoczekiwanych przemian tożsamości, zależnie od
interakcji z drugim człowiekiem (temat gombrowiczowski), a także od roli
społecznej i miejsca w społeczeństwie, będzie przygotowaniem do naj
wszechstronniejszego ujęcia przez Nałkowską zagadnień współczesności,
do powieści Granica (1935).
W latach trzydziestych osiąga też apogeum twórczość prozatorska Ma
rii Dąbrowskiej jako druga najpełniejsza wypowiedź pisarstwa kobiet
w fundamentalnych kwestiach bytu narodowego, bytu w ogólności. W epic
kiej panoramie Nocy i dni (1932-1934) Dąbrowska odtworzyła dzieje całej
formacji społecznej po 1863 roku, genealogię poszlacheckiej inteligencji
poprzez historię rodziny. Domenę kobiecą — dom — twierdzę „długiego
trwania” — ukazała jako parabolę spajającą elementarny porządek egzy
stencji ze wstrząśnieniami epok, materialność, powszedniość z jej utajonym
sensem metafizycznym. Utrata domu to metafora bezdomności społecznej,
wyobcowania z bytu i wojennej drogi ku nieznanym przeznaczeniom. Pisar
ka połączyła także męskość i żeńskość z dwiema postawami wobec życia —
otwartą, aktywną i zgodną z bytem — mężczyzny i ewazyjną, niespokojną
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i bezpłodnie zbuntowaną — kobiety. Wydaje się jednak, że nie można tu
interpretować tej dychotomii charakterów czy osobowości w kategoriach
płci. W rozległym obrazie Dąbrowskiej owe postawy Bogumiła i Barbary
przemieszczają się różnorako w męskie i żeńskie wcielenia. Nieprzystoso
wanie Barbary, głód wyższych wartości, nieukojony jej romantyzm można
wszakże interpretować jako przeniesienie na kobietę cech twórczego nie
pokoju przypisywanych zawsze dotąd mężczyźnie, a także jako cierpienie
zmarnowanej, nie zrealizowanej jednostki, której status społeczny kobiety
odbiera szanse rozwoju. Próbą połączenia afirmacyjnej postawy Bogumiła
i niezgody na świat, a także metafizycznych pytań Barbary jest postać ich
córki, Agnieszki, w znacznej mierze porte-parole autorki. Ona poszerza ho
ryzonty powieści na Europę i bieżącą historię, uosabia kobiecość partner
ską, samodzielną intelektualnie, zaangażowaną społecznie. Pisarka wykre
śla rodowód niepodległości, przybliża postacie irredenty oraz bojowników
o idee rewoluqi 1905 roku — często tych samych, wreszcie spółdzielczość
jako propozycję ustrojową. Druga część Nocy i dni staje się powieścią
współczesną o niedawnych antecedencjach nowej rzeczywistości. Pisarka
urywa ją jednak na progu wojny 1914 roku.
Zadanie diagnozy teraźniejszości, która zdaje się docierać do jakichś
progów historii, otwierających się na groźne i czarne perspektywy, podjęła
znowu Nałkowska w powieści Granica (1935). Próbował to zrobić tuż
przedtem w ekspresjonistycznej karykaturze o wąskim horyzoncie Kaden-Bandrowski w Mateuszu Bigdzie (1933), a w groteskowej paraboli —
Witkiewicz w Nienasyceniu (1934). Synteza Nałkowskiej pod różnymi
względami była bogatsza. Obraz rozwarstwienia stanowego w Polsce i bie
żących konfliktów społecznych, studium deprawujących mechanizmów
władzy i pytanie o możność zachowania charyzmatu moralnego inteligencji
(powieść jest ukrytą polemiką z Przedwiośniem), oskarżenie rządzących,
przejmujący obraz krzywd i buntu bezrobotnych nędzarzy to tylko jedna
i wciąż dziwnie aktualna warstwa tego dzieła. Wyrasta ono bowiem z głębo
kiego podłoża powieści filozoficznej, w której autorka sumuje swoją wiedzę
o człowieku w społeczeństwie, o przeciwieństwach jego świadomości swego
„ja” i roli społecznej, która go więzi w „schematach” i zniewala do sprze
niewierzenia się normom moralnym. Ukazuje owego człowieka, spętanego
różnorakimi więzami natury prywatnej i socjalnej z innymi ludźmi, w peł
nym wymiarze jego ludzkiej egzystencji i nieodłącznego odeń cierpienia,
wobec uczuć i presji libido, w najgłębszym pokrewieństwie ze światem
stworzeń, z naturą. Znaczenia zawarte w przebiegach fabuły, proustowskiej
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konstrukcji czasu, w metaforycznych obrazach i eseistycznym dyskursie
oraz aforystyce narratora-świadka znajdują nadrzędny komentarz w dys
kusji światopoglądowej księdza oraz wyznawcy monizmu bytu. Oba stano
wiska odnosi Nałkowska do najważniejszych dla niej pytań: o sens cierpie
nia i samotność człowieka w kosmosie.
Kobiety przemówiły zatem pełnym głosem w sprawach narodu i czło
wieka, pokazując również w dziejach swojej płci uniwersalną naturę czło
wieczeństwa. Jednocześnie przecież znajdowały wyraz dla własnej uczucio
wości, wprowadzając jawnie swoją erotykę do literatury. Poezje Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w szczególnie odkrywczy i pełen czaru sposób ustana
wiają swoisty „idiom żeński”, w którym zawiera się zwłaszcza wtajemnicze
nie kobiet w istotę bytu i natury, właściwy im typ uczuciowości i komunika
cji ze światem. Nawet kostiumografia i zdobnictwo, sztuka, przedmioty
i kwiaty nabierają w języku kobiet znaczeń symbolicznych, podszyte są me
tafizyką. Pawlikowska z odwagą i szczerością, a przy tym subtelnie ujmuje
w słowa intymność erotyczną, krzywdy i głody miłosne, sytuując tę nową
współczesną wrażliwość wśród rekwizytów wielkomiejskiej cywilizacji i oby
czaju. Tb, co zwykłe i powszednie swoją poezją uwzniośla, co podniosłe
umie wyrazić poprzez zjawiska najprostsze, oswoić dyskretną ironią.
W obrębie „żeńskiego idiomu” mieści się także macierzyństwo, dziecko,
fizjologia płci — tematy odwieczne, a także te okrywane dotychczas milcze
niem. Kobiety piszące stosują tu dwie strategie: rewizję stereotypu lub prze
kraczanie tabu. Kuncewiczowa w powieści Przymierze z dzieckiem przepro
wadza oba te zabiegi naraz. Rozbija stereotyp wrodzonego instynktu ma
cierzyńskiego, traktuje ciążę i narodziny dziecka jako swego rodzaju gwałt,
zamach na wolność i suwerenność jednostkowego istnienia, inwazję cudze
go życia bezwzględnie ją dominującego, opisuje powolny i trudny proces
rodzenia się miłości, prowadzący do „przymierza z dzieckiem”.
Kuncewiczowa, rozważając determinacje biologiczne ujmuje je bardziej
w aspekcie psychologicznym i emocjonalnym, natomiast Irena Krzywicka,
„współBoyowniczka”, jeśliby pozwolić sobie na żart, o świadome macie
rzyństwo, o reformę obyczajów, wznawiała w literaturze, w publicystyce
programowy feminizm, ujmując go w aspekcie fizjologiczno-społecznym.
Chciała, jak niegdyś Zapolska, krzyczeć o tym, „o czym się nie mówi”,
„o czym się nawet myśleć nie chce”. Brała więc za temat problemy dojrze
wania płciowego, z brutalnością naturalistów, epatując śmiałością przed
stawiania faktów, i jednocześnie społeczne i psychologiczne konsekwencje
pierwszych wtajemniczeń seksualnych, nie bez wpływów freudowskiej psy-
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choanalizy. Ilustracyjno-publicystyczny aspekt tych utworów „gorszycielki”: Pierwsza krew (1930), cykl powieściowy Kobieta szuka siebie, o znamien
nych tytułach: Walka z miłością i Zwycięska samotność (1935) — zresztą
autorki także głośnych reportaży sądowych — nadał jej utworom raczej
wartość dokumentów epoki.
Faktograficzny obraz przemian obyczajowych przynosi także twórczość
Wandy Melcer, skądinąd żarliwej reporterki {Kochanek zamordowanych
dziewcząt, 1934, relacje z dzielnicy żydowskiej Czarny ląd — Warszawa,
1936), a także sekretarza Ligi Reformy Obyczajów założonej z inicjatywy
Boya-Żeleńskiego.
Zupełnie inny charakter mają wyodrębnione portrety kobiece, wypeł
niające powieści: Gruszeckiej Przygoda w nieznanym kraju, Kuncewiczowej
Cudzoziemka i Boguszewskiej Całe życie Sabiny, z czego dwie ostatnie uj
mują całe kobiece biografie w porządku wspomnienia, pierwsza zaś — pe
wien znaczący epizod życia. Jej protagonistka jest malarką, Róża z powieści
Kuncewiczowej — skrzypaczką o nie wykorzystanym talencie. W obu bycie
artystką określa skalę wrażliwości i nieprzystosowania. Są to rzadkie
w dwudziestoleciu kobiece Künstlerroman, mające w tle przypadki „arty
stek życia” w utworach młodej Nałkowskiej.
Szczególne, że w literaturze międzywojennej temat miłości tak często,
jeśli nie zawsze, pojawia się jako krzywda miłosna kobiety. W historii Róży-cudzoziemki stłumienie instynktu, utrata owej fundamentalnej afirmacji obiecanej przez miłość, stoi u podłoża nieuleczalnej obcości tej postaci
wobec bytu. Róża wydziedziczona jest nie tylko z miłości, lecz i ze sztuki,
z ojczyzny, z języka. Krzywda miłosna stała się bowiem aktem pierwotnego
odrzucenia (Róża jest także sierotą), którego niczym zrekompensować się
nie da. Modernistyczna wrogość płci, według której kobieta była królową
chuci, sytą i bezwzględną realizatorką przykazań natury, odtrącającą ko
munię dusz, do której tęsknią mężczyźni, w powieściach międzywojennych
autorek ulega zasadniczej reinterpretacji. Nierówność płci postrzegana jest
w sferze doświadczenia międzyludzkiego, jako niepowodzenie komunika
cji, dowód na niepoznawalność drugiego istnienia. Miłość, erotyzm stają się
kwestią socjalną, ale nie w dawnej konwencji nierówności praw czy stanów,
lecz ujętą kulturowo. Modelowym przykładem jest pisarstwo Nałkowskiej,
która w dojrzałej twórczości porzuca feministyczną deklaratywność i swe
bohaterki kreuje w sposób niejako egzemplaryczny, jako odmiany doli czło
wieczej, nie stwarzając w żadnej z książek wizerunku monograficznego.
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Jednak kobieca miłość w jej książkach jest zawsze „niedobra”, nader
często kończy się zbrodnią. Ofiarą pada Ona: Teresa Hennert zgładzona
przez kochanka, Teodora z Niecierpliwych (1939) — zabita przez męża. Ale
są też zabójstwa moralne. Obdarzona miłością i nagle z niej odarta Agnie
szka Blizbor traci tożsamość, staje się kimś innym — gorszym. Pisarka ob
jaśniała w wywiadzie: „Tematem tej książki jest przemiana charakterów
w zależności od zmian w ich wzajemnym stosunku, więc ich względność”8 9.
Podobnie Dom kobiet (1930) odebrany jako sztuka manifestacyjnie femini
styczna, w której mężczyzna krążący za sceną lub w pamięci bohaterek staje
się dręczącym upiorem, widmowym znakiem krańcowego uzależnienia, nie
jest w istocie sztuką obyczajową, banalną opowieścią o zdradzie małżeń
skiej. Dramat mówi o przemożnej sile świadomości podporządkowującej
sobie fakty, o ontologicznej przepaści między Ja i Nie-ja, o zmienności
wszystkiego w czasie i ciągłym gospodarowaniu jednego człowieka w duszy
drugiego. Związek kobieta-mężczyzna widziała pisarka jako egzemplum
wszelkiego układu międzyludzkiego.
Potwierdzała w wywiadach, że ma już za sobą etap „wojującej kobieco
ści”, że szuka teraz w kobiecie tego, co mimo zmian pozostaje w niej wie
kuiste, wspólne całej płci. Definiuje tę niezmienność dość zagadkowo:
„W naturze kobiety, w tym, co jest jej istotą czy zasadą — nie zmieniły się
przede wszystkim: poczucie przegrody do pełnej, niepamiętnej na nic rado
ści, przywiązanie do trwania, niezgoda z czasem, który powinien by być
zatrzymany, zastrzeżenie w imię lub może tylko: na korzyść sprawy dalszej
i ważniejszej aniżeli szczęście. (...) A jeżeli mogę ważyć się na jakąś formułę
odrębności kobiecej, na jakąś diagnozę kobiecości, to będzie nią: pew
na niedostateczna — w zestawieniu z mężczyzną —
• z z
z •
««Q
możnosc szczęścia .
Ta maksymalnie zwięzła formuła może mieć wykładnię socjologiczną,
kulturową, biologiczną lub emocjonalną — słowa „niedostateczna moż
ność” wskazują w każdym razie na determinację i ograniczenia, może ze
wnętrzne, może immanentne, lecz nie dające się zmienić.
Z tych migawkowych przybliżeń do zjawiska twórczości literackiej ko
biet w dwudziestoleciu układa się pewien wzór. Jego punktem centralnym
8

M. J. Wielopolska, O «Niedobrej miłości» i dobrej krytyce rozmowa, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 12.
(Przedruk w: Z. Nałkowska, Widzenie bliskie i dalekie, op. cit.).
9 Ibidem.
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jest fakt równowartościowego współtworzenia kultury narodowej przez umy
sły i talenty kobiece. Jest ich nie tylko dużo — są wybitne. Opuszczają na
zawsze wydzielony przez kulturę patriarchalną teren kobiecych zaintereso
wań i możliwości. Jednocześnie podnoszą kobiece do człowieczego, by spa
rafrazować Norwida, nie porzucając tematu swoistości tego, co w człowieku
żeńskie. Zdobyły sobie prawo do wypowiadania się na temat obu płci, nie
bez powodu sądząc, że mają wyjątkowo uprzywilejowaną pozycję poznaw
czą, rodząc i wychowując obie połówki rodzaju.
Wszystkie zdobycze pisarstwa kobiet w latach międzywojennych nie
zlikwidowały wszakże trudności z definicją literatury kobiecej, twardego
życia stereotypu tej twórczości jako niższej, subkulturowej właśnie, nazna
czonej piętnem płci, której potrzeby różnią się od prawodawczej reszty
rodzaju ludzkiego na niekorzyść. Na tym stereotypie zbija stale fortunę
kultura masowa.
Nie zakończył się też proces „rozpoznawania się w jestestwie swoim”.
W tamtym czasie ważniejsza była dla pisarek szansa i potrzeba zabrania
głosu w kwestiach uniwersalnych. A ponadto zmierzały intuicyjnie do for
muły, którą całkiem niedawno wypowiedziała Julia Kristeva: „Nawet gdyby
istniała jakaś ogólna kondycja kobieca, to powinna być tylko szczeblem
pozwalającym każdej z nich wypowiedzieć własną jednostkowość”10.

Kobiety. Rozmowa Elaine Bouquey z Julią Kristevq, „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4.
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Autorki literatury dla dzieci i młodzieży
w zaborze rosyjskim w XIX i początkach
XX wieku

„Wydatna działalność kobiet na polu wychowania i nauczania, ich mi
łość i praca dla dziecka sprawia, że polska literatura pedagogiczna obficie
jest zasilana przez pióra niewieście”1. Tak pisała działaczka społeczna
i oświatowa Aniela Szycówna we wstępie do bibliografii książek autorstwa
kobiet z dziedziny teorii wychowania, podręczników szkolnych oraz litera
tury dziecięcej i młodzieżowej. Stwierdzała ponadto, że w dziedzinie twór
czości dla młodego czytelnika kobiety królują niepodzielnie, tak że litera
tura tego rodzaju jest niemal wyłącznie ich dziełem.
Bibliografia pióra Ireny Kosmowskiej i Doroty Mikulczyc, zatytułowa
na Kobieta polska jako autorka pedagogiczna, a wydana w Warszawie
w 1912 r. zawiera 225 nazwisk pisarek, które kiedykolwiek napisały coś
z myślą o młodym czytelniku. Nie brak w niej jednak powtórzeń: niekiedy
ta sama pisarka występuje raz pod własnym nazwiskiem, innym razem pod
pseudonimem nie rozszyfrowanym przez autorki zestawienia. Z kolei nie
uwzględniono co najmniej kilku nazwisk: Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy),
autorki uroczej Panienki z okienka, czy autorek z przełomu XVIII i XIX w.,
które poprzedziły wystąpienie Klementyny Tańskiej: np. Anny z Radzi
wiłłów Mostowskiej czy Izabeli Czartoryskiej. My ze swej strony po
miniemy nazwiska przedstawicielek środowisk literackich Wielkopolski
i Galicji (żeby wspomnieć tylko znaczące pisarki krakowskie: Antoninę Do1

I. Kosmowska, D. Mikulczyc, A. Szycówna, Kobieta polska jako autorka pedagogiczna, Warszawa 1912,s. 1.
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mańską, autorkę Paziów króla Zygmunta i Historii żółtej ciżemki czy Zofię
Rogoszównę). Po uwzględnieniu tych zastrzeżeń pozostaje około 200 na
zwisk autorek, reprezentujących Królestwo i ziemie zabrane, które przez
blisko 100 lat tworzyły literaturę piękną dla polskich dzieci.
Wśród osób, których działalność została odnotowana w bibliografii,
spotykamy zarówno poważne pisarki (np. Elizę Orzeszkową czy Narcyzę
Zmichowską, które tylko sporadycznie pisywały dla „młodego wieku”), jak
i te, które z powodzeniem łączyły twórczość literacką przeznaczoną dla do
rosłych z pisarstwem dla dzieci (Walerię Marreneć-Morzkowską czy Marię
Konopnicką). Interesować nas będzie przede wszystkim ta znakomita więk
szość autorek, które poświęciły się wyłącznie twórczości dla młodego czy
telnika. Trzeba stwierdzić, że płodność pisarska niektórych z nich była
wręcz imponująca — żeby wymienić tylko Jadwigę Papi, która potrafiła
wydawać dwie-trzy powieści rocznie i bywała porównywana z Józefem Ig
nacym Kraszewskim.
Historycy literatury i wychowania przypisują zasługę stworzenia pol
skiej literatury dla dzieci i młodzieży młodej warszawiance Klementynie
Tańskiej, która zadebiutowała w 1819 r. jako dwudziestoletnia dziewczyna.
Co skłoniło pannę bez dostatecznego wykształcenia i przygotowania do
zajęcia się pisarstwem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przyjrzeć
się bliżej jej sytuacji społecznej, rodzinnej i osobistej. Wiele elementów tej
sytuacji okaże się typowych i powtórzy w życiorysach późniejszych pisarek.
Klementyna Tańska urodziła się w 1798 r. w rodzinie, którą można zali
czyć do rodzącej się nowej grupy społecznej: inteligencji wykształconej i ak
tywnej w dobie Sejmu Wielkiego 2. Jej ojciec Ignacy Tański był człowiekiem
światłym i kulturalnym. Trochę tłumacz, trochę poeta, w latach walki o re
formę państwa parał się służbą publiczną: najpierw jako sekretarz Deputacji Indygenacyjnej do spraw Dyzunitów, a następnie jako sekretarz w De
partamencie Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej. Jego żona Ma
rianna z Czempińskich, kobieta ambitna, o zainteresowaniach kultural
nych, była córką znanego lekarza warszawskiego. Utrata niepodległości
pociągnęła za sobą ruinę materialną rodziny Tańskich, którzy musieli szu
kać pomocy u obcych ludzi. Wkrótce Ignacy Thński zmarł, a matka przyszłej

2

I. Kaniowska-Lewańska, Twórczość dla dzieci i młodzieży Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, Opole
1964, s. 24-46.
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pisarki oraz jej cztery córki pozostały bez środków do życia na łasce moż
nych protektorów, których pomoc była i zobowiązująca, i krępująca.
Wyjściem z trudnej sytuacji było wydanie córek za mąż. Klementyna,
jeśli wierzyć portretom, była dziewczyną ładną, lecz niestety ułomną. Groziła
jej więc samotność i zdanie się na łaskę zamężnych sióstr i ich mężów. Ale
ambitna panna nie zamierzała się poddawać, a nawet dała kosza starające
mu się o nią zamożnemu, lecz leciwemu konkurentowi. Dojrzewała w niej
decyzja, aby utrzymać się w życiu „z pracy własnych rąk, z pracy, która była
zabawą i użyteczną być może, przestać być ciężarem dla matki”3.
Dla panienki z towarzystwa możliwości zarobkowania były wówczas
ograniczone. Mimo to Klementyna odrzuciła propozycję objęcia posady
guwernantki w zamożnym domu. Marzyła o innej karierze, tym bardziej, że
odwiedzający dom pań Tańskich liczni przedstawiciele życia umysłowego
Warszawy zachęcali ją do podjęcia prób pisarskich. Spróbowała więc pisać
o tym, co było jej znane: o sprawach kobiet i dzieci, o problemach związa
nych z ich nauką, wychowaniem i wyborem miejsca w życiu. Tak powstała
Pamiątka po dobrej matce przez młodą Polkę..., rozprawka zachowująca po
pularną wówczas formę zbioru dobrych rad i wskazań dla młodej dziewczy
ny. Wydana nakładem autorki za pieniądze pożyczone od szwagra okazała
się sukcesem czytelniczym i finansowym. W autorce utwierdziła poczucie
własnej wartości i zachęciła ją do dalszej pracy.
„Nad wszelki wyraz dzieci lubię;— zwierzała się w swym pamiętniku
Tańska — [...] zgadywać, co czują, czym będą, jedną jest z najmilszych roz
rywek moich. Pisać dla dzieci, czytać o dzieciach, patrzeć na nie nie przy
krzy mi się nigdy”4. Toteż spisywała dla nich liczne powiastki, których pier
wszą słuchaczką była jej mała siostrzeniczka Helenka. Ukazywały się z cza
sem w kolejnych zbiorkach zatytułowanych: Powieści moralne — rok w po
wieściach, Wiązanie Helenki, Druga książeczka Helenki. Na powiastkach
tych wychowało się kilka pokoleń polskich dzieci, lÿlko do 1831 r. ukazało
się dziewięć wydań Pamiątki po dobrej matce..., a w ciągu XIX w. około
20 wydań Wiązania Helenki.
Klementyna kontynuowała swą pracę pisarską m.in. na łamach wydawa
nego przez siebie pierwszego polskiego pisma dla młodych czytelników
3

K. Hoffmanowa, Pamiętniki, [w:] Pisma pośmiertne 1.1, Berlin 1849, s. 56, cyt. za: I. Kaniowska-Lewańska,
op. cit., s. 33.
4 I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzieży od początków do roku 1864, Warszawa 1960, s. 24.
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pt. „Rozrywki dla Dzieci”. Tàm ukazały się dwie jej powieści dla młodzieży:
Listy Elżbiety Rzeczyckiej do przyjaciółki swojej Urszuli... oraz Dziennik Fran
ciszki Krasińskiej.... Jej działalność została doceniona przez władze oświa
towe Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Tańska została mia
nowana „eforką”, czyli wizytatorką warszawskich szkół żeńskich. Powierzo
no jej także wykłady w Instytucie Guwernantek.
W ciągu dziesięciu lat stała się autorką znaną, szanowaną i... zamożną.
Miała służbę, jeździła powozem, ubierała się elegancko. W ślad za sukce
sami zawodowymi przyszły też osobiste. W wieku 30 lat wyszła za mąż za
swego rówieśnika, przystojnego i atrakcyjnego Karola Hoffmana, radcę
prawnego Banku Polskiego, przyszłego historyka i działacza politycznego.
Odłożyła więc pióro i podzieliła zainteresowania męża. Krzątała się koło
jego interesów, pracowała z nim społecznie. Szczególny patriotyzm i aktyw
ność przejawiła w dniach powstania listopadowego, organizując Związek
Dobroczynności Patriotycznej. Do pisarstwa wróciła dopiero na emigracji,
dokąd udała się w ślad za mężem po upadku powstania. Zmarła w Paryżu
w 1845 r.
Nie będziemy omawiać znanego programu pedagogicznego Klementy
ny Tańskiej. Podkreślmy jedynie jej wielki zapał i sympatię dla dziecięcego
czytelnika, a także patriotyzm oraz umiłowanie języka, historii i kultury oj
czystej, które usiłowała mu zaszczepić. Te pryncypia będą towarzyszyć
utworom licznego grona pisarek, które pójdą w jej ślady. Była pierwszą
i bodaj ostatnią autorką, której działalność pisarska przynosiła profity i za
pewniła dostatnie życie. Jej następczynie zaczęty zbliżać się niebezpiecznie do
poziomu „inteligentnego proletariatu”; stale zapracowane, usiłowały związać
koniec z końcem.
Uczennicą i kontynuatorką Tańskiej była Paulina z Radziejowskich Krakowowa5. Młodsza od Klementyny o 15 lat również pochodziła z rodziny
kulturalnej, wykształconej i patriotycznej. Podobnie jak Tańskich, i tę ro
dzinę spotkało nieszczęście. Ojciec Pauliny, wdowiec, stracił majątek, a klę
ska powstania listopadowego zrujnowała go do reszty i pchnęła do samo
bójczej śmierci. Osiemnastoletnia Paulina mogła liczyć już tylko na siebie.
Przez pewien czas pracowała jako guwernantka w domach ziemiańskich,

5

I. Lewańska, Krakowowa z Radzięjewskich Petronela Paulina, [w:] Polski słownik biograficzny (dalej PSB),
t. XV, Wrocław 1970, s. 123-125.
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a następnie wyszia za mąż za Ludwika Krakowa, skromnego urzędnika,
uczestnika powstania listopadowego. Już na starcie sytuaqa młodego mał
żeństwa nie była najlepsza, a znacznie skomplikowała się po przyjściu na
świat kolejnych pięciorga dzieci. Paulina nadal musiała pracować jako na
uczycielka, a ponadto przyjmowała do domu prace hafciarskie.
W tym czasie dała się poznać jako iniqatorka i redaktorka pisma „Pier
wiosnek”, na którego zawartość składały się wyłącznie utwory kobiece.
„Pierwiosnek” wychodził w latach 1838-1842, a na jego łamach debiutowa
ło wiele późniejszych pisarek, m.in. Narcyza Żmichowska. Paulina druko
wała tu swoje przekłady (znała kilka języków), a w 1842 r. dłuższe opowia
danie pt. Branka tatarska. W tym czasie ukazała się także jej powieść o cha
rakterze autobiograficznym pt. Pamiętnik młodej sieroty oraz kilka zbiorków
utworów dla dzieci.
W 1843 r. rozpoczęła wraz z Walentyną Trojanowską wydawanie i reda
gowanie czasopisma „Zorza”, poświęconego „młodemu wiekowi”. Perio
dyk ten wychowywał młodych czytelników w duchu solidaryzmu społeczne
go opartego na zasadach chrześcijańskich, a także wpajał szacunek dla pra
cy i kształtował postawę obywatelską6. W tym samym roku wydrukowano
na łamach „Zorzy” powieść przygodową Krakowowej Wspomnienia wy
gnanki, którą przyrównywano później do Przypadków Robinsona Cruzoe
Daniela Defoe. W latach następnych jako niezależne pozycje wydawnicze
ukazały się jej kolejne zbiorki: Obrazy i obrazki Warszawy, Niespodzianka,
Wieczory domowe...
Pod koniec lat czterdziestych Paulina zamilkła na długo. W 1849 r. ot
worzyła pięcioklasową pensję żeńską, która istniała przez następne 30 lat,
ciesząc się niezmiennie świetną opinią. Sama Paulina wykładała tu język
polski i literaturę. Od pracy na pensji oderwały ją dopiero obowiązki oby
watelskie w dniach powstania styczniowego. Uczestniczyła w kobiecym sto
warzyszeniu „Piątek”, które niosło pomoc rodzinom poległych powstań
ców. Do pracy pisarskiej powróciła pod koniec życia. Podjęła współpracę
z kilkoma czasopismami warszawskimi, jak „Bluszcz”, „Towarzystwo Pilnych
Dzieci”, „Wieczory Rodzinne”, gdzie drukowała opowiadania historyczne
opublikowane osobno w 1882 r. jako Powieści z dziejów naszych. W tymże
roku zmarła.
Ibidem.
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Dla uczczenia Pauliny Krakowowej jako pisarki i nauczycielki przełożo
ne warszawskich pensji złożyły się na fundusz jej imienia, przeznaczony na
rozwój literatury młodzieżowej. Ogłoszony przez „Tygodnik Ilustrowany”
konkurs na współczesną powieść dla młodzieży wygrała Zofia Urbanowska
powieścią Księżniczka, stanowiącą zbeletryzowany wykład pozytywistycznej
hierarchii wartości i celów7. Była to w znacznej mierze powieść autobiogra
ficzna, ukazująca losy córki zubożałego ziemianina, która wcześnie rozpo
częła pracę zarobkową jako korektorka w „Gazecie Polskiej”. Tam zaprzy
jaźniła się z siostrą redaktora naczelnego, Jadwigą Sikorską, przełożoną
znanej warszawskiej pensji, u której mieszkała przez wiele lat8.
Losy tytułowej bohaterki powieści Księżniczka — córki „wysadzonej
z siodła” rodziny ziemiańskiej, która wchodzi w krąg ludzi obcych jej kultu
rowo i przekonuje się stopniowo do ich etosu i sposobu patrzenia na świat
— były typowe nie tylko dla samej autorki, ale i dla wielu jej koleżanek „po
piórze”. Jej rówieśnicom urodzonym w latach czterdziestych i nieco póź
niej przyszło uwzględniać w ich twórczości literackiej twarde wymagania
pozytywistycznego programu wychowawczego. Zwykle pracowały jako na
uczycielki —by wymienić choćby Jadwigę Papi, autorkę krzepiących powie
ści historycznych i obyczajowych dla młodzieży. Pracę pedagogiczną rozpo
częła już w wieku lat siedemnastu i kontynuowała ją jako założycielka i dy
rektorka dwóch tajnych pensji: początkowej, istniejącej w latach 1871-1874
oraz ośmioklasowej, działającej od 1874 do 1886 r. Zmuszona przez władze
do przekazania szkoły Leonii Rudzkiej, pozostała w niej jako nauczycielka
języka polskiego i historii Polski. Pracowała też na pensjach Pauliny Hewelke i Heleny Kowalewskiej9.
Inna znana pisarka i nauczycielka tego czasu to Zuzanna Morawska,
autorka powieści historycznych, powiastek i pogadanek tchnących żarli
wym patriotyzmem. Również i ona wcześnie, bo już w wieku 16 lat rozpo
częła pracę nauczycielską. Można się domyślać, że podobnie jak Jadwiga
Papi nie otrzymała gruntownego wykształcenia, lecz skromną edukaqç musiała uzupełniać we własnym zakresie. W latach sześćdziesiątych i siedem
dziesiątych pracowała w warunkach konspiracyjnych, ponieważ odebrano
jej prawo nauczania za nielegalne nauczanie wiejskich dzieci. W latach
7

K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918, Warszawa 1975, s. 37-39.
Ibidem.
’ S. Konarski, Papi Jadwiga, [w:] PSB t. XXV, Wrodaw 1980, s. 168-169.
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1886-1899 prowadziła wraz z Wandą Rafalską tajną pensję żeńską w War
szawie pod przykrywką „szkoły rzemiosł”. Po karnym zamknięciu pensji
przez władze przeniosła się do Mławy, gdzie nadal prowadziła tajne nau
czanie, co przypłaciła w 1905 r. kilkumiesięcznym aresztem.
Wyszedłszy na wolność na mocy amnestii, powróciła do pracy, którą
kontynuowała aż do śmierci w 1922 r. W swym pracowitym życiu nie doro
biła się niczego prócz satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku. W Pol
sce odrodzonej utrzymywała się z zapomóg Ministerstwa Oświaty, docho
dów ze skromniutkiej stancji i korepetycji10.
Nie sposób omawiać tu kolejnych biografii pisarek, a zarazem i nauczy
cielek. Wszystkie są do siebie podobne, zawierają te same elementy. Wy
mieńmy jeszcze tylko nazwisko Zofii z Konarskich Bukowieckiej, która całe
życie poświęciła pracy wychowawczej, społecznej oraz pisaniu książek dla
dzieci i młodzieży11. Jako autorka powieści obyczajowych i histoiycznych
należała już do nowego nurtu literackiego, który rozwinął się w latach po
przedzających wojnę światową. Bohaterami swych utworów czyniła dzieci
ze środowisk robotniczych i rzemieślniczych, co stanowiło nowość w litera
turze młodzieżowej. Walczyła przeciw przesądom klasowym, rozszerzała
pojęcie sprawiedliwości, odsłaniała przed młodym czytelnikiem nie tylko
jasne, ale i ciemne strony życia. Według opinii Anieli Szycówny Zofię Bu
kowiecką „śmiało zaliczyć można do najbardziej utalentowanych autorek
dzisiejszej doby”12. Jej wydaną w 1900 r. powieść Jak się dusza budziła w Jó
ziu porównywano do przeboju czytelniczego tamtych czasów — Serca Edmondo Amicisa13.
Autorki literatury dziecięcej i młodzieżowej, których pisarstwo przy
padłe na lata niewoli i ucisku narodowego, miały ze sobą wiele wspólnego.
Przede wszystkim wywodziły się z pokrewnych środowisk społecznych: zu
bożałych rodzin ziemiańskich czy inteligenckich. Zwykle ich kulturalni, wy
kształceni ojcowie, rodzeństwo, wreszcie one same, zaangażowani byli
w sprawy publiczne. Brali udział w powstaniach, udzielali się w organizaqach niosących pomoc powstańcom i ich rodzinom, pracowali społecznie,
10 J. Z. Białek, G. Skotnicka, Morawska Zuzanna, [w:] PSB t. XXI, Wrodaw-Warszawa-Kraków 1976,
s. 702-703.
11 J. Kisielewska, Bukowiecka z Konarskich Zofia, [w:] PSB t. III, Kraków 1937, s. 117.
12 A. Szycówna, Rys historyczny literatury dziecięcej, [w:] Nasza literatura dla dzieci i młodzieży, Wirszawa
1904, s. 98.
13 I. Kosmowska, D. Mikulczyc, A. Szycówna, op. cit., s. 26.
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realizując program pracy organicznej. Niektóre, jak Zofia Bukowiecka, ku
zynka Szymona Konarskiego, mogły poszczycić się koligaqami z prawdzi
wymi bohaterami narodowymi. Patriotyzm i zaangażowanie w sprawy pu
bliczne, cechujące atmosferę domu rodzinnego i nauka w domu, musiały
często wystarczyć za szkolną edukację i przygotowanie do samodzielnego
życia. Ibteż nauczycielki i pisarki czuły się później zmuszone do uzupełnia
nia braków przez samokształcenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o język, historię
i kulturę polską.
Domowy niedostatek i konieczność zarobkowania zmuszały młode
dziewczęta do podjęcia pracy —jedynej dostępnej w owym czasie dla ko
biet z ich kręgu społecznego, mianowicie pracy nauczycielskiej. Zaczynały
wcześnie, już w wieku kilkunastu lat. Niektóre wychodziły z czasem za mąż,
choć wiele wiodło życie samotne. Być może gdyby mężowie zdołali zapew
nić im bezpieczny i dostatni byt zadowolonych mieszczek, pozbawiliby tym
samym dziecięcych czytelników wielu popularnych i łubianych utworów li
terackich. Przeważnie jednak mężowie naszych „siłaczek” udzielali się
w pracy społecznej lub narażali życie i zdrowie, walcząc w powstaniach na
rodowych. Tracili majątek, skazywali swe rodziny na biedę i poczucie tym
czasowości. Szczególny przypadek stanowił mąż Marii Konopnickiej, któ
rego hulaszczy tryb życia stał się przyczyną wyjazdu poetki wraz z sześciorgiem
dzieci do Warszawy, gdzie została zdana na własne siły.
Nauczycielki z zaboru rosyjskiego, choć obciążone pracą, nie były jed
nak całkiem osamotnione. Solidarność środowiskowa nakazywała inteli
gentom ziemiańskiego pochodzenia, którym udało się odnaleźć w rzeczy
wistości popowstaniowej, czyli literatom, dziennikarzom, wydawcom, po
magać kobietom inteligentnym i pełnym zapału, a potrzebującym pomoc
nej dłoni. Przykładem może być opieka, którą Józef Sikorski, naczelny re
daktor „Gazety Polskiej”, i jego siostra Jadwiga otoczyli Zofię Urbanow
ską. Zachęcone przez życzliwych ludzi chwytały za pióro, aby spróbować sił
w pracy pisarskiej.
Pisane przez nie utwory dla dzieci były nie tylko rezultatem doświadczeń
i refleksji nabytych w trakcie pracy pedagogicznej. Inspiracją bywały obser
wacje poczynione przy okazji opieki nad młodszym rodzeństwem, dziećmi
własnymi czy bratankami i siostrzeńcami, dopiero później uczniami
i uczennicami. Oprócz literatury pięknej pisały też podręczniki szkolne (np.
Jadwiga Chrząszczewska czy Jadwiga Wamkówna). Niektóre wybijały się
jako znane i cenione działaczki społeczne i oświatowe, jak Maria Weryho
czy Stefania Sempołowska.
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Część kobiet-nauczycielek i pisarek zakładała własne szkoły, co z regu
ły prowadziło do konfliktu z władzami zaborczymi. Jako autorki powieści
historycznych również nie miały łatwego życia. Jadwiga Papi musiała wyda
wać niektóre ze swych powieści w Krakowie pod pseudonimem, jako że
w Warszawie nie miałyby szans ze względu na cenzurę. Godna podkreślenia
jest różnica sytuaq’i Klementyny Tańskiej — hołubionej i promowanej przez
polskie władze oświatowe Królestwa Polskiego i np. Zuzanny Morawskiej
— tropionej i prześladowanej przez urzędników Apuchtina i jego następców.
Kobiety-pisarki mimo swej niemałej liczebności, popularności i znacze
nia długo zamykały się w kobiecym „getcie”. Publikowały głównie w tzw.
czasopismach kobiecych, tj. redagowanych przez kobiety i zamieszczają
cych głównie artykuły i utwory literackie autorstwa kobiet. Odbiorcami ich
twórczości były niemal wyłącznie czytelniczki; również za ich pośrednic
twem utwory przeznaczone dla dzieci trafiały do młodych adresatów.
Nowele i opowiadania autorstwa kobiet ukazywały się ponadto w rozmai
tych noworocznikach, zbiorowych tomikach oraz jako samodzielne pozyc
je wydawnicze.
Do zasłużonych periodyków redagowanych z myślą o młodym czytelni
ku należał wychodzący od 186lr. „Przyjaciel Dzieci”, na lamach którego
debiutowała Władysława Izdebska, autorka wielu powieści obyczajowych
i historycznych, m.in. wydanej w 1877 r. powieści pt. Praca — bogactwem.
Tam też rozpoczynała pracę literacką Jadwiga Papi, tam debiutowała
w 1877 r. Zofia Bukowiecka14.
W1880 r. pojawił się na rynku ilustrowany tygodnik dla dzieci „Wieczo
ry Rodzinne”, który ukazywał się aż do wybuchu I wojny. W latach 18801899jego redaktorką była Maria Julia Zaleska, znana i łubiana autorka utwo
rów popularyzujących wiedzę przyrodniczą. Do grona jej współpracowni
czek należały zarówno zasłużone autorki starszego pokolenia, jak Paulina
Krakowowa, Aleksandra Borkowska, Władysława Izdebska, Anastazja
Dzieduszycka, jak i młodsze: Michalina Zielińska, Zuzanna Morawska,
Zofia Urbanowska. Po śmierci Zaleskiej dział przyrodniczy w „Wieczorach”
objęła popularna autorka oraz działaczka oświatowa Maria Weryho15.

14
15

Ibidem, s. 22.
Ibidem, s. 24.
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Analiza treści kobiecej literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz zawar
tych w niej programów wychowawczych wymagałaby osobnego opracowa
nia. Dość stwierdzić, że na ogół twórczość ta była przedłużeniem pracy
pedagogicznej i oświatowej jej autorek i realizowała hasła wychowawcze
swej epoki. Postulaty te i wymagania społeczne zmieniały się wprawdzie
z czasem, zawsze jednak literatura młodzieżowa krzewiła patriotyzm i przy
wiązanie do tradycji narodowej, popularyzując polską historię i kulturę.
Kształtowała postawy moralne młodych Polaków, krzewiła przeważnie
wzorce religijne i obywatelskie, ucząc zaangażowania w sprawy publiczne,
wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość. Utwory te miały być przede
wszystkim pomocą w „wychowaniu domowym”, tj. wspierać dom rodzinny
w przeciwdziałaniu rusyfikacji prowadzonej przez państwową szkołę rosyj
ską16. Stąd niezwykle emocjonalny ton tej literatury — chyba bardziej „za
sadniczej” i bezkompromisowej od „męskiej”.
Również ocena poziomu artystycznego utworów dla dzieci i młodzieży
pisanych przez kobiety w XIX i na początku XX w. jest kwestią wykracza
jącą poza ramy niniejszego szkicu. Jednak pobieżny rzut oka na żywotność
wielu popularnych do dziś książek autorstwa mężczyzn pozwala przypu
szczać, że zalew literatury „kobiecej” nie był proporcjonalny do jej jakości.
Żadna z autorek nie stworzyła powieści przygodowej na miarę W pustyni
i w puszczy. Żaden chyba ich utwór nie dorównał powieściom historycznym
Walerego Przyborowskiego czy Wacława Gąsiorowskiego, nie mówiąc już
o Sienkiewiczu. Do dziś żywa pozostaje (choć w znacznej mierze dzięki
programom szkolnym) twórczość Marii Konopnickiej; co prawda w katego
rii baśni fantastycznej konkurują z nią Bolesław Leśmian i Wacław Siero
szewski. O znaczeniu tej literatury i jej popularności u młodych czytelników
nie decydowały jednak wartości artystyczne. Większą rolę odgrywał emoqonalny oraz bezpośredni i „rodzinny” ton narracji autorek znających dzieci i da
rzących je ciepłymi uczuciami.

J. Kisielewska, Z Konarskich Zofia Bukowiecka. Życie i praca, Warszawa 1923, s. 31.
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Autorki i dzieła — kobiety w polskiej nauce
historycznej w dwudziestoleciu

międzywojennym

Odbudowa niepodległego państwa polskiego miała ważkie skutki dla
dostępu kobiet do wyższego wykształcenia. Szybko postępująca rekonstruk cja oraz rozwój nauki i szkolnictwa (w 1924 r. istniało już w kraju 17 szkół
wyższych, w tym 4 prywatne)1 znacznie zwiększyły możliwość studiowania.
Rosła liczba studentek na odrodzonych i nowo powstałych uniwersyte
tach, w roku akademickim 1920-1921 stanowiły one od 17% studiujących
na Uniwersytecie Poznańskim do 37% na Wolnej Wszechnicy i nawet do
39,3% na Uniwersytecie Lubelskim2. Jednoczesny rozwój towarzystw na
ukowych, instytucji kulturalnych, archiwów, bibliotek — oprócz reorgani
zowanego i także rozwijającego się szkolnictwa średniego i podstawowego
— stwarzał niespotykane dotychczas możliwości zatrudnienia. Praca zawo
dowa kobiet zdecydowanie przestawała być rzadkością w wyniku zmian
w warunkach życia społecznego i obyczaju, zachodzących już wcześniej,
w latach Wielkiej Wojny. A jednak, jak podaje Janusz Żamowski, „odsetek
kobiet wśród pracowników umysłowych i wolnych zawodów było niższy niż
wśród robotników i wynosił około 30%”. Udział ten wykazywał w niektó
rych zawodach tendencję rosnącą, zwłaszcza w okresie kryzysu, w istocie
jednak skład według wieku i zawodu pracownic umysłowych był odmienny

1 Por. B. Jaczewski, Nauka, Polska odrodzona 1918-1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1988,
s. 474 i nn.
2 Por. C. Walewska, Kobieta polska w nauce, Warszawa 1922, cz. 2.
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od analogicznych wskaźników męskiej części tej grupy pracujących, ponie
waż kobiety często pracowały tylko okresowo i po zamążpójściu przerywały
pracę zawodową. Natomiast „kobiety, które posiadały wyższe kwalifikacje,
na ogól pozostawały wśród pracujących zawodowo na stale”3.0 nich prze
de wszystkim będzie tu mowa: o historyczkach z wyższym wykształceniem,
zaangażowanych czynnie w pracę badawczą, autorkach samodzielnych prac
naukowych. Jak przebiegały drogi ich karier zawodowych i twórczości; czy
stosunki społeczne i warunki życia w dwudziestoleciu międzywojennym były
dla nich przychylne, czy raczej stwarzały im przeszkody?
Dążenie kobiet do wykształcenia i wiedzy, rozbudzone już wcześniej,
przejawiało się w podejmowaniu studiów i zdobywaniu stopni doktorskich.
Odsetek doktoryzujących się kobiet wzrastał w całym badanym okresie.
Przed 1918 r. kobiety napisały 4,9% ogólnej liczby opracowanych dysertacji
doktorskich, w dziesięcioleciu 1920-1929 — 21,9%, a w ostatnim dziesię
cioleciu 1930-1939 — 31,6% (wzrost udziału kobiecych doktoratów był tym
bardziej znaczący, że dokonał się w latach zmiany przepisów, a zarazem pod
niesienia jakości doktoratów)4. Nie dysponujemy stosownymi wyliczeniami
dla wszystkich uniwersytetów, jako przykład przytoczymy więc krakowskie
środowisko historyczne, opracowane ostatnio przez W. Marmona. Środowi
sko to w latach międzywojennych liczyło 305 osób czynnych, wśród nich
22 kobiety; większość z nich (18) osiągnęła stopień doktora. Przez długi
czas, jak wiadomo, był to najbardziej popularny stopień naukowy, który
liczył się przy zatrudnieniu, jednakże nie zapewniał go w najmniejszym
stopniu. W dążeniu do niego można widzieć zarówno względy czysto po
znawcze, jak i chęć poprawienia szans uzyskania pracy bądź polepszenia jej
warunków. Wśród kobiet z tytułami doktorskimi najdłużej ze środowiskiem
histoiyków-badaczy związane były: Zofia Ameisenowa (historyk sztuki),
Wanda Bobkowska (historyk oświaty), Maria Fredro-Boniecka (numizma
tyk), Wanda Konczyńska i Melania Skorzepianka (nauczycielki), Zofia Kozłowska-Budkowa (nauki pomocnicze), Antonina Obrębska (filologia sło
wiańska); o dwóch ostatnich będzie jeszcze mowa. W zbiorowości history-

3

Por. J. Żarnowski, Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1964,
s. 196-198.
4 Por. B. Jakubowska, Kobiety w historiografii polskiej (do 1939r. ), [w:] Środowiska historyczne II Rzeczypos
politej, Warszawa 1987, cz. II, s. 345; B. Jagiełło, Wykształcenie i stopnie naukowe historyków, tamże, cz. V,
Warszawa 1990, s. 140.
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ków krakowskich znajdowało się też osiem osób, które nie pracowały zawo
dowo, doktoryzowały się jednak, prowadziły działalność naukową i spo
łeczną; siedem z nich to kobiety5.
Na przykładzie tym można zaobserwować trzy najważniejsze wówczas
drogi karier zawodowych kobiet: praca w instytucjach naukowych i po
krewnych; praca w szkolnictwie; praca na uniwersytecie. Należałoby właści
wie — właśnie dla dwudziestolecia międzywojennego — dodać czwartą:
uprawianie historii z pozycji „wolnego Strzelca”. Miało to długą tradycję
i przynosiło dobre rezultaty, że wspomnimy chociażby cenione do dziś prace
Zofii Kirkor-Kiedroniowej, Zofii Krzemickiej i Walentyny Nagórskiej-Rudzkiej (wszystkie dotyczące XIX w.); trudno jednak ten typ działania uznać za
karierę zawodową sensu stricto.
Przyjrzyjmy się bliżej wspomnianym drogom życiowym historyczek. Bez
wątpienia największym powodzeniem cieszyła się praca w szkolnictwie.
Wśród 56 kobiet z tego okresu legitymujących się w ogromnej większości
doktoratem, które odnotował Słownik historyków polskich (Warszawa 1994),
23 pracowały w szkole. Był to najczęściej wybór uwarunkowany finansowo:
kariera wykształconej, samodzielnej, aktywnej kobiety właśnie w szkolnic
twie rysowała się najlepiej. Przykładem niech będzie decyzja Jadwigi Kra
sickiej, uczennicy Władysława Konopczyńskiego i autorki udanej, opubli
kowanej pracy doktorskiej; była ona od roku akademickiego 1929-1930
starszą asystentką Wolnej Wszechnicy w katedrze Natalii Gąsiorowskiej,
jednak zrezygnowała z tej pracy na rzecz stanowiska dyrektorki gimnazjum
w Łodzi. Podobnie postąpiła Jadwiga Lechicka, która po pięciu latach asy
stentury na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (UJK) w 1930 r.
objęła posadę wizytatora łódzkiego okręgu szkolnego; tak samo przedsta
wiała się kariera zawodowa Wandy Moszczeńskiej.
Kobiety-nauczycielki, jak słusznie zauważyła Łucja Charewiczowa,
„drogą zapewne atawistycznych dziedziczeń, skutkiem może najdawniej
szej w tym zakresie działalności kobiecej” osiągnęły prawie że supremację
w zakresie dydaktyki historii6. Miały naprawdę poważne osiągnięcia w tej
5

Zob. W. Marmon, Krakowskie środowisko historyczne w latach 1918-1939, Kraków 1995, s. 106 oraz 66 i n.
Były to: Maria Baryczowa-Nalepianka, Maria Estreicherówna, Janina Feldmanowa, Maria Friedbergowa,
Ida Kotowa, Anna Misiąg-Bocheńska, Krystyna Sinko. Por. U. Perkowska, Kariery naukowe kobiet na
Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1909-1939—w niniejszym zbiorze.
6 Por. Ł. Charewiczowa, Stanowisko kobiet polskich w popularyzatorskiej i naukowej pracy historycznej, Lwów
1933, s. 24.
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dziedzinie: Hanna Pohoska stworzyła pieiwszy polski uniwersytecki po
dręcznik dydaktyki historii, wykładała też ten przedmiot na Uniwersytecie
Warszawskim; Wisława Knapowska wykładała dydaktykę na Uniwersytecie
Poznańskim, Wanda Bobkowska — na Uniwersytecie Krakowskim, Ewa
Maleczyńska — na Uniwersytecie Lwowskim, była przy tym jedną z orga
nizatorek i działaczek Sekcji Dydaktycznej Polskiego Tbw. Historyczne
go — PTH. Oprócz nich należy jeszcze wspomnieć postacie J. Lechickiej,
W Martynowiczówny, H. Mrozowskiej, W Moszczeńskiej. Dla większości
z nich teoretyczne kwestie nauczania historii łączyły się z aktywną działal
nością oświatową, z udziałem w przygotowaniu reform szkolnych i tworze
niem nowych podręczników7. Ponadto nauczycielki historii niejednokrot
nie prowadziły badania naukowe: jak stwierdzono ostatnio, w grupie 155
nauczycieli-historyków czynnych w międzywojennym dwudziestoleciu ist
niała grupa 26-28 nauczycielek prowadzących własne prace badawcze (in
na rzecz, że stanowiły one zdecydowaną mniejszość środowiska)8. Niekiedy
próbowały łączyć pracę na uczelni z pracą w szkole (np. Wanda Lechicka,
w latach 1921-1926 asystentka przy katedrze historii nowożytnej Uniwer
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie u Adama Szelągowskiego, lub Wanda
Moszczeńska, w roku akademickim 1925-1926 asystentka Seminarium Hi
storycznego UW, która następnie prowadziła zajęcia zlecone i wykłady docenckie. W obu przypadkach młode badaczki musialy, jak już wspomniano,
zrezygnować z uczelni na rzecz pracy w szkolnictwie9.
Skoro już mowa o uczelniach, powstaje pytanie, czy można mówić o ja
kimś szczególnym nastawieniu władz uniwersyteckich wobec kształcenia
kobiet oraz ich dalszych karier naukowych. Brak szczegółowych badań
w tym zakresie; na początku rozważań była mowa o wzroście liczby studen
tek, za którym szedł także wzrost liczby doktoratów. Przodowały w tym, jak
się wydaje, Uniwersytet Lwowski (UJK) b- z tradycją najwcześniejszych
studiów kobiecych w zakresie historii (siostry Polaczkówny)—i młody Uni
wersytet Warszawski: za nimi szedł Uniwersytet Jagielloński. W każdej
z tych uczelni znajdujemy kobiety czynne w życiu naukowym; jedynie KUL

7

Por. B. Jakubowska, op. cit., s. 343.
Por. H. Wójcik-Łagan, Udział nauczycieli w badaniach historycznych w latach 1918-1939, [w:] Środowiska
historyczne II Rzeczypospolitej, cz. V, Warszawa 1990, s. 146 i n.
9 Por. J. Serczyk, Jadwiga Lechicka, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI oraz J. Matemicki, Wanda
Moszczeńska, [w:] Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, Warszawa 1986, passim.
8
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całkowicie oparł się feminizacji10. Bywali też profesorowie, szczególnie
chętnie kształcący młode badaczki: Szymon Askenazy, Marceli Handelsman, Adam Szelągowski, Władysław Konopczyński, Jan Dąbrowski, Wła
dysław Semkowicz, Wacław Sobieski. Sytuacja zmieniła się pod tym wzglę
dem ogromnie od początku stulecia, co Zofia Kirkor-Kiedroniowa wspo
minała następująco: „W czasie mych studiów uniwersyteckich, a także
i później, profesor Ulanowski należał do niewielu uczonych w Krakowie,
którzy wierzyli w intelekt kobiet i w korzyść, jaką mogły mieć z wyższych
studiów”11. Prace doktorskie historyczek bywały często publikowane, auto
rki niejednokrotnie zachowywały dłuższy kontakt z promotorem i kręgiem
seminaryjnym, nieraz też otrzymywały asystenturę.
Zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa na poziomie habilitacji. Już
same liczby są dostatecznie wymowne. Na Uniwersytecie Warszawskim ha
bilitowało się w omawianym okresie pięć kobiet-historyczek: Zofia Szmydtowa, Cezaria Baudonin de Courtenay, Hanna Pohoska, Natalia Gąsiorowska, Wanda Moszczeńska. Na Uniwersytecie Jagiellońskim trzy historyczki:
Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, Zofia Kozłowska-Budkowa, Antonina Obrębska. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie dwie: Łucja Charewiczowa i Stefania Skwarczyńska, wreszcie na Uniwersytecie Poznańskim
dwie: Helena Polaczkówna i Mieczysława Ruxerôwna. Większość habilitacji (siedem) odbyła się po 1933 r.; wskazywałoby to na pewne ułatwienia ze
strony nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W dwu przypadkach: Natalii
Gąsiorowskiej i Wandy Moszczeńskiej odnotować wypada zachętę i pomoc
Marcelego Handelsmana12. Warto zwrócić przy tym uwagę na aktywną rolę
Uniwersytetu Poznańskiego, na którym w 1920 r. znalazła zatrudnienie
Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, habilitowana na UJ. W1930 r. habilitowała
się tu Helena Polaczkówna, której odmówiono habilitacji na UJK we Lwo
wie; prowadziła ona potem okresowo na Uniwersytecie Poznańskim wykła
dy, pracując na stałe w Archiwum Ziemskim we Lwowie. Na tle niezwykle

10 Por. G. Karolewicz, A. Stępnik, Lubelskie środowisko historyczne w II Rzeczypospolitej, [w:] Środowiska
historyczne, op. cit., cz. V, s. 91,passim.
11 Por. Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia, cz. 1, Kraków 1986, s. 364.
12 Por. J. Matemicki, Wanda Moszczeńska, [w:] Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, op. cit.; (autor
wspomina, że Marceli Handelsman musiał użyć perswazji, by pokonać obawy Wandy Moszczeńskiej przed
publikagą pracy i habilitacją, płynące z jej perfekcjonizmu. W przypadku Natalii Gąsiorowskiej pomoc
Handelsmana odnosiła się do pokonania zastrzeżeń wobec lewicowych przekonań habilitantki, por. Z. Kormanowa, Ludzie i życie, Warszawa 1982, s. 291.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

80 Maria Wierzbicka, Barbara Jakubowska

skromnej reprezentacji kobiecej na państwowych uniwersytetach — żadna
z historyczek nie została w omawianym okresie profesorem — jako szcze
gólnie ważna rysuje się rola Wolnej Wszechnicy Polskiej. Uzyskały tutaj
stanowisko profesora lub docenta: Stefania Skwarczyńska, Natalia Gąsiorowska, Zofia Daszyńska-Golińska, Helena Radlińska, Amelia Hertz (dwie
z nich bez habilitacji). Niekonwenqonalna polityka władz uczelni w spra
wach zatrudnienia umożliwiła pracę naukową i dydaktyczną osobom o do
robku i autorytecie nie kwestionowanym w swojej dziedzinie. Przykład ten
dowodzi zarazem, że nikły odsetek kobiet na uniwersytetach państwowych
był przede wszystkim rezultatem swego rodzaju kbnserwatyzmu gremiów uni
wersyteckich; nie była to jednak jedyna, ani (chyba) najważniejsza przyczyna.
Łucja Charewiczowa, analizując w połowie lat trzydziestych kariery za
wodowe kobiet-historyczek, poczyniła następujące spostrzeżenia: „Najczę
ściej odrywa je od badań naukowych praca zawodowa, społeczna czy ro
dzinna, a czasami także brak wiary w siebie, hiperkrytycyzm, niejednokrot
nie brak poparcia i niemożność publikacji”13.
Opinia Charewiczowej pokrywa się zatem z wcześniej przytoczonymi przez
nas przykładami rezygnacji kobiet z możliwości kariery naukowej (sc. uni
wersyteckiej) na rzecz niezbędnej pracy zawodowej. Gdy dodamy jeszcze
do tego inną obserwację autorki, mianowicie iż wiele prac kobiecych utkwi
ło w sprawozdaniach rozmaitych towarzystw naukowych, otrzymamy obraz
badaczki spychanej na drugi plan przez wiele okoliczności, poczynając od
społeczno-ekonomicznych po konwenqonalno-obyczajowe. W tych warun
kach dążenie kobiet do wiedzy, przyjęcie przez nie w latach trzydziestych
autorstwa niemal 1/3 (31,6%)14 wszystkich prac doktorskich w dziedzinie hi
storii nabiera znaczenia walki o wyrównanie szans i o wartości „same w so
bie”. Pionierki na niwie naukowej zdawały sobie doskonale sprawę z istot
nego, nawet fundamentalnego znaczenia swej działalności. W ich to nieja
ko imieniu Cecylia Walewska już w 1922 r. zwracała uwagę, że „rozwój nauko
wości wśród kobiet uwarunkowany jest pomocą społeczną”, tej zaś jest
niezmiernie mało w warunkach polskich, zresztą także i dla „pici obojga”15.
Mimo wszystko jednak dostęp do uniwersytetów zaowocował w niedługim
u

Por. Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 27.
Odsetek prac doktorskich kobiecego autorstwa bywa liczony różnie: bądź to w skali „makro” na podsta
wie ogólnej listy historyków, bądź to w odniesieniu do uniwersytetów.
11 Por. C. Walewska, op. cit., s. 43.
14
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czasie zasadniczym wzrostem naukowego piśmiennictwa kobiet. Meryto
ryczne znaczenie tej twórczości przewyższało zdecydowanie rozmiary ka
rier kobiecych, osiągniętych w okresie dwudziestolecia. Przyjrzyjmy się kie
runkom zainteresowań badawczych historyczek i ich głównym dziełom.
Problematyka pierwszych naukowych prac kobiecych, powstałych pod
koniec XIX i w początkach XX w., wydawałaby się potwierdzać diagnozę
Charewiczowej: „trafiwszy na teren gospodarczo-społeczny, zagadnień
kulturalnych i cywilizacyjnych, zdobyły wysiłki kobiece poważne sukcesy”16.
W niedługim czasie, w latach 1906-1919, ukazywały się jedna za drugą
książki Zofii Daszyńskiej-Golińskiej: Uście Solne (1906), Miasta i cechy
w dawnej Polsce (1906); Ludwiki Trzęcińskiej: Szkolnictwo ludowe w Rzeczy
pospolitej Krakowskiej (1907); Natalii Gąsiorowskiej: Zarys dziejów rewolu
cji francuskiej (1907), Cenzura i wolność druku w Królestwie Polskim
1815-1830 (1911); Heleny Orszy-Radlińskiej: Rozwój społeczny Polski
(1911); Zofii Kirkor-Kiedroniowej: Włościanie i ich sprawa w dobie organi
zacyjnej i konstytucyjnej Królestwa Polskiego (1912).
Jednakże w okresie dwudziestolecia międzywojennego przeważały
w całym środowisku historyków-badaczy zainteresowania historią politycz
ną i prawnoustrojową prawie ex aequo z historią kultury i oświaty; historia
społeczno-gospodarcza uprawiana była w dużo miejszym stopniu17. Podo
bnie rysowały się proporcje prac autorstwa kobiet, chociaż brak nam dokła
dnych statystyk. Największym powodzeniem cieszyła się epoka nowożytna,
następnie zaś — historia XIX w.
Dzieje nowożytne badały J. Lechicka, H. Zdzitowiecka-Jasieńska,
W. Dobrowolska, A. Dembińska, H. Siemieńska, M. Homowska, Cecylia
Lubieńska, Helena Horowitz, Żanna Kormanowa, A. Kawecka, Maria
Czapska, J. Kowalewska-Łypacewiczowa. Problematyka ich prac, niemal
z reguły odnoszących się do dziejów ojczystych, dotyczyła bezkrólewi w Pol
sce, działalności dworu Zygmunta III, kwestii różnowierstwa, dysydentów
16

Por. Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 14.
Por. W. Marmon, op. cit., s. 126, tabela 28: Kierunki zainteresowań twórczych historyków krakowskich
1918-1939. Historię kultury i oświaty uprawiało jako przedmiot główny i wyłączny 23,3% historyków, histo
rię polityczną 14,4%, historię prawnoustrojową 7,9%. Proporcja ulega zmianie, gdy bada się historyków
uprawiających te dziedziny zarówno jako przedmiot główny, jak i częściowo — na czoło wysuwa się historia
kultury i oświaty. Podobne wyniki przyniosło badanie środowiska warszawskiego, por. J. Matemicki, E. Ce
sarz, Zainteresowania twórcze historyków warszawskich w latach 1918-1939, [w:] Środowiska historyczne,
op. cit. cz. Y s. 19. Wspomnijmy jedynie, że większe było tu zainteresowanie historią społeczno-gospodarczą
(około 20%, podczas gdy w Krakowie 6,2%).
17
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i reformagi. W dziedzinę historii kultury wnikała praca Anny Dembińskiej,
uczennicy Bronisława Dembińskiego i Oskara Haleckiego: Wpływ kultury pol
skiej na Wołyń w XVI w. (1933).
Mniej nieco, natomiast bardzo gruntownych rozpraw napisanych przez
kobiety dotyczyło dziejów politycznych średniowiecza. I tak, Wanda Macie
jewska, uczennica Haleckiego, badała dzieje ziemi płockiej w czasach Wi
tolda (1931-1932) oraz opublikowała monografię: Jadwiga, królowa polska
(1934). W. Polkowska-Markowska opracowała dzieje Zakonu Dobrzyń
skiego, J. Karwasińska pisała o sąsiedztwie kujawsko-mazowieckim,
a w 1938 r. wydała monografię: Szpital Świętego Ducha w Warszawie. Z. Skopińska pisała o polityce Litwy i Moskwy w XV w., W. Białowiejska o Litwie
i Moskwie za Aleksandra Jagiellończyka. W. Moszczeńska opublikowała
rozprawę: Rola polityczna rycerstwa wielkopolskiego w czasie bezkrólewia po
Ludwiku Wielkim (1925), następnie zaś jako jedna z bardzo niewielu histo
ryczek zajęła się problematyką powszechnodziejową w swojej pracy habili
tacyjnej: Arystokracja w państwie Franków za dynastii Merowingów (1932).
Spora grupa badaczek zainteresowała się sztuką średniowieczną (Z. Ameisenowa, K. Furmankiewiczówna, S. Sawicka, S. Zahorska i in.).
Zwróćmy jednak uwagę, że szczególnie wiele poważnych prac autorstwa
kobiet, i to prac o trwałym znaczeniu w historiografii, dotyczyło badań nad
XIX w. Wiązało się to, w skali całego kraju, z powojennym otwarciem archi
wów, dotychczas niedostępnych wobec polityki władz zaborczych. Młode (z re
guły!) badaczki, ukierunkowane przez promotorów, sięgały po nowe źródła,
tworząc prace cenione do dziś. Przykładowo: Wisława Knapowska opracowa
ła pod kierunkiem Skałkowskiego rozprawę: Wielkie Księstwo Poznańskie
przed wojną krymską, posługując się nie wykorzystanymi do tego czasu ar
chiwaliami pruskimi. Praca Anny Minkowskiej: Organizacja spiskowa 1848 r.
w Królestwie Polskim, opublikowana w 1923 r. i opracowana pod kierunkiem
Handelsmana, miała wręcz odkrywczy charakter (por. ocenę H. Więckowskiej
w PSB). Z seminarium XIX-wiecznego Handelsmana wyszła wzorowa mo
nografia Marii Manteufflowej o J. K. Szaniawskim, wydana w 1936 r., a także
praca Heleny Więckowskiej: Opozycja liberalna w Królestwie Kongresowym
1815-1830, opublikowana w 1925 r., która do dziś stanowi najpoważniejszą
analizę polskiego liberalizmu politycznego przed powstaniem listopadowym18.

Por. Słownik historyków polskich, Warszawa 1994, s. 554.
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Z kolei Adam Szelągowski skierował swoją uczennicę Walentynę Nagórską-Rudzką do pracy nad świeżo udostępnionymi aktami działacza obozu
białych, Karola Majewskiego; w wyniku jej badań powstała monografia wy
dana w 1937 r., która zachowała wartość naukową do dziś. Przykłady moż
na mnożyć. Wspomnijmy jeszcze, że Irena Kosmowska pisała o związkach
młodzieży, Irena Pannenkowa wespół z Ludwikiem Finklem napisała głoś
ną książkę: Walka Galicji z centralizmem wiedeńskim (1918), M. Pawlicowa
prowadziła badania i publikowała prace na temat Wielkiej Emigracji,
Helena Bachulska pisała o Księstwie Warszawskim, M. Stecka o Tbwarzystwie Demokratycznym. Studiów z tego zakresu, o mniejszej może wadze, by
ło jeszcze wiele.
Sięgały też panie i do historii najnowszej: przykładem może być praca
Alicji Bełcikowskiej poświęcona Polskiej Organizacji Wojskowej (1939).
Zofia Krzemicka była autorką interesującej rozprawy: Przebudowa historio
grafii w Trzeciej Rzeszy (1935 r.), a Irena Pannenkowa wystąpiła w 1929 r.
z pracą: Od Cezara do Wilhelma. Studium o cezaryzmie. Częściej jednak
prace kobiece z tej dziedziny miały charakter wspomnień z niedalekiej
przeszłości, z walk o niepodległość, o szkołę polską—ze wszystkimi dodat
nimi i ujemnymi stronami podobnych opracowań.
W zakresie historii społeczno-gospodarczej zdecydowanie wyprzedzała
inne badaczki Natalia Gąsiorowska-Grabowska. Badania jej, zapoczątko
wane jeszcze przed I wojną, prócz licznych artykułów przyniosły dzieło pod
stawowe i do dziś aktualne (jak ocenia Ireneusz Ihnatowicz)19 Górnictwo
i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830 (1922). Prócz tego, odważyła
się dać ujęcie syntetyczne polskich przemian społeczno-gospodarczych, na
tle podobnych procesów w innych krajach, pisząc Historię społeczno-gospo
darczą Polski (1932). Nie zdołała przed wojną stworzyć szkoły badawczej;
pozostałe autorki zajmujące się problematyką społeczno-gospodarczą (jak
J. Mrozowska: Zagłębie Saary, 1931 czy Z. Cichocka: Kołonie czeskie na
Wołyniu, 1928) lub czysto ekonomiczną (Helena Landau, Róża Centnerszwerowa, Melania Bomstein-Łychowska) pracowały indywidualnie.
Z biegiem czasu zaczęły się też pojawiać rozprawy kobiece dotyczące
dziejów Kościoła. Zofia Olszamowska-Skowrońska zajęła się rusyfikacją
kościoła na Litwie, B. Nowicka działalnością arcybiskupstwa gnieźnieńskiePor. I. Ihnatowicz, Natalia Gąsiorowska, [w:] Historycy warszawscy, op. cit., s. 251.
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go, M. Śliwińska stosunkiem duchowieństwa do sprawy włościańskiej
w XVIII w. Kilka pań, wśród nich Zofia Kozłowska-Budkowa opisywało
dzieje klasztorów.
Trzeba jeszcze wspomnieć o, niewielkim wprawdzie, udziale kobiet
w badaniach dotyczących historii państwa i prawa. Wyróżnia się tu praca
Ewy Maleczyńskiej o lennie mazowieckim.
Do dziedzin najmniej przyciągających badaczki należała historia staro
żytna. Wybitną postacią była tu dr Amelia Hertzówna, docent historii sta
rożytnego Wschodu w Wolnej Wszechnicy w Warszawie. Po doktoracie z fi
lozofii w Berlinie ukończyła w 1913 r. Szkołę Archeologiczną Luwru w Pa
ryżu. Prace jej były wysoko cenione za granicą; otrzymała naukową nagrodę
Sorbony za odczytanie nieznanego papirusu. Talenty kobiece w dziedzinie
historii starożytnej miały rozwinąć się dopiero po II wojnie światowej. Sze
rzej nieco reprezentowane były w archeologii (Mieczysława Ruxerôwna,
w 1937 r. habilitowana na UJ, od 1939 r. — profesor nadzwyczajny na Uni
wersytecie w Poznaniu) i w prehistorii (Bożena Stelmachowska, A. Karpiń
ska, Zofia Podkowińska, J. Antoniewiczowa).
Również szeroko pojęte nauki pomocnicze historii były polem pracy
wielu badaczek. Na pierwszy plan wysuwa się tu oczywiście Helena Polaczkówna: historyk, heraldyk i archiwistka, docent Uniwersytetu Poznańskie
go. Prowadziła badania w dziedzinie sfragistyki i dyplomatyki, zajmowała
się też wydawaniem źródeł. „Publikacje jej cechuje rzetelność, erudycja
i śmiałość sądów opartych na głębokiej analizie źródeł” — ocenia w naj
nowszym opracowaniu Stefan Krzysztof Kuczyński20. Duża grupa poważ
nych badaczek zajmowała się archiwistyką; wiele z nich pracowało w archi
wach, jak sama Polaczkówna, łącząca tę pracę z wykładami na Uniwersyte
cie Poznańskim. Podobnie czyniła Jadwiga Karwasińska, która pracowała
wAGAD i równocześnie (od 1930) prowadziła ćwiczenia z paleografii
i nauk pomocniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Archiwistką w Tbruniu (kustoszem Archiwum Miejskiego) była Helena Piskorska. Problemy
opracowania i wydawania zbiorów rękopiśmiennych bliskie były Helenie
Więckowskiej, która od 1927 r. pracowała w Bibliotece Narodowej w War
szawie. W 1933 r. wydała Katalog zbiorów batignolskich i Towarzystwa Przy
jaciół Polski w Londynie, cenny do dziś; w przyszłości miała podjąć wieloto20

Por. Słownik historyków polskich, op. cit., s. 414.
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mową edyqç listów emigracyjnych Lelewela. Bibliografistyką zajmowały
się przez wiele lat z wielką dla nauki historycznej korzyścią M. Mazanek-Friedbergowa, prowadząca bibliografię historii Polski w „Kwartalniku
Historycznym”, a także Helena Bachulska, która wspólnie z Marcelim
Handelsmanem i Ryszardem Przelaskowskim opracowała Bibliografię hi
storii polskiej 1815-1914 (z. 1,1939). Bibliografię do historii regionu łódz
kiego opracowywała przez wiele lat Jadwiga Krasicka (wespół z G. Missalową i C. Swiderkówną). Liczne były w tym okresie dzieje bibliotek (pisały
je m.in. W. Konczyńska, A. Jędrzejowska, Krystyna Remerowa).
Stosunkowo niewiele historyczek zajmowało się krytyką i wydawaniem
źródeł: H. Polaczkówna, H. Dadejowa (kronika Kadłubka), W. Moszczeńska (kronika Janka z Czarnkowa), S. Sawicka (rachunki bonerowskie),
J. Karwasińska (rachunki dworu królewskiego).
Dość dużym zainteresowaniem cieszyła się geografia historyczna.
Ceniono tu zwłaszcza gruntowne wykształcenie i dorobek Marii Polaczkówny; w 1925 r. wydala rozprawę Wahania klimatyczne w Polsce w wiekach
średnich, była też autorką podręcznika geografii. Prócz niej czynne były
badawczo S. Niemcówna, R. Danysz-Fleszarowa, K. Paszkowska-Jeżowa
i wiele innych.
Rzadziej niż można by się spodziewać podejmowały kobiety problema
tykę etnograficzną. Spore osiągnięcia miała tu Bożena Stelmachowska, et
nograf, kierownik Muzeum Miejskiego w Poznaniu, twórca Muzeum Re
gionalnego w Kartuzach. W 1932 r. opublikowała pracę Stosunek Kaszub
do Polski. Obok niej wspomnijmy Reginę Lilientalową, etnografkę-samouka. Pod wpływem Ludwika Krzywickiego zajęła się badaniem żydowskiej
literatury ludowej, obyczaju i folkloru, w okresie międzywojennym opubli
kowała szereg rozpraw, bardzo wówczas cenionych; w rękopisie pozostawał
m.in. Rzut oka na dzieje Żydów w Polsce.
Było też kilka innych badaczek, m.in. Anna Kutrzeba-Pojnarowa i Jad
wiga Klimaszewska.
Stosunkowo popularne wśród historyczek były studia dotyczące wiel
kich miast, ich historii, problemów ich urbanistycznego rozwoju itp. Wiele
wniosła tu Łucja Charewiczowa, uczennica Jana Ptaśnika i Franciszka Bu
jaka, od 1931 r. kustosz Muzeum Historycznego we Lwowie. Była autorką
wielu świetnych studiów o Lwowie: Handel średniowiecznego Lwowa
(1925); Lwowskie organizacje zawodowe z czasów Polski przedrozbiorowej
(1929); Wodociągi starego Lwowa 1404-1663 (1934); Historiografia i miiośnictwo Lwowa (1938). Oprócz niej inicjatorką badań regionalnych była
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Jadwiga Krasicka, autorka rozprawy Kraków i ziemia krakowska w konfede
racji barskiej (1929). Można w tym miejscu wymienić jeszcze wiele rozpraw
kobiecego pióra, poświęconych problematyce urbanistycznej bądź regio
nalnej; oba kierunki badań były bardzo popularne w historiografii dwudzie
stolecia międzywojennego.
Na początku niniejszych rozważań była już mowa o szczególnym miej
scu, jakie w zainteresowaniach kobiet-historyczek odgrywała dydaktyka
historii. Rzutowało to również na studia nad dziejami szkolnictwa; zajmo
wały się nimi m.in. C. Łubieńska, M. Hornowska, R. Nussbaumowa. Na
tle ukazanego wyżej bogactwa i różnorodności zainteresowań badawczych
widać wyraźnie, że dydaktyka historii przestaje być główną niemal specjal
nością Jcobiet. Podniósł się też poziom związanej z nią popularyzacji histo
rii, od dawna podejmowanej przez kobiety-autorki. W omawianym okresie
przeważać zaczynała popularyzacja o podłożu naukowym, krytycznie oma
wiana np. przez Natalię Gąsiorowską. Prócz wydawnictw książkowych du
że możliwości otwierało już wówczas radio; dostarczała tu audycji np. Zo
fia Krzemicka.
Osobnym nurtem biegły badania dotyczące roli kobiet w dziejach. Moż
na mówić właściwie dopiero o ich początkach. Znaczną część prac z tego
zakresu stanowiły zarysy biograficzne lub opracowania o charakterze popu
laryzatorskim, służące ideologii ruchu feministycznego. Na tym tle tym bar
dziej należy odnotować twórczość Łuqi Charewiczowej. Powołujemy się nie
raz na poważną rozprawę jej pióra: Stanowisko kobiet polskich w populary
zatorskiej i naukowej pracy historycznej (1933); była też autorką interesują
cej monografii: Kobieta w dawnej Polsce (1938). Jeszcze po upływie kilku
dziesięciu lat brak nam podobnych opracowań o charakterze syntetycznym.
Powstaje natomiast pytanie, czy istniały dziedziny niedostępne dla ko
biet lub całkowicie przez nie pominięte? Wydaje się, że nie — nawet histo
ria wojskowości stała się przedmiotem zainteresowania H. Langerówny,
która omówiła znaczenie linii obronnej Dunajca w XVI w. (skądinąd był to
niemal wyjątek). Uderza natomiast, że w omawianym okresie historyczki-badaczki nie podejmowały w zasadzie zagadnień metodologicznych,
chociaż nieraz zbliżały się do nich w refleksji nad nauczaniem historii
i związanymi z nim problemami. Były i tu wyjątki. Pierwszy z nich to Zofia
Daszyńska-Golińska ze swoją interesującą i wartościową rozprawą: Szkice
metodologiczne z 1892 r. (praca dotyczyła metod stytystyki historycznej
oraz obserwacji i eksperymentu w naukach gospodarczych). Drugi zaś to—
Anna Minkowska, uczennica Handelsmana, badaczka Wiosny Ludów;
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uwagę jej zwróciła rola opinii publicznej jako źródła historycznego21. Nale
ży przypuszczać, że właśnie praktyka badawcza była najnaturalniejszą dro
gą wiodącą do pogłębionej refleksji metodologicznej (z czasem miała na
nią wejść Wanda Moszczeńska). Przypomnijmy w tym miejscu, trochę na
marginesie, trafną uwagę Łucji Charewiczowej, iż kobiety-historyczki
w tym właśnie okresie zaczęły krytycznie recenzować prace ze swoich dzie
dzin badawczych (jako przykład autorka ta podała recenzje H. Polaczkówny, Z. Kozłowskiej-Budkowej i E. Maleczyńskiej)22. Oznaczało to umoc
nienie się wśród badaczek zmysłu krytycznego, zarazem zaś pogłębienie
świadomości warsztatowej, czyli cech niezmiernie pożądanych, wobec typo
wego dla wielu kobiet braku wiary w siebie i nadmiaru samokrytycyzmu.
Dochodzimy w tym miejscu do nieuniknionego pytania: czy twórczość
kobieca w nauce historycznej odznaczała się jakimiś szczególnymi, sobie
tylko właściwymi cechami? Sądzimy, że odpowiedź jest negatywna; być mo
że warto jednak podkreślić kilka cech, częściej nasuwających się uwadze.
Z przebadanego materiału wynika, że prace badawcze kobiet bywały naj
częściej dobre warsztatowo, co więcej — niezmiernie staranne, wykony
wane długo, publikowane nieraz z opóźnieniem, wynikłym z perfekcjonizmu. Jest to cecha zrozumiała u młodych zazwyczaj badaczek, nie
przyzwyczajonych do sukcesów, a często zapewne działających w poczuciu,
że należy walczyć o swoją pozyq'ç. Często też odznaczały się one śmiałością
w sięganiu po nowe źródła i po nową problematykę badawczą. I znowu, był
to raczej wynik warunków rozwoju nauki w dwudziestoleciu międzywojen
nym niż rezultat kobiecego charakteru; powojenne otwarcie archiwów
i ożywienie nauki stymulowało poszukiwania nowych rozwiązań. Trzeba
jednak z satysfakgą podkreślić, że młode historyczki sprostały w większo
ści zadaniom, stawianym im przez promotorów, tworząc prace o wartości
trwalej dla historiografii. Najwybitniejsze z nich, jak Zofia Daszyńska-Golińska czy Natalia Gąsiorowska, odznaczały się tą wszechstronnością zain
teresowań, która kazała im szukać różnorodnej problematyki, a także roz
maitych środków wyrazu. Dążyły do ujęć syntetycznych i same określały
własną drogę badawczą.

21
22

Por. H. Więckowska, Polski słownik biograficzny, t. XXI.
Por. Ł. Charewiczowa, op. cit, S. 26.
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Oceniając twórczość historyczek w dwudziestoleciu międzywojennym,
możemy także i obecnie zgodzić się z konkluzją Łucji Charewiczowej, że
kobiety przestały być „efemerydami naukowymi”. Trafnie zauważyła przy
tym, (dając dowód pewnego maksymalizmu) że „nie dały wprawdzie kobie
ty w historii prac epokowych, zdumiewających wnikliwością analiz, zdolno
ścią syntetyczną czy też zwartością konstrukcji i rozległością horyzontów.
Nie stworzyły szkoły, nie odkryły praw dziejowych. Stanowczo jednak wy
szły poza przysłowiowe robótkarstwo, przyczynkarstwo i odtwórczość”23.
Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości awansu zawodowego kobiet
w owym okresie, trudności startu, hamulce obyczajowe (zwłaszcza w sto
sunku do pracy kobiet) — było to dużo. W następnych dziesięcioleciach
udział kobiet w badaniach historycznych wzrósł niepomiernie, w wielu
przypadkach stymulowany przez wcześniejsze osiągnięcia, a jeszcze czę
ściej dzięki energii i zapałowi należących do omawianego pokolenia.

23

Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 27.
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Elżbieta Pakszys

Kobiety w polskiej filozofii analitycznej.
W stulecie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

(1895-1995)

Sądzi się powszechnie, że kobiety nie odegrały dotychczas wybitnej roli
w filozofii, podobnie jak i w wielu innych wysoce abstrakcyjnych dziedzi
nach, o czym świadczy znikomy ich udział w tym typie refleksji na przestrze
ni dziejów. Ten „koronny” argument mizoginów (a w filozofii było ich spo
ro) niezupełnie jest jednak prawdziwy, szczególnie gdy wniknąć głębiej
w rozwój nowożytnej myśli filozoficznej. Okazuje się wówczas, że kobiety
również zabierały głos w kwestiach wymagających zwykle treningu intelek
tualnego, uzyskiwanego przez systematyczną edukacją na przynajmniej
średnim lub wyższym szczeblu. Stąd też początek ich udziału w dyskursie
filozoficznym można datować dopiero na przełom XIX i XX wieku, kiedy
to stopniowo dopuszczano je do uzyskiwania wykształcenia porównywalne
go z przysługującym dotychczas mężczyznom1.
Debiuty kobiet w filozofii na gruncie polskim dotyczą postaci dzisiaj
raczej słabo znanych, jak Eleonora Ziemięcka (1819-1869)2, bądź bardziej

1 Zob. J. Hulewicz, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w wieku XIX, Kraków 1939 oraz Kobieta i eduka
cja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów pod red. A. Żamowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1992.
2 Eleonora z Gatkiewiczów Ziemięcka początkowo zajmowała się romantyczną filozofią niemiecką (głów
nie myślą E Schellinga), później przeszła na pozycje filozofii katolickiej. Wypowiadała się również w kwe
stiach wychowania i kształcenia kobiet. Por. J. Pe trażycka-Tomicka, Z dziejów kobiety polskiej, cztery odczyty,
Lwów 1914; A. Walicki, Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa 1987.
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kojarzonych z literaturą piękną, jak Eliza Orzeszkowa (1841-1910)3, albo
z różnych powodów zapomnianych, jak Józefa Kodisowa (1865-1940)4 czy
Róża Luksemburg (1871-1919)5. A przecież dwie ostatnie były najpewniej
pierwszymi Polkami, które uzyskały stopień doktora nauk filozoficznych.
Można też przyjąć, że reprezentują one pierwsze, bardzo jeszcze nieliczne
pokolenie kobiet dążących do prawdziwie wyższego wykształcenia, którego
zdobycie było możliwe wówczas jedynie na uniwersytetach zagranicznych,
poza rozdartym zaborami krajem.
Na przełomie stuleci rodzimi przeciwnicy edukacyjnych aspiracji kobiet
podlegali jednak silnej presji zwolenników progresywnych rozwiązań. Kwe
stia wyższego kształcenia kobiet znajdowała bowiem poparcie znacznej czę
ści kręgów akademickich. Jak się też wydaje, rezultatem działań profeministycznych stal się względnie liczny udział kobiet w formacji filozoficznej,
której stulecie powstania właśnie upływa. Zapoczątkowana przez Kazimie
rza Twardowskiego w 1895 r. Szkoła Lwowsko-Warszawska okazuje się
przełomowa, gdy chodzi o udział kobiet w profesjonalnym uprawianiu filo
zofii na gruncie polskim6.
Swoistym paradoksem jest fakt, iż typ filozofii rozwijanej w ramach
Szkoły, nie tylko w dzisiejszych interpretacjach feministycznych, oceniany
bywa jako w szczególnym stopniu „męski” (męskocentryczny). Szkoła ta
bowiem rozpoznawana jest jako przypadek filozoficznej formacji analitycz
nej, tj. o silnym trzonie logiczno-racjonalistycznym, podczas gdy za „kobie
ce” typy filozofii zwykle uchodzą nurty wywodzące się raczej z literatury
pięknej bądź eseistyki obyczajowej.
3

Eliza Orzeszkowa może być zaliczana do pozytywistycznego nurtu filozofii polskiej, zwłaszcza gdy wziąć
pod uwagę jej mniej znane (gdyż mniej literackie) rozprawy, jak Patriotyzm i kosmopolityzm, studium spo
łeczne (1880); Ernest Renan (1886) oraz publicystykę feministyczną: Kilka słów o kobietach (1871); Listy
o sprawach kobiet (1884).
4 Józefa M. z Krzyżanowskich Kodisowa była uczennicą R. Avenariusa (twórcy empiriokrytycyzmu), u któ
rego doktoryzowała się w 1892 r. na podstawie rozprawy Zur Analyse des Apperzeptionsbegriffes. Eine historisch-kritische Untersuchung (Berlin 1893). Jej dość bogata i różnorodna spuścizna nie została dotychczas
dostatecznie rozpoznana i opracowana. Por. biogram Kodisowej autorstwa Krystyny Ostrowskiej [w:] Słow
nik psychologów polskich, pod red. E. Kosnarewicza i in, Poznań 1992.
5 Róża Luksemburg, prawdopodobnie druga Polka (pochodzenia żydowskiego), która osiągnęła stopień
doktora filozofii (skądinąd w zakresie ekonomii), doktoryzowała się na podstawie rozprawy: Die indu
strielle Enhwcklung Polens (Lipsk 1898). Jest szeroko znana jako reprezentantka marksizmu. Por. A. Wa
licki, op. cit.
6 Świadectwo profeministycznej działalności K. Twardowskiego daje np. Romana Pachucka (Pamiętniki z lat
1886-1914, Wrocław 1958, s. 71-75). Zob. również B. Czajecka, Wokół wykształcenia kobiet w Galicji Towarzy
stwo nauczycieli szkół wyższych we Lwowie i w Krakowie (1884-1914), [w:] Kobieta i edukacja, op. cit.
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Szkoła polska rozwijała się i rozszerzała, stąd wyróżniany jest jej etap
lwowski, rozwijany w murach Uniwersytetu Jana Kazimierza mniej więcej
do powstania niepodległego państwa polskiego oraz etap warszawski,
już po otwarciu Uniwersytetu Warszawskiego7.
Domniemane warunki „feminizacji” zawodu filozofa, którego sympto
my da się zauważyć w ramach Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, tkwią—jak
można sądzić — w liberalnym nastawieniu jej członków wobec wszelkiej
odmienności, co wyrażało się m.in. w braku widocznych uprzedzeń wobec
indywidualnych przekonań religijnych, politycznych czy społeczno-narodowych. Skądinąd w ramach różnorako wyrażanego programu Szkoły trze
ba dopatrywać się wyraźnych opcji epistemologicznych, jak racjonalizm,
precyzja, jasność i systematyczność wywodów, a także swoistego rygoryzmu
logicznego8. Z drugiej jednak strony wydaje się, iż humanistyczna postawa
założyciela Szkoły manifestowała się szczególnie w jego działaniach profeministycznych. Kazimierz Twardowski należał bowiem do uczonych aktyw
nie popierających edukacyjne aspiracje kobiet. Postawa mistrza została za
szczepiona pierwszemu pokoleniu jego uczniów, którzy popierali i propa
gowali kształcenie kobiet w polskich wyższych uczelniach, zarówno istnie
jących dawniej jak i otwartych po odzyskaniu niepodległości. Utworzenie
Uniwersytetu Warszawskiego sprzyjało uzyskiwaniu przez studentki wy
kształcenia filozoficznego już na rodzimym gruncie.
II

Przedstawiając sylwetki kobiet zajmujących się naukowo filozofią anali
tyczną zachowamy zaproponowaną wcześniej kolejność9. Uwzględniony
zostanie również kontekst społeczno-kulturowy; jego rozważenie pozwoli

7

Zjawisko analitycznej szkoły polskiej (czyli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej) doczekało się w ostatnich
trzech dekadach dość intensywnych studiów w kraju i za granicą; wymieniam prace tylko najbardziej pod
stawowe: H. Skolimowski, Polish Anafytical Philosophy, A Survey and Comparison with British Anafytical
Philosophy, The Humanities Press, New York 1967; J. Woleński, Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska,
Warszawa 1985, Polska filozofia analityczna, analiza logiczna i semiotyczna w Szkole Lwowsko-Warszawskiej,
pod red. M. Hempolińskiego, Wrocław 1987; R. Jadczak, Powstanie filozofii analitycznej w Polsce, Toruń
1995.
8 Bodaj najtrafniej postawę filozoficzną ukształtowaną w ramach Szkoły określił Kazimierz Ajdukiewicz
(1934), używając nazwy „logistyczny antyirracjonalizm” dla odróżnienia od ortodoksyjnego programu inne
go wydania filozofii analitycznej, jakim było współcześnie Koło Wiedeńskie.
9 Wstępny ranking przeprowadzam w: E. Pakszys, Wkład kobiet w osiągnięcia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej,
referat na VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 5-9.09.1995 (w druku).
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na prezentację zjawiska na szerszym tle. Choć dominuje kryterium biblio
graficzne — liczba publikacji określa w zasadzie proponowaną poniżej ko
lejność — jednak wyznacznikiem jej okazuje się także różnorodność bądź
szczególnie wysoki poziom prac naukowych w zestawieniu z wąską specja
lizacją lub w niektórych przypadkach względną jednostronnością zaintere
sowań badawczych. Na czoło grupy dziesięciu kobiet zaliczanych w poczet
Szkoły Lwowsko-Warszawskiej wysuwają się Izydora Dąmbska (19041983) oraz Maria (Niedźwiecka) Ossowska (1896-1974). Ich dorobek jest
nie tylko najobfitszy (200-300 pozycji bibliograficznych), lecz także odzna
cza się różnorodnością podejmowanych tematów filozoficznych. Twórczość
Dąmbskiej obejmuje niemal wszystkie zagadnienia, które rozważano w ra
mach Szkoły, a więc problematykę epistemologii, metodologii nauk, logiki
i semantyki, a także kwestie dotyczące psychologii i historii filozofii. Wydaje się skądinąd, że owa różnorodność tematyczna świadczy o przełamywa
niu tak charakterystycznych dla programu Szkoły przerostów racjonali
zmu10. Na przykład oryginalność dokonań Ossowskiej polegała na samo
dzielnym przeformułowaniu postawy obiektywizmu ukształtowanej w ra
mach Szkoły oraz zastosowaniu jej do problematyki wyraźnie niedocenia
nej w filozofii analitycznej, tj. do zagadnień psychologii i socjologii moral
ności, uformowanej przez tę badaczkę w kształt „nauki o moralności”11.
Najliczniejszą podgrupę stanowią jednak w ramach Szkoły Lwowsko-War
szawskiej reprezentantki logiki, metodologii nauk, semantyki i filozofii mate
matyki. Wśród nich są: jedyna żyjąca dot dziś — Dina Sztejnbarg (Janina
Kamińska-Kotarbińska) ur. 1901, Maria Kokoszyńska-Lutmanowa (19051981), Seweryna Łuszczewska-Romahnowa (1904-1978) oraz Janina Hosiasson-Lindenbaumowa (1899-1942). Ocena ich dokonań wymagałaby
szczegółowych i kompetentnych studiów, których niestety brak. Dorobek
mierzony wyłącznie liczbą publikacji (25-40 pozycji) nie pozwala na przepro
wadzenie jakichkolwiek porównań. Jeśli zawierzyć dotychczas opublikowanym
opiniom, do najwybitniejszych należy spuścizna Janiny Hosiasson. Choć naj
skromniejsza liczebnie (około 12 pozyqi, podczas gdy inne uczone w tej grupie

10 Twórczość I. Dąmbskiej należy do najbardziej uhonorowanych i rozpoznanych, jednakże tylko dostatecz
nie pojemne podejście kulturowe, pozwala, jak się wydaje, na próby całościowych ocen. Zob. np. I. A. Bo
ber, Fiolozofia kultury Izydory Dąmbskiej, Kielce 1992.
11 Por. I. Lazari-Pawłowska, Maria Ossowska jako badacz moralności, „Studia Filozoficzne” 1975, nr 12;
także K. Kiciński, [Posłowie do]: M. Ossowska, O człowieku, moralności, nauce, Warszawa 1983.
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mają na swym koncie po 26-65 pozycji), twórczość tej uczonej, tragicznie
przerwana przez Holokaust, zaliczana bywa do najcenniejszych dokonań
Szkoły w logice indukq'i12.
Dziedziny mniej typowe dla Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, jak historia
filozofii oraz psychologia, pozostawały w centrum zainteresowań Danieli
Tennerówny-Gromskiej (1889-1973) oraz Haliny Słoniewskiej (1897-1982).
Gromska należy do najwcześniej publikujących kobiet z kręgu Szkoły13.
Natomiast Sloniewska poświęciła wszystkie swoje siły teorii i praktyce psy
chologii. Dziedzina ta, rozwijana w Szkole, podlegała najwyraźniej stopnio
wemu wyodrębnianiu się z filozofii14.
Najsłabiej dają się określić i ocenić ze względu na nieliczną spuściznę
(1-2 pozycje) Irena Fiłozofówna (1906-1967) — psycholog teatru15 oraz
Eugenia Ginsberg-Blausteinowa (1905-1942). Ta ostatnia stanowi kolejną
ofiarę Holokaustu, który stal się przyczyną tragicznej śmierci wielu przed
stawicieli Szkoły (łącznie zginęło ok. 25% z 80 jej reprezentantów).
Środowisko rodzinne drugiego pokolenia Polek studiujących filozofię
nie zostało w pełni rozpoznane. Członkinie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
wywodziły się ze środowisk ziemiańskich, szlachecko-inteligenckich (Os
sowska, Dąmbska, Łuszczewska) oraz mieszczańsko-urzędniczych, często
żydowskich (Sztejnbarg, Hosiasson, Ginsberg-Blausteinowa, Filozofówna). Żadna z tych kobiet nie odziedziczyła aspiracji naukowych po swych
rodzicach, najczęściej były pierwszymi i jedynymi filozofami w rodzinie.
Zwykle jednak miały solidne wykształcenie podstawowe i średnie, uzyskane
w gimnazjach ówczesnej Galicji (Lwów, Kraków) oraz na najlepszych pen
sjach Warszawy.
W niektórych przypadkach możliwe są również do określenia indywidu
alne motywy wyboru kierunku studiów. W pokoleniu, o którym mówimy,
nie były już one wymuszone np. brakiem możliwości uprawiania przez ko
biety zawodów lekarza czy prawnika. Późniejsze członkinie Szkoły Lwow12 Stosunkowo najpełniejsza interpretacja dorobku kobiet uprawiających — ogólnie biorąc — logikę zawar
ta jest w pracach Jana Woleńskiego (1985) i innych dotyczących Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.
Wymieniony autor jest również admiratorem twórczości Janiny Hosiasson.
13 Pierwsze publikacje Danieli Tfennerówny przypadają jeszcze na okres lwowski i są datowane na lata
1913-1914. W sumie dorobek Gromskiej liczy około 25 pozycji bibliograficznych (wg opracowania T Dłu
gołęckiej, „Studia Filozoficzne” 1974, nr 4, s. 207-209).
14 Por. opracowany przez T. Rzepę biogram H. Słoniewskiej, [w:] Słownik psychologów polskich, op. cit.
13 Tak określiła działalność I. Filozofówny Janina Kotarbińska w wywiadach udzielonych wyżej podpisanej
w latach 1993-1994 (maszynopis w zbiorach własnych autorki).
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sko-Warszawskiej, motywowane autentyczną pasją poznawczą, świadomie
podejmowały trud studiowania logiki (Kotarbińska), filozofii (Dąmbska),
matematyki (Łuszczewska) czy nauk przyrodniczych (Ossowska). Niemal
wszystkie interesowały się psychologią, co —jak można sądzić—wykorzy
stywały później w uprawianej dydaktyce. Warto przypomnieć, że zaintere
sowanie to uchodziło za „kobiece”.
W rozwijaniu karier akademickich niezmiernie pomocna okazywała się
relacja mistrz — uczeń (w tym przypadku mistrzowie — uczennice), szczegól
nie rozwinięta w Szkole. Wielokrotnie mistrzem był sam założyciel Szkoły,
Kazimierz Twardowski, oraz pierwsze pokolenie najwybitniejszych jego ucz
niów: Kazimierz Ajdukiewicz, Tadeusz Kotarbiński, Jan Łukasiewicz i inni.
Charakterystycznym tego wyrazem jest mocno ukształtowana w Szkole
Lwowsko-Warszawskiej tradycja ofiarowywania mistrzom przez uczniów
ksiąg pamiątkowych. Wielokrotnie zaszczyt ten spotykał Tadeusza Kotar
bińskiego, drugiego bodaj w Szkole, po Twardowskim, prawdziwie wielbio
nego nauczyciela. Przykładowo, w pierwszej z trzech serii poświęconych mu
„Fragmentów Filozoficznych”, które ukazały się w latach 1939,1959 i 1967,
lista uczniów licząca ogółem 51 nazwisk obejmuje aż 20 kobiet16.
Podtrzymaniu filozoficznej pasji kobiet, a szczególnie jej profesjonalnej
realizacji, musiały zapewne sprzyjać partnerskie małżeństwa, z których
przynajmniej pięć skojarzyło się w ramach Szkoły. Istotną pomoc świadczy
ło też niewątpliwie młode państwo polskie. Znaczna część adeptek Szkoły
korzystała bowiem ze stypendiów Funduszu Kultury Narodowej; umożliwi
ło to naukowe wyjazdy Izydory Dąmbskiej, Marii i Stanisława Ossowskich,
Janiny Hosiassonówny oraz Marii Kokoszyńskiej. Zagraniczne staże odby
wały również Seweryna Łuszczewska i Halina Słoniewska.
Wstępna analiza karier kobiet ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej przed
wybuchem drugiej wojny światowej pozwala zarysować pewien często po
wtarzany model. Po ukończeniu studiów — asystentura u Mistrza, zwykle
promotora pracy doktorskiej; następnie wyjazd na stypendium zagranicz
ne, po powrocie do kraju, szybka doktoryzacja (większość w latach dwu
dziestych); z kolei przeciętnie po około dziesięciu latach — habilitaqa17. Na-

16 Por. „Fragmenty Filozoficzne”, Seria pierwsza, Księga Pamiątkowa ku uczczeniu piętnastolecia pracy nau
czycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, 1934. Dwie następne serie czczą
odpowienio 40- i 50-lecie pracy nauczycielskiej profesora.
17 Rekonstrukcji przebiegu karier dokonałam m.in. z pomocą Listy uczestników zjazdu, [w:] Księga parnią-
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turalnie, na modelu tym cieniem kładzie się okres wojny. Straty wojenne
spowodowane nazistowską polityką zagłady Żydów bądź aktywnym udzia
łem większości członkiń Szkoły w pracy podziemia (np. w tajnym naucza
niu) wyraźnie go odkształciły. Kariery osób pochodzenia żydowskiego ule
gły przedwczesnemu przerwaniu. Te, które przeżyły okupację, a niekiedy
także obozy koncentracyjne (J. Kotarbińska, S. Romahnowa), niejedno
krotnie utraciły zdrowie i siły.
Tragizm czasów pogardy nie został niestety zrekompensowany po za
kończeniu działań wojennych. Sytuacja, która wytworzyła się w kraju pod
naciskiem urzędowej ideologii marksistowskiej, okazała się bardzo nieko
rzystna dla większości ocalałych członków Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.
Traktowani jako „przeżytki filozofii burżuazyjnej”, podlegali uporczywym
restrykcjom totalitarnego państwa. Dopuszczono się szeregu posunięć
dyskryminujących, zwłaszcza wobec I. Dąmbskiej, M. Ossowskiej, M. Kokoszyńskiej, pozbawiając je okresowo prawa prowadzenia zajęć dydaktycz
nych, skutecznie opóźniając awanse, ograniczając możliwości publikowa
nia. Th fatalna wobec Szkoły polityka trwała aż po przełom październikowy
1956 roku, kiedy to uległa zdecydowanej zmianie. Można przyjąć, iż w la
tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, gdy większość z omawianych ba
daczek osiągała wiek emerytalny, mamy na ogół do czynienia z docenie
niem ich osiągnięć przez najwyższe czynniki akademickie i państwowe.
III

Próba podsumowania dotychczasowych badań odnoszących się do
obecności kobiet w polskiej filozofii analitycznej wymaga rozważenia ich
faktycznego miejsca w hierarchii naukowej, a tym samym próby bliższego
określenia ich twórczego wkładu w rozwój nauki i kultury. Trzeba zwrócić
uwagę, że przynajmniej połowa z dziesięciu kobiet reprezentujących Szkołę
Lwowsko-Warszawśką, przeszedłszy wszystkie szczeble kariery uniwersy
teckiej, uzyskała najwyższe przysługujące w nauce godności profesora.
W porównaniu z okresem międzywojennym oznacza to zwielokrotnienie
liczby kobiet z tym tytułem w naukach filozoficznych* * * 18. Jak się wydaje, po-

tkowa Ul Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Kraków 1936: „Przegląd Filozoficzny” 1936. W Zjeździe tym
wzięło udział 8 badanych kobiet, wszystkie już jako członkinie zwyczajne, tj. ze stopniem naukowym doktora
lub docenta.
18 Lista III Polskiego Zjazdu Filozoficznego (Kraków 1936), wymienia tylko dwie kobiety z tytułem profe-
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staci tej rangi, co Dąmbska, Kokoszyńska, Kotarbińska, Ossowska czy Romahnowa utrwaliły wysoką pozycję oraz stosunkowo liczną i naturalną (!)
obecność kobiet w dyscyplinach filozoficzno-logicznych w nauce polskiej.
Ich wpływ sięgnął i za granicę, zważywszy oddziaływanie poprzez liczne
międzynarodowe towarzystwa naukowe, których były członkiniami.
Aczkolwiek brak szczegółowych danych porównawczych, to już wstęp
ne sondaże pozwalają przypuszczać, że fenomen polskich filozofek anali
tycznych nie ma sobie równego w świecie. Wszystko zatem wskazywałoby
na dalekowzroczność i skuteczność profeministycznej polityki twórców
Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, o czym należy pamiętać nie tylko z okazji
jej stulecia .
Co się tyczy szerszego, kulturowego oddziaływania kobiet w polskiej
filozofii, to przyjąć trzeba, iż stanowiło je możliwie wszechstronnie pojmo
wane nauczycielstwo. W razie niemożliwości pozostania na uczelni zawsze
brana była przez nie pod uwagę droga pracy pedagogicznej również
w szkolnictwie średnim. Czasami stanowiła ona jedynie etap, niekiedy jed
nak samoistną postać kariery; była też dalszym ciągiem relacji mistrzyni —
uczniowie.
Rozważając typ awansu społeczno-kulturowego, który stał się udziałem
adeptek filozofii polskiej w okresie międzywojennym, należy uznać, że
w większości przypadków polegał on właśnie na pracy nauczycielskiej, i to
nie tyle na uczelni, ile w szkołach średnich. Zważywszy rangę zawodu nau
czycielskiego w ówczesnej Polsce, był to awans faktyczny, wyższy, niż mo
głoby się dziś wydawać. Zarówno więc asystentki (Dąmbska, Sztejnbarg),
jak i wybitnie uzdolnione absolwentki studiów filozoficznych (Hosiasson,
Łuszczewska, Słoniewska) zdobywały szlify nauczycielskie, dostarczające
chleba i prestiżu. Praca w szkole pozwalała też kontynuować własne pasje
poznawcze, zwłaszcza że przedstawicielki Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
wykładały w gimnazjach, oprócz innych przedmiętpw, również propedeuty
kę filozofii (Hosiasson, Słoniewska i in.).

sora (obydwie spoza Szkoły). Przyjmuję za profesjonalnie związane z filozofią „członkinie zwyczajne”, które
stanowiły ok. 13% (33 z 210). Udział wszystkich kobiet, (członkiń zwyczajnych i nadzwyczajnych łącznie)
wydaje się bardzo wysoki, gdyż wynosił 23% (63 na 278).
19 Problem ten rozwijam m.in. w: E. Pakszys, Women, Women ’s Issuesand Feminism in Polish Philosophy, [w:]
Philosophy in Post Communist Europe, D. Gordon (red.), Rodopi 1996
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Zapytajmy na koniec o współczesne znaczenie fenomenu kobiet ze
Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Czym jest dzisiaj wydobywanie na światło
dzienne tego zjawiska? Nieodzowne są tu pewne zupełnie podstawowe od
niesienia o charakterze feministycznym, dopiero bowiem elementy takiej
ideologii pozwoliły na próbę nowego spojrzenia na ów fenomen. Na pod
stawie dotychczas rozpoznanego materiału (biograficznego raczej niż bib
liograficznego) dość trudno jednak dopatrywać się elementów świadomości
feministycznej u osób, o których mowa. Wydaje się, że możliwość studiowa
nia tak zmaskulinizowanych kierunków uniwersyteckich, jak filozofia, logi
ka czy matematyka, przyjmowały one jako coś zupełnie naturalnego. Albo
też — wychowane na pozytywistycznych ideałach równości płci — nie wy
kazywały w tej mierze nadmiaru refleksji? Jedyną bodaj postacią, która
ujawnia elementy zrozumienia odmienności życiowych szans kobiet okazu
je się Maria Ossowska20. To ona, „przeznaczona do małżeństwa”, musiala
zwalczyć opór rodziców, nie rozumiejących uniwersyteckich aspiracji córki.
Ponadto obrany przez nią ostatecznie przedmiot dociekań — samodzielnie
zdefiniowana „nauka o moralności” musiała również uwzględniać ów as
pekt psychosocjologiczny. Brak zbiorowej, kobiecej świadomości, jest tym
dziwniejszy, gdy zauważymy jej obecność w pokoleniu wcześniejszym, np.
u Elizy Orzeszkowej czy Józefy Kodisowej. Obydwie są przecież (i słusznie)
zaliczane do pionierek emancypacji kobiet w naszym kraju21. Sądzić moż
na, iż brak zrozumienia dla kwestii kobiecej, np. w wypowiedziach Janiny
Kotarbińskiej22, należy chyba złożyć na karb przedmiotowej specyfiki albo
analitycznego charakteru filozofii uprawianej w Szkole. Aby się w niej sku
tecznie odnaleźć, uczennice musiały przecież możliwie wiernie przejąć za
równo problematykę, jak i metodologię mistrzów.
Nie mamy zatem w omawianym przypadku do czynienia z jakimś „ko
biecym” wglądem w filozofię (analityczną). Chociaż nie sposób wykluczyć,
że przy odpowiednio wnikliwym rozpoznaniu i interpretacji dalszych świa20 Informacje te czerpię z udzielonych przez M. Ossowską wywiadów prasowych, w których przejawem jej
wrażliwości wobec „kwestii kobiecej” jest np. uporczywe analizowanie problemu godności ludzkiej (również
w tym kontekście). Zob. M. Ossowska, op. cit.
21 Feministyczną działalność J. Kodisowej przedstawia np. wiarygodny świadek epoki, R. Pachucka, Pamięt
niki z lat 1886-1914, op. cit.
22 Takie poglądy wyraża J. Kotarbińska w udzielonych autorce wywiadach. Późniejsze badania pozwalają lepiej
naświetlić ten problem, (zob. E. Pakszys, Kobiety w filozofii polskiej, Dwa pokolenia Szkoły Lwowsko-Warszaw
skiej, [w:] Humanistyka ipleć, Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, E. Pakszys, D. Sobczyńska (red.), Wyd.
Naukowe UAM) (w druku).
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dectw źródłowych dałoby się może wesprzeć tezę o swoistym przezwycięża
niu racjonalistycznej ortodoksji Szkoły w dorobku najwybitniejszych jej re
prezentantek, jak I. Dąmbska czy M. Ossowska?
Nie będzie wszakże przesadą stwierdzenie, że pomimo wspomnianego
braku „samoświadomości” wyraźne zwiększenie się obecności kobiet
w polskiej filozofii współczesnej stanowi m.in. złożony rezultat licznego ich
udziału w najważniejszej formacji polskiej filozofii doby międzywojennej.
Jeśli trzynastoprocentowy ich udział wówczas (10 na 80 wszystkich człon
ków Szkoły) odnieść do aktualnego wskaźnika 19%23, możemy mówić o po
wolnej zmianie, prowadzącej w stronę zrównania proporcji obojga pici
w uprawianiu filozofii.
Liczby te pokazują zarazem, jak daleka jest jeszcze droga do tego celu.

23 Wskaźnik ten wyliczyłam, szacując udział kobiet w ostatnim, VI Zjeździe Filozoficznym, który odbył się
w Toruniu w 1995 r. Odsetek kobiet (20%) był mniej więcej taki sam, co na poprzednim zjeździe w Krakowie
w 1987 r. Por. materiały obydwu zjazdów filozofii polskiej.
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Alicja Kusiak

Łucja Charewiczowa — inicjatorka badań
nad przeszłością kobiet polskich

ze droga do tego celu.

„Ruch feministyczny, który można dziś zaobserwować we wszystkich
społeczeństwach cywilizowanych, wzrasta z dnia na dzień. Właśnie dlatego
przedmiot «historii kobiety» zasługuje na specjalną uwagę i stanowi, moim
zdaniem, temat o wielkiej przyszłości (...) historia kobiety powinna być pod
sumowaniem wyników badań nad różnymi okresami historycznymi. Jej
wartość będzie zależała od poziomu eksploatacji źródeł, od jakości i ilości
prac przygotowawczych i monografii, od intuiqi i sił kreatywnych autora
(...). Tego rodzaju dzieło wywoła fundamentalną korektę historii i punktu
widzenia cywilizacji i ofiaruje czasom współczesnym podstawę, w imię któ
rej osądzimy wszystkie przesądy antyfeministyczne, które są jeszcze zako| rzenione w opinii publicznej”1.
Słowa te zostały wypowiedziane przeszło sześćdziesiąt lat temu, przez
polską uczoną, historyczkę, doktor Łucję Charewiczową. Są fragmentem
szkicu, który — ogłoszony w 1933 r. — stanowił zarys szerszego programu
badawczego historii kobiet. Dzisiejszy czytelnik tych słów może być szcze
rze zaskoczony. „Historia kobieca” kojarzy się przede wszystkim z osiągnię
ciami współczesnego teoretycznego feminizmu, z zachodnimi women’s studies. Jest to jednak skojarzenie wysoce uproszczone. Współczesną nam tzw.
trzecią falę feminizmu poprzedził bardzo aktywny i płodny ruch kobiecy
w dwudziestoleciu międzywojennym. Wzrosło wówczas zainteresowanie
de Filozoficznym, który odbył się
poprzednim zjeździe w Krakowie

1 Ł. Charewiczowa, Est-il fonde une histoire speciale de la femme?, AAfarszawa 1933, s. 1-2 (wolne tłumacze
nie autorki niniejszego szkicu).
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naukowe kobietami jako swoistą grupą społeczną. Równocześnie coraz
więcej kobiet uczestniczyło w akademickich badaniach naukowych. Femi
nistyczna klasyka teoretyczna w znacznej mierze powstała właśnie wów
czas. Również w ówczesnej historiografii zaznaczył się nurt poszukiwań no
wych, związanych z kobietą obszarów badawczych i nowatorskich prób in
terpretacji przeszłości. Na długo przed dekonstrukcyjnymi zabiegami Ade
le Aldridge kobiety parające się historią zastanawiały się nad wyzwaniami
stawianymi przez her-story.
W Polsce poczesne miejsce wśród owych badaczek przeszłości kobiet
zajmuje Łucja Charewiczowa. Urodzona w 1897 r., historię studiowała na
lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza. Oddała się dwóm pasjom ba
dawczym —historii gospodarczej i historii kultury. Za swych mistrzów uwa
żała profesorów Franciszka Bujaka i Jana Ptaśnika. Aktywnie uczestniczyła
w pracach seminarium historii społecznej i gospodarczej pod kierownic
twem Bujaka. Współpracowała m.in. ze Stanisławem Hoszowskim, Adol
fem Hirschbergiem i Stefanem Inglotem, których prace przeszły do kanonu
polskiej historii gospodarczej.
W 1925 r. obroniła dysertagą doktorską. Odbyła także studia uzupeł
niające w Paryżu. Od 1931 r. pracowała jako kustosz Muzeum Historyczne
go Miasta Lwowa. Habilitowała się na UJK we Lwowie w 1937 r. Po wybu
chu wojny, w sierpniu 1940 r., przeniosła się do Warszawy, gdzie podjęła
pracę w Bibliotece Zamoyskich. Jednocześnie współpracowała z ZWZ-AK.
W lipcu 1943 r. została aresztowana, następnie przewieziona do Oświęci
mia, gdzie zginęła w grudniu tego samego roku2.
Przywiązanie Charewiczowej do kultury i tradycji Lwowa zaowocowa
ło szeregiem prac poświęconych gospodarczemu i kulturalnemu obliczu
tego miasta.
Od początku lat trzydziestych autorka Handlu średniowiecznego Lwowa
odkrywała dla siebie nowy obszar badawczych zainteresowań. Była nim
historia kobiet. W 1933 r. Charewiczowa sformułowała cele badawcze
i przedstawiła propozycje metody w artykule Est-ilfonde d’ecrire une histoi
re speciale de la femme?3 Realizując swój plan badawczy opublikowała
kolejno: w 1935 r. biografię pt. Mieszczka lwowska w XVI w. Zofia Hanlo-

2
3

Łucja Charewiczowa, oprać. H. Winnicka, [w:] Słownik historyków polskich, Warszawa 1994.
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 2.
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wa, monografię Z przeszłości Lwowianek, a w 1938 r. tom Kobieta w dawnej
Polsce, inaugurujący serię wydawniczą Kultura polska i obca pod redakcją
Kazimierza Hartleba. Ta ostatnia praca jest szkicem syntetycznego ujęcia
problemu.
Co mogło wpłynąć na zainteresowanie Charewiczowej przeszłością ko
biet? Mogło być to naturalną konsekwencją studiów nad dziejami kultury.
Możliwe, że inspiracje feministyczne wiązały się z okresem paryskich stu
diów. Najbardziej jednak prawdopodobnym wytłumaczeniem wydaje się
być społeczne zaangażowanie Charewiczowej w działalność organizacji
kobiecych. Wiadomo, że aktywnie uczestniczyła w inicjatywach Stowarzy
szenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem. Brała także udział w pracach
zespołów kobiecych w kołach Rodzin Legionowych. Opublikowana zaś
pod pseudonimem C. Mikułowska broszura zatytułowana „Ukraiński” ruch
kobiecy świadczy o zdecydowanym zaangażowaniu się autorki w walkę
społeczną i polityczną przeciwko ukraińskim organizaqom kobiecym, tu
dzież o doskonałej orientacji w problematyce ruchu kobiecego w Polsce
i za granicą.
Refleksje na temat specyfiki i celowości uprawiania historii kobiecej
rodziły także wówczas dylematy: „czyż jest możliwe takie wydzielanie ele
mentów kobiecych z historii, aby móc napisać specjalną historię kobiety?
Jaki byłby cel takiego wyodrębnienia, jeśli nie potrafimy uchwycić w sposób
szczególny historii mężczyzny, czy idąc jeszcze dalej — historii dziecka”4.
Historia ta, według Charewiczowej, miała odpowiadać na aktualne po
trzeby społeczne, w których radykalnie zmieniła się pozycja prawna, oby
czajowa i gospodarcza kobiet. Miała też uzasadniać te zmiany.
„Ścisły cel «historii kobiet» powinien być (...) studium przesłanek histo
rycznych, które w rezultacie dały kobietę nowoczesną (...) Badania histo
ryczne odkrywają przyczyny pasywności, niegdysiejszej bierności i jedno
cześnie wyjaśniają aktywność dnia dzisiejszego. Pozwalają ustanowić miarę
kobiecego udziału w trudnościach konstruowania życia historycznego (...)
porównać intensywność wysiłku kobiet do znaczenia roli historycznej, która
jest im przypisywana w poszczególnych okresach historii.
Coraz częściej jesteśmy świadkami przebudzenia nowych elementów
społecznych i narodowych, w których historia nie została jeszcze wykorzy-

icA, Warszawa 1994.
4

Ibidem, s. 3.
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stana i wśród których rola kobiet jest ostatnio najwięcej eksponowana.
Trzeba by więc wskazać, gdzie gubiła się niegdyś, gdzie przenikał ten ogrom
ukrytej energii”5.
Historia kobiet była, zdaniem autorki, potrzebna zarówno samym ko
bietom, jak i społeczeństwu stojącemu w obliczu nowej rzeczywistości spo
łecznej i gospodarczej. Uzasadniała bowiem dokonujące się zmiany i tłu
maczyła nową rzeczywistość.
Według Charewiczowej, aby w pełni ukazać ewolucję pozycji społecznej
kobiet, wynikłe z niej zmiany w mentalności społecznej, nowy model życia,
celów i dążeń kobiet, należy „zastosować analizą psychologiczną i obser
wację życia zbiorowego oraz indywidualnego do przeszłości, aby ujawnić
rzeczywiste czynniki, które ze strony fizjologicznej spowodowały «specyfi
kę» intelektualną kobiet”6.
Historia kobiet powinna przede wszystkim określać i eksponować istotę
kobiecości oraz jej wpływ na życie społeczne. „Aż do tego momentu ek
sponowano wyłącznie cechy kobiet w wąskich ramach życia rodzinnego,
umniejszając tym samym jej człowieczeństwo, jej instynkt społeczny. Praca
dla rodziny jest obowiązkiem wrodzonym i naturalnym dla obu płci (...)
Tym, czego trzeba szukać i podkreślać, są wartości elementów istotnie,
esencjonalnie kobiecych i ich wpływ na życie społeczne”7.
Należy jednak strzec się nadinterpretacji ideologicznej, związanej z my
ślą feministyczną. „Odkrywając kilka odrażających zjawisk nie można ich
wielkim głosem ogłaszać, jako dowodu wiecznej krzywdy kobiecej. Trzeba
je świadomie analizować w kontekście warunków ogólnych, mając zawsze
na uwadze historyczne prawo ewolucji i podziału pracy”8.
Powyższy zarys programu badawczego znalazł zastosowanie we wspo
mnianych pracach Łucji Charewiczowej. Zarówno w Kobiecie w dawnej Pol
sce, jak i w Z przeszłości Lwowianek brak akcentów wiktymologicznych.
Obie książki prezentują problematykę kobiecą w szerokim spektrum czasu,
hierarchii społecznej, pracy, edukacji i twórczości. Nie pozbawione są rów
nież swoistego dydaktyzmu, kultywowania patriotyzmu i religijności, sprze
ciwu wobec zbyt radykalnych idei feministycznych. Wartościowanie kobie5

Ibidem, s. 2.
Ibidem, s. 4.
7 Ibidem, s. 3.
* Ibidem, s. 4.

6
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cych cech najpełniej objawia się w Mieszczce lwowskiej... Do cech jak naj
bardziej pozytywnych z punktu widzenia autorki należą energia, samodziel
ność, przedsiębiorczość; ważny atut stanowią stereotypowość zachowania
(bohaterka nigdy nie była przyczyną skandalu), szczodrość, religijność, kult
pracy. Cechy te miały być także istotne dla kobiety w dobie industrialnej,
czego autorka była na pewno świadoma.
Wartość prac Łucji Charewiczowej nie powinna być rozpatrywana wy
łącznie w kontekście historii historiografii. Publikacje te stanowią, rzecz
jasna, klasykę polskiej historiografii kobiecej, ale ich ponowne odczytanie
i krytyka oraz refleksja nad rozważaniami teoretycznymi mogą znacznie
wzbogacić dzisiejszą myśl poświęconą historii kobiet.
Zarówno omawiana autorka, jak i wiele innych, już sześćdziesiąt — sie
demdziesiąt lat temu zastanawiały się nad celowością i metodami badania
przeszłości kobiet. Ich dorobek w większości przeszedł do archiwów i dziś
nie jest, niestety, wykorzystywany jako źródło inspiracji lub podstawa dal
szego powiększenia naszej wiedzy. Fakt, że w dwudziestoleciu międzywo
jennym historyczki polskie zastanawiały się nad kwestiami, które i dzisiaj
z tą samą siłą nas nurtują, skłania do zastanowienia. Czyżby każde kolejne
pokolenie badaczek tej problematyki musiało zaczynać od początku, od
pierwotnego buntu przeciwko ślepocie dotychczasowej nauki? Losy dorob
ku myśli feministycznej sprzed lat kilkudziesięciu zdają się, niestety, po
twierdzać to przypuszczenie.
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Jerzy Halbersztadt

Kobiety w murach Uniwersytetu
Warszawskiego 1915-1939

Sprawa dopuszczenia kobiet do kształcenia uniwersyteckiego, a następ
nie do stanowisk akademickich, w Warszawie początku XX w. nie stała się
przedmiotem zażartych sporów, tak jak niemal w całej Europie, w tym tak
że w uczelniach galicyjskich. Pod tym względem Uniwersytet Warszawski,
odradzający się jako polska uczelnia po kilkudziesięcioletniej przerwie,
spotkała swego rodzaju „łaska późnych narodzin”. W 1915 r., gdy w wiel
kim pośpiechu, w ciągu zaledwie kilku miesięcy, ustalane były zasady orga
nizacyjne nowego uniwersytetu, kwestia otwarcia bram uczelni dla kobiet
nie znalazła się wśród problemów spornych1. Sprawa ta była już w ówczes
nej Europie generalnie rozstrzygnięta i stawianie oporu temu, co niemal
wszędzie (poza Rosją) stało się nieuniknione, byłoby przejawem uporczy
wego konserwatyzmu. Tendencje konserwatywne, odczuwalne w starszych
ośrodkach akademickich, musiały być siłą rzeczy znacznie słabsze w nowo
tworzonym uniwersytecie. Tb, że ich w tym przypadku w ogóle nie odnoto
wano, jest godne wyraźnego podkreślenia. Zarówno bowiem w Niemczech,
jak i w Austrii, a więc w dwóch krajach, których wzorce musiały być szcze
gólnie brane pod uwagę w okupowanym przez mocarstwa centralne Króle
stwie, usuwanie barier przed kobietami dokonywało się znacznie dłużej niż
w Europie Zachodniej2. W obu tych krajach na wydziałach filozoficznych
1 Prasa warszawska wspominała o tej kwestii w tonie informacji o czymś oczywistym, por. O wstęp Polek do
uniwersytetu i politechniki w Warszawie, „Goniec Poranny” 1915, nr 416, s. 1; Uniwersytet Warszawski a kobie
ty, „Gazeta Poranna 2 Grosze” 1915, nr 233, s. 1.
2 Szerzej o tym J. Hulewicz, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939.
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kobiety mogły co prawda studiować już od schyłku XIX w., ale wydziały
medyczne w Galicji otworzyły się dla nich po długiej walce dopiero
w 1913 r. Natomiast wydziały prawa w Krakowie i Lwowie zdecydowanie
(i skutecznie) sprzeciwiały się przyjmowaniu kobiet, len opór został prze
łamany dopiero w niepodległej Polsce3. Na tym tle decyzja, która zapadła
w Warszawie już w 1915 r., aby dopuścić kobiety bez żadnych ograniczeń do
wszystkich wydziałów tworzonego uniwersytetu, łącznie z wydziałem pra
wa, była aktem śmiałym i bezprecedensowym w tej części Europy4.
Źródeł tej decyzji należy szukać w postawie warszawskich środowisk
intelektualnych oraz w koedukacyjnych tradycjach lokalnych polskich in
stytucji oświatowych. Momentem przełomowym było uruchomienie w Kró
lestwie Polskim w 1882-1883 r. specjalnie dla kobiet tajnych zajęć i wykła
dów „Uniwersytetu Latającego”, zwanego też „babskim”5. Rosyjskojęzyczny Cesarski Uniwersytet Warszawski był dostępny tylko dla mężczyzn.
Kobietom, ze względów obyczajowych, trudniej było decydować się na sa
modzielne wyjazdy do uniwersytetów galicyjskich lub zachodnioeuropej
skich. Po powstaniu „Uniwersytetu Latającego” sytuacja warszawskiej elity
intelektualnej, pozbawionej dotąd własnych instytucji naukowych i oświa
towych, sprawiła, że wokół tej uczelni skupiło się wielu czołowych intelek
tualistów, a wśród nich zwolennicy aspiracji kobiet, tacy jak Piotr Chmie
lowski, który kilka lat wcześniej zadebiutował książką o „kobietach Mickie
wicza, Słowackiego i Krasińskiego”, czy Bronisław Chlebowski, który pisał
„o udziale kobiet w życiu duchowym naszym” oraz o „emancypacji i równo
uprawnieniu kobiet”6. Z czasem, gdy okazało się, że poziom, zwłaszcza
w dziedzinie nauk filologiczno-historycznych, niekiedy przewyższa poziom
studiów uniwersytetu ofiqalnego, wśród słuchaczy pojawili się mężczyźni,
w tym i studenci uniwersytetu uzupełniający w ten sposób jego program.

3

B. Czajęcka, „Z domu w szeroki świat... Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach
1890-1914, Kraków 1990, s. 140 i n.
4 Po kilku latach, gdy w UW powstały wydziały teologii katolickiej i ewangelickiej oraz studium teologii
prawosławnej, nie akceptowały one kobiet wśród studentów, ale dokonywało się to na podstawie przepisów
poszczególnych kościołów, a nie przepisów uczelnianych.
5 B. Cywiński, Rodowody niepokornych, Paryż 1984 (3 wyd. rozszerzone), s. 48 i n.
6 P. Chmielowski, Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Studium literackie, Warszawa 1873. Por.
uwagi J. Kulczyckiej-Saloni, [w:] Z dziejów polonistyki warszawskiq, Warszawa 1964, s. 217. Chmielowski był
także autorem tekstu O zdolności kobiet do uogólnień, opublikowanego w lwowskim „Sterze”, nr 1—2
z 1895 r. O Chlebowskim z kolei pisała J. Mackiewicz-Wojciechowska, Uniwersytet „Latający”. Karta z dzie
jów tajnej pracy oświatowej, Warszawa 1933, s. 26.
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Jednak dominacja kobiet utrzymała się. Ogółem przez 20 lat studiowało ich
około 5000, a wśród nich m.in.: Maria Skłodowska-Curie, Stefania Sempołowska, Wanda Szczawińska czy Helena Radlińska. Wykładowcy tych kur
sów, w tym przyszli organizatorzy i profesorowie Uniwersytetu Warszaw
skiego (np. Ludwik Krzywicki, Władysław Smoleński czy Samuel Dickstein) uważali więc audytorium żeńskie za naturalne.
Statut Ibwarzystwa Kursów Naukowych z 1907 r., stwierdzając, iż „Słucha
czem może być każda osoba bez różnicy płci”, zalegalizował ten stan. Na Wydzia
le Humanistycznym TKN przez całe dziesięciolecie słuchaczki stanowiły
około 80% uczęszczających na zajęcia. Na Wydziale Przyrodniczym począ
tkowo około 75%, potem ten odsetek zmniejszył się do dwóch trzecich7.
Generalnie można powiedzieć, że buntownicze, nielegalne i półlegalne for
my pracy oświatowej w Królestwie ułatwiały przełamanie tabu kulturowego,
jakim było udostępnienie kobietom kształcenia na poziomie uniwersyteckim.
Nie oznacza to, że w 1915 r. wystarczyło tylko formalnie usankcjonować
ten stan. Wśród 1039 studentów, zapisanych na pierwszy rok akademicki,
kobiet było tylko 94, a więc 9,0%8. Działały być może nadal hamulce kultu
rowe, utrudniające rodzinom aprobowanie uniwersyteckich ambicji córek.
Musiało upłynąć nieco czasu, aby stało się to czymś normalnym. Największe
trudności brały się jednak z przyczyn formalnych. Średnie szkolnictwo żeń
skie, choć liczebnie nawet bardziej rozbudowane niż męskie na terenie
Królestwa, w niewielkim tylko stopniu umożliwiało podejmowanie stu
diów, gdyż ogromna większość tych szkół nie miała prawa dawania matury.
Dopiero po otwarciu wyższych uczelni nastąpiła gwałtowna zmiana, której
skutki w statystyce studenckiej dały o sobie znać z kilkuletnim opóźnie
niem. Ale już w semestrze letnim 1918 r. studentek było 473, co stanowiło
20% ogólnej liczby słuchaczy9.
Odsetek kobiet wśród studiujących w pierwszych latach niepodległej
Polski szybko wzrastał, a co więcej dokonywało się to przy gwałtownym
wzroście ogólnej liczby studentów. W roku akademickim 1923-1924 kobiet
było już 35% wśród 9419 studentów10. W ten sposób zostały osiągnięte
7

Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej, sprawozdanie z działalności TKN 1906-1916, Warszawa 1917,
s. 14,94,156.
8 K. Konarski, Dzieje szkolnictwa w b. Królestwie Kongresowym 1915-1918, Kraków 1923, s. 107 i n.
’ Ibidem, s. 245.
10 Sprawozdanie [rektora] [dalej Spr. rekt.] z działalności Uniwersytetu Warszawskiego za rok akademicki
1923/1924..., Warszawa 1925, s. 12-13.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

110 Jerzy Halbersztadt

liczby i proporqe, które charakteryzowały środowisko studenckie UW w ca
łym okresie międzywojennym. W następnych latach liczba studentów nie
znacznie tylko przekroczyła 10 tysięcy, by w latach trzydziestych ulec redukqi
do 9800-9100 osób. Ogólny udział kobiet powoli wzrósł do 41,3% w roku
akademickim 1932-1933, a następnie uległ zmniejszeniu do 36,7% w r.
1935-1936. Kolejne lata przyniosły odwrócenie tej tendencji i w roku
1937-1938 (ostatnim, który obejmuje sprawozdanie rektorskie) studentek
było znowu nieco ponad 40%n.
Odsetek kobiet wśród ogółu studiujących rzędu 35-40% trzeba uznać
za znaczny, zwłaszcza że został on osiągnięty już w kilka lat po otwarciu
przed nimi możliwości kształcenia uniwersyteckiego. Trudno przesądzać to
bez dalszych badań, ale wydaje się, że był on świadectwem zniesienia nie
tylko formalnych, lecz i sporej części obyczajowych oraz społecznych barier
w dostępie kobiet do wyższego wykształcenia. Zjawisko to jest godne uwa
gi, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę słabe zaawansowanie procesów
modernizacyjnych w społeczeństwie polskim w okresie międzywojennym,
nikłą ruchliwość społeczną i powszechnie obowiązujący tradycyjny model
rodziny z dominującą pozycją mężczyzn.
O ile możliwość uzyskiwania wykształcenia zgodnie z własnym wyborem
stała się stosunkowo łatwo osiągalna, o tyle znacznie trudniejsze okazało
się wejście kobiet w konkretne role zawodowe i podejmowanie pracy
w dziedzinach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn. Świadomość
tego stanu rzeczy można uzyskać, wnioskując z danych dotyczących wyboru
przez kobiety konkretnych kierunków studiów; warto pamiętać przy tym, że
decyzje te nie były ograniczane w UW jakimiś formalnymi limitami* 12.
Najwięcej kobiet podejmowało studia na Wydziale Filozoficznym, gdzie
— nawet przed oficjalnym utworzeniem studiów pedagogicznych w 1926 r.
— kształciły się w różnych speqalnościach, dających perspektywę pracy nau
czycielskiej. Najpierw stanowiły 1/3 ogółu studentów wydziału, a od 1918 r.
" Spr. rekt. 1924-1925 —1937-1938.
12 Wyjątkiem były studia na Wydziale Lekarskim, gdzie w połowie lat dwudziestych wprowadzono egzaminy
wstępne. Odsetek kobiet wśród przyjętych na studia medyczne był wyraźnie niższy od ich odsetka wśród
zdających egzamin (o kilka, a nawet kilkanaście punktów w poszczególnych latach). Nie można jednak
wykazać, że było to skutkiem świadomej i celowej selekcji. Pewna część miejsc na studiach była bowiem
zastrzeżona dla słuchaczy Szkoły Podchorążych Sanitarnych, a więc niedostępna dla kobiet. Zmniejszało to
ich udział w ogólnej liczbie studiujących, ale raczej nie da się tego określić jako przejawu dyskryminacji.
Sprawozdania z działalności Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego za lata 1927/1928-1937/1938,
Warszawa 1925-1938.
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— większość. Ten nieduży początkowo wydział po kilku latach był już naj
większy i liczył trzecią część ogółu studiujących na uniwersytecie. W19231924 r. skupiał 2152 studentki, co stanowiło blisko 60% zarówno uczących
się na tym wydziale, jak i ogółu kobiet studiujących w UW. W sekcjach
humanistycznej i przyrodniczej liczba ta sięgała dwóch trzecich, a w naj
mniejszej, matematycznej — 35%. Podobne proporcje utrzymały się w przy
szłości, gdy w 1927 r. nastąpił podział na Wydział Humanistyczny i Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy13.
Wśród studentów wydziału lekarskiego przed 1918 r. było 8-14% ko
biet. W kolejnych latach ich udział zbliżył się do prawie 30%. Sprzyjał temu
okres wojenny, gdy wielu mężczyzn przerwało studia, a także rozbudowa
oddziału farmaceutycznego, który od początku był bardzo sfeminizowany.
Po wyodrębnieniu go jako samodzielnego wydziału (62% studentek
w 1925 r.), odsetek kobiet wśród studentów wydziału lekarskiego stopnio
wo ustabilizował się na poziomie około 20%.
Na Wydziale Prawa kobiet było początkowo 3,6%, ale w ciągu kilku lat
nastąpił wzrost do poziomu 15-20%, który utrzymywał się już przez cały
okres międzywojenny.
Kobiety nie studiowały na trzech kierunkach teologicznych, a na wete
rynarii ich odsetek wahał się w granicach 3-5 %.
Brak informacji o jakichkolwiek trudnościach, z jakimi spotykały się
kobiety podejmujące studia na UW. Wielu przedstawicieli profesury nie
ukrywało jednak swojego niezadowolenia z tego zjawiska. W oficjalnym
sprawozdaniu podczas inauguracji roku akademickiego 18 października
1925 r. rektor Franciszek Krzyształowicz oświadczył: „Pragnę się chwilkę
zatrzymać na tym fakcie wzmagającej się frekwencji kobiet na uniwersyte
cie, co można rozpatrywać z rozmaitych stron. W każdym razie objaw ten
nie zdaje się być zdrowym, bo jest to dążność kobiet do pracy najczęściej
nieproduktywnej z dużym nakładem pracy i wysiłków w kierunku umysło
wym i ekonomicznym”. Krzyształowicz odwoływał się tutaj do szeroko wy
stępującego przekonania, że wielki wysiłek kobiet w czasie studiów nie przyno
si odpowiednich efektów, gdyż w ograniczonym stopniu podejmują one po
tem pracę zawodową. Rektor zauważył przy tym, że pociąga to za sobą
13 Dane do 1918 r. pochodzą z opracowania K. Konarskiego, op. cit. Informacje, które posłużyły do obli
czeń późniejszych udziałów procentowych zostały zaczerpnięte z opublikowanych sprawozdań rektorskich
i dziekańskich za lata 1923-1924 —1937-1938.
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bardzo duże koszty dla państwa i—jak to określi! — poddał pod rozwagę
pań, „czy ten ruch usamodzielnienia kobiet postępuje w odpowiednim kie
runku i czy jest w swej większości produktywnym dla życia społecznego”14.
Cytowana tu wypowiedź była raczej odosobniona, zwłaszcza na tak ofi
cjalnym forum, ale odzwierciedlała szersze nastroje w środowisku akade
mickim. W następnym roku dziekan Wydziału Prawa prof. Eugeniusz Jarra
z wyraźnym odcieniem aprobaty odnotował spadek odsetka kobiet wśród
studentów prawa w ciągu dwóch lat z 19% do 15%. „Jest to niewątpliwie
wynikiem przekonania się społeczeństwa, iż na tym polu [zawodów prawni
czych — przyp. J. H.] na razie mniej niż na innych praca kobiet może
znaleźć zastosowanie”15. Gdy w latach następnych udział studentek zaczął
znowu rosnąć, już tego nie komentowano.
Sam Jarra po latach skłonny był do pozytywnych ocen swoich słucha
czek, choć nie bez pewnej dozy protekcyjności: „Studentki wspominam
z szacunkiem i całym uznaniem. (...) Poza niewielką skłonnością do gadul
stwa, którą łatwo było pokonać żywym i interesującym sposobem wykłada
nia, a w ostateczności żartobliwą przestrogą, odznaczały się doskonałymi
manierami, którymi podnosiły ogólny poziom kulturalny środowiska stu
denckiego; a dalej sumienną pracą i ambicją, którą—jak to sprawiedliwość
nakazuje wyznać—przewyższały płeć silną. Nie zdarzało się, aby studentka
szła do egzaminu nieprzygotowana, na ryzyko, czyli, jak to nazywano «na
fuksa». (...) Opinia, że panny idą do uniwersytetu dla złapania męża, płynę
ła z nieznajomości rzeczy. Studia wymagały wytężonej pracy (...). Brakowa
ło czasu na amory, a audytoria i seminaria wytwarzały raczej stosunki kole
żeńskie, niż sentymentalne”16.
Istotnie, Wydział Prawa (jako jedyny) prowadził analizy porównawcze
wyników egzaminacyjnych kobiet i mężczyzn. Z analiz tych wynikało, za
pewne wbrew intencjom ich pomysłodawców, że studentki generalnie uzy
skiwały nie gorsze oceny niż ich koledzy, a nawet często lepsze17.
Obraz ten może najzwięźlej zarysował prof. Kazimierz Konarski, wspo
minając swoje studia humanistyczne: „my mężczyźni, byliśmy zmajoryzo* Spr. rekt. 1924-1925, s. 10.
15 Sprawozdanie z działalności Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego za rok akad. 1925-1926, Warszawa 1927, s. 24.
16 E. Jarra, Wspomnienia o Uniwersytecie Warszawskim 1915-1939, Londyn 1972, s. 29-30.
17 Sprawozdanie z działalności Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego za rok 1926/1927, s. 26;
1930/1931, s. 25-26; 1935/1936, s. 23, Warszawa 1927,1932, b. d.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Kobiety w murach Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1939 113

-poddał pod rozwagę
je w odpowiednim kie*
i żyda społecznego”14,
ł, zwłaszcza na tak ofi: w środowisku akadei prof. Eugeniusz Jana
odsetka kobiet wśród
. Jest to niewątpliwie
x)lu [zawodów prawni*
ch praca kobiet może
idział studentek zaczął
h ocen swoich słucha*
S tuden tki wspominam
skłonnością do gaduł*
m sposobem wykladaiczały się doskonałymi
iralny środowiska stu-jak to sprawiedliwość
zaio się, aby studentka
i, jak to nazywano «na
i złapania męża, płynę*
ej pracy (...). Brakowa
ły raczej stosunki kole1 analizy porównawcze
aliz tych wynikało, zadentki generalnie uzyęsto lepsze17.
imierz Konarski, wsponi, byliśmy zmajoiyzo-

u rok akad. 1925-1926,'Husn11972, $.29-30.
skiep za rok 192611927, s. 26;

wani przez kobiety nie tylko liczebnie, ale i jakościowo, a to w tym znacze
niu, że kobiety — wyjąwszy zdecydowane kokietki, łowczynie mężów —
miały przeważnie bardziej poważne i ideowe podejście do studiów, podczas
gdy większość młodzieży męskiej widziała w dyplomie tylko środek do zdo
bycia kawałka chleba. Inna rzecz, że intelektualne kwalifikacje kobiet nie
zawsze odpowiadały ich aspiracjom”18.
Niewiele jest świadectw, które ukazywałyby oceny środowiska studen
ckiego w tej kwestii. Warto przytoczyć sprawozdanie koła filozoficznego
studentów z pierwszych lat istnienia uczelni, opublikowane w najbardziej
prestiżowym polskich czasopiśmie, poświęconym nauce. Odnotowuje ono
zwiększenie się odsetka kobiet wśród członków do blisko 50%, „pomimo,
że na ogół zarząd mniej chętnie przyjmował kobiety, niż mężczyzn”. Auto
rzy stwierdzili, że kobiety uczęszczały nieco pilniej na posiedzenia, lecz
miały mniejszy udział w pisaniu referatów, a mężczyźni „zabierali znacznie
częściej głos niż kobiety (...) Mężczyźni głównie nadawali dyskusjom kieru
nek. Na 47 dyskusji zaledwie 5 było rozpoczętych przez kobiety (tj. około
11%) (...) Kobiety były w ogóle bardziej ostrożne w dyskusjach, odzywały
się bardziej rozważnie, lecz mniej śmiało; stosunkowo częściej niż mężczyź
ni powoływały się na cudze opinie”19.
W świetle oficjalnych danych w całym okresie do 1939 r. studentki wy
kazywały się wyraźnie niższą —jak by to dzisiaj określono — sprawnością
studiów. Zjawisko to zostało dostrzeżone w połowie lat dwudziestych, gdy
ustabilizował się odsetek kobiet wśród studentów (do najstarszych lat stu
diów włącznie). Okazało się wówczas, że rzadziej uzyskują dyplom kończą
cy studia. Na przykład w 1928-1929 r. kobiety stanowiły tylko 25% absol
wentów, choć wśród studentów było ich 38%. Według innego obliczenia,
w tym samym roku otrzymało dyplomy 8% kobiet studiujących w UW, pod
czas gdy odpowiedni wskaźnik dla mężczyzn wynosił blisko 11%. „Procent
kończących studia kobiet jest zatem niższy od analogicznego procentu męż
czyzn — komentował rektor Gustaw Przychocki — powinien by być jednak
wyższy, ze względu na lepsze na ogół warunki materialne, w których pracują

18 K. Konarski, Dalekie a bliskie. Wspomnienia szczęśliwego człowieka, Wrocław 1965, s. 160. Uwagi te doty
czą studiów historycznych w UJ. Zostały tu przytoczone z powodu znacznego podobieństwa omawianej
sytuacji do UW
19 Działalność Koła Filozoficznego Studentów UW w ciągu pierwszych trzech lat akademickich (1915-1918),
„Nauka Polska”, R. IV, 1923, s. 49-51.
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studentki, korzystające przeważnie w większej mierze niż studenci z opieki
i pomocy rodziców”20. W następnych latach było podobnie. Np. w 19341935 r. kobiety kończące studia stanowiły 10,3% ogółu słuchaczek, podczas
gdy dyplomy uzyskało 13,4% mężczyzn.
Opinia prof. Przychockiego o lepszych warunkach materialnych studen
tek znajduje potwierdzenie w wielu innych źródłach. Jednocześnie studen
tki były z reguły o wiele bardziej od swoich kolegów uzależnione od sytuacji
rodzinnej. Wszelkie kryzysy materialne (nie mówiąc o komplikacjach ro
dzinnych czy konsekwencjach ewentualnego małżeństwa bądź macierzyń
stwa) mogły prowadzić do przerwania studiów przed uzyskaniem dyplomu.
Przywoływanie tych trudności nie oznacza kwestionowania generalnej, ja
kościowej zmiany, jaką było powstanie w warszawskim uniwersytecie stosun
kowo licznego środowiska, przeciętnie około 3500 młodych kobiet, zdobywa
jących —w pierwszej przecież generacji—wykształcenie, dotąd dla nich nie
dostępne. Był to potencjał, który dawał możliwość stopniowego wyłaniania się
jednostek i grup, osiągających wyższe szczeble kariery naukowej i pozycji aka
demickiej. Wymagało to jednak czasu. Pierwsze, wybitne absolwentki z począ
tku lat dwudziestych potrzebowały przynajmniej kilku, a niejednokrotnie
nawet kilkunastu lat, aby uzyskać liczącą się pozycję w świecie naukowym.
W latach dwudziestych wśród profesorów i docentów UW całkowicie
dominowali mężczyźni. Na pewno dobrą zapowiedzią dla kobiet, które
chciałyby pójść w jej ślady, była kariera Marii Skłodowskiej-Curie, będącej
w Warszawie nieomalże obiektem kultu. Na początku 1919 r. została mia
nowana profesorem honorowym radiologii Wydziału Filozoficznego UW21.
W następnych latach kilkakrotnie przebywała w Warszawie, a w czerwcu
1925 r. wygłosiła w wypełnionej po brzegi auli UW odczyt o swoich odkry
ciach. Gdy powstała myśl utworzenia Instytutu Radowego jej imienia, UW
„w zrozumieniu wagi tego przedsięwzięcia (...) ofiarował pod instytut część
z gruntów, przeznaczonych na rozbudowę uniwersytetu”22.
Podtrzymywanie związków z „prawdopodobnie największą wśród uczo
nych kobiet, znanych w dziejach ludzkości”, jak ją określił prof. Czesław

20

Spr. rekt. 1928-1929, s. 28.
Już w 1912 r., a więc po otrzymaniu drugiej nagrody Nobla, specjalna delegacja z H. Sienkiewiczem na
czele prosiła Sklodowską-Curie o powrót do Warszawy i podjęcie tam pracy naukowej. F. Giroud, Maria
Sklodowska-Curie, AAfarszawa 1987, s. 123; O. Wołczek, Maria Sklodowską-Curie, Warszawa 1986, s. 90.
22 Spr. rekt. 1924/1925, s. 8.
21
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Bialobrzeski, było wielkim zaszczytem23. Nie musiało jednak oznaczać, że
każda kobieta-naukowiec, nawet znana, mogła liczyć na podobnie gorące
przyjęcie. Wskazuje na to los Józefy Joteyko. Swoją pozycję zdobyła
w Szwajcarii, Francji i Belgii. Była wybitnym pedagogiem, psychologiem
i fizjologiem. Wykształciła w stworzonych przez siebie na emigracji instytu
cjach dziesiątki Polaków — pedagogów i nauczycieli. Doktorat medycyny
uzyskała na Sorbonie. W1916 r., jako pierwsza kobieta w dziejach tej insty
tucji, została powołana na katedrę w College de France. W trzy lata później
wróciła do kraju, ale jej starania o uzyskanie Katedry Psychologii w UW nie
dały wyniku. „Uniwersytet wprawdzie już otworzył podwoje dla studentek,
ale gdy chodziło o przyznanie kobietom profesury, postawa wielu, którzy
współdecydowali o przyjęciu nowych pracowników, była jeszcze nieprze
jednana — tym bardziej, gdy chodziło o kobietę tak postępową i tak śmiałej
myśli” — twierdzi jej biograf24. Najwybitniejsze osiągnięcia naukowe Józe
fa Joteyko uzyskała w dziedzinie fizjologii, co zresztą w UW doceniali pro
fesorowie medycyny25. W dziedzinie pedagogiki i psychologii była przede
wszystkim eksperymentatorem i organizatorem instytucji wychowawczych.
Wykładała w Państwowym Instytucie Pedagogicznym, który wkrótce został
zlikwidowany, a następnie w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Mając 62 lata
i ponad 250 różnych publikacji zabiegała ponownie w 1926 r. o Katedrę
Psychologii Doświadczalnej w UW, ale Wydział Filozoficzny zdecydował
się wystąpić o katedrę dla kogo innego. Prawdopodobnie chodziło o kated
rę psychologii wychowawczej dla prof. Stefana Baleya, którą niebawem
utworzono. Wydział lekarski nadał jej w tym samym roku veniam legendi
(prawo wykładania, habilitację), ale mimo obecności w spisie docentów
żadnych wykładów początkowo nie prowadziła. W trymestrze jesiennym
1927-1928 r. miała prowadzić wykład z psychologii dla medyków, ale nie
jest jasne, czy do tego doszło. W kilka miesięcy później zmarła26.
23

C. Bialobrzeski, Życie i działalność Marii Sldodowskiej-Curie, Warszawa 1935, s. 3. Kontakty ze Skłodowską-Curie miały zresztą także wielkie, praktyczne znaczenie: w jej paryskich laboratoriach rozwijało swoją
wiedzę wielu fizyków i chemików z Wtrszawy, m.in. Andrzej Sołtan i Alicja Dorabialska.
24 O. Liptowski, Józefa Joteyko—życie i działalność, Warszawa 1968, s. 98.
25 F. Czubalski, Prof. Józefa Joteyko — jako fizjolog, „Polskie Archiwum Psychologii”, t. 2, nr 2-4, s. 52 i n.
26 PSB, t. XI, biogram autorstwa S. Konarskiego oraz „Składy Uniwersytetu” w r. 1926-1927 i 1927-1928.
Informacje o odrzuceniu kandydatury Jotejkówny na profesurę w UW są powszechnie przytaczane w po
święconych jej pracach. Nie ma natomiast żadnych materiałów źródłowych, które mogłyby bliżej wyjaśnić,
jak do tego doszło. Przeciw jej kandydaturze mieli szczególnie ostro występować Władysław Witwicki,
kierujący wówczas Zakładem Psychologii Doświadczalnej UW oraz zoolog Jan Ibr. H. Kolendo, Kadra
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Nié była na pewno pierwszą kobietą prowadzącą regularny wykład
w UW. Pierwszeństwo na liście kobiet wykładających w Uniwersytecie
Warszawskim należało do Marty Erlichówny, która już wiosną 1926 r. roz
poczęła zlecone zajęcia z diagnostyki chorób dziecięcych jako świeżo mia
nowana „docentka” —jak to wówczas określano. Studia medyczne ukoń
czyła w Szwajcarii i po kilku latach asystentury w UW habilitowała się, za
silając uniwersytecki zespół pediatrów, kierowany przez prof. Mieczysława
Michałowskiego. Nie była jednak etatowym pracownikiem UW* * 27. W kilka
miesięcy później zlecone wykłady z chemii fizycznej dla studentów Wydzia
łu Farmaceutycznego rozpoczęła Alicja Dorabialska, absolwentka uniwer
sytetu, a następnie asystent i docent Politechniki Warszawskiej28.
Już cztery lata wcześniej, w 1922 r., nastąpiła pierwsza habilitaqa kobie
ty: dr Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowej. W kolejnym roku
wymieniono ją nawet w składzie UW jako docenta etnologii. Wykładów
jednak nie prowadziła, a po roku przeniosła się do Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie29.
Przypadki kobiet, które przybyły do uniwersytetu z zewnątrz, z gotowym
przygotowaniem akademickim, musiały być jednak zupełnie jednostkowe.
Dominującą drogą kariery naukowej były najpierw studia w uniwersytecie,
a potem żmudne terminowanie w charakterze asystenta. Badanie tych ka
rier w międzywojennym UW nastręcza ogromne trudności z powodu do
szczętnego zniszczenia podczas drugiej wojny światowej wszystkich akt pra
cowniczych i niemal wszystkich akt ogólnych uniwersytetu. Pozostaje re
konstruowanie danych personalnych na podstawie składów osobowych,
które są dalekie od kompletności (zwłaszcza gdy chodzi o młodszą kadrę
naukową), sprawozdań rektorskich i dziekańskich oraz rozproszonych ma
teriałów biograficznych30.
Z danych tych wynika, że awans wielu absolwentek na pomocnicze sta
nowiska naukowe dokonał się stosunkowo gładko i był bezpośrednią kon
sekwencją szybkiej feminizacji składu studenckiego tych wydziałów, w któnaukowa Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1939, maszynopis pracy doktorskiej, Warszawa 1979,
s. 199.
27 Skład Uniwersytetu i Spis Wykładów na rok akad. 1926/1927, Warszawa 1926, s. 54.
28 A. Środka, Uczeni Polscy XIX-XX stulecia t.1, Warszawa 1994, s. 396.
29 A. Środka, op. cit. t. 2, Warszawa 1995, s. 239; Spr. rekt. 1922-23, s. 15.
30 Przytaczane niżej dane pochodzą z odpowiednich „składów Uniwerstytetu” lub sprawozdań rektorskich,
chyba że zaznaczono inaczej.
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rych proces ten wystąpił, to znaczy Wydziału Lekarskiego i Filozoficznego.
Bardziej widoczne było to wśród medyków, gdyż młodsza kadra, zwłaszcza
w klinikach, była tam stosunkowo liczna. Najdawniejsze dostępne wykazy
imienne za lata 1919-1920 informują, że na 70 adiunktów i asystentów tego
wydziału było już 21 kobiet (plus 4 demonstratorki-rysowniczki), ale tylko
cztery miały doktoraty, a więc pełne studia. Wynikało to z pewnością z wa
runków wojennych (w kilku wypadkach zaznaczono, że zastępują one pra
cowników służących w wojsku)31. W następnych latach obecność kobiet na
tych stanowiskach jednak się utrwaliła. W roku akademickim 1922-1923
wśród 137 adiunktów, asystentów i demonstratorów było 26 kobiet, w tym
dwanaście z doktoratem. W pięć lat później były 24 kobiety, ale już 17 z do
ktoratem. Lata trzydzieste zmniejszyły młodszą kadrę Wydziału Lekarskie
go do nieco ponad 100 osób. Kobiet było np. w roku akademickim 1934-1935
— 22, a w 1938-1939 — 20. Odpowiadało to mniej więcej stopniowi feminizacji studentów.
Z nieco większą trudnością przeniknęły kobiety do składu pracowników
Wydziału Filozoficznego, bo też — gdy chodzi o młodszą kadrę — było to
znacznie mniejsze środowisko. W 1919-1920 r. w sekcji nauk humanistycz
nych było 14 stypendystów, o których płci brak jest informaqi, i ani jednego
asystenta; w sekcji matematyczno-przyrodniczej było 26 adiunktów i asy
stentów, w tym pięć kobiet, ale wszystkie bez stopnia naukowego; żadna
zresztą nie zrobiła w przyszłości kariery naukowej. W 1922-1923 r. wśród
44 adiunktów i asystentów Wydziału Filozoficznego było osiem kobiet,
a w pięć lat później, po podziale wydziału, na 13 asystentów Wydziału Hu
manistycznego było sześć kobiet. Od początku lat dwudziestych kobiety
stosunkowo licznie obsadziły również lektoraty języków obcych: mniej wię
cej co trzeci z nich32. W następnych latach kobiety nadal stanowiły dużą
część młodszych pracowników naukowych humanistyki: np. w 1938-1939 r.
na 31 osób było ich 12.
31

Skład Uniwersytetu w r. 1919/1920.
W1920 r. wznowiony po dwóch latach lektorat języka niemieckiego objęła Klara Trenklerówna, a nowo
utworzony lektorat języka angielskiego z czasem (1922) Kathleen O’Donoghue Herman, Zofia Miklaszew
ska i Hilda Motler. W 1921 r. lektorką języka włoskiego została Maria Kulczycka, a w 1923 r. dr Lide Bertoli, języka francuskiego zaś Zuzanna Strowska. W1924 r. Ingeborg Steman zaczęła uczyć języków skandy
nawskich. W dwa lata później Kazimiera Rychterówna utworzyła lektorat dykcji i wymowy. W 1932 r. po
wstał lektorat języka ukraińskiego Katarzyny Czajkowskiej. W r. akad. 1930/1931 zostały wprowadzone
na Wydziale Humanistycznym „ćwiczenia cielesne” dla kobiet i mężczyzn. Te pierwsze prowadziła Jadwiga
Zaleska. Sprawozdanie z działalności wydziału humanistycznego za rok akad. 1930/1931 r., s. 15.
32

pracy doktorskiej, Wszawa 1979, '
11926, s. 54.
5.
fletu” lub sprawozdań rektorskich,
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Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na 41 pomocniczych pra
cowników było początkowo 11 kobiet. W latach trzydziestych nadal było ich
około tuzina, choć liczba adiunktów i asystentów wzrosła o połowę. W 19381939 r. było ogółem 14 kobiet na 51 adiunktów i asystentów.
Zachwianie proporqi na niekorzyść kobiet jest tu oczywiste, bo przecież
żywioł żeński dominował w statystyce studentów obu wydziałów. Faktem
jest jednak, że już od lat dwudziestych kobieta, jako asystent, adiunkt lub
lektor, stała się tam zupełnie normalnym zjawiskiem. Interesujące jest na
tomiast, że w miarę upływu czasu obecność kobiet w gronie młodszych na
ukowców nie zwiększała się. Zostały tylko utrzymane dość solidne liczebnie
pozycje osiągnięte już w pierwszych latach istnienia uniwersytetu.
Wymienianie kilkudziesięciu asystentek byłoby żmudne i mało sensow
ne. Wypada ograniczyć się do tych, które zaznaczyły następnie swoją obec
ność w życiu uniwersytetu i w nauce polskiej. Jednocześnie należy uwzględ
nić te absolwentki, które w przyszłości zrobiły karierę naukową, ale po stu
diach podjęły pracę poza uczelnią, prowadząc jednocześnie na uniwersyte
cie zajęcia zlecone, przeważnie ćwiczenia. Z powodu permanentnego braku
etatowych pracowników Uniwersytet Warszawski blisko 1/3 zajęć prowadził
w trybie zleceń. Wliczano w to również wykłady prowadzone przez asysten
tów i adiunktów jeszcze bez habilitacji, która była oczywiście najważniej
szym progiem do pokonania przez kandydatki do kariery naukowej, choć
wówczas nie oznaczało to jeszcze stałego zatrudnienia w uczelni.
Skład Uniwersytetu w semestrze zimowym 1922-1923 r. wymienia ko
biety przede wszystkim jako asystentki Wydziału Lekarskiego. Była wśród
nich dr Janina Dąbrowska, która od 1924 r. prowadziła zlecone ćwiczenia
z histologii patologicznej w uniwersyteckim prosektorium. Asystentką,
oprócz wspomnianej dr Marty Erlichówny, była już również dr Eleonora
Reicherówna, absolwentka uniwersytetów w Paryżu i Bernie.
Poza lektorkami było już w 1922-1923 r. kilka pierwszych adeptek nauki
wśród pracowników Wydziału Filozoficznego, m.in. Zofia Podkowińska,
demonstratorka w seminarium archeologii przedhistorycznej, późniejsza
wieloletnia asystentka prof. Włodzimierza Antoniewicza. Kilka asystentek
pracowało w Zakładzie Botaniki i w zakładach chemii33.

33

W Pracowni Chemii Organicznej jedna z tych asystentek—Maria Zborowska—zginęła wkrótce tragicz
nie podczas wypadku przy pracy. Spr. rekt. 1924/1925, s. 4.
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Od 1923 r. dr Maria Niedźwiecka, późniejsza Ossowska, była jedyną
asystentką w seminarium filozoficznym (w którym wykładali Tadeusz Ko
tarbiński, Jan Łukasiewicz i Władysław Tatarkiewicz), a dr Maria Maykowska objęła takie samo stanowisko w seminarium filologii klasycznej, là
ostatnia już od następnego roku prowadziła cztery godziny zleconych ćwi
czeń i proseminariów z łaciny i greki. W 1926 r. zostały asystentkami i za
częły prowadzić zlecone wykłady dr Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa, z dy
daktyki literatury polskiej, oraz dr Hanna Pohoska, z dydaktyki historii,
a w następnych latach także ćwiczenia z historii wychowania. Wiązało się to
ze zorganizowaniem studiów pedagogicznych pod kierunkiem prof. Bogda
na Nawroczyńskiego. Ćwiczenia z psychologii wychowawczej, co prawda
niesamodzielnie, ale pod kierunkiem prof. Stefana Baleya, prowadziła od
1928 r. dr Maria Zebrowska. W tym samym czasie dr Wanda Moszczeńska,
która była krótko asystentką w 1925-1926 r., zaczęła prowadzić zlecone
ćwiczenia proseminaryjne z historii Polski, a z czasem też wykłady z meto
dologii historii średniowiecznej. Ćwiczenia z języka polskiego prowadziła
dr Hanna Świderska, która objęła też lektorat języka polskiego dla cudzo
ziemców, po kilku latach przejęty przez dr Marię Rudzińską. Zofia Podko
wińska, już jako doktor, zajmowała się (pod kierunkiem prof. W. Antonie
wicza) ćwiczeniami z archeologii przedhistorycznej, a dr Dina Sztejnbarg
(Janina Kotarbińska), asystentka od 1929 r., ćwiczeniami przygotowujący
mi do egzaminu z głównych zasad nauk filozoficznych. Od początku lat
trzydziestych zajęcia zlecone prowadziły m.in. dr Halina Świderska-Koneczna, asystentka w seminarium języka polskiego, dr Jadwiga Karwasińska, kustosz działu archiwistyki z AGAD (ćwiczenia zlecone z dyplomaty
ki), dr Estera Markin, asystentka w zakładzie psychologii doświadczalnej
i dr Zdana Matuszewicz, asystentka seminarium romanistycznego.
W latach 1927-1937 Wydział Humanistyczny przyznał 43 osobom habilitaqç (veniam legendi). Było wśród nich osiem kobiet34. Bardzo interesują
ca jest chronologia ich nadawania. Początkowo, przez blisko 10 lat od habi
litacji Cezarii Ehrenkreutzowej w 1922 r., ani jedna kobieta nie poszła w jej
ślady na Wydziale Filozoficznym, a potem Humanistycznym. Następnie,
w ciągu zaledwie dwóch lat (1932-1934) nastąpiła „fala” habilitacji kobiet.

orawska—zginęła wkrótce tragkz*

34 Według Sprawozdań z działalności Wydziału Humanistycznego UW za lata 1927/1928-1936/1937, Warsza
wa 1928-1937.
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Prawo wykładania, a niebawem i tytuły docentów otrzymało siedem kobiet:
Maria Ossowska (ur. 1896), Natalia Gąsiorowska-Grabowska (ur. 1881),
Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa (ur. 1893), Dina Sztejnbarg (ur. 1901),
Wanda Moszczeńska (ur. 1896), Halina Koneczna (ur. 1899), Hanna Pohoska (ur. 1895), do których w roku następnym dołączyła Antonina Obrębska-Jabłońska (ur. 1901), po przeniesieniu habilitacji z UJ.
W tym samym czasie docentem Wydziału Lekarskiego została internistka dr Eleonora Reicher (ur. 1884). Już w r. 1928-1929 uzyskała veniam
legendi dr Helena Sparrow-Germa (ur. 1891), bakteriolog. Tak więc, licząc
wraz z Martą Erlich (ur. 1878), na medycynie były już trzy „docentki”.
Uwieńczeniem tej tendencji było mianowanie w styczniu 1934 r. pier
wszej kobiety profesorem UW. Kierownikiem Katedry Etnografii Polskiej
została Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa (ur. 1885), już
od kilku lat profesor Uniwersytetu Wileńskiego. W dwa lata później Irena
Maternowska (ur. 1898), wykształcona i habilitowana w Akademii Medy
cyny Weterynaryjnej we Lwowie, została docentem Wydziału Weterynaryj
nego UW i kierownikiem Zakładu Badania Środków Spożywczych Pocho
dzenia Zwierzęcego. Wniosek o mianowanie jej profesorem wzbudził jed
nak wśród członków Rady wydziału wielkie emocje. Profesorowie Piotr
Andrijewski i Władysław Walkiewicz złożyli nawet w tej sprawie votum se
paratum, podobno właśnie z powodu pici kandydatki. Zdecydowana więk
szość opowiedziała się jednak za Maternowską i w 1937 r. została ona mia
nowana profesorem nadzwyczajnym35. W1938 r. Marta Erlich została pro
fesorem tytularnym na Wydziale Lekarskim36.
Status naukowej samodzielności osiągnęła więc pewna część pierwszego
pokolenia „pionierek”, które podjęły studia już w polskim UW, albo rozpo
częły w nim pracę po studiach w innych uniwersytetach. „Fala” habilitaqi
kobiet w latach 1932-1934 okazała się jednak bardzo krótka. W następnych
latach nie zdarzyło się już nic podobnego i dopiero tuż przed wojną habili
towała się Irena Chmielewska (ur. 1905), chemik z Wydziału Matematycz
no-Przyrodniczego, uczennica Wiktora Lampego37.

33

H. Kolendo, op. cit., s. 202.
Spr. rekt. 1937/1938, s. 12.7.
A. Środka, op. cit. 1.1, Warszawa 1994, s. 253. Miały również miejsce w latach 1934-1935 próby przenie
sienia z UJ habilitacji dr Bronisławy Keuprulian, z muzykologii, ale zostały one zaniechane. Sprawozdanie
z działalności Wydziału Humanistycznego UW za rok 1934-1935, s. 35.
36
37
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W ten sposób ukształtowała się grupa kilkunastu kobiet będących pro
fesorami i docentami uniwersytetu. Stanowiły one niespełna 5% ogółu pra
cowników tej kategorii w uczelni. Należałoby jednak uwzględnić osoby pro
wadzące wykłady zlecone, bo ich pozycja niewiele różniła się od pozycji
docenta. W tej kategorii w roku akademickim 1938-1939 było blisko 9%
kobiet. Na Wydziale Humanistycznym stanowiły prawie 1/3 prowadzących
zajęcia zlecone, dzięki czemu wśród ogółu profesorów, docentów i wykła
dowców tego wydziału było już 15% kobiet* * 38.
Było to ciągle niewspółmiernie mało w porównaniu ze znacznie sfemi
nizowanym składem studentów. Stan ten nie budziłby zastrzeżeń, gdyby
proces awansowania kobiet w środowisku uniwersyteckim miał stałą ten
dencję rosnącą, co dawałoby perspektywę wyrównania dysproporcji. Lata
trzydzieste przyniosły jednak wyraźne zahamowanie w tym względzie. Na
przykład Wydział Humanistyczny wydał w latach 1927-1928 —1932-1933
ogólćm 197 dyplomów doktorskich (nie licząc nostryfikacji), z tego 93,
a więc blisko połowę, otrzymały kobiety. W latach 1933-1934 —1936-1937,
gdy zwiększono wymagania stawiane podczas przewodu doktorskiego,
spełniło je 57 osób, co oznaczało spadek o blisko 50% w skali rocznej. Ko
biet, które uzyskały doktoraty, było w tych latach tylko 12, co oznacza, że
ich przeciętna liczba zmniejszyła się w skali roku aż pięciokrotnie39.
Wśród nowych asystentów, którzy pojawili się w uczelni w latach trzy
dziestych znalazło się co prawda niemało obiecujących, przyszłych bada
czek, m.in.: Nina Assorodobraj w Zakładzie Soqologii i Historii Kultury,
Maria Bernhard w Zakładzie Archeologii Klasycznej, Janina Doroszewska
w Zakładzie Historii Sztuki, Krystyna Pożaryska w Zakładzie Geologii i Pa
leontologii czy Alina Skirgieiło w Zakładzie Botaniki40. Liczba kobiet na
niższych szczeblach akademickich nie wzrastała; dostrzegalny był nawet

31 Obliczono na podstawie Składu Uniwersytetu... 1938-1939, Warszawa 1939. Było wówczas 13 kobiet na
293 profesorów i docentów (bez profesorów honorowych). Na Wydziale Humanistycznym jedna pani pro
fesor, osiem docentek i pięć kobiet prowadzących wykłady zlecone na 95 pracowników w tych grupach.
39 Wg Sprawozdań z działalności Wydziału Humanistycznego UW za lata 1927/1928-1936/1937, Warszawa
1928-1937.
40 Wszystkie wymienione tu asystentki objęły samodzielne stanowiska naukowe po 1945 r. Również niektóre
asystentki i prowadzące wykłady z lat dwudziestych zostały wówczas mianowane zastępcami profesorów czy
docentami, m.in.: Janina Dąbrowska, Maria Froelich, Jadwiga Karwasińska, Zdana Matuszewicz, Maria
Maykowska, Maria Zebrowska. Por. Samodzielni pracownicy naukowi UW w latach 1945-1961, Roczniki
Uniwersytetu Warszawskiego 1962, t. III, oraz odpowiednie Składy uniwersytetu.
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nieznaczny spadek. Perspektywy zwiększenia udziału kobiet w środowisku
naukowym UW nie przedstawiały się więc optymistycznie.
Przyczyny tego stanu rzeczy były różnej natury. Najistotniejsza wydaje
się ogólna sytuaqa uczelni, która w latach trzydziestych (poczynając od
wielkiego kryzysu) rozwijała się znacznie wolniej, niż poprzednio, gdy nowy
uniwersytet szybko przekształcał się w największą polską uczelnię. Nowe
miejsca pracy w UW były rzadkością. Kadra profesorów i wykładowców
była już ustabilizowana, a jeszcze stosunkowo młoda. Kobiety po prostu
„spóźniły się”. W latach dwudziestych, gdy obsadzano profesury czy zleco
ne wykłady, nie miały jeszcze takiej pozyqi, by móc ubiegać się o nie,
a w następnym dziesięcioleciu było im o wiele trudniej awansować. Ich po
zycja naukowa nie była zresztą szczególnie silna i wyraźnie nie stanowiły
jeszcze zagrożenia dla męskiej dominacji w uczelni.
Wyjątkiem była Maria Ossowska, która swoimi badaniami nad moral
nością stworzyła sobie własną, oryginalną dziedzinę w polskiej humanisty
ce. Miało się to jednak ujawnić w pełni dopiero w okresie po II wojnie
światowej. W latach 1933-1935 Ossowska przebywała wraz z mężem
w Wielkiej Brytanii jako stypendystka Funduszu Kultury Narodowej. Do
1939 r. przygotowała swoją fundamentalną pracę Podstawy nauki o moral
ności, która ukazała się jednak dopiero w 1947 r.41
Osobne, indywidualne miejsce zajmowała również Natalia Gąsiorowska-Grabowska, której zasługą było w dużej mierze rozwinięcie badań spo
łeczno-gospodarczych, zwłaszcza nad dziejami przemysłu. Była ona jednak
tylko ubocznie związana z UW. Studia odbyła w Heidelbergu, Paryżu, Lwo
wie i Hamburgu. Przez cały okres międzywojenny kierowała katedrą histo
rii gospodarczo-społecznej w Wolnej Wszechnicy Polskiej i była tam od
1927 r. profesorem. Docentura w UW była bardziej wyrazem uznania dla
jej pozycji naukowej niż pierwszoplanowym zajęciem. Nie obeszło się zre
sztą bez trudności ze strony ministerstwa, tym razem spowodowanych przez
związki Gąsiorowskiej z ruchem komunistycznym. Dopiero pod naciskiem
prof. Marcelego Handelsmana sprawa została załatwiona i Gąsiorowska
w 1934 r. została docentem UW w wieku 53 lat42.
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4 Według Sprawozdań

• AAN, Ministerstwo \
Adama Fischera i Kazir
42

PSB t XXIV, s. 434, biogram autorstwa J. Kurczewskiego.
Z. Kormanowa, Ludzie i życie, Warszawa 1982, s. 291.
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Inne kontrowersje budziła pozyqa Cezarii Ehrenkreutzowej (Jędrzejewiczowej). Była ona jednym z czołowych, polskich etnografów, ale jej bły
skawiczna nominacja profesorska (w ciągu dwóch miesiący od wniosku ra
dy wydziału) była niewątpliwie raczej efektem wpływu przyszłego męża
(premiera, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego), który
osobiście podpisał się na nominacji. W opiniach na jej temat większość
polskich profesorów etnografii popierała tę kandydaturę, ale podkreślano
głównie jej energię, talent pedagogiczny i organizacyjny, zgłaszając pewne
zastrzeżenia do rozmiarów dorobku naukowego43. W ciągu kilku lat pracy
w UW nie zdążyło to ulec zasadniczej zmianie.
Pozostałe kobiety, które uzyskały docenturę, stały się cenionymi pra
cownikami w swoich wydziałach, trudno byłoby jednak powiedzieć, że wy
cisnęły silniejsze piętno na życiu naukowym uczelni. Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa, Halina Koneczna i Antonina Obrębska-Jabłońska pozo
stawały w cieniu takich koryfeuszy uniwersyteckiej filologii, jak Julian
Krzyżanowski, Witold Doroszewski, czy Stanisław Szober. Podobnie Wan
da Moszczeńska i Hanna Pohoska, przy wszelkich komplementach, jakie
można by formułować pod ich adresem, nie mieściły się w dość licznej
w UW grupie najwybitniejszych historyków i pedagogów. Nie inaczej było
na Wydziale Lekarskim.
Trzeba wyraźnie stwierdzić, że wydziały humanistyczny i lekarski były —
mimo możliwych zastrzeżeń — pozytywnymi przykładami otwierania przed
kobietami szans kariery naukowej. W innych jednostkach UW było pod
tym względem znacznie gorzej, a właściwie całkiem źle. Na Wydziale Mate
matyczno-Przyrodniczym, mimo sporej liczby asystentek, sięgającej 1/3 ca
łej młodszej kadry, aż do habilitacji Ireny Chmielewskiej w 1939 r., nie tylko
nie było żadnej kobiety-profesora lub docenta, ale nawet nie zdarzyło się,
aby kobiecie powierzono jakiś wykład zlecony. W latach 1934-1938 promo
wano 13 doktorów, w tym dwie kobiety. 22 habilitaqe uzyskali wyłącznie
mężczyźni. Wniosek o nadanie dr Marii Kołaczkowskiej veniam legendi
z geologii, napotkał jakieś trudności w ministerstwie i przez dwa lata (do
1938 r.) nie uzyskał akceptacji44.
43

AAN, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, t. 3142: opinie Jana Czekanowskiego,
Adama Fischera i Kazimierza Moszyńskiego, s. 25-43,73,77,80.
44 Według Sprawozdań z działalności Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW za lata 1934/1935193711938, Warszawa 1935-1938.
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Jeszcze dziwniejsza sytuacja była na Wydziale Prawa, gdzie najwyraźniej
nie tylko studentki — o czym była już mowa—widziane były jako uciążliwy
dodatek. Wydział ten cierpiał na wielkie braki kadrowe, gdyż miał tylko
kilkunastu profesorów i docentów. Stanowiło to np. połowę potencjału Wy
działu Prawa w UJ, gdzie było zresztą znacznie mniej studentów. Mimo
tych potrzeb, a może właśnie z powodu nadmiernych obciążeń dydaktycz
nych, kształcenie młodych naukowców było na tym wydziale fatalne. W la
tach dwudziestych było zaledwie paru asystentów, a przez 10 lat 1923-1933
tylko dwie osoby uzyskały habilitaqe45. W tych okolicznościach kobietom
było jeszcze trudniej podjąć pracę na tym wydziale. W 1924 r. pojawiła się
pierwsza asystentka, dr Zofia Rynkiewiczówna, co paradoksalne—w semi
narium prawa rzymskiego, kierowanym przez byłego rektora Ignacego Koschembahra—Łyskowskiego, który miał opinię osoby niechętnej kobietom
w uniwersytecie46. Rynkiewiczówna uzyskała docenturę na Wolnej Wszech
nicy Polskiej i po trzech latach tam się przeniosła47. Drugą i ostatnią asy
stentką została w 1931 r. mgr Zofia Gawrońska-Wasilkowska (w semina
rium prawa procesowego cywilnego) i na tym stanowisku dotrwała do
1939 r. Kobiety nie prowadziły na tym wydziale żadnych zajęć zleconych.
Jeszcze bardziej osobliwie ukształtowała się sytuacja na Farmacji. Był to
mały, ale bardzo sfeminizowany wydział, w którym odsetek studentek
sięgał 70%. W 1922-1923 roku, jeszcze w składzie Wydziału Lekarskiego,
Farmacja miała sześciu pomocniczych pracowników naukowych, w tym jed
ną kobietę. W pięć lat później pracowników było już 15, w tym jedna trzecia
kobiet, wszystkie po studiach, a nawet jedna z doktoratem. Jeden z wykła
dów zleconych prowadziła doc. Alicja Dorabialska. W następnych latach
kobiet wśród pracowników tego wydziału zaczęło ubywać. W 1935-1936 r.
były jeszcze dwie, a w 1938-1939 r. już ani jednej (!).
Na Wydziale Weterynaryjnym epizodycznie zdarzały się pojedyncze
asystentki, ale wykłady, oprócz prof. Ireny Maternowskiej, prowadziły
w trybie zleceń m.in. Maria Gutowska (docent, a potem profesor SGGW)
oraz dr Anna Maurizio.
45

Sprawozdanie z działalności Wydziału Prawa UW w roku akademickiem 1932/1933, Warszawa 1933, s. 7.
W następnych trzech latach udało się przeprowadzić trzy habilitacje, a trzy dalsze przeniesiono z innych
uniwersytetów. Byli to sami mężczyźni.
46 Por. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Dział Rękopisów, nr akc. 3287 (Janina Sierakowska, Wspo
mnienia uniwersyteckie z lat trzydziestych, mnps., s. 3).
47 Spr. z dz. Wydz. Prawa za 1927/1928, s. 16.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Kobiety w murach Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1939 125

awa, gdzie najwyraźniej
iane były jako uciążliwy
drowe, gdyż miał tylko
połowę potencjału Wymiej studentów. Mimo
ch obciążeń dydaktyczwydziale fatalne. W laprzez 10 lat 1923-1933
jlicznościach kobietom
. W1924 r. pojawiła się
aradoksalne—wsemio rektora Ignacego Ko>y niechętnej kobietom
turę na Wolnej Wszech7. Drugą i ostatnią asy/asi Ikowska (w seminaanowisku dotrwała do
Inych zajęć zleconych,
acja na Farmacji. Był to
ym odsetek studentek
Wydziału Lekarskiego,
maukowych,wtymjed: 15, w tym jedna trzecia
:oratem. Jeden zwykłaa. W następnych latach
ibywać. W1935-1936 r.
darzaly się pojedyncze
emowskiej, prowadziły
wtem profesor SGGW)

Bardzo sfeminizowanym środowiskiem była Biblioteka Uniwersytecka.
W okresie wojny 1920 r. pozostały w niej właściwie same kobiety (poza kie
rownictwem), a późniejszym skutkiem tego była ich, sięgająca 2/3, domina
cja wśród niższego personelu. Bibliotekarzami były m.in. Aleksandra Sta
nisławska oraz dr Stanisława Sawicka.
Około połowy pracowników administracji (bez uwzględnienia obsługi)
stanowiły kobiety (zdarzały się nawet na Wydziale Teologii Katolickiej).
W sprawozdaniach rektorskich* niejednokrotnie odnotowywano ten fakt.
Szczególne podziękowania kolejni rektorzy kierowali do p. Natalii Kodymówny, „ostoi biura rektorskiego” od 1915 r., a także przejściowo p.o. sek
retarza uniwersytetu, „za inteligenqç, wyrobienie i pracowitość” (określenie
biskupa-rektora Szlagowskiego)48, co docenili nie tylko kolejni rektorzy,
jako że z czasem hołdy te kierowano już do p. Natalii Kodym-Batowskiej.
W nielicznych, dostępnych wspomnieniach kobiet-naukowców dość
często występują odwołania do szczególnych utrudnień, jakie miały napo
tykać w swojej karierze. Są to zazwyczaj stwierdzenia ogólnikowe i niezbyt
się potwierdzające. Aliqa Dorabialska, która prowadziła wykłady w UW,
a następnie została pierwszą kobietą-profesorem politechniki (we Lwo
wie), twierdzi na przykład, że Stanisław Michalski, zarządzający Fundu
szem Kultury Narodowej „nie dawał z reguły stypendiów kobietom. Uwa
żał, że inwestowanie pieniędzy w pracę naukową kobiet jest marnotrawst
wem grosza publicznego, gdyż kobieta nigdy nie zwróci społeczeństwu tego,
co otrzymała. Wyjdzie za mąż, utopi życie w codziennej krzątaninie i zapo
mni o wszelkiej nauce”. Dorabialska sądziła, że dwukrotne stypendia
z Funduszu na wyjazdy do Paryża i Pragi, zawdzięczała usilnym staraniom
swojego mistrza, prof. Wojciecha Świętoslawskiego, który „chyba zaprzy
siągł staropanieństwo w moim imieniu”49, là efektowna opowieść budzi
wątpliwości w konfrontacji ze szczegółowymi zestawieniami stypendiów,
udzielanych pracownikom UW, które wymieniano w sprawozdaniach rek
torskich. Kobiety otrzymywały znacznie więcej stypendiów i zasiłków z tego
funduszu i ze środków ministerstwa, niżby to wynikało z ich odsetka wśród
ogółu pracowników. Np. w 1929-1930 r. otrzymały pięć spośród 28 stypen-

n 193211933,Wszawa 1933, s.7.
bzy dalsze przeniesiono z innych
:. 3287 (Janina Sierakowska, Wfyo-

* Spr. rekt. 1927/1928, s. 17.
49 A. Dorabialska, Jeszcze jedno życie, Warszawa 1972, s. 157.
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diów przyznanych pracownikom uniwersytetu50. Nie był to wcale rok wyją
tkowy pod tym względem. Natomiast prawdą jest, że bardzo rzadkie były
wyjazdy kobiet na zagraniczne konferencje i wykłady oraz pobyty badaw
cze, nie finansowane przez stronę polską, a więc przeważnie na zaproszenie
gospodarzy. Otrzymywały one również niewiele zaszczytnych tytułów
i członkostw towarzystw naukowych. Wskazywało to na ich ciągle jeszcze
słabą pozycję w międzynarodowym świecie naukowym51.
Poczucie dyskryminacji musiało oczywiście mieć swoje powody. Sytua
cja na wydziałach Prawa, Farmaqi i Matematyczno-Przyrodniczym wska
zywała aż do 1939 r., że do rzeczywistej równości szans dla kobiet jest je
szcze w UW bardzo daleko. Kariera naukowa wymagała z ich strony wiel
kiego wysiłku i poświęcenia. Kobiety stosunkowo łatwo weszły do środowi
ska akademickiego, ale ich dalszy awans wymagał, aby w warunkach bardzo
ostrej konkurencji potrafiły wykazać, że są lepsze od swoich kolegów. Nie
przychodziło to łatwo. Mniej więcej co trzecia kobieta, wymieniona w tym
tekście, pozostawała niezamężna. Inne nie miały dzieci. Dość liczna grupa
(również około 1/3) była związana rodzinnie z pracownikami uniwersytetu,
przeważnie profesorami. Ułatwiało to z pewnością sprostanie wymogom
pracy naukowej; u tych partnerów można było także oczekiwać większego
zrozumienia dla aspiracji intelektualnych kobiet i rodzinnych wyrzeczeń,
które się z tym musiały wiązać. Kobiety, które nie mogły liczyć na takie
wsparcie, były w znacznie trudniejszym położeniu.
Okres międzywojenny otworzył przed kobietami na Uniwersytecie
Warszawskim perspektywy kariery naukowej. Do 1939 r. trudno było
jednak mówić, że związane z tym nadzieje się spełniły. Kobiety masowo
uzyskiwały na uniwersytecie nowoczesne wykształcenie i — odchodziły
poza uczelnię. Na uniwersytecie pozostały tylko nieliczne, które nie two
rzyły wyraźniejszych, kobiecych środowisk naukowych. Były to tylko swoi
ste przyczółki przyszłej ewolucji, która z czasem doprowadziła do grunto
wnego sfeminizowania niektórych zawodów i dyscyplin naukowych.

50

Spr. rekt. 1929/1930, s. 15. Proporcje rozdziału stypendiów w poprzednich i następnych latach były rów
nież korzystne dla kobiet.
51 W okresie międzywojennym kobiety nie pełniły również funkcji akademickich w UW. Jedynie Zofia
Gąsiorowska-Szmydtowa była przez pewien czas jednym z delegatów docentów w Radzie Wydziału Huma
nistycznego.
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Kariery akademickie kobiet w Polsce
międzywojennej — Uniwersytet Poznański

W okresie międzywojennym podjęła pracę na polskich uczelniach pierwsza
generacja absolwentek studiów wyższych (dopiero w 1897 r. kobiety dosta
ły dopuszczone na studia w Krakowie i Lwowie). Uzyskiwanie przez kobie
tę stopnia doktora było już w tym czasie dość oczywiste. Habilitacja jednak
była osiągnięciem niezbyt częstym. Tymczasem w pracy naukowej uzyska
nie statusu samodzielnego pracownika jest ważnym szczeblem kariery aka
demickiej. To właśnie kryterium zostało wzięte pod uwagę w niniejszej pre
zentacji zawodowych życiorysów pracownic naukowych i dydaktycznych
Uniwersytetu Poznańskiego*.
W odradzającym się po pierwszej wojnie światowej państwie polskim
istniały jedynie trzy uniwersytety — najstarszy Jagielloński w Krakowie,
Jana Kazimierza we Lwowie i Warszawski. Jeszcze przed postanowieniami
traktatu wersalskiego o przyłączeniu Wielkopolski do państwa polskiego
podjęto starania o powołaniu uniwersytetu w Poznaniu. Już 11 listopada
1918 r. została utworzona Komisja Organizacyjna Uniwersytetu Polskiego
w Poznaniu. Jej działania oraz zwycięstwo powstania wielkopolskiego spowo
dowały, że Komisariat Naczelnej Rady Ludowej powołał w styczniu 1919 r.
Wydział Filozoficzny, który stał się zaczątkiem przyszłej wyższej uczelni o cha
rakterze uniwersyteckim* 1.

dnich i następnych latach były rówkademickich w UW. Jedynie Zofia
ocentów w Radzie Wydziału Huma-

* Autorka artykułu składa podziękowanie pracownikom archiwów UAM, PAN, AM i AR w Poznaniu za
okazaną jej pomoc, dzięki której opracowanie niniejszego artykułu mogło zostać przyspieszone.
1 Uniwersytet Poznański w pierwszych latach swego istnienia za rektoratu Heliodora Święcickiego. Księga pamią
tkowa wydana staraniem Senatu UP pod red. A. Wrzoska, Poznań 1924, s. 42-47; A. Czubiński, Dzieje
Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1918-1939, [w:] Dzieje Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 1919-1969, Po
znań 1972, s. 65-74; B. Miśkiewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza 1919-1989 Poznań 1989, s. 12-13.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

128 Dorota Mazurczak

Do pracowników naukowych i dydaktycznych zapraszanych i angażo
wanych na Wydział Filozoficzny należały również kobiety, chociaż jeszcze
kilka lat wcześniej, tzn. przed wybuchem pierwszej wojny światowej, zatru
dnianie ich na etatach naukowych należało do rzadkości. Np. na Uniwersy
tecie Jagiellońskim pierwsza asystentka pojawiła się dopiero w 1905 r.2
Pierwsze kobiety zatrudnione na uczelni poznańskiej (jak np. Ludwika
Dobrzyńska-Rybicka i Michalina Stefanowska) wywodziły się z pierwszego
pokolenia polskich studentek i absolwentek odbywających studia w Szwaj
carii3; Helena Gajewska, Anna Gruszecka i Mieczysława Ruxerôwna nale
żały do grona pierwszych studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego (dwie
ostatnie to również jedne z pierwszych asystentek na tej uczelni4). Helena
Gajewska i Ludwika Dobrzyńska-Rybicka były pierwszymi kobietami wyhabilitowanymi w 1919 r. na UJ, a równocześnie pierwszymi, które otrzy
mały docentury w Polsce5.
Ludwika Dobrzyńska-Rybicka została zatrudniona na Uniwersytecie
Poznańskim w maju 1919 r. (jeszcze przed habilitacją) w charakterze do
centa prywatnego z zastrzeżeniem, że jeśli w ciągu dwóch lat nie habilituje
się, utraci prawo wykładania. Wymóg ten dotyczył nie tylko jej, ale wszyst
kich docentów nie habilitowanych, zwanych również kontraktowymi6. Wa
runek spełniła, uzyskując w 1920 r. veniam legendi na UJ dzięki pracy pt.
System etyczny Hugona Kołłątaja na podstawie źródeł rękopiśmiennych. Poza
wykładami z filozofii i socjologii na uniwersytecie Dobrzyńska-Rybicka
prowadziła również zajęcia w ramach systemu powszechnych wykładów
uniwesyteckich, zwanego Uniwersytetem Ludowym. W okresie międzywo
jennym nie istniał na Uniwersytecie Poznańskim status docenta etatowego,
więc wielu habilitowanych naukowców poza wykładami na tej uczelni po
dejmowało inną pracę zarobkową. Dobrzyńska-Rybicka pracowała od
2

U. Perkowska, Formacja zawodowa i intelektualna studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1894-1918,
[w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów pod red. A. Żamowskiej
i A. Szwarca t. II, cz. 2, Warszawa 1992, s. 68-69.
3 D. Mazurczak, Dążenia kobiet polskich do wyższego wykształcenia na przełomie XIX i XX w., [w:] Humani
styka i pleć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, pod red. J. Miluskiej i E. Pakszys, Poznań 1995,
s. 187.
4 U. Perkowska, Ukształtowanie się zespołu naukowego w Uniwersytecie Jagiellońskim (1860-1920), Wrocław
1975, s. 34.
5 Ibidem, s. 55. J. Suchmiel, Udział kobiet w nauce do 1939roku w Uniwersytecie Jagiellońskim, Częstochowa
1994, s. 104-108.
6 A. Czubiński, op. cit., s. 82,86.
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1909 r. w bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk7, od 1919 r.
aż do przejścia na emeryturę w 1937 r. jako kierowniczka8.
Jej dorobek naukowy obejmował szereg prac z filozofii, socjologii, „na
uki obywatelstwa”, psychologii, bibliografii oraz publikacje popularnonau
kowe9. W uznaniu jej osiągnięć naukowych i dydaktycznych Rada Wydzia
łu Humanistycznego UP10 wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego o przyznanie jej godności profesora
tytularnego, co nastąpiło 12 maja 1931. Mimo że w 1934 r. Dobrzyńska-Ry
bicka osiągnęła wiek emerytalny, Rada Wydziału Humanistycznego jedno
myślnie uchwaliła wniosek do MWRiOP o przedłużenie jej prawa wykłada
nia11. W czasie drugiej wojny światowej brała udział w tajnym nauczaniu.
Zaraz po jej zakończeniu ponownie podjęła pracę na Wydziale Humani
stycznym UP i pozostała na stanowisku kierownika Katedry Filozofii do
31 sierpnia 194812.
Jeszcze w okresie międzywojennym Dobrzyńska-Rybicka brała czynny
udział w zjazdach naukowych, między innymi w XI Międzynarodowym
Kongresie Psychologicznym i w IX Kongresie Filozoficznym (oba w Paryżu
w 1937 r.), a w 1938 r. w kongresie poświęconym jedności wiedzy naukowej
w Cambridge. Działała też społecznie w Narodowej Organizacji Kobiet,
była kuratorem Akademickiego Stowarzyszenia Studentek UP, członkiem
Związku Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa Bibliofilów Polskich, Wy
działu Filozoficznego Krakowskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji
Filozoficznej, Psychologicznej i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk13.

7

•tu Jagiellońskiego i lat 1894-1918,
udiów pod red. A. Żamowskiej
'domie XIX i XX w., [wrjHumoniluskiej i E. Pakszys, Poznań 1995,
giellońskim (1860-1920), Wrocław
sytecie Jagiellońskim, Częstochowa

Po powstaniu Uniwersytetu Poznańskiego zbiory PTPN zostały formalnie włączone do Biblioteki Uniwer
syteckiej, stąd informacje określające Dobrzyńską-Rybicką jako pracownicę tej biblioteki. A. Czubiński,
op. cit., s. 131.
8 Archiwum PAN Poznań, Materiały L. Dobrzyńskiej-Rybickiej, sygn. P III—1,1.160, k. 15; curriculum vitae;
ibidem, 1.161, k. 19-20: Kwestionariusz do Słownika biograficznego pracowników książki polskiej.
9 Ibidem, 1.161, k. 23-27.
10 Rozporządzeniem Ministra z 23 września 1925 r. zniesiono Wydział Filozoficzny i powołano na jego
miejsce Wydział Humanistyczny i Matematyczno-Przyrodniczy. A. Czubiński, op. cit., s. 200.
11 Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej Archiwum UAM), sygn. 152/7.
12 Archwium UAM, sygn. 191; T. Schramm, Kilka mniej znanych kart z dziejów Uniwersytetu Poznańskiego
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, b. r. wyd.
13 Wielkopolski słownik biograficzny (dalej WSB), Warszawa-Poznań 1981, s. 152; Archiwum PAN Poznań,
Materiały Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, sygn. P III—1, inwentarz, s. 1; ibidem, 1.161, k. 20-21; kwestio
nariusz osobowy.
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W roku 1923 Wydziałowi Filozoficznemu UP udało się pozyskać
dr Mieczysławę Ruxerôwnç, asystentkę archeologii klasycznej na UJ, która
w 1922 r. prowadziła w Poznaniu wykłady zlecone. Powierzono jej stanowi
sko zastępcy profesora i kierowniczki seminarium archeologii klasycznej14.
Zajmowała je aż do wybuchu wojny w 1939 r. W maju 1937 habilitowała się
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego na podstawie
pracy Historia naszyjnika greckiego, do której materiały zbierała przez wiele
lat w czasie licznych podróży do muzeów w Niemczech, Włoszech, Grecji,
Turcji i Rosji. Praca została oceniona bardzo wysoko jako „jedyna tego
rodzaju w nauce europejskiej”15. Ruxerôwna miała wielkie zasługi dla po
znańskiego seminarium archeologii klasycznej. Ze swych licznych podróży
przywoziła cenne zabytki, nabywane często za własne fundusze.
W czerwcu 1939 roku Senat UP uchwalił jej nominację na profesora
nadzwyczajnego. W rzeczywistości otrzymała ją dopiero po zakończeniu
drugiej wojny światowej w 1949 r. Do 1952 roku kierowała Katedrą Arche
ologii Klasycznej, po czym przeniesiona została do Katedry Historii Sztu
ki16. Ruxerôwna współpracowała z Komisją Historii Sztuki PAU, była
członkiem zwyczajnym PTPN. Ceniono ją jako wyborną znawczynię rzeźby
i malarstwa starożytnego17. Zmarła w Poznaniu w 1957 r.
Bożena Stelmachowska rozpoczęła studia na UP zaraz po jego powoła
niu w 1919 r. Studiowała etnologię ogólną i etnografię polską pod kierow
nictwem profesorów Jana Stanisława Bystronia i Józefa Kostrzewskiego.
W latach 1920-1926 była asystentką i bibliotekarką przy Katedrze Etnolo
gii. W 1925 r. obroniła pracę doktorską z prehistorii polskiej. Od 1926 r.
współpracowała z Instytutem Zachodnio-Słowiańskim w zakresie badań
pomorzoznawczych18. W latach 1926-1933 odbyła podróże badawcze do
Berlina, Monachium, Paryża, Rzymu, Florencji, Wiednia, Drezna, Stra
sburga, Pragi i Wenecji. Od 1934 r. do wybuchu wojny kierowała Muzeum
Miejskim w Poznaniu, prowadząc w okresie wakacyjnym badania nad ob
rzędami i sztuką ludową Polski Zachodniej, Pomorza i Kaszub. W Szkole
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14 Uniwersytet Poznański w pierwszych latach..., op. dt, s. 503-504; Archiwum UAM, sygn. 153/123: curriculum
vitae.
15 Archiwum UAM, sygn. 153/123: Ocena działalności doc. dr Mieczysławy Ruxerôwny.
16 Archiwum UAM, sygn. 191.
17 PSBt. XXXIII, s. 266.
18 Instytut Zachodnio-Słowiański był jednostką organizacyjną Uniwersytetu Poznańskiego; kierował nim
prof. Mikołaj Rudnicki. WSB, s. 702-703; Archiwum UAM, sygn. 153/129.
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Morskiej w Gdyni zgromadziła przeszło pięćset zabytków etnograficz
nych19. W 1938 r. podjęła dodatkowo pracę w Instytucie Zachodnio-Siowiańskim jako asystentka-wołontariuszka20. Za namową profesorów Stani
sława Poniatowskiego i Jana S. Bystronia w maju 1939 r. habilitowała się na
Uniwersytecie Warszawskim na podstawie swego całego dorobku nauko
wego. Recenzentką osiągnięć naukowych Stelmachowskiej była Cezaria
Baudoin de Courtenay Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, w swej ocenie oka
zała jej ogromną życzliwość21.
Okupację spędziła Stelmachowska w Warszawie. W 1945 r. objęła na
Uniwersytecie Poznańskim Zakład Etnografii Słowian Zachodnich i po
wróciła na swe dawne stanowisko w Muzeum Miejskim w Poznaniu. Mia
nowana profesorem nadzwyczajnym, otrzymała w 1946 r. kierownictwo Za
kładu Etnografii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w lóruniu. Pracu
jąc tam, utworzyła Muzeum Regionalne w Kartuzach. Za swe zasługi dla
kultury polskiej została odznaczona przed wybuchem drugiej wojny świato
wej Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.
W latach międzywojennych Stelmachowska współredagowała pod kie
rownictwem Józefa Kostrzewskiego czasopismo archeologiczne „Z otchła
ni wieków”, a wraz z profesorem Rudnickim założyła czasopismo regional
ne ,,Archiwum Etnograficzne”. Była także redaktorką „Kuriera Poznań
skiego” i współredaktorką organu Narodowej Organizacji Kobiet „Ruch
Kobiecy”. Aktywnie działała w ramach Stronnictwa Narodowego, gdzie
zajmowała się sprawami kobiet. Jej dorobek naukowy obejmuje kilkadzie
siąt publikacji z prehistorii i etnografii22.
Z Uniwersytetem Poznańskim związała się za sprawą swojej habilitacji
Helena Polaczkówna ze Lwowa. W latach 1905-1909 jako jedna z pier
wszych kobiet studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwow
skiego. Studia zakończyła doktoratem z historii dyplomacji. Od 1917 r. do
wybuchu wojny pracowała w Archiwum Ziemskim, tzw. Bernardyńskim we

19 Archiwum PAN Poznań, Materiały Bożeny Stelmachowskiej, sygn. P III—21,1.171, k. 30-33; Życiorys
własny.
20 Archiwum UAM, sygn. 153/129.
21 Archiwum PAN Poznań, t. 183: Korespondencja przychodząca od A do Z, 1936-1955. Listy Cezarii
Jędrzejowiczowej z 10 maja 1938,7 czerwca 1938,15 stycznia 1939; W. Brzeska, Życiorys prawdziwy B. Stel
machowskiej, 1.1, rozdz. V-VI, 1.194, k. 184-188.
22 Zestawienie prac B. Stelmachowskiej, [w:] „Lud". Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego t. XLIV,
Wrocław 1959, s. 484-488.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

132 Dorota Mazurczak

Lwowie. W latach 1922-1923 studiowała dyplomatykę i heraldykę w Ecole
de Chartes i Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu23. Mimo starań
prowadzonych od 1926 r. nie została dopuszczona do habilitacji na Uniwer
sytecie Lwowskim. Rzecz całą opisał Oskar Balzer w liście z 19 marca
1929 r. do jednego ze swoich poznańskich kolegów-histoiyków: „pna P.
wniosła właśnie podanie habilitacyjne do Wydz. humanistycznego Uniw.
lwowskiego; były już wtedy jednak znaki, iż sprawa ta napotkać tu może na
różne przeszkody, i to właśnie było powodem, że poruszyłem ją już wtedy
wobec P. Kolegi. Przewidywania te okazały się usprawiedliwionemi. Mimo
wyraźny przepis ustawowy, że podanie habilitacyjne winno być załatwione
w ciągu 6 miesięcy, przyszło p. P-ej czekać na samą ocenę Komisyi facho
wej, do tego wyznaczonej (po upływie ok. 1 Vi roku od wniesienia podania)
— aż do lata 1928 r., tj. razem przez ok. 2 lata. Widocznie nawet Komisyi
nie spieszyło się z tą sprawą; ostatecznie jednak wniosek jej, jak było do
przewidzenia, skoro mógł się oprzeć tylko na samych przedłożonych pra
cach, wypadł pomyślnie. Zdawałoby się, że wobec tego samo dopuszczenie
do habilitacyi przez Wydz. humanist. jest już tylko kwestyą formalną, skoro
była pomyślna opinia komisyi fachowej, zalecająca dopuszczenie kandyda
tki do habilitacyi z nauk pomocniczych historyi. średniow., z szczególnem
uwzględnieniem genealogii, heraldyki i sfragistyki. Aliści stała się rzecz nie
oczekiwana. Po kilkumiesięcznej dalszej zwłoce Wydz. humanistyczny
większością (nieznaczną) głosów uchwalił odmówić prośbie p. P-y o dopu
szczenie do habilitacyi. Oczywiście nie mogło się to stać z powodów rzeczowo-naukowych, weszły tu w grę inne pobudki, z któremi nie kryli się nie
którzy członkowie — nastroje antifeministyczne na tern polu. P P. zdecydo
wała się wobec tego wnieść podanie o habilit. do Waszego Uniwersytetu;
podanie to przed ok. tygodniem zostało wysłane do Poznania”24.
W Poznaniu powyższe względy nie miały znaczenia. Dotychczasowy do
robek Polaczkówny uznano za wystarczający i 3 grudnia 1929 r. dopuszczo
no ją do kolokwium habilitacyjnego. W skład komisji ds. habilitacji wcho
dzili znakomici historycy—profesorowie Bronisław Dembiński, Kazimierz
Tymieniecki, Adam Skałkowski i Kazimierz Chodynicki. Poza wspomnia23 PSB t. XXVII, 1983, s. 267-269; Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata szkolne 1929/30 i 1930/31,
Poznań 1932, s. 174-175.
24 Adresata nie udało się ustalić; najbardziej prawdopodobną osobą wydaje się prof. Kazimierz Tymieniecki,
który referował sprawę Polaczkówny na posiedzeniu komisji ds. habilitacji. Archiwum UAM, sygn. 148/43.
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nym listem nie zachowały się ani protokoły z posiedzeń komisji, ani też
protokoły z obrad Rady Wydziału Humanistycznego, podczas których od
były się kolokwium i wykład habilitacyjny Polaczkówny25.
Od 1930 r. prowadziła ona na UP zajęcia z heraldyki i genealogii jako
docent w zakresie nauk pomocniczych. W tym celu co roku przyjeżdżała ze
Lwowa, na wykłady, zazwyczaj w maju, biorąc urlop z miejsca pracy (Archi
wum Ziemskie, później Archiwum Państwowe we Lwowie. Za swoje arty
kuły przeglądowe z heraldyki dwukrotnie otrzymała nagrody Towarzystwa
Naukowego we Lwowie. W czasie licznych podróży zagranicznych (Paryż,
Rzym, Bruksela, Wiedeń, Zurich, Praga) zbadała najważniejsze przeddługoszowe pomniki naszej heraldyki rozproszone w źródłach obcych. Wyniki
tych badań opublikowała w kilkudziesięciu drobnych publikacjach. Polaczkówna podjęła pierwszą od czasów Lelewela próbę opracowania polskiej
nomenklatury heraldycznej. Należała do towarzystw heraldycznych w Pol
sce, Austrii, Szwajcarii i Francji, od 1927 r. była członkiem Komisji Histo
rycznej Polskiej Akademii Umiejętności, a od roku 1934 także Komitetu
Redakcyjnego Polskiego słownika biograficznego26.
Po wybuchu wojny mieszkała z siostrą Marią Polaczkówną we Lwowie.
W ich mieszkaniu odbywało się tajne nauczanie i mieściła się ekspozytura
Biura Informaqï i Propagandy AK. Obłożnie chorą aresztowało gestapo
w 1942 r. w czasie przypadkowej kontroli mieszkania. Po paromiesięcznych
torturach w więzieniu została rozstrzelana jesienią 1942 r. pod Lwowem.
Najliczniejsze przykłady osiągnięcia statusu samodzielnego pracownika
naukowego przez kobiety na Uniwersytecie Poznańskim związane były z Wy
działem Lekarskim, który powstał w 1920 r. Wspomniana już Helena Ga
jewska, pierwsza kobieta wyhabilitowana w Polsce, uzyskała 22 września
1920 r. nominaqç na stanowisko profesora zwyczajnego histologii. Była
organizatorką i kierowniczką Zakładu Histologii w latach 1920-1922. Ze
względu na stan zdrowia została emerytowana w 1923 roku. Po kilkuletniej
kuracji w 1932 r. podjęła pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wy
kładała histologię porównawczą do 1951 r. (z przerwą wojenną)27. (O jej

25

Ibidem.

26

PSB t. XXVII; Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata szkolne 1929/30.

27

laje się prof. Kazimiera Tymieniecki,
acji. Archiwum UAM, sygn. 148/43.

Uniwersytet

szynopis

w

Poznański.

Zakładzie

Wydział

Historii

Lekarski

Medycyny

i
AM

Oddział
w

Farmaceutyczny

Poznaniu);

J.

1919-1939,
Suchmiel,

op.

Poznań
cit.,

1979,
s.

s.

158

(ma

104,108,110,112,210,

231; Uniwersytet Poznański w pierwszych latach..., s. 193,284-285.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

134 Dorota Mazurczak

osiągnięciach i funkcjonowaniu w środowisku naukowym, niestety nic bliż
szego nie wiadomo).
Pierwszą kobietą wyhabilitowaną w Poznaniu była Michalina Stefanowska, uprzednio jedna z pierwszych polskich studentek w Genewie i Paryżu.
Habilitacja odbyła się 6 stycznia 1922 r., po czym Stefanowska została za
trudniona jako asystentka w Zakładzie Antropologii. W roku następnym
otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego fizjologii i objęła stanowisko
adiunkta w Zakładzie Fizjologii28. Ogłosiła wiele prac o sposobach znie
czulania mięśni, nerwów i ośrodków nerwowych oraz o zjawisku bólu z psy
chofizjologicznego punktu widzenia (część prac napisała wspólnie z Józefą
Joteyko)29. Wiele prac Stefanowskiej wydala Akademia Nauk w Paryżu.
W 1939 r. UP wystąpił z wnioskiem o przyznanie jej tytułu profesora ho
norowego, ale wybuch wojny uniemożliwił to przedsięwzięcie. Jeszcze
przed wojną utraciła wzrok. W czasie okupacji mieszkała w Krakowie,
gdzie zmarła w 1942 r. w bardzo ciężkich warunkach materialnych30.
Również Anna Gruszecka należała do pierwszych kobiet zatrudnionych
na Wydziale Lekarskim UP. Studiowała w latach 1907-1916 na uniwersyte
tach w Zurychu i Wiedniu, specjalizując się jednocześnie w klinikach uni
wersyteckich w Lipsku, Wiedniu i Monachium. Od wybuchu pierwszej woj
ny światowej do końca 1921 r. pracowała jako lekarz w szpitalach wojsko
wych, a następnie w krakowskich szpitalach psychiatrycznych. W styczniu
1922 r. podjęła pracę jako starszy asystent w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej na Wydziale Lekarskim UP. Jej kolokwium habilitacyjne z psy
chiatrii i neurologii odbyło się w maju 1926 r., po czym objęła stanowisko
adiunkta. Poza wynikami głosowania nie zachowały się żadne dokumenty
dotyczące przebiegu kolokwium31. Okupację spędziła w Kielcach, pracując
w szpitalu miejskim. Zaraz po wojnie wróciła do Poznania, gdzie w latach
1945-1947 pełniła funkcję kierownika Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej (od 1946 r. jako docent etatowy). W 1952 r. po ukończeniu 65 lat zosta
ła przeniesiona w stan spoczynku ze względów politycznych z bardzo złą
opinią. W piśmie do Ministerstwa Zdrowia z 3 listopada 1951 czytamy:
28 Uniwersytet Poznański. Wydział Lekarski.., s. 74-75; Uniwersytet Poznański w pierwszych latach..., s. 191,
306.
29 M. Lipińska, Kobieta i rozwój nauk lekarskich, Warszawa 1932, s. 181.
30 Biogramy uczonych polskich, cz. VI, z. 2, Wrocław 1991, s. 229-231.
31 Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1925/26, Poznań 1926, s. 77; Uniwersytet Poznański
Wydział Lekarski.., s. 374; Archiwum AM Poznań, 1.1/124.
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„W/w nie spełnia swych funkcji lub spełnia je w sposób niedopuszczalny:
a) nie zajmuje się dydaktyką, b) jeśli zaś na wyraźne żądanie kierownika
kliniki musi się nią zająć, zajmuje wrogie stanowisko ideologiczne (propa
gatorka idealistycznego freudyzmu, ironicznie traktuje osiągnięcia nauki
radzieckiej, a w szczególności nauki Pawiowa). I tak np. do asystentów Kli
niki wyraża się, że rzekome odkrycia Pawiowa w dziedzinie psychiatrii nie
mogą być traktowane poważnie, gdyż w tym okresie życia Pawłów cierpiał
na otępienie starcze (...) Pracę naukową (ma w dorobku 13 prac naukowych
z zakresu psychiatrii i neurologii) doc. Gruszecka traktuje obecnie wielce
tajemniczo. Zamyka się w klinice z adiunktem, nie dopuszczając nikogo do
swych eksperymentów. Pracuje prawdopodobnie nad sztucznym wywoły
waniem ataków padaczki. Reasumując, obecność doc. Gruszeckiej w Klini
ce Psychiatrycznej, która nadaje ton ideologiczny innym klinikom Akade
mii Medycznej, jest nad wyraz szkodliwa. Doc. Gruszecka nie zasługuje na
miano wychowawcy młodzieży lekarskiej w duchu socjalistycznym, a prze
ciwnie jej praca wychowawcza przysparza wrogów Polsce Ludowej. Jako
dobry praktyk może jeszcze pracować w zamkniętym lecznictwie psychiatrycz
nym, jednak z dala od wpływów wychowawczych na młodzież”32. Do swojej
śmierci w 1966 r. Gruszecka pracowała w poznańskiej służbie zdrowia.
Eugenia Stołyhwowa związana była z Uniwersytetem Poznańskim za
sprawą swojej habilitacji. Studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodni
czym UW ukończyła w 1925 r., uzyskując doktorat z anatomii porównaw
czej. W latach 1921-1934 pracowała w Instytucie Nauk Antropologicznych
Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, zrazu jako laborantka potem ja
ko asystentka. Po habilitacji z antropologii w 1934 r. (zachowały się jedynie
wyniki głosowania) tylko przez rok wykładała na UP. Potem przeniosła się
do Zakładu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1951 r. została
profesorem tytularnym, w 1954 r. profesorem nadzwyczajnym, a w 1963 r.
profesorem zwyczajnym. Zmarła w Krakowie w 1965 r.33
Największe osiągnięcia w pracy naukowej na Wydziale Lekarskim UP
odniosła Eugenia Piasecka-Zeylandowa. Studia medyczne rozpoczęła

32

Archiwum AM Poznań, t. 00379/0395: Pismo Oddziału Personalnego AM w Poznaniu do Departamentu
Szkolnictwa i Nauki Ministerstwa Zdrowia z 3 listopada 1951. Wspomnianym adiunktem była dr Halina
Schrammowa, późniejszy docent AM w Poznaniu.
33 Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1933/34, Poznań 1935, s. 289-291; Uniwersytet Poznań
ski Wydział Lekarski, s. 76; Archiwum Akademii Medycznej, Poznań, 1.1/148.
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w 1917 r. na UJ. W latach 1919-1921 studiowała chemię na UP, a od 1922 r.
kontynuowała studia medyczne, które ukończyła w 1924 r., uzyskując tytuł
doktora wszechnauk lekarskich. Początkowo pracowała jako asystentka
w katedrze Chemii Fizycznej, a od 1925 r. w Zakładzie Mikrobiologii Le
karskiej UP, gdzie specjalizowała się w bakteriologii gruźlicy. W1926 r. za
warła małżeństwo z wybitnym pediatrą Januszem Zeylandem, z którym ści
śle współpracowała naukowo. Zeyland rozpoczął w 1928 r. akcję szczepień
przeciwgruźliczych poznańskich dzieci. Jego żona zajęła się produkcją
i sprawdzaniem szczepionki. Dzięki Zeylandom powstał w Poznaniu
w 1929 r. najlepiej zorganizowany w Polsce Ośrodek Szczepień BCG; oboje
pracowali w nim bezpłatnie.
W latach trzydziestych Zeylandowa odwiedziła najwybitniejsze pracow
nie bakteriologiczne w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech. W 1937 r;
habilitowała się z mikrobiologii lekarskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Zeylandowa uważana jest za najwybitniejszego znawcę bakteriologii gruź
licy w latach międzywojennych w Polsce. Wyniki swoich i wspólnych z mę
żem prac opublikowała w ponad pięćdziesięciu czasopismach lekarskich
polskich i zagranicznych. Razem z mężem została odznaczona w 1930 r.
przez Akademię Medyczną w Paryżu nagrodą im. Pennetiera, a w 1931 r.
srebrnym medalem UP. W czasie okupaqi pracowała z mężem w Szpitalu
Wolskim w Warszawie i wykładała na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachod
nich. Zeyland został rozstrzelany przez Niemców w czasie powstania war
szawskiego na terenie Szpitala Wolskiego. Eugenia Zeylandowa, chora,
zamieszkała w 1945 r. w sanatorium w Istebnej kolo Wisły. W 1948 r. uka
zała się jej monografia Prątek gruźlicy. Zmarła w Istebnej w 1953 r.34
Na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP tylko jedna z zatrudnionych kobiet
osiągnęła status samodzielnego pracownika naukowego. Dopiero w grud
niu 1936 r. odbyła się na tym wydziale pierwsza „kobieca” habilitacja Jad
wigi Marszewskiej-Ziemięckiej z mikrobiologii gleby. Ziemięcka ukończy
ła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1921 r., uzyskując doktorat
z biologii. W latach 1921-1925 pracowała jako starsza asystentka, a później
adiunkt w Zakładzie Chemii Rolnej w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Od 1925 do 1928 r. studiowała w Instytucie Pa-
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!■ B PSB, t. XX, s. 70-72;
Uniwersytet Poznański w pierwszych latach..., s. 548; PBS, s. 872-873; Księga pamiątkowa Wojewódzkiego
Mtf 1936/37, Poz
Zespołu Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy im. Eugenii i Janusza Zeylandów 1948-1964-1988, pod red.
odpisy protokołó
R. K. Meissnera, Poznań 1988, s. 26-28,32,37.
iłgrudnia 1936).
34
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steura w Paryżu; następnie pracowała do 1931 r. w Zakładzie Glebozna
wstwa UP, a od 1931 r. w Instytucie Rolnym w Puławach, Tàm też spędziła
okupację, pomagając osobom prześladowanym. W 1945 roku brała udział
w organizowaniu Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie,
gdzie w 1948 r. została profesorem zwyczajnym (była w tym czasie zatrud
niona na Wydziale Rolnym UMCS). Ziemięcka należała do Polskiego To
warzystwa Mikrobiologicznego i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego,
była członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Została dwukrotnie
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy.
Jej metoda śledzenia metabiozy drobnoustrojów w glebie była powsze
chnie stosowana w okresie międzywojennym na całym świecie. Dorobek
Ziemięckiej obejmuje ponad 160 pozycji. Była znakomitym metodykiem
mikrobiologii rolnej i międzynarodowym autorytetem w tej dziedzinie, na
pisała wiele podręczników z mikrobiologii. Umarła w 1968 roku35.
Wszystkie przedstawione uczone cechowało gruntowne i szerokie wy
kształcenie (często uzupełniane studiami zagraniczymi), znajomość języ
ków obcych, a także ogromna rzetelność i wszechstronność badań w repre
zentowanych przez nie gałęziach nauki. Prawie wszystkie odbywały liczne
zagraniczne podróże badawcze, brały udział w międzynarodowych kongre
sach i konferencjach, należały też do różnych stowarzyszeń naukowych
w Polsce i za granicą. Mimo to, jeżeli bliżej przyjrzeć się osiągnięciom na
ukowym przedstawionych kobiet, poza Eugenią Zeylandową i Jadwigą Ziemięcką, których dokonania znalazły międzynarodowe uznanie, nie mamy
do czynienia z prawdziwie wybitnymi karierami naukowymi.
W okresie międzywojennym szczytem kariery akademickiej kobiet na
Uniwersytecie Poznańskim była na ogół habilitacja. Tylko trzy spośród oma
wianych osób zdobyły tytuły profesorskie przed wybuchem drugiej wojny
światowej: Helena Gajewska (profesor zwyczajny), Ludwika Dobrzyńska-Rybicka i Michalina Stefanowska (profesor tytularny). Niektóre z młod
szych — Bożena Stelmachowska, Eugenia Stotyhwowa i Jadwiga Marszewska-Ziemięcka — zdobyty tytuły profesorskie po drugiej wojnie światowej.
55 PSB, t. XX, s. 70-72; J. Suchmiel, op. cit., s. 171,177, 234; Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok
szkolny 1936/37, Poznań 1938, s. 119-122; Archiwum Akademii Rolniczej w Poznaniu, sygn. F. XII. 7d;
odpisy protokołów posiedzeń Rady Wydziału Rolniczo-Leśnego UP (protokoły z 14 lutego 1935,3 grudnia
i 4 grudnia 1936).

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

138 Dorota Mazurczak

Pracownice naukowe i dydaktyczne Uniwersytetu Poznańskiego prze
ważnie nie brafy aktywnego udziału w życiu politycznym. Jedynie Bożena
Stelmachowska związana była ze Stronnictwem Narodowym. Ludwika Dobrzyńska-Rybicka zajmowała się akcją plebiscytową na Śląsku, Michalina
Stefanowska należała zaś do grona profesorów UP, którzy wystosowali
w grudniu 1930 r. do swego kolegi, profesora UJ i posła na Sejm, Adama
Krzyżanowskiego, list otwarty potępiający „metody brzeskie”36.
Tylko czteiy z wymienionych kobiet wyszły za mąż: Zeylandowa, Stołyhwowa, Marszewska-Ziemięcka i Dobrzyńska-Rybicka, ta ostatnia dość szybko
owdowiała. Niewykluczone, że można dopatrzeć się pewnej zależności między
karierą naukową kobiet i ich wolnym stanem. Brak obowiązków rodzinno-domowych niewątpliwie sprzyjał poświęceniu się nauce; mogła to być też cena
osiągnięcia statusu wykraczającego poza dość powszechnie przypisywane
wówczas kobietom miejsce, czyli gospodarstwo domowe.
Kariery akademickie kobiet (tzn. osiągnięcie statusu samodzielnego
pracownika naukowego) nie były w okresie międzywojennym zjawiskiem
powszechnym. Zauważyć przy tym należy, że Uniwersytet Poznański, być
może jako uczelnia nowa, nie stawiał barier przed kobietami przy zatru
dnianiu czy uzyskiwaniu kolejnych stopni, a nawet —jak w przypadku He
leny Polaczkówny — umożliwił przeprowadzenie przewodu habilitacyjne
go, któremu na przeszkodzie stanęły nastroje antyfeministyczne w jej macie
rzystej uczelni. Stosunkowo skromna liczebnie reprezentacja kobiet w spo
łeczności uniwersyteckiej jest więc odbiciem zjawiska szerszego — bardzo
powolnego, stopniowego osiągania równouprawneinia pici w różnych dzie
dzinach życia społecznego w dwudziestoleciu międzywojennym.

36

A. Czubiński, op. cit., s. 273.
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Urszula Perkowska

Kariery naukowe kobiet na Uniwersytecie
Jagiellońskim w latach 1904-1939

Wykształcenie kobiet przez długie dziesięciolecia było zaniedbywane.
Panowało powszechne przekonanie o niższości umysłowej społeczności
żeńskiej. Pogląd taki był skądinąd udziałem nie tylko mężczyzn, ale i znacz
nej części samych kobiet. Sytuacja zaczęła się zmieniać z początkiem XX w.
Przemiany gospodarczo-społeczne oraz związany z nimi rozwój ruchów fe
ministycznych spowodowały, że przybytki wiedzy zaczęły się coraz szerzej
otwierać przed młodzieżą żeńską. Od połowy XIX w. powstawały na zie
miach polskich szkoły średnie dla dziewcząt, które programem coraz bar
dziej zbliżały się do szkolnictwa męskiego1.
Dopuszczenie kobiet do uczelni zachodnioeuropejskich, zrazu szwaj
carskich i francuskich, zaowocowało wyjazdem pierwszych Polek na studia
i uzyskiwaniem przez nie dyplomów końcowych. Studia zagraniczne były
jednak niezmiernie utrudnione z uwagi na wysokie koszty utrzymania, jak
też bariery językowe. Nacisk młodzieży żeńskiej, głównie pochodzącej
z Królestwa Polskiego, na uczelnie galicyjskie, wsparty przez działaczy po
stępowych spowodował dopuszczenie do studiów na Uniwersytecie Jagiel
lońskim w 1894 r. trzech pierwszych kobiet. Wynikiem dalszej walki mło
dzieży o równouprawnienie było uzyskanie zgody na studia pań na Wydzia
le Filozoficznym w 1897 r. i na Wydziale Lekarskim w 1900 r. Studentki
pojawiły się również na Farmaqi i na Studium Rolniczym.
* Sprawy te omawia J. Hulewicz, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939.
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W ślad za dopuszczeniem do studiów na porządku dziennym stanęła
sprawa umożliwienia studentkom zdobywania stopni zawodowych i nauko
wych. W 1897 r. dwie pierwsze kobiety uzyskały stopień magistra farmaqi,
ale z ograniczeniem możliwości wykorzystywania dyplomu w Galicji. Rów
nież i w późniejszych łatach otrzymanie stopnia doktorskiego uwarunkowa
ne było posiadaniem przez kandydatkę obywatelstwa austriackiego.
Wszystkie te utrudnienia zniknęły po odzyskaniu niepodległości przez Pol
skę i ustawowym zrównaniu praw mężczyzn i kobiet do nauki.
Począwszy od pierwszych lat XX w. coraz więcej studentek kończyło
studia wyższe w Krakowie i uzyskiwało kolejne dyplomy naukowo-zawodowe takie jak magisteria, doktoraty, dyplomy nauczycielskie czy też dyplom
inżyniera rolnika2. Ambitniejsze jednostki z grona absolwentek krakow
skiej uczelni pragnęły poświęcić się pracy naukowej. Droga do niej prowa
dziła często przez asystenturę.
Początkowo w niewielkiej liczbie studentek profesorowie nie szukali
kandydatek na pomocniczych pracowników nauki, a one same tylko wyją
tkowo zgłaszały się z podaniami o pracę. Liczba uzdolnionych adeptek wie
dzy stopniowo jednak wzrastała i w 1904 r. z wnioskiem o mianowanie ko
biety demonstratorką, czyli młodszą asystentką wystąpił jeden z gorliwych
zwolenników studiów kobiecych profesor Napoleon Cybulski3.
Odpowiadając na podanie Cybulskiego, austriackie Ministerstwo Oświa
ty wyraziło w grudniu 1904 r. zgodę na mianowanie kobiet, ale tylko na
stanowiska młodszych asystentek. Umożliwiło to rozpoczęcie pracy w za
kładzie fizjologicznym pierwszej na Uniwersytecie Jagiellońskim demonstratorce, a później asystentce, Wandzie Herzog-Radwańskiej. Krakowian
ka, córka inżyniera, studiowała w Krakowie w latach 1901-1907, uzyskując
tutaj doktorat medycyny w 1908 r. Na krakowskiej uczelni pozostawała
przez osiem lat.
W1906 r. Wydział Lekarski zwrócił się do Ministerstwa Oświaty w Wied
niu z wnioskiem o przesunięcie Wandy Herzog-Radwańskiej na stanowi
sko asystenta. Władze państwowe odmówiły uznając, że sprawa dopusz-

2

Zob. U. Perkowska, Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939 (dalej Studentki UJ), Kra
ków 1994.
3 Sprawę dopuszczenia kobiet do asystentur omawia U. Perkowska. Kształtowanie się zespołu naukowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego 1860-1920, Wrocław 1975, s. 32-35; zob. też U. Perkowska, Studentki UJ,
op. cit., s. 176-177.
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czenia kobiet do pełnienia funkcji asystenckich wymaga centralnego roz
strzygnięcia.
Na tę krzywdzącą kobiety decyzję ministerstwa zareagowała tak mło
dzież akademicka, jak i władze uczelni krakowskiej. Studenci UJ wystoso
wali petycję domagającą się pełnego równouprawnienia kobiet na uczelni.
W sprawie asystentur żeńskich wypowiedziały się wówczas obydwa zainte
resowane wydziały: Filozoficzny i Lekarski. W myśl ich postulatów Senat
Akademicki UJ uchwalił 16 lipca 1906 oświadczenie, w którym opowiadał
się za pełnym dopuszczeniem kobiet do stanowisk asystenckich.
Na decyzję ministeralną w tej sprawie przyszło uczelni czekać ponad
rok. Zgodnie z zarządzeniem ministerstwa z sierpnia 1907 r. dopuszczono
kobiety do asystentur, ale z istotnymi ograniczeniami. Najważniejsze z nich
to konieczność posiadania przez kandydatki na asystentki obywatelstwa
austriackiego (dopuszczalne jednak były w tym względzie pewne wyjątki)
oraz odmówienie kobietom asystentkom praw urzędników państwowych
(które to prawa mieli mężczyźni na analogicznych stanowiskach). Minister
stwo wymagało ponadto przy powoływaniu kobiet na stanowiska asystentek
czy też przy przedłużaniu asystentur szczegółowo umotywowanych wnio
sków kierowników instytutów czy zakładów* 4.
Te utrudnienia, a także niezbyt jeszcze przychylne ustosunkowanie się
niektórych profesorów do studiów żeńskich spowodowało, że mianowana
w 1908 r. asystentką Wanda Herzog-Radwańska była przez kolejne dwa
lata jedyną przedstawicielką pici pięknej w gronie pomocniczych pracowni
ków nauki. W1910 r. stanowisko demonstratorki uzyskała w zakładzie zoo
logicznym Józefa Berggriin, z czasem dyrektorka gimnazjum krakowskie
go, oraz w zakładzie embriologicznym Maria Krahelska, później nauczy
cielka szkół zakopiańskich5.
W nominacjach asystenckich Uniwersytet Jagielloński nie ograniczał
się do swoich absolwentek. W 1911 r. asystenturę w zakładzie patologiczno-anatomicznym otrzymała Maria Dunin-Karwicka, doktor medycyny
uniwersytetu zuiychskiego, wcześniej asystentka Uniwersytetu we Wrocia-

4

Pismo ministerstwa w aktach Wydziału Filozoficznego Archiwum UJ, sygn. WF II123.
Informacje o asystentkach zaczerpnięto z kilku źródeł; drukowanych składów osobowych UJ z lat 19041939, opracowanej przez zespół pracowników Archiwum UJ i tam przechowywanej kartoteki osobowej
pracowników naukowych uczelni oraz teczek osobowych znajdujących się w aktach Senatu UJ w składzie
alfabetycznym, Archiwum UJ, sygn.. SII619.

4
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wiu. W tym też czasie w klinice neurologiczno-psychiatrycznej rozpoczęła
pracę inna absolwentka uczelni szwajcarskiej, Sabina Maciesza-Jeleńska.
Przed rokiem 1914 liczba kobiet, które uzyskały stanowiska młodszych
czy starszych asystentek nie przekroczyła dziesięciu. Były wśród nich poza
wymienionymi m.in. Helena Borowska, z czasem pracownik naukowy Instytu
tu Wiejskiego w Puławach, Laura Kaufman, docent UJ, profesor UMCS czy
też Olga Rubin-Horoszkiewiczowa, zasłużony lekarz i działaczka niepod
ległościowa.
Wybuch pierwszej wojny światowej przyniósł za sobą powołanie dużej
części młodszych pracowników nauki spośród mężczyzn do służby wojsko
wej. Fakt ten spowodował zwiększenie liczby kobiet w zespole asystenckim.
W latach 1915-1916 —1917-1918 (w r. 1914-1915 UJ był nieczynny) wśród
pomocniczych pracowników nauki znalazło się 20 pań, w tym jedenaście na
Wydziale Lekarskim, siedem na Wydziale Filozoficznym oraz dwie w auto
nomicznym Studium Rolniczym. W gronie tym przeważały absolwentki UJ.
Była wśród nich Izabela Ładowna, później żona profesora medycyny sądo
wej Jana Olbrychta, Helena Nowicka — z czasem lekarz pediatra w Rabce
oraz Wanda Pierzchalanka — asystentka Zakładu Hodowli Zwierząt.
W klinikach Wydziału Lekarskiego spotykamy wówczas również absol
wentki obcych uczelni, m.in. Janinę Lubecką-Spiro, studentkę uczelni
szwajcarskich oraz Aurelię Sikorską, która kształciła się w Instytucie Żeń
skim w Petersburgu. W sumie w latach 1904-1918 na Uniwersytecie Jagiel
lońskim prowadziło ćwiczenia asystenckie 28 kobiet.
W dwudziestoleciu międzywojennym zniknęły bariery administracyjne
w stosunku do kobiet pragnących prowadzić działalność naukową u boku
profesorów. Otrzymanie stanowisk asystenckich zależało od uzdolnień kandy
datki, chociaż nie bez znaczenia był jeszcze i wówczas stosunek kierownika
katedry czy zakładu do pracy naukowej pań.
W latach 1918-1939 asystentki spotykamy na trzech wydziałach: Filozo
ficznym, Lekarskim, Rolniczym oraz na Oddziale Farmaceutycznym. Do
pracowników naukowych należy również zaliczyć bibliotekarki zatrudnione
w Bibliotece Jagiellońskiej. Nie ma natomiast zupełnie kobiet na Wydziale
Prawniczym, który najpóźniej, bo dopiero w 1919 r. przyjął studentki do
swoich sal wykładowych. Trzeba jednak dodać, że na tym ostatnim wydziale
stanowiska asystenckie były nieliczne. Jak wyglądały proporcje pomiędzy
asystentami i asystentkami można się przekonać z załączonej tabeli obej
mującej zestawienie asystentur z dwóch wybranych lat.
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Dane tabeli 1 wskazują, że liczba asystentek zwiększyła się na Wydziale
Filozoficznym oraz w Bibliotece Jagiellońskiej. Niewielkie wahania związa
ne częściowo z ogólnym stanem personalnym uczelni widoczne są na Wy
dziale Lekarskim i Rolniczym. Jeśli w roku 1925-1926 asystentki stanowiły
15% ogółu pomocniczych pracowników naukowych UJ, to w 10 lat później
17%. Po 10 latach procentowy wzrost ich udziału w kadrze asystenckiej był
więc bardzo niewielki.
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Tabela 1. Asystenci UJ wg pici w roku akademickim 1925-1926 i 1935-1936
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Wydziały

Pleć

Rok 1925-1926

kobiety
Wydział
Lekarski

Wydział
Filozoficzny

Wydział
Rolniczy

Biblioteka
Jagiellońska

Ogółem

Rok 1935-1936

13

11

mężczyźni

76

71

razem

89

82

kobiety

9

19

mężczyźni

56

97

razem

65

116

kobiety

6

7

mężczyźni

23

32

razem

29

39

kobiety

2

6

mężczyźni

12

10

razem

14

16

kobiety

30

43

mężczyźni

167

210

razem

197

253

Źródło: Skład osobowy UJ 1925-1926 i 1935-1936. Farmaceuci z uwagi na zmienną przy
należność katedr wliczeni są do Wydziału Filozoficznego

Przegląd zatrudnienia asystentek według poszczególnych katedr i za
kładów może sugerować, że preferowały one przede wszystkim kierunki
humanistyczne i przyrodnicze. Asystentki spotykamy głównie w semina
rium historycznym, filologicznym czy też geograficznym. Absolwentki filo-
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logii i historii znalazły zatrudnienie również w Bibliotece Jagiellońskiej.
Względnie liczną grupę stanowiły asystentki w katedrach biologicznych
Wydziału Filozoficznego i Rolniczego. Kilka pracowało w zakładach che
micznych. Poza dwoma wyjątkami — Ireny Wilkoszowej — asystentki se
minarium matematycznego, żony profesora matematyki UJ Witolda Wil
kosza oraz Lidii Stankiewicz — długoletniej asystentki Obserwatorium
Astronomicznego—w całym okresie międzywojennym brak jest zupełnie ko
biet w instytutach matematyczno-fizycznych.
Także na Wydziale Lekarskim kobiety miały wyraźne preferencje w nie
których zakładach. Fakultet ten był nastawiony niezbyt przychylnie do stu
dentek, ograniczając w 1921 r. ich napływ do 10% ogółu słuchaczy. Przyję
cie kobiety na asystenturę związane więc być musiało z pewnością ze szcze
gólnie przychylnym stosunkiem danego profesora wobec adeptek wiedzy.
Tak np. z dużą życzliwością spotykały się panie w Zakładzie Embriologiczno-Biologicznym kierowanym przez profesora Emila Godlewskiego. Był
on w przyjaźni z grupą pierwszych studentek (poślubił nawet jedną z nich
— Jadwigę Dydyńską), konsekwentnie wypowiadał się za edukacyjnym
równouprawnieniem kobiet. W jego zakładzie pracowało też zawsze kilka
młodych adeptek embriologii, prowadzących badania laboratoryjne, ale też
adorujących przystojnego pana profesora, który do końca życia lubił się
otaczać współpracownicami. Profesor Godlewski był zresztą bardzo wierny
w przyjaźni i utrzymywał ze swoimi byłymi asystentkami (tak jak i z asysten
tami) kontakt listowny przez długie lata po ich odejściu z uczelni, wspiera-1
jąc je nieraz w trudnościach.
Dość liczne grono asystentek spotykamy również w zakładzie Anatomiczno-Patologicznym, którego kierownikiem był profesor Stanisław Cie
chanowski. Może nie bez znaczenia był w tym przypadku fakt, że Ciecha
nowski sam był ojcem kilku córek, które kształciły się na krakowskiej uczel-1
ni i pracowały tam również jako asystentki. Kobiety spotykamy również
w Zakładzie Chemii Lekarskiej Leona Marchlewskiego czy też Histologii
kierowanym przez profesora Stanisława Maziarskiego. Najliczniejszy po
mocniczy personel kobiecy zatrudniały w dwudziestoleciu międzywojen
nym Zakład Higieny i Weterynarii profesora Witolda Gądzikiewicza oraz
klinika okulistyczna kierowana przez Kazimierza Majewskiego.
W sumie w latach 1904-1939 w zakładach i instytutach Uniwersytetu
Jagiellońskiego pracowało na stanowiskach asystenckich 187 kobiet (według
niepełnych danych stanowiło to około 15% ogółu asystentów), w tym na Wy
dziale Filozoficznym 69, na Wydziale Lekarskim 62, w Studium (od 1924 r.
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przekształconym w Wydział Rolniczy) 39, na Oddziale Farmaceutycznym
13 i w Bibliotece Jagiellońskiej 9. Z grupy tej kilkadziesiąt osób kształciło
się wcześniej na innych uczelniach polskich i zagranicznych. Tak np. Anto
nina Dylewska — asystentka zakładu chemicznego była absolwentką uczel
ni kijowskiej, Adela Trószyńska czy też Wiktoria Nowicka — asystentki
klinik lekarskich kończyły studia w Paryżu, Jadwiga Dzwonkowska była ab
solwentką Uniwersytetu Moskiewskiego, Janina Rodziewiczowa i Aurelia
Sikorska studiowały w Petersburgu, a Halina Kryńska — asystentka farma
cji, kończyła Uniwersytet w Strasburgu.
Pozostała grupa asystentek to absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskie
go. Tak jak i dla wielu mężczyzn, dla niejednej z pań zatrudnienie w charak
terze pomocniczego pracownika nauki było jedynie etapem umożliwiającym
zdobycie stopnia naukowego czy też, szczególnie w wypadku medyczek,
specjalistycznego dokształcania. Panie te zwykle po najwyżej dwóch-trzech
latach odchodziły z uczelni. Następna grupa, blisko 30 kobiet, pozostawała
wprawdzie na asystenturach przez kilka lub kilkanaście lat, jednak po tym
okresie rezygnowały z różnych względów z pracy naukowej. Najwięcej ta
kich długoletnich asystentek spotykamy na Wydziale Lekarskim.
Tak np. Jadwiga Dzwonkowska pracowała w Zakładzie Patologii Ogól
nej i Doświadczalnej przez sześć lat, Helena Nowicka-Kopacz była asysten
tką kliniki pediatrycznej przez 10 lat, a Janina Romanowa pracowała w za
kładach Higieny i Dentystyki przez lat 11, natomiast Aurelia Sikorska zwią
zana była z kliniką neurologii i psychiatrii aż 15 lat. Na Wydziale Filozoficz
nym ośmieleni staż asystencki w seminarium germanistycznym odbyła Bro
nisława Rozenthalowa, jedna z sześciu (obok m.in. Laury Kaufman i Zofii
Ameisenowej) Żydówek w gronie asystentek. Przez 10 lat pracowały: Zofia
Lehr-Splawińska w Zakładzie Chemii, Maria Starzewska w Zakładzie Ho
dowli Zwierząt oraz Halina Kryńska w Zakładzie Farmakologii.
Co najmniej kilka spośród długoletnich asystentek zamierzało całkowi
cie poświęcić się karierze naukowej. Publikowały rozprawy, czyniły starania
o stypendia krajowe i zagraniczne. Z różnych powodów musiały jednak
odejść z uczelni. Niektórym na przeszkodzie stanęły kłopoty finansowe
(asystentury były dość nisko płatne) czy też względy rodzinne. Zdarzały się
także trudności w przeprowadzeniu habilitacji w związku ze śmiercią opie
kuna naukowego. Taka była prawdopodobnie przyczyna rezygnacji z pracy
naukowej Aurelii Sikorskiej, długoletniej asystentki profesora Jana Piltza,
który zmarł w 1930 r., a Sikorska w tymże roku odeszła z uczelni.
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Spośród 187 asystentek UJ w omawianym okresie 1904-1939 działalno
ści naukowej poświęciły się, według moich informacji 62 osoby, czyli tylko
1/3 żeńskiego zespołu pomocniczych pracowników nauki (wśród mężczyzn
około 40%). Nie wszystkie osiągnęły stopień docenta czy profesora; niektó
re pozostały na skromniejszych stanowiskach stałych adiunktów, wykładów*
ców czy też kustoszy. Działalność swoją prowadziły zarówno na Uniwersytecie
Jagiellońskim, jak i na innych polskich uczelniach oraz w różnych instytutach
naukowych.
Z grupy 62 kobiet-pracowników naukowych, wywodzących się z zespo
łu asystentek i bibliotekarek UJ, 10 pracowało na Wydziale Lekarskim,
21 — na Wydziale Filozoficznym, 12hH- na Wydziale Rolniczym, 3 — na
farmacji, a 6 —w Bibliotece Jagiellońskiej. W tym bilansie pominięto pa
nie, które przeprowadziły habilitację na UJ przed rokiem 1939, ponieważ
będzie o nich mowa w dalszej części artykułu.
Również w gronie asystentek-pracowników naukowych przeważały
osoby zajmujące się naukami humanistycznymi i przyrodniczymi. Spośród
humanistek warto wymienić historyka Krystynę Pieradzką oraz romanistkę
Marię Malkiewicz-Strzałkową. Obydwie uzyskały po drugiej wojnie światowej
katedry na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zofia Ameisenowa, historyk sztu
ki, pracownik naukowy Biblioteki Jagiellońskiej, miała za sobą rozległe
studia naukowe w bibliotekach zachodnioeuropejskich. Zaliczała się do
wybitnych znawców iluminatorstwa średniowiecznych rękopisów. Pocho
dzenie żydowskie uczonej spowodowało, że, jak sama pisała: „od roku 1925
do 1939 ani raz nie awansowałam, mimo bardzo dobrych corocznych ocen
kwalifikacyjnych i mimo licznych osobistych interwencji ze strony moich
przełożonych w Ministerstwie WRiOP”6.
Etnografii i socjologii poświęciła swą działalność naukową Anna Kutrzeba-Pojnarowa, z czasem profesor Uniwersytetu Warszawskiego, oraz
Jadwiga Klimaszewska, profesor UJ. Anglistka Krystyna Michalik, autorka
prac słownikowych, pracowała jako lektorka języka angielskiego, a w koń
cu kierowała uniwersyteckim Studium Języków Obcych. Druga z anglistek,
również autorka słowników — Maria Patkaniowska-Corbirdge, lektorka
Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, po drugiej wojnie wykładała angli
stykę na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Liczne prace

Autobiografia Zofii Ameisenowej w jej teczce osobowej, Archiwum UJ, sygn. SII619.
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z germanistyki publikowała Zofia Ciechanowska — bilbiotekarka, później
wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. Wiele publikacji dotyczących biblio
grafii i bibliotekoznawstwa ogłosiły pracownice krakowskiej książnicy uni
wersyteckiej: Wanda Dobrowolska, Helena Lipska, Kazimiera Thtarowicz,
Wanda Żurowska.
Pracy naukowej poświęciło się kilka asystentek katedr geologicznych,
m.in. Jadwiga Burtan i Stanisława Guzik, które objęły stanowiska naukowe
w Państwowym Instytucie Geologicznym oraz Kamilla Ciszewska-Skoczylas, po II wojnie światowej profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra
kowie. Chemiczki: Józefa Nytko-Bocheńska i Jadwiga Schoenówna, a tak
że adiunkt Obserwatorium Astronomicznego Lidia Stankiewicz pracowały
do końca życia na krakowskiej uczelni.
Największa grupa kobiet prowadzących pracę naukową wywodziła się
spośród asystentek UJ, prowadzących ćwiczenia i badania w katedrach i za
kładach biologicznych7.1 tak w Państwowym Instytucie Naukowym Gospo
darstwa Wiejskiego w Puławach kontynuowały działalność naukową m.in.
Anna Nowotna-Mieczyńska, Barbara Miczyńska-Dutkiewicz oraz Stani
sława Lewoniewska. Jadwiga Ocetkiewicz, asystentka Zakładu Mleczar
stwa i Hodowli Ogólnej oraz Magdalena Ralska-Mierowska przeszły do
krakowskiego Instytutu Zootechnicznego. Stanowiska samodzielnych pra
cowników nauki po drugiej wojnie światowej uzyskały w Wyższej Szkole
Rolniczej w Krakowie Maria Amoureaux-Koztowska, Maria Bulanda,
Wanda Heitzman-Zabłocka.
Stanisława Skrochowska, asystentka Rybackiej Stacji Doświadczalnej
w Mydlnikach habilitowała się po r. 1945 w Krakowie. Jej siostra bliźniacz
ka Maria Skrochowska, asystentka Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa, pra
cowała w krakowskiej Wytwórni Surowic i Szczepionek. Izabella Ksiąźek-Mikulska, asystentka zakładu psychogenetycznego uzyskała katedrę
na Uniwersytecie Tbruńskim. Janina Janiszewska, długoletnia asystentka
zakładu zoologicznego, otrzymała profesurę we Wrocławiu, natomiast Jad
wiga Dyakowska, asystentka Instytutu Botanicznego, pozostała w Krako
wie, gdzie doszła do stanowiska profesorskiego.
Helena Gworek-Śliżyńska, asystentka Wydziału Rolniczego, pozostała
po wojnie na emigracji pracując w Instytucie Genetycznym w Edynburgu.

I Biogramy biologów zob. Słownik biologów polskich, pod red. S. Feliksiak, Warszawa 1987.
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W Anglii również kontynuowała działalność naukową Janina Kłeczków ska-Mierzyńska, asystentka Instytutu Weterynarii z lat 1933-1939.
Pracy naukowej poświęciło się również kilkanaście asystentek zakładów
farmaceutycznych i lekarskich. Stanowisko samodzielnego pracownika na
uki uzyskały po wojnie w krakowskiej Akademii Medycznej: z botaniki far
maceutycznej — Irena Turowska, z higieny — Izabella Cwojdzińska-Gądzikiewicz, a z chemii lekarskiej — Aleksandra Seńkowska. Hanna Kaulbersz-Marynowska — asystentka kliniki pediatrycznej — habilitowała się
na Uniwersytecie Wileńskim, po wojnie była profesorem Akademii Me
dycznej w Warszawie, natomiast Maria Jugendfein-Spissowa przeprowa
dziła habilitację z higieny w Poznaniu, a Helena Wasilkowska-Krukowska
była docentem w Instytucie Gruźliczym w Warszawie.
Maria Paszkowska—adiunkt zakładu farmakologicznego — pracowała
w krakowskim Instytucie Ekspertyz Sądowych, Janina Moroz-Jętkiewicz
była pracownikiem naukowym Instytutu Onkologicznego w Gliwicach, na
tomiast Helena Pazdro pracowała naukowo w charakterze stałego adiun
kta na Akademii Medycznej w Krakowie.
Asystentura była ważnym etapem w rozwoju naukowym młodych adep
tek nauki. Umożliwiała prowadzenie badań czy to w laboratoriach, klini
kach, czy też archiwach i bibliotekach. Dla wielu przyszłych uczonych sta
nowisko asystenta stało się pomostem w uzyskaniu stanowiska samodzielnego
pracownika nauki, czyli docenta. Praca asystencka ułatwiała, ale nie była
warunkiem koniecznym do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego. I
Docentura okazała się w dążeniach naukowych kobiet kolejnym trud
nym progiem do pokonania. Problem żeńskich habilitacji wypłynął równo
cześnie ze sprawą dopuszczenia do asystentury8. Na żądanie Ministerstwa
Oświaty z 1905 r. swoje opinie przedstawiły wszystkie wydziały UJ. Opinie
te były bardzo rozbieżne. Habilitacji kobiet sprzeciwiły się zdecydowanie
dwa wydziały, które konsekwentnie odmawiały studentkom prawa do nau
ki, czyli Wydział Teologiczny i Prawniczy. Negatywną opinię na ten temat
wyraził również Wydział Lekarski, na którym część profesorów stwierdzała,
że habilitacje żeńskie są jeszcze przedwczesne z uwagi na krótki okres, w ja
kim kobiety mogły studiować.

8 Zagadnienie to omawia U. Perkowska w cytowanych monografiach: Kształtowanie się zespołu naukowe
go..., op. cit, s. 5-55 oraz Studentki UJ..., op. cit., s. 177-178.
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Od tych negatywnych opinii co do umożliwienia kobietom dostępu
do samodzielnej pracy naukowej zdecydowanie odbiegało stanowisko Wy
działu Filozoficznego UJ. We wrześniu 1905 r. Rada tegoż Wydziału stwier
dzała, iż: „zgodnie ze stanowiskiem, jakie Wydział Filozoficzny zajmował
zawsze w sprawie uniwersyteckiej nauki kobiet, nie widzi też żadnej prze
szkody w nadawaniu im prawa do wykładu uniwersyteckiego. Zdaniem
podpisanego kolegium godności i powadze nauki odpowiada jedynie ta za
sada, iżby każdy poważny pracownik na niwie naukowej bez względu na płeć
swą czy inne stosunki uprawniony był w zasadzie do przemawiania z katedry
uniwersyteckiej”9.
To demokratyczne stanowisko Wydziału Filozoficznego nie wpłynęło
jednak na ostateczną decyzję Senatu UJ, który uchwałą z 21 marca 1906
sprzeciwił się dopuszczeniu kobiet do docentury. Austriackie Ministerstwo
Oświaty być może wskutek nacisku innych uczelni okazało w tym wypadku
postawę liberalniejszą. Zarządzenie tegoż ministerstwa z 25 sierpnia 1907,
uznając trudności w przeprowadzaniu habilitacji kobiet, wyrażało jednak
zgodę na wyjątkowe dopuszczenie szczególnie uzdolnionych jednostek do
stanowiska samodzielnego pracownika nauki10.
Taka postawa uniwersytetu i ministerstwa, a także mała jeszcze
liczebność zespołu kobiecego, parającego się z początkiem XX wieku dzia
łalnością naukową spowodowały, że w okresie austriackim kroniki uczelni
krakowskiej notują tylko jedną próbę zgłoszenia się kandydatki do habili
tacji. W 1906 r. podanie o docenturę złożyła na Wydziale Filozoficznym
znana ekonomistka, socjolog i działaczka społeczna Zofia Daszyńska-Golińska11. Prośba jej została załatwiona odmownie, przy czym Wydział,
w którym zdania na ten temat były podzielone, tłumaczył się brakiem od
powiednich decyzji ministerialnych. Niezależnie od faktycznych przeszkód
formalnych do negatywnej opinii uczelni przyczyniła się z pewnością w tym
przypadku opinia o kandydatce, przypisująca jej radykalne poglądy spo
łeczno-polityczne.

’ Pismo z 4 listopada 1905, Archiwum UJ, sygn. WF II120.
10 Uchwala Senatu w tomie protokołów (Archiwum UJ sygn. S II 84; zarządzenia ministerstwa w aktach
Wydziału Filozoficznego, Archiwum UJ sygn. WF II123.
11 Teczka habilitacyjna Z. Daszyńskiej-Golińskiej, Archiwum UJ, sygn. WF II 122; zob. też jej biogram
w: PSB, t. VIII, s. 223-225.
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W Krakowie do końca okresu porozbiorowego brak jest zgłoszeń kobiet
na docenturę. Nie było ich też na uczelni lwowskiej. Dopiero w odrodzonej
Polsce w 1919 r. podanie o docenturę z anatomii porównawczej złożyła
krakowianka, Helena Gajewska. Habilitacja jej przeszła na Wydziale Filo
zoficznym UJ bez żadnych problemów i po ministerialnym zatwierdzeniu
w lutym 1920 r. Uniwersytet Jagielloński doczekał się swojej pierwszej kobiety-docenta12.
W latach II Rzeczypospolitej, w związku z wejściem w życie demokra
tycznej ustawy o szkołach wyższych z lipca 1920 r., habilitacje kobiet nie
natrafiały już na żadne formalne przeszkody. Zgłoszenia na docenturę za
leżały od ich uzdolnień i dorobku naukowego. Mimo coraz liczniejszego
napływu pań na studia, częstszego obejmowania przez nie stanowisk asy
stenckich lista kobiet, które przeprowadziły habilitaqç na Uniwersytecie
Jagiellońskim przed rokiem 1939, nie jest zbyt długa, sięgając 15 osób.
Podaję ją poniżej w układzie chronologicznym.
Helena Gajewska
Ludwika Dobrzyńska-Rybicka
Maria Skalińska
Aniela Kozłowska
Laura Kaufman
Jadwiga Woloszyńska
Antonina Obrębska-Jabłońska
Bronisława Wójcik-Keuprulian
Eugenia Stołyhwo
Maria Dłuska
Janina Kowalczykowa
Zofia Kozłowska-Budkowa
Mieczysława Ruxer
Jadwiga Ackerman

1920 anatomia porównawcza 4
1920 filozofia
1924 botanika
1930 geografia roślin
1930 zoologia
1930 botanika
1934 filologia słowiańska
1934 muzykologia
1935 antropologia
1935 fonetyka
1936 anatomia patologiczna ,
1937 nauki pomocnicze historii
1937 archeologia
1939 histologia13.

12 Teczka habilitacyjna H. Gajewskiej, Archiwum UJ, sygn. WF II122; akta osobowe, ibidem, sygn. SII619.
Informacje o kobietach-docentach zaczerpnięto ze wspomnianej kartoteki osobowej pracowników UJ
oraz z akt habilitacyjnych; Archiwum UJ, sygn. WF II122; WLII133.
13
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Do tej listy należy jeszcze dodać nazwisko Wandy Rewieńskiej. Absol
wentka Politechniki Kijowskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, asystentka
Uniwersytetu Wileńskiego złożyła podanie o dopuszczenie do habilitacji
z geografii w czerwcu 1939 r. W tymże miesiącu jej dorobek naukowy uzy
skał pozytywną ocenę profesora Jerzego Smoleńskiego. Na przeszkodzie
w sfinalizowaniu tej sprawy stanął wybuch wojny i śmierć Wandy Rewień
skiej. Została rozstrzelana przez Niemców w Wilnie w 1942 r.14
Do habilitacji zgłaszały się zarówno absolwentki uczelni krakowskiej,
jak i innych szkół wyższych. W gronie kobiet-docentów UJ znalazła się
m.in. Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, z doktoratem Uniwersytetu w Zury
chu, Maria Skalińska — absolwentka uczelni w Bemie czy też Jadwiga Wołoszyńska — absolwentka i asystentka Uniwersytetu Lwowskiego. We Lwo
wie kształciła się także Bronisława Wójcik-Keuprulian, która ukończyła
tam uniwersytet oraz Konserwatorium Muzyczne. Eugenia Stołyhwo stu
diowała w Warszawie, a następnie w 1934 r. przeprowadziła habilitację
z antropologii na Uniwersytecie Poznańskim, aby po roku przenieść prawo
wykładu na Uniwersytet Jagielloński.
Przeprowadzone na uczelni krakowskiej habilitacje kobiet objęły rów
nież nauki humanistyczne i biologiczne. Wśród humanistek wyróżnia się
postać znanej mediewistki Zofii Kozłowskiej-Budkowej. Przedstawicielka
zubożałego ziemiaństwa, studia rozpoczęła w 1912 r., wskutek wojny sfina
lizowała je doktoratem dopiero w 1923 r. Od 1922 r. pozostawała na stano
wisku asystenta i adiunkta seminarium historycznego oraz seminarium nauk
pomocniczych historii. Autorka licznych prac z dziejów średniowiecznej
Polski, habilitowana w r. 1937, swą powojenną niezależność sądów przypła
ciła uzyskaniem .jedynie profesury nadzwyczajnej, i to dopiero w 1954 r.15
Duży dorobek naukowy miały slawistki: Antonina Obrębska-Jabłońska
i Maria Dłuska. Spośród pań, poświęcających się naukom biologicznym,
można wyróżnić Anielę Kozłowską, Jadwigę Woioszyńską czy też histologa
Jadwigę Ackerman. Przegląd listy habilitantek nasuwa jeszcze jedną kwe
stię. Tylko jedna habilitacja — Janiny Kowalczykowej — została przepro
wadzona na Wydziale Lekarskim, pozostałe natomiast na Wydziale Filozo14 Teczka habilitacyjna W. Rewieńskiej, Archiwum UJ, sygn. WF II 122; biogram pióra W. Blażejewicza
w PSB, t. XXXI, s. 173-174. Autor biogramu nie wspomina o związkach Rewieńskiej z Uniwersytetem
Jagiellońskim.
■ Akta personalne Z. Koziowskiej-Budkowej, Archiwum UJ, sygn. SII619.
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ficznym. Przed rokiem 1939 nie spotykamy w ogóle kobiet-docentów Wy
działu Prawniczego i Rolniczego. Wypływa stąd oczywisty wniosek, iż nie
zależnie od predyspozyqi poszczególnych kobiet, o ich szansach na stu
diach i w działalności naukowej w znacznym stopniu decydowała otwarta
postawa kadry profesorskiej Wydziału Filozoficznego wobec ich aspiracji
naukowych.
Analizując listę habilitantek, należy zastanowić się nad znaczeniem tych
docentur dla ich dalszych karier naukowych oraz nad tym, jakie korzyści
wyniósł z przeprowadzonych przewodów Uniwersytet Jagielloński.
Spośród kilkunastu kobiet posiadających veniam legendi w Krakowie
nie wykładały: Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, bibliotekarka i profesor ty
tularny Uniwersytetu Poznańskiego, oraz Mieczysława Ruxer, której kra
kowska habilitaqa umożliwiła otrzymanie katedry archeologii w Poznaniu.
Natomiast działalność naukową pierwszej kobiety-docenta Heleny Gajew
skiej ograniczyła choroba. Muzykolog Bronisława Wójcik-Keuprulian zmarła
przedwcześnie, prowadząc aktywną działalność naukową i wykładając tylko
przez cztery lata.
Z Uniwersytetem Warszawskim związała się Antonina Obrębska-Jabłońska, która jednak dopiero w 1954 r. uzyskała tam katedrę filologii sło
wiańskiej. Maria Dłuska przeniosła swoje prawo wykładu do Lwowa, pra
cowała później na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, aby w 1950 r. po
wrócić na katedrę do macierzystej uczelni. Laura Kaufman po wojnie zo
stała profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. Po
zostałe docentki kontynuowały swoją działalność naukowo-dydaktyczną
w Krakowie, przy czym tylko jedna z nich, Jadwiga Wołoszyńska, doczekała
się nominacji profesorskiej przed rokiem 1939. Niezależnie jednak od miej
sca pobytu wszystkie panie, które przeprowadziły habilitację na Uniwersy
tecie Jagiellońskim w dwudziestoleciu międzywojennym, pracowały aktyw
nie naukowo, publikując prace naukowe i prowadząc wykłady.
Mimo że już w dwudziestoleciu międzywojennym uczelnia krakowska
oswoiła się z kobietą-asystentem i kobietą-docentem, to jednak uzyskanie
przez kobietę profesury było zupełnym wyjątkiem. Niezależnie od pewnych
uprzedzeń części profesorów wpływały na to niewątpliwie trudności finan
sowe uczelni w tym okresie i brak możliwości kreowania dodatkowych,
a nieraz bardzo potrzebnych katedr, które mogłyby ewentualnie objąć panie.
Pierwsza żeńska profesura na Uniwersytecie Jagiellońskim związana
była z dość egzotyczną specjalizacją. Uczelnia krakowska, dbająca nie
zmiernie o szeroki zakres swego nauczania, nie miała szczęścia do wykła-
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dów z sanskrytu i filologii indyjskiej. Utworzona w 1893 r. katedra tego
przedmiotu została zamknięta po śmierci profesora Leona Mańkowskiego.
Nadzieje na wznowienie działalności katedry związane z habilitacją prze
prowadzoną w Krakowie w 1916 r. przez Andrzeja Gawrońskiego rozwiały
się po objęciu przez młodego uczonego (zmarłego zresztą przedwcześnie
w 1927 r.) w rok później profesury we Lwowie* * * * 16. Rada Wydziału Filozoficz
nego nie ustawała w staraniach o reaktywowanie w Krakowie ośrodka ba
dań indianistycznych. W 1927 r. powierzono wykłady z tego przedmiotu
Helenie Willman-Grabowskiej. W dwa lata później była ona jedynym kan
dydatem wysuniętym przez Wydział Filozoficzny na objęcie Katedry San
skrytu i Filologii Indyjskiej. We wniosku podkreślono wybitne stanowisko
naukowe kandydatki i jej duży dorobek badawczy. Ministerstwo przychyliło
się do prośby uczelni, mianując 1 grudnia 1929 r. Helenę Willman-Grabowską profesorem nadzwyczajnym sanskrytu i filologii indyjskiej17.
Pierwsza kobieta-profesor UJ urodziła się w Warszawie w 1870 r. Po ukoń
czeniu szkoły średniej i rocznych studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim
kształciła się w Bemie, Lozannie i Paryżu. W latach 1920-1927 pracowała
jako chargé de course (zastępca profesora) sanskrytu w paryskiej Ecole des
Hautes Etudes. Powierzenie takiego stanowiska cudzoziemce było wów
czas czymś wyjątkowym i świadczyło o wysokich walorach naukowych Heleny
Willman-Grabowskiej, która zajmowała się głównie zagadnieniami języko
znawczymi i filologią historyczną. W 1937 r. była jedyną kobietą na Uni
wersytecie Jagiellońskim, która w okresie międzywojennym uzyskała pro
fesurę zwyczajną. Zmarła w Krakowie 31 października 195718.
W kilka lat po nominacji Heleny Grabowskiej katedrę w Krakowie ob
jęła druga kobieta. W 1931 r. Wydział Filozoficzny wystąpił o profesurę
nadzwyczajną z botaniki farmaceutycznej dla Jadwigi Wołoszyńskiej. Sprawa
napotkała początkowo niespodziewane przeszkody ze strony władz ministe
rialnych. W kwietniu 1932 minister Janusz Jędrzejewicz oznajmił rektorowi,
że wstrzymuje bieg inicjowanej przez uczelnię sprawy z uwagi na zakres
“ Zob. H. Willman-Grabowska, Indianistyka w Polsce, [w:] Szkice z dziejów orientalistyki polskiej, praca
zbiorowa pod red. S. Strzelczyka, Warszawa 1957, s. 243-250; T Milewski, T. Pobożniak, Historia językoznaw
stwa ogólnego, indoeuropejskiego i filologii indyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, [w:] Wydział Filologiczny
UJ. Historia katedr, praca zbiorowa pod red. W. Taszyckiego i A. Zaręby, Kraków 1964, s. 275-277; por.
Z. Kozarynowa, Sto lat, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1992.
17 Wniosek nominacyjny H. Willman-Grabowskiej w aktach katedry, Archiwum UJ, sygn. WF II160.
18 Akta personalne H. Willman-Grabowskiej, ibidem, sygn. SII619.
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naukowej działalności Woloszyńskiej, ograniczonej głównie do badań
hydrobiologicznych. Uniwersytet Jagielloński, odczuwający wówczas szcze
gólny niedostatek katedr związanych z nauczaniem farmacji, ponowił jed
nak swoje starania i ostatecznie 1 września 1932 Jadwiga Wołoszyńska uzy
skała nominaqç19.
Wołoszyńska, urodzona w 1882 r. w Nadwornej, była wychowanką
uczelni lwowskiej. We Lwowie uzyskała doktorat, tam też pracowała przez
osiem lat w Instytucie Biologiczno-Botanicznym. W1924 r. objęła asystentu
rę w Krakowie u znanego uczonego, profesora Władysława Szafera. Habi
litowała się z botaniki w 1930 r. Profesurę zwyczajną uzyskała już po wojnie
w 1946 r. Znana badaczka glonów zmarła w Krakowie w 1951 r.
Przed rokiem 1939 na Uniwersytecie Jagiellońskim do stanowisk profe
sorskich doszły jedynie dwie wymienione wyżej kobiety. Należy jednak
wspomnieć jeszcze o botaniczce Marii Skalińskiej. Warszawianka, absol
wentka uczelni szwajcarskich, pracowała naukowo w Wolnej Wszechnicy
Polskiej w Warszawie. Po habilitacji przeprowadzonej na UJ w 1924 r. uzy
skała we wspomnianej warszawskiej uczelni stanowisko profesora. Zatrzy
mała jednak prawo wykładu w Krakowie, dokąd dojeżdżała z Warszawy na
prelekcje, aż do 1939 r. W uznaniu jej zasług dydaktycznych i naukowych
Uniwersytet Jagielloński w 1939 r. uzyskał dla niej tytuł profesora honoro
wego. Po II wojnie światowej objęła katedrę botaniki w Krakowie20.
Jak widać z przedstawionego powyżej przeglądu, kobiecy zespół dydak
tyczno-naukowy był na Uniwersytecie Jagiellońskim w pierwszych czterech
dziesiątkach lat XX wieku jeszcze dość nieliczny. Na przeszkodzie w szer
szym rozwoju karier kobiet stały często względy rodzinne, jak również brak
zaufania niektórych profesorów do możliwości naukowych „płci pięknej”.
Także niewiara we własne siły krępowała aspiracje naukowe niektórych
z nich. Niemałe znaczenie miał także fakt, że kobiety jeszcze wówczas na
trafiały na trudności w uzyskiwaniu stypendiów.
Przegląd zachowanych w Archiwum UJ niekompletnych akt stypendial
nych dotyczących zasiłków naukowych pozwala zauważyć, jak niewielka
była pomoc, jakiej udzielono w tym względzie kobietom21. Spośród grona
19

Korespondencja związana z nominacją J. Woloszyńskiej w jej teczce osobowej, ibidem, sygn. SII619.
Akta osobowe M. Skalińskiej, ibidem, sygn. SII619.
21 Akta dotyczące stypendiów naukowych znajdują się w materiałach senackich i wydziałowych Archiwum
UJ, sygn. XII682,683, WF II92, Wl II113.
20
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asystentek czy docentek UJ stypendia naukowe otrzymały m.in. Irena Latinik, Irena Turowska, Jadwiga Schoenówna oraz Janina Janiszewska. Maria
Dłuska poszerzała swoje wykształcenie z fonetyki w Pradze, Hamburgu
i Paryżu dzięki zasiłkowi otrzymanemu z Funduszu Kultury Narodowej.
Antonina Obrębska przez dwa lata korzystała z przyznawanego Polakom
stypendium rządu jugosłowiańskiego. Dzięki stypendiom rządowym studia
filologiczne w Anglii i Stanach Zjednoczonych odbyły anglistki Krystyna
Michalik i Maria Patkaniowska. Helena Willman-Grabowska uzyskała za
siłek na podróż naukową do Indii i Cejlonu.
Stypendium ministerstwa na studia zagraniczne otrzymała też w 1937 r.
docent Janina Kowalczykowa. Pismo zawiadamiające ją o tej decyzji warte
jest przytoczenia w całości, ponieważ pokazuje, jakie trudności językowe
sprawiały jeszcze wówczas tytuły naukowe kobiet: „Ministerstwo zawiada
mia, iż przyznaje Pani Doktorowi zasiłek w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) zł
na studia naukowe za granicą. Zasiłek ten będzie wyasygnowany na ręce
Rektoratu Uniwersytetu Jagiellońskiego w ciągu listopada i grudnia r. b.
w zależności od stanu odpowiednich funduszów Ministerstwa (jednorazo
wo lub w dwu ratach). Ministerstwo prosi Panią Doktora o niezwłoczne
nadesłanie oświadczenia, że na swe studia zagraniczne nie otrzymuje Pani
subwencji od żadnej innej władzy państwowej”22.
Lata 1904-1939 stanowią ważny etap w rozwoju edukacyjnym kobiet
w najstarszej polskiej uczelni. Uzyskały one tutaj możliwość prowadzenia
badań naukowych oraz kształcenia młodzieży studenckiej. Ich działalność
naukowa zaowocowała licznymi publikacjami. Przykładem tej efektywności
badawczej jest drukowany Spis prac naukowych uczelni z lat 1923-1934,
w którym znalazłam ponad 380 większych lub mniejszych rozpraw auto
rstwa kobiet23. W latach poprzedzających wybuch II wojny światowej dzięki
rzetelnej pracy asystenckiej oraz uzyskaniu w kilkunastu przypadkach sta
nowiska docenta i w trzech przypadkach profesora udowodniły swoją pełną
przydatność do kariery naukowej, pokonując kolejne bariery na długiej
jeszcze drodze ku zrównaniu szans edukacyjnych obydwu pici.

22

Pismo do J. Kowalczykowej z 9 października 1937 podpisane przez Naczelnika Wydziału B. Kielskiego,
Archiwum UJ, sygn. SII683.
23 Dodatek do Kroniki Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata akad. 1923124 — 1933134. Spis prac naukowych,
Kraków 1936.
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Cezaria Baudouin de Courtenay
Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa

Najstarsza córka wybitnego lingwisty Jana Baudouin de Courtenay
przyszła na świat 2 sierpnia 1885 r.1 Matka dziewczynki, Romualda z Bagnickich (1857-1935), była jak na swoje czasy kobietą wykształconą: uzyska
ła „męską” maturę w petersburskim gimnazjum, ukończyła tzw. bestuźewskie Wyższe Kursy dla Kobiet, aspirujące do uniwersyteckiego poziomu
nauczania. Pracy intelektualnej nie zaniedbywała i nadal jako młoda męża
tka pisała i publikowała studia historyczne, artykuły krytyczno-literackie
oraz korespondenqe obyczajowe i polityczne. Cezaria nie musiała więc, jak
niejedna z jej rówieśniczek, w swym dążeniu do wykształcenia pokonywać
oporu rodziny. Rodzice nie tylko byli przekonani o potrzebie edukacji có
rek (wszystkie cztery uzyskały wyższe wykształcenie), ale wręcz traktowali
je jako rzecz naturalną.
Wczesne dzieciństwo upływało Cezarii w niezwykłym ośrodku, jakim na
terenie rosyjskiego imperium był Dorpat. Profesor Jan Baudouin de Cour
tenay prowadził Katedrę Gramatyki Porównawczej na tamtejszym uniwer
sytecie. Uczelnia ta, utrzymująca wciąż swój niemiecki charakter, cieszyła
się znacznymi swobodami (m.in. jej studenci wyjęci byli spod jurysdykcji
policyjnej). Wykładowcami byli przeważnie Niemcy i niemiecki był domi-

1 Imię Cezaria nadane zostało na pamiątkę pierwszej żony Jana Baudouina de Courtenay, Cezarii Pryfke.
Sam gest, jak i zaakceptowanie go bez oporu przez matkę dziecka i aktualną żonę profesora, możemy uznać
za znamienny dla „stylu” rodziny Baudouin de Courtenay, niewątpliwie narzuconego przez profesora.
Charakteryzowała go bezkompromisowa szczerość, wierność swym uczuciom i poglądom bez zważania na
konwenanse i formalne bariery.
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nującym językiem wykładowym. Stąd też język ten mała Cezaria słyszała
niemal równie często, jak polski. Do tej — trudnej chyba dla dziecka —
mieszanki językowej dodać należy jeszcze estoński, którym mówiła służba
profesorostwa i znaczna część mieszkańców Dorpatu, oraz język urzędowy
— rosyjski.
„W domu nie teoretyzowano zbyt wiele, o ile chodzi o naukę dzieci”2—
wspominała siostra Cezarii. „Trzeba było po prostu chwytać wiedzę z po
wietrza (...) Do szkoły posyłano nas dosyć późno, w wieku od dziesięciu do
trzynastu lat, może z obawy, by nie starły się cenne indywidualności, a może
ze strachu przed chorobami”. Ibteź dzieci „łapały” wiedzę, skąd się dało:
z książek zalewających profesorskie mieszkanie, od kolegów i uczniów ojca,
ale i od dzieci dozorców i służby, z którymi znajomość popierali rodzice
w ramach swych demokratycznych poglądów. Nie trzeba chyba dodawać, że
ten ostatni punkt wychowania miewał zaskakujące efekty uświadamiające...
Wobec głębokiej wiary profesora w wychowawczą rolę pracy fizycznej
co pewien czas podejmowano pedagogiczne akcje — „na przykład ojciec
kazał nam samym czyścić buty — znosiło się wszelkie obuwie do salonu
i pucowało. Później, mając ważniejsze sprawy na głowie, zapominał o tym”3.
Ojciec oddziaływał zresztą na dzieci raczej silą swej osobowości, przykładem
bezkompromisowości, niż bezpośrednimi naukami.
Gdy Cezaria miała osiem lat, rodzina przeniosła się do Krakowa, gdzie
ojciec objął Katedrę Gramatyki Porównawczej Języków Słowiańskich. Jak
się wydaje, okres krakowski w sposób decydujący zaważył na formacji cha
rakteru i losach Cezarii. Przede wszystkim weszła tu w środowisko polskie,
o głębokich tradycjach kulturalnych i intelektualnych. Były to warunki za
sadniczo różne od dorpackich, gdzie istniało wprawdzie liczne grono Pola
ków, zarówno mieszkańców dawnych Inflant, jak i studentów oraz wykła
dowców uniwersytetu, miało ono jednak wiele cech specyficznych. Trudno
było o pełną identyfikację z tą grupą, zwłaszcza dla rodziny podkreślające
go swe „wszechludzkie” sympatie profesora. Kraków pod względem naro
dowym, kulturowym dawał możliwość pełnej identyfikaqi. Courtenayowie
znaleźli tu również grono towarzyskie o zbliżonym światopoglądzie wśród
aktywistów rozmaitych instytucji i organizacji oświatowych. Byli jednymi
2

E. Małachowska, Jan Baudouin de Courtenay w życiu prywatnym, wspomnienia o moim ojcu. „Przegląd
Humanistyczny” 1973, nr 3, s. 98.
Ibidem.

3
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z najaktywniejszych działaczy Towarzystwa Szkoły Ludowej, Stowarzysze
nia Pomocy Naukowej dla Kobiet im. J. I. Kraszewskiego, Czytelni dla
Kobiet oraz Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej Żeńskiej. Szczególnie za
przyjaźnili się z inną rodziną społeczników — Bujwidami. Dzieci Courtenayów i Bujwidów razem spędzały wakacje, uczyły się pływać i jeździć kon
no. Wydaje się, że czynnikiem zbliżającym była nie tylko pasja społeczna,
poglądy o zabarwieniu zdecydowanie demokratycznym i laickim (może na
wet ateistycznym), model rodzinnych stosunków (autorytarny, wybitny na
ukowo ojciec, matka organizująca życie rodzinne, nie rezygnująca jednak
z ambicji intelektualnych i społecznych). Z pewnością nie bez znaczenia
była świadomość, iż obie rodziny nie w pełni zostały zaakceptowane przez
konserwatywne towarzystwo krakowskie.
Dla Cezarii najważniejsza jednak okazała się możliwość uczęszczania
do gimnazjum — pierwszego w Krakowie dającego kobietom możliwość
uzyskania „męskiej” matury, a co za tym idzie — kontynuaqi nauki na uni
wersytecie4. Podjęła tam studia w 1898 r. Nie obyło się bez wielu emocji,
zwłaszcza związanych z egzaminem wstępnym. Rodzice nie byli pewni, czy
domowe przygotowanie okaże się wystarczające. Ostatecznie jednak dziew
czynka świetnie poradziła sobie w szkole, choć „z celujących stopni musi
zrezygnować, bo o 9-ej zapędzamy ją do łóżka”5 (Jan Baudouin de Cour
tenay miał —jak się zdaje—obsesję na punkcie higienicznego trybu życia).
W okresie krakowskim ujawniły się też uzdolnienia muzyczne Cezarii.
Matka rozważała nawet możliwość wysiania jej w przyszłości do konserwa
torium (kariera muzyczna wydawała jej się pewniejsza niż dola naukowca),
plany te jednak rozbiły się nie tylko o stały brak czasu młodej gimnazjalistki
na odpowiednio pilne wprawianie się w grze na fortepianie, lecz także zdecy
dowany opór samej zainteresowanej, która już postanowiła, że będzie profeso
rem. Niewątpliwie działał tu przemożny wpływ osobowości ojca i atmosfery
Krakowa — miasta zyjącego w dużej mierze uniwersytetem. Trzeba też wziąć
pod uwagę, że dziewczynka od urodzenia obracała się w środowisku, w któ
rym wysoka pozyqa społeczna oznaczała katedrę uniwersytecką (dotyczy to
również Dorpatu), Jak sama pisała, „drogę uczoności” wybrała „nieświado4

upomnienia o moim ojcu. „Przeg

Por. B. Czajecka, Z domu w szeroki świat... Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach
1890-1914, Kraków 1990.
5 R. Baudouin de Courtenay, Uwagi o dzieciach i wspomnienia rodzinne, Biblioteka Narodowa w Warszawie,
rkps5750.
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mie, instynktownie zupełnie”6. Jednak całe późniejsze życie dowiodło, że
nie była to wyłącznie kwestia poddania się wpływom zewnętrznym.
Z krakowskiego gimnazjum klasycznego wyniosła też Cezaria gorącą
przyjaźń z Anielą Gruszecką, późniejszą Nitschową, pisarką. Przyjaźń ta
miała przetrwać aż do ostatnich dni życia7. Jej to właśnie miała się zwierzyć
z postanowienia zostania profesorem8.
W 1900 r. w życiu rodziny nastąpił kolejny przełom: Jan Baudouin de
Courtenay utracił katedrę na Uniwersytecie Krakowskim9. Wyjazd z Kra
kowa odbył się niemal w atmosferze nagonki. Konserwatywne środowisko
podwawelskiego grodu nareszcie mogło otwarcie wyrazić swą niechęć wo
bec denerwująco nonkonformistycznej rodziny, pośrednio mierząc zresztą
nie tylko w zaprzyjaźnionych z Courtenayami Bujwidów (Odo Bujwid,
twórca polskiej bakteriologii, również pozbawiony został możliwości wykła
dania). Jeszcze po wielu latach Baudouin de Courtenay stawiał znak rów
ności między wygnaniem z Krakowa i wyrokiem dwu lat carskiej twierdzy:
„Za zwrócenie uwagi na ohydę «fałszywej fasji» wyrzucono mnie z Uniwersy
tetu Krakowskiego i uniemożliwiono pracę naukową i nauczycielską w środo
wisku polskim. Przecież to chyba stoi na równi z dwoma latami twierdzy.
[...] Żądano ażebym przepraszał hr. Stanisława Tarnowskiego, p. Bobrzyńskiego i hr. Pinińskiego, tj. ażebym uznał, że „fałszywa fasja” jest instytucją
szacowną i wysoce patriotyczną”10.
Utrata katedry w Krakowie oznaczała dla całej rodziny konieczność
przeprowadzki. Ostatecznie zdecydowano się na Petersburg, gdzie tamtej
szy Uniwersytet oferował Katedrę Gramatyki Porównawczej i Sanskrytu.
Tb właśnie przyszło Cezarii ukończyć gimnazjum i uzyskać maturę (1903).
Nigdy nie polubiła Petersburga, „wstrętnego Pitra”, jak nazywała to miasto
w korespondencji z przyjaciółmi. Jednak w burzliwych latach rewolucji
1905 r. Petersburg otworzył dla kobiet bramy swego uniwersytetu, wpraw
dzie na prawach „wolnego słuchacza”, ale jednak z możliwością zaliczania
6

C. Baudouin de Courtenay do A. Gruszeckiej, 1909 r., Archiwum PAN w Krakowie, III—51, j. 360.
Por. korespondencję między Cezarią Jędrzejewiczową a Nitschami, przechowywaną w Archiwum PAN
w Krakowie, K. III-51.
8 E. Małachowska, op. cit., s. 99.
9 Był to podobno skutek niezadowolenia środowiska krakowskiego wywołanego bezkompromisową posta*
wą profesora w sprawie tzw. fałszywej fasji, tj. oszustw podatkowych dokonywanych przez właścicieli kamie
nic, a osłanianych patriotycznymi hasłami.
10 List Jana Baudouin de Courtenaya do M. Zdziechowskiego, 12 czerwca 1914, Biblioteka Uniwersytetu
Wileńskiego, F. 33, j. 306.
7
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kolejnych egzaminów. Cezaria skwapliwie skorzystała z tej możliwości11.
Jej zainteresowania — zapewne pod wpływem ojca — koncentrowały się
w owym czasie na lingwistyce, lecz już wówczas szła raczej w kierunku —
zapoczątkowanym przez Baudouina — traktowania języka jako odbicia
zjawisk psychicznych i społecznych. Od „antropofoniki” (tak zatytułowane
były krakowskie wykłady profesora) blisko już było do etnologii. Wykłady
Szachmatowa, Zielińskiego, Rostowcewa, Formakowskiego pozwalały roz
szerzać wiedzę nie tylko w zakresie językoznawstwa, lecz także szeroko
rozumianej filologii, historii i nauk społecznych. Tb szerokie wykształcenie
miało się w przyszłości okazać bezcenne w wyszukiwaniu własnej drogi ba
dawczej w raczkującej jeszcze dyscyplinie, jaką była etnografia. Na razie
jednak dodatkowe przedmioty wydawały się przede wszystkim celowym
utrudnieniem na drodze do dyplomu. Wobec zmienności reguł dopuszcza
nia kobiet do studiów uniwersyteckich Cezaria dążyła do jak najszybszego
ich ukończenia w słusznej zresztą obawie, iż okres liberalizacji w tym zakre
sie może okazać się krótkotrwały. „W ciągu trzech miesięcy ostatnich sie
dem razy mię egzaminowano z najróżniejszych przedmiotów, nic wspólne
go po większej części z lingwistyką nie mających (...) Oprócz tego napisałam
spory referat w seminarium klasycznym u Zebielowa (Bóstwa solame) (...)
Koleżanki moje i moc kolegów 2 lata jeszcze mają pozostać w uniwerze
i bardziej powoli składać ofiary kaprysom szwarcowskim, aleja wołałam za
jednym zamachem zrzucić z siebie to jarzmo”12. Wreszcie w 1910 r. zmaga
nia zostały uwieńczone uzyskaniem dyplomu I stopnia Uniwersytetu Pe
tersburskiego na podstawie rozprawy Język modlitewnika maryjnego wieku
XVI wydanego przez prof. Ptaszyckiego13.
Walka o dopuszczenie kobiet na uniwersytet, o dopuszczenie „wolnych
słuchaczek” do egzaminów14 etc. sprzyjała integrowaniu się środowiska studiu
jących dziewcząt. Wśród petersburskich studentek (rozumiem przez to wy
chowanki wielu instytucji oświatowych o charakterze „pomaturalnym”, nie
11 Studia na uniwersytecie rozpoczęła w 1906 r. Jak sama twierdziła, wcześniej było to niemożliwe wskutek
strajku na uczelni, owe trzy lata między maturą a 1906 r. spędziła więc, uzupełniając swe wykształcenie
w domu pod kierunkiem ojca (AAN, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 3142).
12 List Cezarii Baudouin de Courtenay do Kazimierza Nitscha, 7 marca 1909, Archiwum PAN w Krakowie,
sygn. K. III-51, j. 185.
13 AAN, MWRiOP 3142 (teczka personalna Cezarii Jędrzejewiczowej).
14 Walkę o dopuszczenie wolnych słuchaczek do egzaminów uniwersyteckich, popieraną przez część profe
sury petersburskiej i emocje rodziny Courtenay związane z udziałem w niej Cezarii opisuje jej matka, Ro
mualda, w swym dzienniku (Archiwum PAN w Warszawie, III—269, sygn. 21).
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tylko uniwersytetu) Polki stanowiły stosunkowo liczną grupę, o silnym po
czuciu swej odrębności. W 1909 r. utworzyły stowarzyszenie pod nazwą
„Spójnia”, o wyraźnie feministycznym zabarwieniu. Zajmowało się ono or
ganizacją życia towarzyskiego i kulturalnego studentek, nadaniem mu wy
raźnie polskiego piętna, szeroko rozumianą pracą samokształceniową, przy
czym nie zaniedbywano przygotowania do życia publicznego („wyrobienie
parlamentarne”). Olbrzymie znaczenie miało zorganizowanie informacji
o możliwościach kształcenia się, zdobywania kwalifikacji zawodowych^
o wszelkiego rodzaju stypendiach i perspektywach zatrudnienia. Wśród za
łożycielek stowarzyszenia, obok Stanisławy Adamowiczowej, Zofii Sadow
skiej i Kazimiery lilakowiczówny, była i Cezaria Baudouin de Courtenay1^
Wielkim wydarzeniem 1909 r. była podróż do Kongresówki. Przygoto
wywała się do niej z niezwykłym entuzjazmem: „Jestem w tej chwili jakby
w gorączce i miłem podnieceniu. Za dwa dni wyjeżdżam do Królestwa
i moje marzenia wreszcie się ucieleśnią”15 16. Pierwsze wrażenia z pobytu
w kraju nie były jednak podnoszące na duchu. „W Polsce rzeczywiście cias
no jest i jakoś bardzo, bardzo smutno. (...) Wszystko to są ludzie, godni
szacunku, godni podziwu, ale nie zdolni są już do stworzenia nowego życia.
(...) Ludzie ci są szlachetnymi maszynami społecznemi, ale wyschli już do
reszty”17. Szczególnie rozczarowały ją środowiska endeckie. Jedyną otuchę
czerpała z zetknięcia się na prowinqi (w Radomskiem) z młodzieżą o lewi
cowych zapatrywaniach. „Otuchy i wiary w ludzi i w polepszenie stanu rze
czy w niedalekiej przyszłości nabrałam w Radomiu obcując z zieloną bar
dzo młodzieżą, uczniami handlówki, wielkimi zresztą bohaterami. Przy
mnie wypuszczono kilku i przy mnie złapano.”18. Nie wydaje się, by w cza
sie tego pierwszego pobytu w Kongresówce stosunki z podziemiem poli
tycznym wykroczyły poza poziom sympatyzowania ze środowiskiem zbliżo
nym zapewne do PPS, ale jakieś kontakty zostały niewątpliwie nawiązane
i opcje światopoglądowe okazały się trwałe. Umacniały je, jak można przy
puszczać, związki towarzyskie (Aniela Gruszecka spokrewniona była z Ja-

15

L. Bazylow, Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984, s. 391.
C. Baudouin de Courtenay do Kazimierza Nitscha, 7 sierpnia 1909, Archiwum PAN w Krakowie,
K. 111-51, sygn. 185.
17 C. Baudouin de Courtenay do Anieli Gruszeckiej, 1909, Archiwum PAN w Krakowie, K. III—51,
sygn. 360.
18 Ibidem.
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nuszem Jędrzejewiczem; w domu Gruszeckich Cezaria spotkała go po raz
pierwszy)19.
Wkrótce po powrocie do Petersburga zaszła w życiu Cezarii istotna
zmiana. Poślubiła kolegę ze studiów, ucznia ojca, Maximiliana Vasmera20.
Wraz z nim odbyła podróż do Grecji, gdzie oboje zbierali materiały do
swych prac naukowych. W 1911 r. w Gratzu Cezaria słuchała wykładów
prof. Meringera, w Wiedniu — Kretschnera. Małżeństwo okazało się jed
nak nieudane. Mąż, naciskany przez swą rodzinę, niechętny był pracy za
wodowej Cezarii (w grę wchodziła kariera nauczycielska)21. Ona z kolei nie
potrafiła znaleźć pełnego zadowolenia z roli pani domu, zabawiającej się na
boku studiami naukowymi. Chyba też w krótkim czasie uświadomiła sobie,
że jej uczucia do męża nie są dostatecznie silne. „Postanowiłam wykonać
radykalną operagę — innego wyjścia nie ma (...) 3 lata omal już się męczę
udając szczęśliwą”22. Rozwód przeprowadzono chyba za obopólną zgodą
i bez uraz, o czym świadczyć się zdaje utrzymywanie przez Vasmera do koń
ca życia serdecznych stosunków z rodziną Baudouin de Courtenay.
Zerwanie małżeństwa było, jak można sądzić, tylko częścią zamierzonej
przez Cezarię wielkiej przemiany. Opuściła nie tylko męża — opuściła Pe
tersburg, opuściła rodziców. Przeniosła się do Warszawy. Zapewne w ja
kiejś mierze było to również spowodowane chęcią wyzwolenia się spod
wpływu osobowości ojca. W 1913 r. podjęła pracę nauczycielki w żeńskich
szkołach prywatnych (a więc polskich) — Chmielewskiej, Pawlickiej, Sier
pińskiej, Popławskiej, Tołwińskiej w Warszawie, Pawlickiej —w Klarysewie.
Był to w jej życiu krok przełomowy, mamy niestety niewiele informacji po
zwalających nam wyjaśnić w pełni jego motywy. Być może wchodziło w grę
również zaangażowanie polityczne. Praca społeczna dawała jej wielką sa
tysfakcję. Radością napawało obserwowanie postępującej samoorganizacji
polskiego społeczeństwa. „Wczuwam się w tętno wartkie życia narodowe
go, wyzwolonego, młodego, pełnego wiośnianych pędów”23 — pisała.

19

J. Jędrzejewicz, W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972, s. 63.
Maximilian Vasmer (1886-1962), profesor filologii słowiańskiej w Berlinie, założyciel i redaktor „Ze
itschrift fur Slavische Philologie”.
21 Korespondencja z A. Gruszecką (Archiwum PAN w Krakowie, K. III—51, sygn. 360).
22 C. Baudouin de Courtenay Vasmer do Anieli Gruszeckiej-Nitschowej, 25 maja 1913, Archiwum PAN
w Krakowie, K. III—51, sygn. 360.
21 C. Baudouin de Courtenay do Anieli Gruszeckiej-Nitschowej, bd, Archiwum PAN w Krakowie, K. III—51,
sygn. 360.
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Znaczne obciążenie pracą nauczycielską, a później także trudy życia co
dziennego w rzeczywistości wojennej nie zniechęciły jej jednak do dalszej
pracy naukowej. Owocem pouniwersyteckich podróży były dwie publiko
wane jeszcze w Petersburgu prace: Albanja i Albańcy (Petersburg 1913)
i Kamień Latyri GorodAłtyr (Petersburg 1914). Były to jeszcze zdecydowa
nie prace lingwistyczne. W Warszawie jednak zmienia się nieco problema
tyka jej badań, oscylując wyraźnie ku kwestiom etnograficznym. Zajmuje
się teraz analizą zabytków literatury „ludowej”, podań, bylin ruskich jako
odbiciem stosunków międzykulturowych. Charakterystyczne, że w swych
studiach nad tymi podaniami traktuje materiał literacki nie jako zapis —
nawet upoetyzowany — faktów historycznych, lecz raczej przejaw stosunku
uczuciowego do tych faktów. Twierdziła, że „Wykładnikiem przeszłości
w tzw. pamięci ludu nie jest obiektywne wspomnienie pewnego faktu, lecz
raczej reakcji uczuciowej przez niego wywołanej”24. Tak więc w podaniach
ludowych możemy nie znaleźć opisu najazdu, ale cechy najeźdźcy włączone
zostaną do ogólnego obrazu wroga. Z tego też okresu datują się początki
jej zainteresowań podaniami i wierzeniami hagiograficznymi25. Jej podej
ście do przedmiotu badań odznaczało się nowatorstwem. Podkreślić też
należy, że wypracowała je sobie sama, nie „odziedziczyła” po żadnym mi
strzu. „Nie miała nauczyciela ani wzorów, idzie własnymi drogami. Jest ona
psychicznym typem prawdziwego uczonego: nęci ją trud i ryzyko dróg, któ
re trzeba samemu odnaleźć”26. Próbując sformułować swą opqç naukową,
pisała: „Należę do szkoły neohistorycznej w badaniu eposu ludowego. (...)
My treść uważamy raczej za literaturę i materiałem dla nas jest inscenizaqa, nomenklatura, topografia itp.”27
Prócz pracy zawodowej i naukowej Cezaria — w stopniu bliżej nam nie
znanym — zaangażowana była w konspirację polityczną. Być może tę wła
śnie dziedzinę swej działalności miała na myśli, odpisując ojcu wzywające
mu ją do Piotrogrodu, iż „gdyby wyjechała teraz z Warszawy, nigdy by sobie
tego darować nie mogła”28 *. Podobno „odgrywała wybitną rolę w tajnych
organizacjach niepodległościowych i w pracach kulturalno-spolecz24

Echa stosunków polsko-rosyjskich w Bylinach, Warszawa 1918, s. 3.
Św. Cecylia, przyczynek do genezy apokryfów, „Lud” 1922, z. 2.
26 Opinia J. Bystronia, 1929 r., AAN, MWRiOP, 3142.
27 C. Baudouin de Courtenay Ehrenkreutzowa do Kazimierza Nitscha, 18 grudnia 1922, Archiwum PAN
w Krakowie, III—51, sygn. 191.
M R. Baudouin de Courenay, Pamiętniki dla rodziny, Archiwum PAN w Warszawie, III-298, sygn. 23. |
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lodróży były dwie publikoilbańcy (Petersburg 1913)
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nych”29. W każdym razie właśnie w kręgu podziemia niepodległościowego
musiała zetknąć się ze Stefanem Ehrenkreutzem, podówczas wykładowcą
Wolnej Wszechnicy Polskiej i Uniwersytetu Warszawskiego i działaczem
PPS. Pobrali się w 1916 r. Do jej zajęć doszły więc i obowiązki żony —
a wkrótce i matki (w 1917 r. urodziła córkę Krystynę; Stefan Ehrenkreutz
miał też córkę z pierwszego małżeństwa, Emilię).
Po zakończeniu wojny, w 1920 r. cała rodzina przeniosła się do Wilna,
gdzie Stefan Ehrenkreutz aktywnie uczestniczył w organizowaniu Uniwer
sytetu Stefana Batorego. Cezaria kontynuowała pracę nauczycielską
(w gimnazjum państwowym im. E. Orzeszkowej), jednak coraz silniej od
czuwała związane z nią ograniczenia. „Marzę wprost o habilitacji*— pisała
— bo mam gorączkę od pomysłów różnych — i materiału sporo swego
własnego. [...] Chcę się habilitować, żeby mieć warunki szczęśliwsze do
pracy”30. Habilitacja otworzyłaby jej drogę na uniwersytet w Wilnie, gdzie
uczelnia była dopiero w fazie organizaqi, może nawet na katedrę... Jednak
starania o jej uzyskanie trwały dwa lata. Formalną przyczyną były kłopoty
z zestawieniem komisji kompetentnej w dziedzinie dopiero raczkującej
(w tym okresie wyraźnie już za główny kierunek swej pracy naukowej uzna
ła etnografię). Opory jednak budziła już sama płeć kandydatki (podobno
ośrodek lwowski uznał to za główną przeszkodę); ze wzmianek w korespon
dencji możemy też wnosić, że pozycje ojca (wówczas już profesora Uniwer
sytetu Warszawskiego) i męża budziły podejrzenia o nepotyzm. Wreszcie
jednak w 1922 r. uzyskała habilitaqç na Uniwersytecie Warszawskim.
Od tego momentu rozpoczęła ożywioną działalność, której efektem by
ło stworzenie w Wilnie prężnego ośrodka ludoznawczego. W1923 r. wykła
dała na USB — na razie były to wykłady zlecone. Podjęła też trud scalania
i systematyzowania bibliotek i kolekqi o charakterze etnograficznym oraz
skupiania środowisk zainteresowanych w badaniu kultury ludowej Wileńszczyzny (m.in. regionalnych Towarzystw Popierania Przemysłu Ludowe
go). Próbą ożywienia zainteresowania kulturą materialną ludu Litwy była
zorganizowana w 1925 r. wystawa tkanin ludowych. Zgromadzone wówczas
eksponaty stały się zawiązkiem Muzeum Etnograficznego. Ehrenkreutzowa stawiała przed tą nową placówką zadanie gromadzenia zabytków kultu-

scha, 18 grudnia 1922. Archiwum PAN H
29

XN w Warszawie. III-298, sygn.23. I

30

„Ilustrowany Kurier Codzienny” (IKC) 1934, nr 51, z 2 marca.
C. Ehrenkreutzowa do K. Nitscha, 13 lutego 1921, Archiwum PAN w Krakowie, III—51, sygn. 191.
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ry technicznej, społecznej i duchowej regionu wileńskiego, kładąc nacisk na
potrzebę typowości eksponatów (to również było nowe podejście; dotych
czasowi kolekcjonerzy szukali obiektów wyróżniających się estetycznie).
Wobec pionierskiego charakteru zbiorów etnograficznych konieczne było
opracowanie reguł, nadających ich gromadzeniu znamiona naukowości
i czyniących zebrane eksponaty przydatnymi do dalszych badań. Podstawą
było stworzenie odpowiednich zasad opisu proweniencji, przeznaczenia,
charakteru etc. Swoje doświadczenia w tej mierze opublikowała Cezaria
jako Wskazówki dla zbierających przedmioty dla Muzeum Etntograficznego
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1926). Praca ta była próbą systema
tyzacji metodologicznej etnografii. Przy muzeum tworzono również archi
wum, do którego trafiały m.in. plony prowadzonych na podstawie specjal
nie opracowanych kwestionariuszy badań terenowych. Tu również trzeba
było najpierw odpowiednio przygotować pracowników, przełamać ich
wcześniejsze nawyki. „Przeciętny student uważa za rzecz bardziej godną
swej inteligenckiej godności i za coś bardziej łatwego zreferowanie najtrud
niejszej książki, bezkrytyczne oczywiście w wyniku, niż zrobienie opisu jed
nego z eksponatów muzealnych. Opis taki wymaga przecież samodzielnego
rozejrzenia się w cechach badanego obiektu i zdania sobie sprawy z ich roli
na tle struktury ogólnej przedmiotu”* * 31. W trakcie badań terenowych zain
teresowania Ehrenkreutzowej skierowały się na sferę obrzędowości i ety
kiety ludowej32. W swych pracach z tego okresu określa się już wyraźnie
jako przedstawicielka nurtu fenomenologicznego w etnografii. „Etnografia
przeprowadza badania w terenie drogą bezpośredniego kontaktu z pewną
grupą socjo-etniczną i dążąc w ten sposób do poznania kultury danego
środowiska, jej struktury oraz wartości w niej i funkcji poszczególnych wy
tworów”33. Szczególnie nowatorski charakter miały jej prace dotyczące lu
dowych obrzędów weselnych jako form dramatycznych. Wyodrębniając
główny zrąb owego odgrywanego przez weselników dramatu, dostrzega
w nim Ehrenkreutzowa ilustrację sankcji gromady dawanej parze usamo
dzielniającej się gospodarczo. Nowością w jej traktowaniu przedmiotu było

11 C. Baudouin de Courtenay Ehrenkreutzowa, Zakład Etnologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
i jego zadania, Wilno 1934, s. 83.
” Obrzędy weselne ludu polskiego jako forma dramatyczna, 1927; Zwyczaje wiosenne ludu polskiego, 1927;
Folk Dances and Wedding customs, 1936.
33 C. Baudouin de Courtenay Jędrzejewiczowa, Dwie kultury i dwie nauki, ^rszawa 1936, s. 3.
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skupienie się na analizie formy dramatycznej, artystycznej. „Zamiast anali
zować element społeczny czy magiczny w kompleksie obrzędowym, mamy
tu do czynienia z zagadnieniem insceniżacji obrzędu, a więc z badaniem
mechanizmu formalnej struktury obrzędu. Od zagadnień historycznych czy
systematycznych przechodzimy do teoretycznych”. Tkkie postawienie spra
wy zostało docenione przez specjalistów: „W czasach, kiedy nauka często
schodzi do poziomu opisu, w których coraz częściej pojawiają się grube
książki, w których nie ma zupełnie zagadnień lecz jedynie opisy czy mate
riały do opisu, podnieść należy ze specjalnym uznaniem wysiłek uczonego,
który widzi cel nauki w umiejętnym stawianiu i rozwiązywaniu zagadnień”34.
Osiągnięcia naukowe i organizacyjne badaczki przełamały wreszcie
opory środowiska naukowego. 19 listopada 1929, po ponad pięciu latach
faktycznego kierowania Zakładem Etnografii i Etnologii, a dwu łatach pra
cy jako zastępca profesora w tym Zakładzie, mianowana została profeso
rem nadzwyczajnym USB35.
Rozwijała w tym okresie ożywioną — można wręcz powiedzieć, gorącz
kową — działalność zawodową. W 1927 r. uczestniczyła i współorganizo
wała II Zjazd Geografów i Etnografów Słowiańskich. W 1928 r. organizo
wała wystawę etnograficzną na Targach Północno-Wschodnich w Wilnie.
W 1930 r. uczestniczyła w II Międzynarodowym Kongresie Sztuki Ludo
wej. Prowadziła wykłady i ćwiczenia z etnografii w kierowanej przez Stefa
na Ehrenkreutza wileńskiej filii Instytutu Badań Europy Wschodniej36. Do
tego dodać należy jej działalność społeczną jako przewodniczącej wileń
skiego oddziału Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym Wykształceniem37.
Sukcesom zawodowym nie towarzyszyła pomyślność w życiu prywat
nym. W 1927 r. tragicznie zmarła jej najstarsza córeczka. Cezaria przeżyła
wtedy załamanie psychiczne. Stopniowo pogarszały się stosunki między
małżonkami. Z odziedziczoną chyba po ojcu bezkompromisowością Ceza
ria dusiła się w układzie, którego spoiwem pozostało już tylko poczucie

34

J. Bystroń, 1929 r., AAN, MWRiOP, 3142.
Por. AAN, MWRiOP, 3142 oraz Archiwum PAN w Warszawie, III—298, sygn. 12. Tego samego dnia
otrzymała nominację Helena Wilman z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
36 Ehrenkreutzowa była przewodniczącą sekcji Etnograficzno-Geograficznej i członkiem komitetu redak
cyjnego periodyku „Balticoslavica”. Założycielem warszawskiego pierwowzoru Instytutu był Janusz Jędrzejewicz. Por. Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 2: Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę
działające w przeszłości na ziemiach polskich, cz. 2, pod red. B. Sordylowej, Warszawa 1993, s. 61.
37 Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem w latach 1926-1936, Warszawa 1936.
35

irayteta Stefana Batorego w Wilnie
aaje wiosenne ludu polskiego, 1927;
ufa', Warszawa 1936, s. 3.
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obowiązku. „Ten ostatni rok w Wilnie to była jedna straszliwa, groźna mę
ka”. — pisze — „Nie trzeba przeciągać strun «obowiązku», bo to się staje
przyczyną męki dla wszystkich nawet wtedy, gdy się leży i leży bez końca
w jakiejś beznadziejnej nieskończoności i zachowuje najbierniej”38. Wresz
cie raz jeszcze decyduje się na radykalne cięcie: rozwodzi się ze Stefanem
Ehrenkreutzem, przenosi do Warszawy na nowo utworzoną Katedrę Etno
grafii Polski (otrzymując jednocześnie nominację na profesora zwyczajne
go)39 40. W 1934 r. poślubia Janusza Jędrzejewicza (który również rozwiódł
się ze swą pierwszą żoną). Nie trzeba chyba wyjaśniać, iż komentarze były
niechętne, niektóre wręcz brutalne. Pomimo, że naukowe podstawy do ob
jęcia przez nią katedry były niewątpliwe, potwierdzone licznymi opiniami
fachowców (nawet nieprzychylny jej w momencie obsadzania katedry wi
leńskiej Jan Czekanowski teraz uznawał, że „jest ona ze wszystkich naszych
etnografów osobą najbardziej wykształconą a ponadto wykazała wybitne
zdolności organizacyjne” , jednak dla tzw. opinii publicznej nie ulegało
wątpliwości, że katedra warszawska powołana została specjalnie dla niej.
Prasa katolicka pisała, że Jędrzejewicz „narzeczoną przeniósł z uniwersyte
tu wileńskiego do warszawskiego, zamianował ją profesorką zwyczajną i dy
rektorką instytutu etnograficznego, który utworzył przy UW (...) Jesteśmy
głęboko zasmuceni jako Polacy-katolicy, że p. J. Jędrzejewicz wyrzekl się
wiary swych ojców i rozwiódł się z dotychczasową prawowitą małżonką”41 * *.
Wrażenie pogarszał fakt, że rzecz cała działa się w momencie przeprowa
dzania reformy w szkołach wyższych, zdaniem wielu profesorów ogranicza
jącej się do kasaty katedr obsadzonych dotąd przez ludzi nieprzychylnych
politycznie grupie rządzącej.
Nie ulega wątpliwości, iż koligacje rodzinne i przyjacielskie Cezarii mia
ły niemały wpływ na jej możliwości zawodowe. Wystarczy tu przytoczyć
sprawę jej starań o etat adiunkta dla Zakładu Etnologii USB. Urzędnicy
MWRiOP motywowali swą odmowę faktem, iż „Ehrenkreutzowa przy ka38

C. Ehrenkreutzowa do K. Nitscha, 10 kwietnia 1934, Archiwum PAN w Krakowie, III—51, sygn. 185.
” Nominacja z 25 stycznia 1934 r. AAN, MWRiOP, 3142.
40 Opinia J. Czekanowskiego z 29 października 1933 r. AAN, MWRiOP, 3142.
41 Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 10687,1.1, k. 115. Jeszcze dobitniej wyrażał się w swym dzien
niku B. Żongoitowicz „Premier i minister oświaty tworzy katedrę kochance, po zwinięciu 50 katedr i usu
nięciu z nich szeregu profesorów, następnie kochankę, żonę profesora Uniwersytetu Wileńskiego odbiera
mężowi, ta zaś zmienia wyznanie, otrzymuje od kochanka — premiera-ministra awans wynoszący 450 zip
miesięcznie, kochanek wprowadza ją na katedrę dla pierwszej prelekcji”, Biblioteka Litewskiej Akademii 1
Nauk w Wilnie, E 98, j. 1379.

ledrze pomoci
działy nie pos
osiągnęła — c
uzasadnione zć
Niezachow
tocznej czy poi
Związkiem Pra
w!936r. wykla
stawiający kult
protestacyjny w
Tymczasem
sytecie. Wydajt
prowadzone pi
sowej44. Podeji
zeum Etnograf
jednego znajon
stronnej umów
zostały w depo
zeum Przemyśl
Stopniowo
„Obecnie więc
piejczujęsmak
niż przedtem. J
Jednak rok
opuszcza Wars;
ukończeniu pra
5

B.Żongollowicz,D
» okresie ministerstw
r MWRiOP. Takie zal
odosobnionym w śród
w której Piłsudski nast
«ił i gdyż pragnie lei
jo ministrem”.
6 M. Ossowska do M.
“ for. Sprawozdania?
‘AAN, MWRiOR 27
‘CJędrzejewiczowa
c W Jędrzejewicz do /
»360

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 169

Ina straszliwa, groźna mçbowiązku», bo to się staje
I się leży i leży bez końca
mje najbierniej”38. Wreszrozwodzi się ze Stefanem
utworzoną Katedrę Etnoę na profesora zwyczajnei (który również rozwiódł
iśniać, iż komentarze były
naukowe podstawy do obrdzone licznymi opiniami
ie obsadzania katedry wi
oną ze wszystkich naszych
onadto wykazała wybitne
nii publicznej nie ulegało
ostała specjalnie dla niej,
ną przeniósł z uniwersyteprofesorkązwyczajnąidyiyl przy UW. (...) Jesteśmy
. Jędrzejewicz wyrzekł się
ą prawowitą małżonką”41.
; w momencie przeprawaelu profesorów ograniczazez ludzi nieprzychylnych
przyjacielskie Cezarii mia. Wystarczy tu przytoczyć
Etnologii USB. Urzędnicy
„Ehrenkreutzowa przy ka\N w Krakowie, 111-51, sygn. 185.
iOP,3142.
:e dobitniej wyrażał się w swym dzieńchance, po zwinięciu 50 katedr i usu
ra Uniwersytetu Wileńskiego odbicia
ira-ministra awans wynoszący 450 zip
kcji”, Biblioteka Litewskiej Akademii

tedrze pomocniczej ma asystenta starszego i młodszego — zaś całe wy
działy nie posiadają adiunktury”. Jednak ostatecznie Cezaria swój cel
osiągnęła — czy dziwić się można, że tym samym „naraziła Ministra na
uzasadnione zarzuty”?42
Nie zachowały się świadectwa jakiejś aktywniejszej jej działalności spo
łecznej czy politycznej z tego okresu. Była związana — chyba luźno — ze
Związkiem Pracy Obywatelskiej Kobiet, na którego potrzeby przygotowała
w 1936 r. wykład Dwie kultury, dwie nauki (najogólniej rzecz biorąc przeciw
stawiający kultury piśmienne kulturom przekazu ustnego). Podpisała też list
protestacyjny w sprawie „getta ławkowego” w 1937 r.43
Tymczasem Jędrzejewiczowa rozpoczyna wykłady i zajęcia na Uniwer
sytecie. Wydaje się jednak, że z trudem opuszcza wileński warsztat pracy,
prowadzone przez nią badania wciąż bowiem oscylują wokół tematyki kre
sowej44. Podejmuje też prace nad stworzeniem również w Warszawie Mu
zeum Etnograficznego. W tej kwestii udało jej się uzyskać poparcie jeszcze
jednego znajomego z Wilna — Stanisława Lorentza. Na podstawie wielo
stronnej umowy etnograficzne zbiory Muzeum Narodowego przekazane
zostały w depozyt do Muzeum Etnograficznego (stanowiącego część Mu
zeum Przemysłu i Rolnictwa)45.
Stopniowo udaje jej się uzyskać poczucie wewnętrznej harmonii.
„Obecnie więcej skupiłam się w sobie i (według własnego mniemania) le
piej czuję smak rzeczy. Jednem słowem wolę mój stosunek do życia obecnie
niż przedtem. Jeśli to jest starość, to nie mam nic przeciw niej”46.
Jednak rok 1939 przerywa okres pomyślności. Wraz z mężem Cezaria
opuszcza Warszawę i Polskę. W wojennej pożodze płonie będąca już na
ukończeniu praca o kulcie św. Jerzego47. W Rumunii Janusz Jędrzejewicz
42 B. Żongołłowicz, Dziennik, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, E 98, j. 1379. Jego zdaniem
w okresie ministerstwa Jędrzejewiczów Cezaria miała decydujący wpływ na tryb rozstrzygania spraw
w MWRiOP. Takie załatwianie spraw urzędowych drogą prywatnej protekcji nie było zresztą wypadkiem
odosobnionym w środowisku sanacyjnym. Przykład szedł od góry. Tenże Żongołłowicz opisuje sytuaqç,
w której Piłsudski nastawa! na mianowanie osoby miernych uzdolnień na stanowisko ministra (jakiegokol
wiek), gdyż pragnie tego żona kandydata — a ta „Wandzię do chrztu trzymała. (...) Co panu szkodzi, zrób
go ministrem”.
43 M. Ossowska do M. Kridla, 11 grudnia 1937, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, F. 115, j. 530.
44 Por. Sprawozdania z działalności Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1934-1935).
45 AAN, MWRiOP, 273, Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
46 C. Jędrzejewiczowa do K. Nitscha, 16 lutego 1937, Archiwum PAN w Krakowie, II1I-51, sygn. 185.
47 W. Jędrzejewicz do Anieli Gruszeckiej-Nitschowej, 15 marca 1967, Archiwum PAN w Krakowie, K. III—51,
sygn. 360.
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wraca do swego dawno już zapomnianego zawodu — w uruchomionej B® wykorzysta
w Bukareszcie polskiej szkole średniej uczy matematyki. W niedługim cza- B Bfcenia zbio
sie, wraz z wielu innymi współwychodźcami, znaleźli się oboje na Bliskim B * przyszłości d(
Wschodzie. Jędrzejewicz kontynuuje tu pracę nauczycielską, nie rezygnując B ®enia ’ uPorz4
rzecz jasna z działalności politycznej, ograniczonej jednak wobec dominu- B
jącej na emigracji roli zwolenników Władysława Sikorskiego. Cezaria sku- B ^r. 1947, p
pia się na działalności naukowej, szukając w niej być może ucieczki od B j^czowic
groźnej rzeczywistości i męczącego lęku o pozostałych w kraju bliskich.
Z punktu widzenia etnografa rejon, w którym przebywa, jest niezmiernie B na Ober
atrakcyjny. Jędrzejewiczowa stara się więc zbierać materiały do swej —
odtwarzanej — pracy o św. Jerzym. Interesuje ją teraz wędrówka i przetwa
rzanie wątków mitologicznych — adaptacja pogańskiego bożka płodów roi- B aaJaw
nych Georgiosa przez chrześcijaństwo i jego przemiana w św. Jerzego. B plamie publi
Owocem tej pracy były—oprócz zgromadzonego materiału warsztatowego B ^Prace
— liczne artykuły i referaty48.
B treaca4- J
Wśród polskich uciekinierów na Bliskim Wschodzie inteligencja, a na- B F i Prz^woj
wet naukowcy byli dość licznie reprezentowani. Wcześnie zrodziła się też B®ytetunaOb
świadomość konieczności pracy nad zgromadzeniem naukowego „kapitału B • etnografii,
zakładowego” do odbudowy polskiej nauki po wojennych zniszczeniach. Bzowymi we I
Wiązało się to z potrzebą oparcia działań naukowych i oświatowych na for- B ®owa^a w Parmach instytucjonalnych. W tych próbach tworzenia polskich stowarzyszeń B Instytucie ]
naukowych na obczyźnie Cezaria uczestniczy od samego początku, wyko- BPpolskiego si
rzystując tu swą pasję badacza i talent organizacyjny. Od 1942 r. pracuje B*Wszeń nauko
aktywnie zarówno w Towarzystwie Studiów Iranistycznych, j ak i w kierowa
nym przez prof. Stanisława Swianiewicza (jeszcze jeden znajomy z Wilna, B
gdzie pracował w Instytucie Badań Europy Wschodniej) Biurze Studiów B^poznæjæv
Bliskiego i Środkowego Wschodu, w którym prowadziła sekqç orientali- B^pomszamasi
styczną. Kiedy w 1944 r. Swianiewicz wyjechał do Londynu, kierownictwo B_______
Biura przejęła Jędrzejewiczowa. Przy jej współudziale rozpoczęto wyda- B,
wanie „Kwartalnika Historycznego na Wschodzie”. Po likwidacji Biura B'MkoL^w/
w 1945 r. inicjuje tworzenie Polskiego Humanistycznego Instytutu Naukowego w Jerozolimie. Jednocześnie zwraca uwagę wychodźców na możli1W1929

48

Święty Jerzy patronem harcerstwa, Jerozolima 1944; Kalendarz świętojerski lub zbadany w Bazylice św.
Grobu wJerozolimie/Omfalos—środek świata, „Rocznik Polskiego Ibwarzystwa Naukowego na Obczyźnie”,
Londyn 1954-1955; Święty Jerzy—studium kulturologiczne (por. J. Draus, Oświata i nauka polska na Bliskim
i Środkowym Wschodzie 1939-1950, Lublin 1993, s. 279).
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wość wykorzystania przymusowego pobytu na Bliskim Wschodzie do gro
madzenia zbiorów eksponatów etnograficznych, mogących posłużyć
w przyszłości do odtworzenia muzeów etnograficznych w kraju. Dla uła
twienia i uporządkowania tych prac publikuje w 1944 r. Wskazówki dla zbie
rających przedmioty dla muzeów i archiwów etnograficznych w Polsce.
W r. 1947, po rozwianiu się nadziei na szybki powrót do kraju, Jędrzejewiczowie przyjeżdżają do Londynu. Tutaj Cezaria rzuca się w wir życia
kulturalnego emigracji. W1948 r. jest współzałożycielką Polskiej Rady Na
ukowej na Obczyźnie, w 1950 r. uczestniczy w przekształceniu jej w Polskie
Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Kieruje tu pracami etnograficznymi,
zbiera wśród emigrantów relacje dotyczące zapamiętanych przez nich oby
czajów polskiego ludu49. W wydawanym przez to Towarzystwo Roczniku
regularnie publikuje artykuły i sprawozdania, streszczenia referatów50. Są
to prace zwięzłe, niewielkie objętościowo, ale wypełnione skondensowaną
niejako treścią. Lakoniczność stylu była zresztą cechą charakterystyczną jej
prac i przed wojną51. W 1958 r. wybrana została rektorem Polskiego Uni
wersytetu na Obczyźnie, w którym od zarania jego istnienia kierowała ka
tedrą etnografii. Nie zaniedbywała kontaktów z polskimi towarzystwami
naukowymi we Francji i w Ameryce — bywała w Paryżu z wykładami i pu
blikowała w paryskich pismach naukowych52. W 1962 r. wykładała w Pol
skim Instytucie Naukowym w Montrealu. Jej prace zyskały szacunek nie
tylko polskiego środowiska naukowego. Była też członkiem angielskich sto
warzyszeń naukowych, m.in. wybrano ją na członka Royal Anthropological
Institute of Great Britain and Ireland.
Zmarła w Londynie 28 lutego 1967 r. Od kilku już lat ciężka choroba
serca, później również nowotworowa, ograniczała jej możliwości pracy i na
wet poruszania się. Do końca jednak zachowała przytomność umysłu, cie-

* Archiwum PAN w Warszawie, II1-298, sygn. 14.
50 M.in. Onomastyka najstarszych żywotów świętojerskich (1954-1955); Legenda o Krakusie Mistrza Wincen
tego i o pogromcy smoka, iw. Jerzym', Ethnoetymologica, (1955-1956), Koncepcja czasu i metody chronograficzne w etnografii (1956-1957); Ciągłość w bezpośrednim przekazie tradycji w kulturze Ziem Rzeczpospolitej
(1960-1961).
31 W 1929 roku J. Bystroń pisał, że „jej prace są zwięzłe, treściwe, starają się o rozwiązanie zagadnień
najprostszymi środkami” (AAN, MWRiOP 3142). Tę zwięzłość stylu traktowano niekiedy jako wadę jej
wypowiedzi (por. S. Ehrenkreutz do K. Nitscha, 21 marca 1923, Archiwum PAN w Krakowie, III—51, sygn.
188: „Według mnie zwęziła zanadto ramy pracy, bo inni zrobiliby z tego duże dzieło, ale to już system Cezi”).
32 Np. Baśnioznawstwo, „Kultura” 1950, s. 97-118. Cezaria była też członkiem Towarzystwa Historycz
no-Literackiego w Paryżu.
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kawość badaczą i odpowiedzialność pedagoga. Ostatnie seminaria odbywa
ły się w jej mieszkaniu, w pokoju na „Antokolu” — rodzaju polskiego pen
sjonatu. Pochowana została na cmentarzu Elmers End, u boku męża.
W powojennej Polsce o jej pracach ukazywały się tylko lakoniczne
wzmianki. Decyzja pozostania na emigracji — nieunikniona w gruncie rze
czy, jeśli uwzględnimy jej koligacje rodzinne (Stefan Ehrenkreutz zmarł
w radzieckim więzieniu na wileńskich Łukiszkach) odcięła ją od możliwości
publikowania swego dorobku w kraju, a także — co może dla etnografa
miłującego badania terenowe dotkliwsze — od możliwości obserwacji pol
skiej rzeczywistości kulturowej. Jej prace otwierały polskiej etnografii dro
gę ku myśli strukturalistycznej53. Była twórcą dwu katedr uniwersyteckich
etnografii — i dwu muzeów etnograficznych.

53 Z. Sokolewicz, Szkoły i kierunki w etnografii polskiej, [w:] Historia etnografiipolskiej, pod red. M. Terleckiej,
Wrocław 1973, s. 165.
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Boznańskai inne

Boznańska i inne — to wybrana do prezentacji około pięćdziesięcioosobowa grupa kobiet parających się sztuką, pokoleniowo bliska urodzonej
w 1865 roku Oldze Boznańskiej, jedynej spośród nich, której nazwisko
weszło do podręcznikowego kanonu sztuki polskiej. Motywem wyboru nie
była ranga malarstwa Boznańskiej, lecz fakt, że kobiety jej generacji (i nie
co młodsze) stanowią pierwszą wyraźną grupę uprawiających sztukę zawo
dowo, w przeciwieństwie do swych poprzedniczek, które z nielicznymi wy
jątkami (jak żyjąca w latach 1782-1855 Henryka Beyer, pierwsza polska
malarka-profesjonalistka) były amatorkami, aczkolwiek nieraz i utalento
wanymi, i artystycznie wykształconymi. Świadectwem okrzepnięcia u schył
ku XIX wieku kobiecego środowiska artystycznego było zawiązanie się
w 1899 roku w Krakowie Stowarzyszenia Artystek Polskich, które zainaugu
rowało swą działalność wystawą złożoną z dzieł 34 artystek, eksponowaną
w Sukiennicach, a następnie powtórzoną w warszawskim Salonie Krywulta* 1.
Występując kilka lat temu na jednej z „kobiecych” sesji organizowanych
przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiłam
metodologiczne problemy i spory, jakie zrodziła tzw. feministyczna historia
sztuki2. Aczkolwiek ostatnie lata skorygowały jej obraz — zarzucono żywio
ną początkowo feministyczną utopię odrębnej artystycznej tradycji kobie
cej, niemożliwa okazała się „alternatywna historia sztuki kobiet” i nie tyle
* Podstawą dokumentacyjną artykułu są biogramy artystek zawarte w obszernym i wzorowo opracowanym
katalogu wielkiej wystawy „Artystki polskie”, zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie
w 1991 roku z inicjatywy A. Morawińskiej.
2 M. Poprzęcka, Problemy feministycznej historii sztuki, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX
i XX wieku, cz. 1. pod red. A. Żamowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1992, s. 267-280.
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mówi się o feministycznej historii sztuki, ile raczej o feministycznej inter
wencji w historię sztuki3 — niemniej charakter poprzedniego wystąpienia
zobowiązuje mnie do określenia na wstępie własnego podejścia do badania
kobiecej twórczości. Najbliższe jest ono stanowisku amerykańskiej badacz
ki Lindy Nochlin4, jednej z bardzo aktywnych inicjatorek artystycznych women’s studies. Celem tak rozumianych studiów jest rozszerzenie pola ba
dawczego naszej dyscypliny, a nie jej rozbicie czy postmodernistyczna dekonstrukcja, do czego dążą różne bojowe odłamy feministycznej historii
sztuki, jak poststrukturalistyczny czy marksistowski5. Nadal mamy tu do
czynienia z badaniem dzieł, twórców i ich wielorakich społecznych uwarun
kowań, dokonywanym z wykorzystaniem instrumentarium tradycyjnej hi
storii sztuki, acz rozszerzonej o nowe, społeczne konteksty. Można jeszcze
dodać, że oba pojęcia składające się na nazwę naszej dyscypliny: historia
i sztuka — są tu także rozumiane tradycyjnie, bez zwątpień wysuwanych
przez feministyczny (i nie tylko) dekonstrukcjonizm6 7.
Przedmiotem obserwacji będą więc przede wszystkim społeczne i insty
tucjonalne ramy, w jakich próbowało swych sił pierwsze pokolenie profes
jonalnych polskich artystek. Będzie to próba odpowiedzi na pytanie o ich
kondycję zawodową, socjalną, finansową, po części też prywatną, i wreszcie
7
artystyczną .
Pierwsza kwestia to pochodzenie. Zdecydowana większość kobiet, które
swą karierę artystyczną ropoczynały przed 1900 rokiem, wywodziła się ze
sfer ziemiańskich, czasem zamożnych, zwłaszcza w przypadku rodzin kre
sowych. Wśród profesjonalnych artystek nie ma natomiast arystokratek,
których tak wiele było w pierwszej połowie XIX stulecia. Drugie miejsce
zajmują córki inteligenckich rodzin miejskich, zazwyczaj o szlacheckiej
proweniencji i tradycjach (Anna Bilińska była córką lekarza, Olga Boznańska — inżyniera i nauczycielki, Zofia Stankiewiczówna — profesora medy
cyny). Są oczywiście w tym pokoleniu córki zesłańców (Magdalena An-

3

E. Franus, Widzące, widziane, „Artium Questiones”, t. VI, 1993, s. 101-114.
L. Nochlin, Women, Art and Power and Other Essays, London 1989.
5 Szczególnie wyraziście wyrażone przez R. Parker, G. Pollock, Women, Art and Ideology, London 1981.
6 Por. E. Gieysztor-Miiobędzka, Historia sztuki dzisiaj — stan dyscypliny, [w:] Dokąd zmierza współczesna
humanistyka?, pod red. T. Kostyrko, Warszawa 1994 oraz materiały seminarium metodologicznego Stowa
rzyszenia Historyków Sztuki: Przemyśleć historię sztuki, pod red. M. Poprzęckiej, Warszawa 1994.
7 Wszystkie dane faktograficzne nie opatrzone odrębnymi przypisami zaczerpnięte są z: Artystki polskie.
Katalog wystawy. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1991.
4
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drzejkowicz-Buttowt, Jadwiga Janczewska-Glinka, Otolia Kraszewska)
i spiskowców (Maria Podłewska). Sporadycznie zdarza się pochodzenie ku
pieckie (Luna Drexlerôwna), natomiast zupełnym wyjątkiem kobiety z lu
du jest Aniela Pająkówna — córka stangreta z dóbr Pawlikowskich, przez
nich wykształcona i uposażona, przez kilka lat związana z Przybyszewskim,
matka jego córki Stanisławy8.
W badaniach nad biografiami „dawnych mistrzyń” malarstwa europej
skiego zwracano uwagę, iż kobiety, które osiągnęły pewną artystyczną po
zycję były zazwyczaj córkami artystów, wykształconymi przez nich w domo
wych warsztatach9. W tym profesjonalnym pokoleniu jest inaczej. Kilka
zaledwie kobiet pochodziło z rodzin artystycznych (Łucja Bałzukiewiczówna, Bronisława Wiesiołowska), a tylko jedna była córką znanego artysty —
Maria Gerson-Dąbrowska, która zresztą nie poszła w ślady ojca-malarza,
uprawiając rzeźbę (obok bardzo żywej działalności społecznikowskiej i oświa
towej). Decyzja o poświęceniu się sztuce nie napotykała ^jak można by
się spodziewać-^rodzinnego oporu. Przeciwnie — artystyczne uzdolnienia
córek były zazwyczaj wcześnie zauważane i pielęgnowane (najlepszym
przykładem staranna edukacja Boznańskiej). W wielu biografiach przewija
się motyw prywatnych nauczycieli, sięgania po rady znanych artystów i —
jeśli pozwalały na to finansowe możliwości — zagranicznych studiów i po
dróży. Może się wydać paradoksalne, ale jedyną w tym gronie młodą dziew
czyną, która z trudem uzyskała zgodę rodziny na podjęcie studiów malar
skich była córka Henryka Sienkiewicza Jadwiga, późniejsza Korniłowiczowa, której talenty malarskie i poetyckie pozostały zresztą niespełnione, ku
serdecznemu żalowi zaprzyjaźnionego z nią Stanisława Witkiewicza10.
Prawdziwa walka o realizację artystycznych aspiracji rozpoczynała się
dopiero po przekroczeniu progów troskliwego rodzinnego domu. Trzeba
pamiętać, że w XIX wieku utrzymywała się bardzo wyraźna i głęboka róż
nica między rozwijaniem zdolności artystycznych panienki z dobrego domu
(co należało do kanonu jej wykształcenia) a rzeczywistą twórczą pracą ar
tysty. Nie miejsce tu na rozpatrywanie wielorakich: i kulturowych, i obycza-

.01-114.
m, Art and Ideolog, London 1981
rliny, [w:] Dokąd zmierza wspólcu
eminarium metodologicznego Sto
oprzęckiej, Wszawa 1994.
mi zaczerpnięte są z: Artystki pols

8

A. Sieradzka, W cieniu Przybyszewskiego (o malarstwie Anieli Pająkówny), „Biuletyn Historii Sztuki” 1985,
nr 3-4, s. 289-298.
’ L. Nochlin, WhyAre There No Great Women Artists? [w:] Women in Sexist Society. Studies in Power and
Powerlessness, New York 1971, s. 30.
10 Wypowiedzi Witkiewicza cytowane w katalogu wystawy: Artystki polskie, op. cit.
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jowych, i wreszcie artystycznych przyczyn tej różnicy, która widziana jest
jako główna przyczyna braku „wielkich artystek”11. Wbrew popularnym
mitom opowiadającym o cyganerii, życie artystyczne w XIX wieku było wy
soce sprofesjonalizowane i zinstytuq’onalizowane. Wiodła do niego tylko
jedna droga — przez akademie. W tej instytucji, mającej parowiekowe do
świadczenie dydaktyczne i monopolizującej kształcenie artystyczne, jed
nym z podstawowych elementów nauczania było studium nagiego mode
la12. Ono to stanowiło — przynajmniej oficjalnie — zaporę zamykającą
uczelnie artystyczne przed kobietami (feministka zauważy tu kąśliwie, że
rygoryzm obyczajowy nie zabraniał kobietom roli mniej rozwijającej —
samego modela)13. Dotykamy tu zresztą wielkiego feministycznego proble
mu, jakim jest wszechobecność kobiecego aktu w sztuce europejskiej14. Jak
silny był tu opór świadczy fakt, że pomimo wielokrotnych petyqi prawo
studiowania na krakowskiej akademii kobiety uzyskały dopiero w 1920 ro
ku (lepiej było w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie kobiety przyj
mowano od momentu jej powstania, tj. od 1904 roku)15. Istniały oczywiście^
w drugiej połowie XIX wieku szeroko rozpowszechnione sposoby ominię
cia tej przeszkody. Pierwszym były prywatne lekcje, te jednak stanowiły
zaledwie zalążek edukacji, aczkolwiek dla wielu uzdolnionych kobiet był to
zarazem jej koniec. Drugim były prywatne żeńskie szkoły artystyczne,
W drugiej połowie XIX stulecia w Warszawie działało takich szkół kilkanaście,
w Krakowie cztery, we Lwowie trzy16. Wiele z nich miało charakter efemerycz
ny — działały krótko, skupiały niewielkie grono pedagogów i uczennic. Kilka
stało się jednak ważnymi ośrodkami kształcenia. W Warszawie wyjątkowe ze
względu na rangę profesora i poziom nauczania były kursy dla kobiet przy
Szkole Rysunkowej Wojciecha Gersona, prowadzone w latach 1867-1901, na
których był on jedynym nauczycielem. Przeszło przez nie kilkadziesiąt uczen
nic, m.in. Bilińska, Dulębianka, Stankiewiczówna. W Krakowie nieporówny11

L. Nochlin, op. cii., passim.
Najpełniejsze dane dotyczące trybu nauczania w dziewiętnastowiecznych szkołach artystycznych podaje
A. Boime, TheAcademy and French Painting in the Nineteenth Century, London 1971.
13 E. Franus, op. cit., przyp. 12.
14 Por. m.in. Woman as Sex Object. Studies in EroticArt 1730-1970, pod red. T Hess i L. Nochlin, New York
1972; The Female Body in Western Culture, pod red. S. Suleiman, Cambridge Mass. 1986.
13 J. Dutkiewicz, J. Jeleniewska-Ślesińska, W. Ślesiński (oprać.), Materiały do Dziejów Akademii Sztuk Pięk
nych w Krakowie 1895-1939, t. II, Wrocław 1969; K. Piwocki, Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
1904-1964, Wrocław 1965.
16 Wÿkaz szkół artystycznych dla kobiet podaje katalog wystawy: Artystki polskie, op. cit.
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walny z innymi szkołami prywatnymi był Wydział Artystyczny Wyższych
Kursów dla Kobiet Adriana Baranieckiego (tzw. Baraneum, 1868-1924, od
śmierci założyciela w 1891 roku działające jako kursy im. A. Baranieckiego)17.
Opiekunami jego byli: Władysław Łuszczkiewicz (1868-1875), Jan Matejko
(1875-1894), Jacek Malczewski (1899-1912), Piotr Stachiewicz (1912-1918),
a nauczycielami, różnej, ale i najwyższej rangi, artyści czynni w owych latach
w Krakowie.
Uczennic było ponad 50, w tym Boznańska, Pająkówna, Maria Wasilkowska, a nawet Zofia Kossak. Program nauczania obu tych najlepszych
szkół prywatnych obejmował podstawowe przedmioty akademickie: rysunek
z natury, perspektywę, anatomię, malarstwo, historię sztuki. U Baranieckiego
modernizm dał o sobie znać wprowadzeniem do programu malarstwa plene
rowego. Szkoły organizowały wystawy prac swoich uczennic: w 1890 roku
w Krakowie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych wystawiał Wydział Arty
styczny Baranieckiego, w Warszawie w tymże roku w Salonie Krywulta odbyła
się wystawa prac uczennic Szkoły dla Kobiet Ludwika Wiesiołowskiego. Poka
zy urządzały też inne, pomniejsze szkoły. „Z wykazu nazwisk uczennic, które
przeszły przez te szkoły i prywatne pracownie malarzy wyłania się wyraźna
dysproporcja pomiędzy ich liczbą a niewielkim gronem absolwentek, które
wybrały karierę artystyczną”18.
Skądinąd zarówno prywatne lekcje indywidualne, jak i prywatne szkoły
artystyczne dla kobiet mieściły się w porządku „kobiecym”, tzn. służyły ra
czej rozwijaniu panieńskich zdolności artystycznych niż przygotowaniu do
prawdziwej pracy twórczej. W gruncie rzeczy odsuwały one kobiety od in
stytucji artystycznych, utrwalając ich miejsce wśród zdolnych amatorek lub
w przypadku kobiet zmuszonych do pracy zarobkowej — pracownic na
niwie sztuki użytkowej. Nie znaczy to, że nie przygotowywały do zawodu;
przeciwnie, znaczna ich część miała w programie przedmioty „praktyczne”,
takie jak drzeworytnictwo, rysunek ornamentacyjny na potrzeby przemysłu,
rysunek techniczny i architektoniczny, haft artystyczny. Ukierunkowane na
sztukę zdobniczą, połączone z jej pracowniami, przygotowywały do zatrud
nienia tradycyjnie postrzeganego jako „kobiece” i nie mieszczącego się
w kategoriach prawdziwej Sztuki (Szkoła Malarstwa i Rzeźby dla Kobiet

17

J. Kras, Wyższe Kursy dla Kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie 1868-1924, Kraków 1972.
Artystki polskie. Katalog wystawy, op. cit.
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Bronisławy Poświkowej, 1890-1902, Szkoła Sztuki Stosowanej Alicji No
wińskiej, 1892-1908). Rzecz zresztą znamienna, że żadna z artystek, które
uzyskały znaczenie jako malarki, nie poprzestała na szkole Gersona czy kur
sach Baranieckiego i poszła trzecią z możliwych dróg artystycznych edukaęji kobiet, udając się na studia zagraniczne, głównie do Paryża i Monachium*
lecz także Drezna lub Wiednia, gdzie kobiety na równi z mężczyznami przyj
mowano do tzw. „wolnych” akademii (jak Académie Julian czy Académie
Colarossi w Paryżu) lub do prywatnych atelier prowadzonych przez wzię
tych malarzy. Dopiero studia zagraniczne — też długo nie w państwowych
akademiach — pozwalały wyjść z „kobiecego getta”. Odbyły je — powtórz
my—wszystkie kobiety, które uzyskały jakąkolwiek rangę artystyczną. Trzeba
tu dodać, że studia zagraniczne były długo koniecznością dla wszystkich
polskich artystów, niezależnie od ich płci. Do powstania w 1874 roku w Krako
wie Szkoły Sztuk Pięknych z „majsterszulą” Matejki na ziemiach polskich
nie było uczelni artystycznej o akademickiej randze. W tym jednym przy
padku „kobiece upośledzenie” roztapia się w „upośledzeniu narodowym”. J
Wszystkie rodzaje dostępnego kobietom wykształcenia artystycznego—
prywatne lekcje i szkoły, a zwłaszcza zagraniczne akademie i atelier — były
kosztowne. Kolejne pytanie dotyczy zatem finansowych podstaw artystycz
nych karier kobiet. Jak powiedziano, większość z nich pochodziła z rodzin
ziemiańskich, a część z inteligencji (co nie znaczy, że koszty edukacji, zwła
szcza zagranicznej nie stanowiły problemu dla rodzinnych budżetów). Naj
bardziej dramatycznym, powieściowym niemal przykładem może być los
zmarłej w wieku 36 lat Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej, obok Boznańskiej niewątpliwie najbardziej utalentowanej i upartej w dążeniach arty
stycznych przedstawicielki tego pokolenia19. Córka lekarza praktykującego
na Kijowszczyźnie przez całą młodość borykała się ze skutkami jego finan
sowej upadłości. W warszawskiej szkole Gersona zawarła przyjaźnie z za
możnymi koleżankami (Klementyną Krassowską, Marią Gażycz, Zofią Stankiewiczówną), których pomoc pozwoliła jej ocjbyć zagraniczne podróże
i podjąć studia w Académie Julian w Paryżu. Niepewna sytuaqa materialna
uniemożliwiła jej związek z Wojciechem Grabowskim, rysownikiem zmarłym
na gruźlicę w 1885 roku. Szansę kontynuacji studiów paryskich zawdzięcza
ła zapisowi testamentowemu młodo zmarłej przyjaciółki Klementyny Kras-

A. Bohdanowicz, Anna Bilińska podług jej dziennika, listów i recenzyj pracy, Warszawa 1924.
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sowskiej. Od 1887 roku zaczęła odnosić sukcesy w Salonie Paryskim, otrzy
mywać zamówienia na portrety, sprzedawać obrazy, m.in. do londyńskiej
prestiżowej Grosvenor Gallery. W1892 roku wyszła za mąż za doktora Boh
danowicza, lecz ten początek powodzenia zawodowego i osobistego już w na
stępnym roku przerwała śmierć spowodowana chorobą, której nabawiła się
w bardzo trudnych i ubogich latach paryskich studiów.
Względna zamożność innych adeptek sztuk pięknych także nie oznacza
ła braku problemów finansowych. Oprócz sprzedaży obrazów (głównie por
tretów i pejzaży, tych najbardziej pokupnych gatunków tematycznych)
źródłem dochodów były lekcje rysunku, praca w uczelniach artystycznych
dla kobiet (Leonia Bierkowska, Stanisława Fijałkowska-Kędzierska, Maria
Podlewska, Antonina Rożniatowska, Barbara Rychter-Janowska, Broni
sława Wiesiołowska) czy praca w szkołach powszechnych i pensjach. Nawet
duże pieniądze nie zawsze pozwalały na realizację aspiracji. Pochodząca
z zamożnego ziemiaństwa rzeźbiarka Teofila Certowicz, nauczająca
w szkole Bronisławy Wiesiołowskiej, z własnych funduszy założyła w 1897
roku w Krakowie Szkolę Sztuk Pięknych dla Kobiet, w której uczyli m.in.
Malczewski i Tetmajer. Po czterech latach przedsięwzięcie to zakończyło
się bankructwem. Stan majątkowy większości kobiet-artystek jest trudny
do odtworzenia, zwłaszcza niełatwo określić, jaki udział w ich dochodach
miały honoraria za prace artystyczne. Chociaż uprawiały sztukę zawodowo,
nie z niej głównie żyły, o czym najlepiej świadczy przykład Boznańskiej —
artystyki, która odniosła prawdziwy, także komercyjny sukces, miała liczną,
zamożną (choć raczej polską) klientelę, a jednak do końca życia (1940)
utrzymanie (a mieszkała od 1898 roku w Paryżu) zapewniała jej kamienica
przy ulicy Wolskiej w Krakowie.
Tym co różni artystki omawianego pokolenia od ich poprzedniczek
uprawiających sztukę w pierwszej połowie XIX stulecia jest, poza bardziej
systematycznym wykształceniem, udział w zinstytucjonalizowanym życiu
artystycznym, będący głównym świadectwem i miarą ich profesjonalnego
statusu. Należy dodać, że dziewiętnastowieczna instytucjonalizacja sztuki
objęła nie tylko wykształcenie, lecz także różne formy mecenatu i odbioru,
co znacznie ograniczyło szanse twórczości nie mieszczącej się w panujących
konwencjach i normach, jaką często była sztuka kobiet20. Większość arty20

A. Morawińska, Artystki polskie, [w:] Artystki polskie. Katalog wystawy, op. cit., s. 19.
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stek pokolenia Boznańskiej wystawiała w głównych krajowych galeriach —
warszawskim Tbwarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych21, w krakowskim
i lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz w renomowanych
salonach Krywulta i Ungera22 — niektóre dużo i regularnie. Do rzadkości
należały jednak wystawy indywidualne. W Warszawie wyjątkiem była wy
stawa 15 szkiców do obrazów Bilińskiej, zorganizowana w Zachęcie w roku
jej śmierci (1893). Następnym indywidualnym pokazem tamże była dopiero
wystawa Melanii Mutermilch (Meli Muter) w 1907 roku, artystyki należą
cej już do innego pokolenia23. Choć wiele kobiet studiowało za granicą,
niewielu udawało się tam wystawiać. Na najbardziej prestiżowym paryskim
Salonie wystawiała Bilińska, otrzymując srebrny medal. W Paryżu wysta
wiały też oczywiście Boznańska, rzeźbiarka Teofila Certowicz, Emilia Dukszyńska, Maria Dulębianka, Maria Gerson-Dąbrowska, Maria Pia Górska,
Maria Podlewska, Zofia Stankiewicz. Odbywały się natomiast odrębne wy
stawy kobiece24 — najwcześniejsze, w Warszawie (1877,1889), organizowa
ne przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa Wystawy Pracy Kobiet, gdzie
wśród rozmaitych wyrobów eksponowano też obrazy i przedmioty rzemio
sła artystycznego. Innym typem kobiecego pokazu były — wspomniane już
— prezentacje dorobku uczennic szkół artystycznych dla kobiet. Duże wy
stawy organizowało powstałe w 1899 roku Stowarzyszenie Artystek Pol
skich (potem zwane Kołem Artystek Polskich). Największą kobiecą impre
zą (blisko 50 uczestniczek) była Wystawa Prac Malarskich Kobiet w Zachę
cie w 1907 roku. Ta forma pokazu miała mieć wielką popularność w dwu
dziestoleciu międzywojennym.
Dość znaczny udział kobiet w wystawach pozostaje w rażącej dyspro
porcji do otrzymywanych na nich nagród i wyróżnień. W konkursach war
szawskiej Zachęty w 1888 roku nagrodę w dziedzinie malarstwa dostała
Bilińska za portrety, a w 1895 roku drugą nagrodę (300 rubli) Boznańska
za portret męski (ex aequo z zaprzyjaźnionym z nią Samuelem Hirszenbergiem). Poza tym aż do 1914 roku kobiety uzyskały zaledwie kilka „listów
21 Pełny wykaz wystawiających: J. Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław 1969.
22 Wykaz wystawiających podaje M. Płażewska, Warszawski Salon Aleksandra Krywulta (1880-1906), „Rocz
nik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. X, 1966, s. 362-418.
23 Wykaz wystaw podaje J. Wiercińska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys działalności,
Wrocław 1968.
24 Wykaz wystaw kobiecych podaje katalog wystawy: Artystki polskie, op. cit.
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pochwalnych”. Warto może jeszcze odnotować drugą nagrodę w konkursie
rzeźbiarskim, jaką w 1903 roku otrzymała Julia Stabrowska, pokonując
przyszłych luminarzy rzeźby polskiej: Xawerego Dunikowskiego i Edmun
da Wittiga, którzy zasłużyli tylko na „listy pochwalne”. Wobec setek nagród
i wyróżnień przyznawanych przez Zachętę od 1860 roku jest to liczba zu
pełnie znikoma25.
Bardzo ograniczona (zwłaszcza w porównaniu z okresem dwudziestole
cia) była jeszcze instytuqonalna aktywność kobiet-artystek. Tu znów wyją
tkowa była pozycja Boznańskiej — prezeski Stowarzyszenia Artystek Pol
skich, członka, a potem parokrotnego prezesa Stowarzyszenia Artystów
Polskich „Sztuka” (założonego w 1897).
I wreszcie najważniejszy, bo przesądzający w dużej mierze o wejściu do
historii sztuki, sprawdzian pozycji kobiet-artystek—zakupy muzealne. Szero
ka kwerenda, jakiej dokonano z okazji wystawy, Artystki polskie” ujawniła,
że znaczna część ich dorobku, pozostając w rękach prywatnych, uległa roz
proszeniu lub zniszczeniu. Z tego powodu nie znany jest pełny katalog dziel
nawet najwybitniejszych malarek tego pokolenia, skądinąd dobrze repre
zentowanych w zbiorach muzealnych, jak Boznańska i Bilińska.
Kwestie czysto artystyczne z założenia pozostawiono na boku niniejszej
prezentacji. Przedstawiając społeczną i instytucjonalną sytuację pierwszego
profesjonalnego pokolenia artystek polskich, trzeba jednak w końcu posta
wić sprawę rangi i charakteru ich artystycznych dokonań. Pierwsze pytanie
dotyczy oczywiście szczególnych, „kobiecych” cech tej twórczości. Więk
szość artystycznej produkcji kobiet zamyka się w dość wąskim kręgu tema
tycznym — dominują w niej portrety (zwłaszcza kobiece i dziecięce), pejza
że i martwe natury. Zupełną rzadkością są obrazy o dużych formatach, wielopostaciowe, tzw. „tematyczne” — to jest historyczne, mitologiczne czy
alegoryczne. Przedstawienia religijne to też na ogół niewielkie obrazki dewocyjne. Zważywszy nawet, iż w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku na
stępował odwrót od peinture à sujets, jest to cecha uderzająca. Trzeba zara
zem pamiętać, że ciążenie hierarchii tematycznej było nadal silne, zwłasz
cza w Polsce. Poważne malarstwo, wielka sztuka — było to wciąż malarstwo
podejmujące podniosłe tematy i realizujące je w wielkiej skali, a nie gatun
ki naśladowcze — portret, pejzaż, martwa natura. Ambicją Bilińskiej,

Pięknych w Warszawie Zarys działalno.
Ut.op.dL

v

Wykaz nagród podaje J. Wiercińska, Towarzystwo..., op. cit.
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artystki byriajmniej nie prowincjonalnej, studiującej i żyjącej w Paryżu, było
tworzenie takich właśnie obrazów. Chciała być „kompozytorką”26. Dzieła
historycznego oczekiwała też od niej krytyka, właśnie dlatego, że doceniono
jej wyjątkowy talent27. Czy jednak owa specyfika tematyczna jest istotnie
cechą kobiecą, znamieniem kameralności, intymności, uczuciowości, po
tocznie łączonych z pojęciem kobiecości? Wydaje się ona raczej wynikiem
ograniczonych — pod wieloma względami — możliwości i aspiracji twór
czych. Po pierwsze, do malarstwa w „wielkim stylu” kobiety nie miały zawo
dowego przygotowania, brakowało im właśnie prawdziwego akademickie
go curriculum, studiów w klasach kompozycyjnych, stanowiących ukorono
wanie wykształcenia. Poza tym portret, pejzaż, martwa natura — to sztuka
nie wymagająca rozbudowanego warsztatu, dużej pracowni, całej malowni
czej rekwizytorni, jakie gromadzono w dziewiętnastowiecznych atelier, pła
tnych modeli, fizycznego wysiłku wreszcie, niebagatelnego przy pracy nad
wielkim płótnem. Jest to malarstwo obywające się bez dużych nakładów, za
to stosunkowo najłatwiej znajdujące i zleceniodawców, i nabywców, malar
stwo o zdecydowanie prywatnym, a nie publicznym charakterze, co po czę
ści tłumaczy jego słabą reprezentację w muzealnych zbiorach. Odgrywa
przede wszystkim rolę „ozdoby życia”, a zatem oscyluje między kulturą
życia codziennego a sztuką wysoką.
Co do kwestii stylistycznych zaś — w sztuce kobiet znajdujemy odzwier
ciedlenie wszystkich właściwie nurtów tego wspaniałego dla malarstwa cza
su, jakim był schyłek XIX i początek XX wieku: głównie realizmu i natura
lizmu wszystkich odcieni, ale mamy też i impresjonistyczne rozjaśnienie
palety i wpływy estetyzmu, postimpresjonizmu, potem oczywiście secesji.
Jest to jednak (wyjąwszy jednostki) właśnie odzwierciedlenie, odbicie,
twórczość wyraźnie osadzona w stylistyce epoki — ale zawsze drugorzędna.
Wszystko daje się włączyć w ówczesny bieg dziejów sztuki, tyle że pozostaje
na jego poboczu. O braku „kobiecej specyfiki” przesądza jednak przede
wszystkim ówczesne pojmowanie sztuki28, takie, jakie wpajano w szkołach
artystycznych, jakie utrwalała przywiązana do tradycji krytyka, jakie było,
szczególnie w Polsce, dość obojętnej na artystyczne rewolucje, rozumie
niem wtedy powszechnym. Artystki tamtego pokolenia starały się w miarę
26
27
28

Chęć stale wyrażana w zapiskach i listach do W. Grabowskiego, por. A. Bohdanowicz, op. cit.
Glosy krytyki zebrał A. Bohdanowicz, op. cit.
A. Morawińska, op. cit., s. 14.
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swoich możliwości, talentu, ambiqi, wykształcenia realizować zadania, sta
wiane wówczas przed malarstwem, a zatem rzetelnie panować nad warszta
tem, właściwie komponować płaszczyznę obrazu, poprawnie rysować i mo
delować bryłę, wyważać masy światła i cienia, harmonizować koloryt, two
rzyć iluzję przestrzenną, chwytać ruch i wyraz postaci, oddawać podobień
stwo w portrecie, nadawać wreszcie wyobrażeniom uczucie, nastrój i „praw
dę”. Oczekiwanie, że będą one przekazywać własne doświadczenie egzystenqalne, „wyrażać siebie” czy swą szczególną kobiecą kondycję — byłoby ana
chronicznym rzutowaniem znacznie późniejszych pojęć na sztukę wyrastającą
z zupełnie odmiennych podstaw i założeń.
W pokoleniu Boznańskiej zdarzały się, choć nielicznie, trudniące się
sztuką emancypantki. Najbardziej zdeklarowaną feministyczną działaczką
społeczno-polityczną była Maria Dulębianka (1861-1919), od 1890 roku
do śmierci poetki nieodłączna towarzyszka Konopnickiej. To ona walczyła
o dopuszczenie kobiet do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. W1908 roku
jako pierwsza kobieta kandydowała — bez powodzenia — do galicyjskiego
Sejmu Krajowego, przedstawiając niepodległościowy i demokratyczny pro
gram wyborczy. Była wszechstronna — poza malarstwem uprawiała muzy
kę, zajmowała się publicystyką, redagowała kobiecy dodatek do „Kuriera
Lwowskiego”, pełniła różne funkcje administracyjne. Od 1900 roku stop
niowo odchodziła od malarstwa, zaangażowana w działalność strzelecką,
a potem legionową. Zmarła na tyfus, którym zaraziła się, wizytując w 1919
roku ukraiński obóz jeniecki w Mikulińcach29. Druga aktywna emancypan
tka, to Zofia Stankiewiczówna (1862-1955), działaczka socjalistyczna
i konspiratorka, która uwięziona w 1905 roku na Pawiaku cudem uniknęła
zsyłki na Sybir. Potem, w okresie międzywojennym, była bardzo czynna
w międzynarodowych organizacjach kobiecych30. W obu jednak przypad
kach emancypacyjna i polityczna aktywność nie mają żadnego związku
z twórczością artystyczną. Malarstwo Dulębianki jest dość słabe; znane są
głównie jej portrety Konopnickiej, może tylko obraz Uwięziona (dawniej
własność Muzeum Ruchu Rewolucyjnego) jest tematycznym odbiciem jej
postawy. Żadnego wpływu poglądów i postawy politycznej nie ma w sztuce
Stankiewiczówny — wziętej pejzaźystki, popularnej głównie dzięki graficz-

>r. A. Bohdanowicz, op. cii.

* Por. hasto Dulębianka Maria, [w:] Polski słownik biograficzny (M. Jaworska), t. V, Kraków 1939-1945.
K. Kamińska, Zofia Stankiewiczówna (1862-1955), maszynopis w Instytucie Historii Sztuki UW.

30
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nym, nastrojowym widokom staromiejskim, z biegiem lat coraz bardziej
stereotypowym31. Twórczość aktywistek pozostaje dziedziną wyizolowaną,
nie spożytkowaną nawet w celach propagandowych, ukształtowaną przez
tradycyjne poglądy artystyczne. Ówczesna walka emancypacyjna toczyła się
bowiem o równouprawnienie w dziedzinie praw publicznych, wykształce
nia, zarobkowania, a nie o wyzwolenie kobiecej potencji twórczej czy mani
festację płciowej odrębności, czego domagają się dzisiejsze feministki.
O ile trudno mówić o „kobiecej sztuce”, na pewno można mówić o „ko
biecej doli” tworzących ją artystek. W największym skrócie przypomniane
życiorysy Dulębianki i Stankiewiczówny sygnalizują jeszcze jedną sprawę
— biografie kobiet-artystek są często bardziej interesujące niż ich twór
czość. Trudno się dziwić, że feministyczna historia sztuki tak często wpada
w pułapkę biografizmu. Tu dają o sobie znać wszystkie determinizmy: bio
logiczny, kulturowy, narodowy wreszcie. Nawet słownikowe czy katalogowe
biogramy ujawniają niezwykłe koleje losu, które plączą się i zagęszczają
w miarę jak zagłębiamy się w źródła, w materię życia wyłaniającą się ze wspo
mnień, listów, rodzinnych przekazów. Niewiele tu z tradycyjnych toposów biografiki artystycznej32, więcej z opisywanego przez feministki „toru prze
szkód”33, wynikających głównie z niemożności pogodzenia roli kobiety i ro
li artysty. Wyjątkowo napotykamy podstawowy dla biograficznej topiki mo
tyw poświęcenia życia — także osobistego — dla sztuki, aczkolwiek kształ
tuje on właśnie los artystek najwybitniejszych: Bilińskiej i Boznańskiej.
Więcej jest sytuacji odwrotnych — poświęcenia sztuki dla życia: rodziny,
męża, dzieci, a także „sprawy” i Boga. Przykładów jest wiele i są one różno
rodne. Całkowicie podporządkowała się karierze męża Stanisława Fijał
kowska—Kędzierska (1874-1956); podobnie niepospolitej urody (sądząc
z mężowskich portretów) Julia Stabrowska (1869-1941), której rzeźby zo
stały zresztą zniszczone podczas rewolucji w majątku Kierbedziów na Ło
twie. Zona innego profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych Michali
na Krzyżanowska (1883-1962), która przeżyła męża o 40 lat, przyjęła od
mienną rolę: opiekunki, propagatorki i kontynuatorki (dobrej) jego malar
stwa (tu nie sposób oprzeć się przypomnieniu, że w 1950 roku ta zbliżająca
31 Inne kobiety-artystki zaangażowane politycznie: Stefania Daniel-Kossowska (SDKPiL), Ewa Lorentowicz (PPS i KPP). Działaczką społeczną, współpracownicą Stefanii Sempołowskiej była Maria Pia Górska.
32 M. Poprzęcka, op. cit.
33 G. Greer, The Obstacle Race: The Fortunes of Women Pointers and Their Work, London 1979.

się do siedemd
wana i spędził;
czasem docałk
jewskiej (około
.Antoniną (oko
j622 upadków,
leczniczy „Gerl
ka, znanego zal
rzecz działalno
Ma Certow
Artystek Polski
Kanoniczek i o
malarstwo dla i
wstąpiła do zak
» Twórcza pos
grożeniem. Uw
jonalizacji i insi
kobiet tego pok
płynęły natomi;
cego osobiste 1
konwenanse. Ja
nawet nasz dzisi
®al sytuujemy]
córka Gersona,
newskiego, żon;
kówna), matka
szwagierkaSien
ne są wyjątkowi
skiej. Boznański
była sama.

"Do klasztoru wstąpił

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Boznańska i inne 187

iegiem lat coraz bardziej
e dziedziną wyizolowaną,
ych, ukształtowaną przez
emancypacyjna toczyła się
■ publicznych, wykształcę-;
otencji twórczej czy mani; dzisiejsze feministki.
;wno można mówić o „koym skrócie przypomniane
mją jeszcze jedną sprawę
interesujące niż ich twóra sztuki tak często wpada
ystkie determinizmy: bioownikowe czy katalogowe
e plączą się i zagęszczają
ia wyłaniającą się ze wspotradycyjnych toposów bioez feministki „toru przegodzenia roli kobiety i roabiograficznejtopikimosztuki, aczkolwiek ksztalBilińskiej i Boznańskiej.
sztuki dla życia: rodziny,
vjestwieleisąoneróżno:e męża Stanisława Fijalipospolitej urody (sądząc
M941),której rzeźby zojątku Kierbedziów na ŁoySztukPięknychMichalilęża o 40 lat, przyjęła od-i
torki (dobrej) jego malar-i
: w 1950 roku ta zbliżająca

się do siedemdziesiątki kobieta została za działalność AK-owską areszto
wana i spędziła w więzieniu sześć lat). Rodzinne poświęcenie prowadziło
czasem do całkowitego zaniechania twórczości, jak w wypadku Emilii Ma
jewskiej (około 1850-1919)— matki Leona Chwistka, która wraz z siostrą
Antoniną (około 1845-1910), modelem ekscentrycznej hrabiny Matyldy
z 622 upadków Bunga Witkacego, prowadziła w Zakopanem zakład wodo
leczniczy „Gerlach”, zaniedbywany przez jej męża, dra Bronisława Chwist
ka, znanego zakopiańskiego bon vivanta. Sztukę poświęcały też kobiety na
rzecz działalności publicznej (Dulębianka), czy wreszcie życia zakonnego.
Teofila Certowicz (1862-1918), w latach 1902-1903 przewodnicząca Koła
Artystek Polskich w Krakowie, w 1904 r. wstąpiła do Zgromadzenia Panien
Kanoniczek i oddała się filantropii; Maria Gażycz (1860-1935) porzuciła
malarstwo dla opieki nad chorym mężem, a po jego śmierci w 1906 roku
wstąpiła do zakonu nazaretanek34.
Twórcza pozycja kobiet podlegała więc licznym uwarunkowaniom i za
grożeniom. Uwarunkowania miały swe źródło przede wszystkim w profes
jonalizacji i instytucjonalizacji życia artystycznego, które, przynajmniej dla
kobiet tego pokolenia, były utrudnieniem artystycznej kariery. Zagrożenia
płynęły natomiast nie ze strony instytucji, lecz życia po prostu, życia niosą
cego osobiste tragedie, finansowe krachy, rodzinne ciężary, obyczajowe
konwenanse. Jak niepewny był status ówczesnych kobiet-artystek świadczy
nawet nasz dzisiejszy nawyk językowy—przedstawiając je, bezwiednie nie
mal sytuujemy je wobec znanego mężczyzny, mówiąc: córka Sienkiewicza,
córka Gersona, córka Podlewskiego, żona Stabrowskiego, żona Krzyża
nowskiego, żona Lorentowicza (Ewa), kochanka Przybyszewskiego (Pająkówna), matka Chwistka, bratowa Brata Alberta (Maria Chmielowska),
szwagierka Sienkiewicza (Jadwiga Janczewska-Glinka). Przykłady odwrot
ne są wyjątkowe. Tylko dr Antoni Bohdanowicz jest dla nas mężem Biliń
skiej. Boznańskiej zaś nie da się związać z żadnym mężczyzną — całe życie
była sama.

Kossowska (SDKPiL), Ewa Lorento: m polowskiej była Maria Pia Górska.
Their JM, London 1979.

Do klasztoru wstąpiła też Amelia N^socka.
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Maria Chmielowska,
Afisz Wystawy Kursu
Artystycznego Szkoły
im. Baranieckiego, 1904
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Maria Chmielowska,
Autoportret, przed 1900

Maria Grażycz,
Autoportret (?), 1896
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Maria Dulębianka,
Autoportret w berecie, ok. 1901

Kazimierz Stabrowski,
Portret żony, Julii Stabrowskiej,
1896
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Anna Bilińska-Bohdanowicz, Autoportret, 1887
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Anna Bilińska-Bohdanowicz,
Artystka, ok. 1892

Olga Boznańska,
Autoportret, ok. 1906-1907
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lińska-Bohdanowicz,
i,ok.l892
Zofia Stryjeńska, Panneau décoratif z cyklu „Pory Roku”
w Pawilonie Polskim na Wystawie Paryskiej 1925 r.
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Wanda Kossecka, Kilim (wykonany
w pracowni „Tarkos” w Zakopanem), 1925
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Eleonora Plutyńska, Kilim
(wykonany w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych),
II połowa lat dwudziestych XX w.
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Karolina Bulhakówna,
Kilim, początek lat trzydziestych XX wieku

Stanisława Kaletówna, Szal jedwabny
(wykonany w „Warsztatach Krakowskich”), 1925
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Nie tylko Stryjeńska. Udział kobiet-artystek
w tworzeniu stylu Art Déco w Polsce

Styl Art Déco, rozwijający się w Polsce w drugiej i trzeciej dekadzie na
szego stulecia, zyskał oryginalny charakter narodowy, a jednocześnie osiąg
nął europejską rangę dzięki pracom wielu artystów — mężczyzn i kobiet1.
Oba nurty polskiego Art Déco, europejski — wyrażający tendencje zna
mienne dla zachodniej sztuki dekoracyjnej (inspiracja klasycyzmem, przej
mowanie środków wyrazu awangardy — głównie fowizmu i kubizmu)
i swojski — sięgający do rodzimej tradycji oraz kultury ludowej, miały
swych wyrazicieli wśród twórców obu płci, choć niewątpliwie przeważali
wśród nich mężczyźni. Długo łączono polskie Art Déco wyłącznie ze sztuką
użytkową, czyniąc wyjątek dla wykraczającej poza rzemiosło artystyczne
twórczości Zofii Stryjeńskiej. Tymczasem styl ten przejawił się we wszyst
kich dziedzinach sztuki, a Stryjeńska pozostaje wprawdzie najbardziej zna
ną, ale bynajmniej nie jedyną jego animatorką wśród polskich artystek.
Udział kobiet w tworzeniu stylu Art Déco w Polsce był stosunkowo licz
ny i objął wiele dziedzin twórczości artystycznej. Fakt pierwszy wiązał się
z wzrastającymi od przełomu XIX i XX w. możliwościami artystycznego
kształcenia się kobiet, zarówno za granicą, jak i w kraju. Na studia w Mo
nachium czy Paryżu mogły sobie jednak pozwolić tylko nieliczne; w kraju
przeważały prywatne szkoły dla kobiet i dopiero od 1904 r. do warszawskiej
Szkoły Sztuk Pięknych, a od 1920 r. do krakowskiej Akademii Sztuk Pięk
nych zaczęto oficjalnie przyjmować studentki. W pełni swobodny dostęp do
1

A. Sieradzka, Art Déco w Europie i w Polsce, Warszawa 1996.
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wyższych uczelni artystycznych zyskały kobiety w czasach II Rzeczypospo
litej i wtedy też liczniej znalazły się wśród luminarzy polskiej sztuki. W gru
pie współtwórczyń polskiego Art Déco odnajdujemy też znaczny odsetek
artystek nieprofesjonalnych — amatorek. Istotne również, że do populary
zacji tego stylu przyczyniły się w dużej mierze kobiety gustujące po prostu
w wyrobach nowej sztuki dekoracyjnej.
Dziedziny, w których wypowiadały się artystki związane z polskim Art
Déco nie ograniczały się do sztuki „kobiecej”, za którą (jak pisze Maria Poprzęcka we wstępie do katalogu wystawy „Artystki polskie”) „uważano i na
dal uważa się wszelkie artystyczne rękodzieło, tkactwo, haft, ceramikę i bi
żuterię”2. O rozległości zainteresowań i sięganiu kobiet w sfery sztuki „wy
sokiej” najlepiej świadczy twórczość Zofii Stryjeńskiej. Ta czołowa przed
stawicielka polskiego Art Déco stworzyła indywidualną odmianę tego stylu,
niegdyś pogardliwie określaną przez jego przeciwników jako „stryjeńszczyzna”, dziś zaś docenianą jako jeden z najbardziej sugestywnych przejawów
polskiej sztuki dekoracyjnej. Wszystkie prace Stryjeńskiej, inspirowane tra
dycją i sztuką ludową, łączyło typowe dla polskiego Art Déco posługiwanie
się płaskimi, zgeometryzowanymi formami, tworzącymi dekoracyjne, zrytmizowane układy żywych barw i mocnych linii. Cechy te przejawiły się
w przeważających w dorobku artystki ilustracjach książkowych, cyklach li
tograficznych, obrazach malowanych akwarelą, gwaszem czy temperą. Ale
Stryjeńska sięgnęła również w rejony sztuki zdominowanej wówczas (i dzi
siaj) przez mężczyzn. To ona wykonała sześć dużych panneaux décoratifs
zatytułowanych Pory roku, zdobiących reprezentacyjny Pawilon Polski na
paryskiej Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w 1925 r., odno
sząc zasłużony sukces —jako jedyna z kobiet biorących udział w tej ekspo
zycji otrzymała cztery Grand Prix i została odznaczona Krzyżem Kawaler
skim Legii Honorowej3. Była też jedyną artystką uczestniczącą w odnawia
niu i ozdabianiu polichromią kamienic na Rynku Starego Miasta w Warsza
wie w 1928 r.4 Doceniana za narodowe aspekty swej twórczości, cieszyła się
Stryjeńska rzadko spotykającym współczesne jej artystki poparciem władz
II Rzeczypospolitej. Powierzano jej prestiżowe zamówienia rządowe, jak
2

M. Poprzęcka, Inne? Kobiety i historia sztuki, [w:] Artystki polskie. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe
w Warszawie, Warszawa 1991, s. 17.
’ M. Grońska, Zofia Stryjeńska, Wrocław 1991, s. 24.
4 M. Wallis, Polichromia Starego Miasta, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 2.
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np. projekt gobelinu dla cesarza Hirohito czy wykonanie dwu panneaux dla
poselstwa polskiego w Sofii; wyrazem oficjalnego uznania jej wkładu w ar
tystyczne życie kraju było przyznanie Stryjeńskiej w 1930 r. Orderu Polonia
Restituta5.
Wśród kreatorek polskiego Art Déco trudno znaleźć, zwłaszcza w dzie
dzinie malarstwa, postać porównywalną ze Stryjeńską. Musimy tu pominąć
najsłynniejszą w Europie malarkę tworzącą w stylu Art Déco, Tamarę
Łempicką, którą, poza nasuwającym wątpliwości polskim pochodzeniem
(ojciec — Borys Górski, matka — Malwina z Declerów), miejscem urodze
nia (Warszawa) i pierwszym małżonkiem (Tadeusz Łempicki) niewiele łą
czyło z Polską, a jej twórczość nie miała nic wspólnego z narodową odmia
ną Art Déco6. Bliskie Stryjeńskiej folklorystyczne inspiracje i podobna sty
lizacja formy cechują prace Heleny Schrammówny, wykonującej religijne
polichromie i temperowe kompozycje na szkle7. Tylko pewne elementy:
dekoracyjność płaskich ujęć scen i postaci o ludowej proweniencji łączą
z polskim Art Déco prace wychowanek Tadeusza Pruszkowskiego z war
szawskiej Szkoły Sztuk Pięknych — znakomitych scenografek: Ireny Lorentowicz i Teresy Roszkowskiej8.
Silniej zaznaczyły swą przynależność do stylu Art Déco artystki zajmu
jące się grafiką — głównie uczennice Władysława Skoczylasa z warszaw
skiej Szkoły Sztuk Pięknych. Z założonym przez Skoczylasa w 1925 r. ugru
powaniem „Ryt” związane były: Bogna Krasnodębska-Gardowska, Maria
Dunin-Piotrowska, Janina Konarska, Wiktoria Goryńska9. Wzorem mi
strza artystki te we wczesnym okresie swojej twórczości, przypadającym na
drugą połowę lat dwudziestych, dążyły w drzeworytniczych ilustracjach
książkowych i cyklach graficznych do dekoracyjności ujęcia, lytmizacji,
geometryzacji i upraszczania motywów, czerpanych głównie ze sztuki ludo-

I M. Grońska, op. cit., s. 27.
6 Uważam za niesłuszne włączanie prac Tamary Łempickiej do dorobku sztuki polskiej i eksponowanie
jedynego jej obrazu, jaki zachował się w polskich zbiorach muzealnych (Kobieta siedząca na krześle, ok. 1930,
Muzeum Narodowe w Warszawie) na takich wystawach, jak .Artystki polskie” (Muzeum Narodowe w War
szawie, 1991) czy „Art Déco w Polsce” (Muzeum Narodowe w Krakowie, 1993).
I Artystki polskie, op. cit., s. 311-313.
• Ibidem, s. 228-229,305-306.
9 M. Sitkowska, Graficy „Rytu”. Drzeworyt w dwudziestoleciu międzywojennym. Informator, Muzeum Naro
dowe w Warszawie. Gabinet Grafiki i Rysunków Współczesnych, Warszawa 1989; M. Grońska, Grafika
w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945, Wrocław 1994,
s. 106-108.
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wej. W dojrzałych pracach wymienionych graficzek zaznaczyło się wpraw
dzie odejście od Skoczylasowskiej maniery w kierunku indywidualnych
środków wyrazu, najczęściej zrywających z Art Déco; równocześnie jednak
np. Autoportret przy telefonie Wiktorii Goryńskiej z 1930 r. należy do najlep
szych przykładów tego stylu w jego europejskim nurcie i godny jest porów
nania ze słynnym Autoportretem w zielonym Bugatti Tamary Łempickiej
z 1925 r.
Wyraźne związki z europejskim Art Déco wykazują też prace niektó
rych polskich rzeźbiarek. Ich udział w tworzeniu tego stylu w Polsce był
dotychczas mało zauważany i doceniany, być może również z tego względu,
że rzeźba uchodziła i uchodzi za dziedzinę twórczości zdominowaną przez
mężczyzn10. Tymczasem rzeźby o charakterystycznej dla Art Déco upro
szczonej, syntetycznej, dekoracyjnej bryle tworzyły takie artystki, jak Jadwi
ga Bohdanowicz, Janina Broniewska, Olga Niewska, Mika Mikun—uczen
nice znakomitego przedstawiciela francuskiego Art Déco, Antoine’a Bourdelle’a; wychowankami polskich rzeźbiarzy były: Magdalena Gross, studiu
jąca u Tadeusza Breyera i Henryka Kuny oraz Helena Zielińska, ucząca się
u Xawerego Dunikowskiego11. Oprócz typowej dla europejskiego Art
Déco kameralnej rzeźby portretowej i animalistycznej polskie artystki nie
unikały realizacji monumentalnych (Niewska — nie istniejące już pomniki
Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy z 1931 r. i w Nowym Bytomiu z 1937 r.)
czy też włączały się w nurt polskiej, folklorystycznej odmiany tego stylu pra
cami o tematyce religijnej (Broniewska—Immaculata Conceptio Masoviensis
z 1925 r., Madonna z Dzieciątkiem z 1926 r.).
Wspomniane już, tradycyjne łączenie twórczości kobiet z artystycznym
rękodziełem zyskało w polskim Art Déco nowy wymiar. Po pierwsze —
znamienne dla tego stylu, odziedziczone po secesji dążenie do syntezy
sztuk i równouprawnienia sztuki „czystej” i „stosowanej”, a nawet przewa
ga zainteresowania tą drugą kategorią sprawiły, że rzemiosło artystyczne
stanęło w centrum uwagi twórców Art Déco. Po drugie — to właśnie sztuka
stosowana mogła najlepiej wyrazić narodowy charakter tego stylu, czerpiąc
wzory z tradycyjnego i ludowego rzemiosła. Po trzecie — w artystycznym,
10 Na pierwszej i jedynej, jak dotychczas, ekspozycji polskiego Art Déco w Krakowie w 1993 r. nie pokazano
ani jednej pracy kobiety-rzeźbiarki; zob. Art Déco w Polsce. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Kra
kowie, Kraków 1993.
11 Artystki polskie, op. cit., s. 114,123,168-169,246,259,367.
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ale podporządkowanym funkcji opracowaniu przedmiotów użytkowych
widziano szansę stworzenia nowoczesnego wzornictwa przemysłowego,
a tym samym udostępnienia stylu polskiego Art Déco szerokiemu gronu
odbiorców.,
W dążeniu do realizacji tych wszystkich postulatów niemałą rolę ode
grały kobiety—profesjonalne artystyki i utalentowane amatorki. Szczegól
ną wagę miały ich poczynania w tkactwie artystycznym — dziedzinie, która
stała się wręcz synonimem polskiego Art Déco, określanego często, ze
względu na zamiłowanie do płaskich, zgeometryzowanych, symetrycznych
form, mianem „stylu kilimowego”. Odrodzenie i rozpowszechnienie weł
nianych kilimów, inspirowanych w ornamentyce, kolorystyce, tworzywie
i technice wykonania tkactwem ludowym, było głównie zasługą artystów-projektantów (Stanisława Wyspiańskiego, Karola Tichego, Józefa
Czajkowskiego, Edwarda Trojanowskiego, Wojciecha Jastrzębowskiego);
pod ich kierunkiem kształciły się w latach dwudziestych czołowe reprezen
tantki polskiego tkactwa artystycznego. Jednak już w pierwszej i drugiej
dekadzie naszego stulecia autorskie projekty wymienionych wyżej artystów
wykonywała najczęściej pracownia Antoniny Sikorskiej w Czernichowie,
a od 1913 roku pracownia „Warsztatów Krakowskich”12, kierowana przez
Wojciecha Jastrzębowskiego i jego żonę Halinę. Tam też zdobywała wy
kształcenie Wanda Kossecka, jedna z artystek najbardziej zasłużonych dla
polskiego kilimiarstwa spod znaku Art Déco. Ona to wprowadziła do tkac
twa artystycznego wełnę ręcznie przędzoną i farbowaną naturalnymi bar
wnikami. W założonej przez Kossecką w 1922 r. pracowni „Tarkos” powsta
ły projektowane przez artystkę kilimy, zdobiące słynną Kapliczkę Bożego
Narodzenia Jana Szczepkowskiego na Wystawie Paryskiej 1925 r. Prócz
inspirowanych tkactwem podhalańskim tkanin o geometrycznych, zrytmizowanych wzorach zaczęła Kossecka, jako jedna z pierwszych, wykorzysty
wać w kilimiarstwie kwiatową ornamentykę i subtelną kolorystykę staro
polskich kobierców (artystka sama kolekcjonowała kilimy i gobeliny z Po
dola). Z pracowni tkackiej Wojciecha Jastrzębowskiego w warszawskiej
Szkole Sztuk Pięknych wywodziły się projektantki tkanin, związane z „Ła
dem” — powstałą w 1926 r. Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego, której
wyroby były postrzegane jako wzorowe przykłady polskiego rzemiosła
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I. Huml, Warsztata Krakowskie, Wrocław 1973, s. 82-115
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w stylu Art Déco13. Najsłynniejsza z projektantek, Eleonora Plutyńska, za
służyła się przede wszystkim w reaktywowaniu autentycznego tkactwa lu
dowego (zwłaszcza białostockiej tkaniny podwójnej), działała też jako teo
retyk tkactwa i farbiarstwa14. Helena Bukowska-Szlekys tworzyła zarówno
kilimy, jak i figuralne gobeliny i dekoracyjne, unikatowe tkaniny żakardo
we15. Podobnie szeroki zakres działalności reprezentowały: Karolina Buł
hakowa, Halina Karpińska-Kintopf czy Zofia Kodis-Freyer16.
Natomiast inna oryginalna dziedzina twórczości, związana z polskim
Art Déco — tkaniny batikowane?^?- była domeną amatorek. W kierowanej
przez Antoniego Buszka pracowni batikarskiej „Warsztatów Krakowskich”
dziewczęta z podkrakowskich wsi rysowały woskiem na tkaninie dobrze im
znane motywy z ludowych haftów, wycinanek, malowanych skrzyń17. Dwie
podopieczne Buszka — siostry Józefa i Zofia Kogutówny zdobyły za swoje
batiki Grand Prix na Wystawie Paryskiej 1925 r., a prace innych, związanych
z „Warsztatami” projektantek: Stanisławy Kaletówny, Felicji Kossowskiej,
Ireny Chrobakówny cieszyły się wielkim powodzeniem wśród odbiorców. Za
początkowane w Polsce dzięki „Warsztatom Krakowskim” zainteresowanie
batikami, któremu sprzyjało lansowanie w kobiecej modzie lat dwudzie
stych tkanin o dekoracyjnych, wyraźnych wzorach florealno-zoomorficznych, przeistoczyło się w istną „manię” własnoręcznego batikowania przez
kobiety sukni i ich dodatków (szali, chust) oraz różnego rodzaju zasłon,
serwet, poduszek, a nawet mebli. Owej „manii” uległa między innymi Ma
gdalena z Kossaków Samozwaniec, która na początku lat dwudziestych
prowadziła w rodzinnej „Kossakówce” pracownię batikarską18.
Niemały był też wkład kobiet w tworzenie ceramiki w stylu Art Déco.
Wprawdzie duże wytwórnie przemysłowe, jak fabryka porcelany w Ćmielo
wie, wołały zamawiać projekty u renomowanych artystów-mężczyzn (czy
niąc wyjątek dla Zofii Stryjeńskiej), ale w drugiej połowie lat dwudziestych
uczennice i absolwentki wyższych szkół artystycznych uczestniczyły w two
rzeniu nowych form ceramiki. Uproszczone kształty i dekoracja ograniczo” 40 lat „Ładu”, Warszawa 1967.
14 Profesor Eleonora Plutyńska i jej krąg. Katalog wystawy, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Łódź
1970.
15 Tkaniny Heleny Bukowskiej. Katalog wystawy, Warszawa 1956.
16 Art Déco w Polsce, op. cit., s. 76-77.
17 I. Huml, op. cit., s. 118-122.
18 M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, Kraków 1960, s. 250.
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na do barwnego szkliwa cechowały wyroby wychowanek Karola Tichego
ż warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych — Wandy Golakowskiej i Julii Ko
tarbińskiej19. Folklorystyczny nurt polskiego Art Déco, przejawiający się
w barwnej, malarskiej dekoracji ceramiki, reprezentowały uczennice Tadeusza
Szafrana z Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego w Krakowie i Sta
nisława Jagmina z Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu20.
Wspomniana tu kilkakrotnie spółdzielnia „Ład”, zrzeszająca profeso
rów, uczniów i absolwentów warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, była in
stytucją wielce zasłużoną dla promowania polskiego Art Déco, a w jej sze
regach znalazło się miejsce dla wielu kobiet — projektantek sztuki użytko
wej. Prócz wymienionych już artystek, zajmujących się tkaniną i ceramiką,
w „Ładzie” działały także projektantki mebli — Maria Bielska, Halina
Karpińska-Kintopf, Maria Czermińska-Sawicka, Janina Maria Grzędzielska. Zgodnie z założeniami polskiego Art Déco, propagującego krajowe
surowce i formy o swojskim rodowodzie, meble ładowskich artystek wyko
nane były z rodzimych gatunków drewna i dyskretnie inspirowane sprzęta
mi ludowymi bądź biedermeierowskimi, łącząc funkcjonalność z nowoczes
ną linią, umiarkowaną dekoracyjnością i elegancją21.
W dziedzinie polskiej metaloplastyki, stosunkowo słabo przyswajają
cej stylistykę Art Déco, warto odnotować prace Julii Keilowej, reprezentu
jące kubizująco-konstruktywistyczny nurt europejskiej wersji tego stylu.
W latach trzydziestych Keilowa projektowała dla warszawskich fabryk
Frageta, Norblina i Braci Henneberg skrajnie uproszczone, pozbawione
ornamentu, kubiczne tace, kubki, popielniczki, kute ręcznie lub sztancowane w metalu22.
Przegląd dokonań kobiet-artystek współtworzących styl Art Déco
w Polsce nasuwa, mimo wszystkich założeń zakładających równouprawnie
nie talentów, pytanie o ich wpływ na dziedzinę immanentnie związaną z ko
biecością — damską modę.

19 Wanda Golakowska 1901~1975. Katalog wystawy, CBWA, Warszawa 1977; Julia Kotarbińska 1895-1979.
Rudolf Krzywiec 1895-1982. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1984.
20 A. Sieradzka, Art Déco w Europie i w Polsce, op. cit., s. 112.
21 M. Dłutek, Prezentacje produkcji meblarskiej „Ładu” do 1939 roku, „Biuletyn Historii Sztuki” 1986,
R. XLVIII, nr 1, s. 77.
22 J. A. Mrozek, Główne nurty wzornictwa w Polsce w drugiej połowie lat trzydziestych, [w:] Sztuka lat trzydzie
stych. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Niedzica, kwiecień 1988, Warszawa 1991, s. 280.
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Była to gałąź sztuki, rękodzieła i produkcji przemysłowej silnie zdomi
nowana przez styl Art Déco23, jednak trudno mówić o wpływie polskich
kobiet na linię i kolorystykę noszonych przez nie strojów. Ówczesna moda,
dyktowana przez paryskich kreatorów, była w Polsce przyjmowana i stoso
wana w nie podlegającej narodowym modyfikacjom francuskiej wersji. To
też wśród polskich artystek odnajdujemy tylko jedną projektantkę mod
nych strojów — Janinę Dłuską, zamieszczającą w drugiej połowie lat dwu
dziestych swoje modniarskie rysunki w czasopismach niemieckich24. Rów
nież ilustracje mody w polskich pismach kobiecych („Pani”, „Świat Kobie
cy”, „Teatr i Zycie Wytworne”) wykonywali głównie mężczyźni (zresztą tak
znakomici artyści, jak Tadeusz Gronowski czy Jerzy Zaruba), a na zasadzie
wyjątku znajdowały się czasem wśród nich rysunki Ireny Pokrzywnickiej.
Natomiast zarówno profesjonalistki, jak i amatorki, współtworzące styl
polskiego Art Déco, nie miałyby szans na tak szerokie jego rozpowszech
nienie i masową akceptację, gdyby nie liczne grono odbiorców tego stylu —
głównie kobiet. To przede wszystkim do nich adresowano nowe propozycje
mody, tkanin, biżuterii, a także urządzania wnętrz meblami, ceramiką,
szkłem i kilimami spod znaku Art Déco. Wzorcowy przykład mieszkania
polskiego inteligenta z drugiej połowy lat dwudziestych i z lat trzydziestych
XX w. — z ładowskim kilimem nad ładowskim tapczanem, z wazonami
huty „Niemen” na stole i ćmielowską ceramiką w kredensie, z oryginałami
lub reprodukcjami prac Stryjeńskiej na ścianach, był wprowadzany w życie
za pieniądze pana domu, ale pod dyktando pani domu... Począwszy od
Jadwigi Beckowej, zasięgającej porad Jerzego Warchałowskiego (jednego
z czołowych animatorów polskiego Art Déco) przy dekorowaniu sal na
ważne przyjęcia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych25, a skończywszy na
licznych wykonawczyniach ręcznych robótek (serwetek, makatek, firanek,
poduszek) z motywami rombów, zrytmizowanych kwiatów i zgeometryzowanych ptaszków, kobiety były, wraz z profesjonalnymi artystymi i artystka
mi, istotnymi współtwórczyniami stylu Art Déco w Polsce.

23
24
25

A. Sieradzka, Artyści i krawcy. Moda Art Déco, Warszawa 1993.
Art Déco w Polsce, op. cit., s. 91-92.
J. Beck, Kiedy byłam Ekscelencją, Wirszawa 1990, s. 77.
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Marta Meducka

Artystki o sobie. Pamiętniki polskich
artystek sprzed 1939 roku

Poniższe uwagi i spostrzeżenia oparte są na świadectwach autobiogra
ficznych: pamiętnikach, wspomnieniach, listach, pisanych przez polskie ar
tystki aktywne zawodowo od lat siedemdziesiątych XIX wieku do 1939
roku. Ich autorkami są twórczynie i odtwórczynie dziel sztuki: aktorki dra
matyczne, śpiewaczki operowe, malarki. Nie włączyłam tu pisarek i publi
cystek, które zgodnie z tradycyjnym podziałem traktuję jako osobną kate
gorię kobiet-twórczyń.
. Spośród blisko trzydziestu źródeł autobiograficznych autorstwa kobiet-artystek zaledwie jedna trzecia dostarcza informacji przydatnych do
niniejszego szkicu. Nie znajduję interesujących refleksji o kondycji artystki
w nielicznych wspomnieniach malarek (np. Pia Górska); próżno ich szukać
w pamiętnikach oraz wspomnieniach aktorek i piosenkarek kabaretowych
(Mira Zimińska, Loda Halama), nieobecne są we wspomnieniach wielkich
gwiazd opery (Wanda Wermińska). Stosunkowo dużo przemyśleń na ten
temat zawierają natomiast źródła wytworzone przez aktorki. Przeczy to
powszechnemu sądowi, że większość ludzi uprawiających zawód aktorski
niechętnie formułuje swe poglądy na temat sztuki w przekonaniu, iż wystar
czy, jeżeli wypowiadają się za pośrednictwem samej sztuki.
Wiele wspomnień aktorek ogranicza się, to prawda, do „zewnętrznej”
relacji o karierze artystycznej, o rolach scenicznych, które przyszło im kre
ować oraz towarzyszących tym kreacjom reakcjach publiczności. Są jednak
i takie memuary, w których znajdziemy osobiste poglądy dotyczące istoty
sztuki scenicznej, próby rozbioru własnego aktorstwa, uwagi o sposobie
doskonalenia warsztatu czy spostrzeżenia merytoryczne, dotyczące zawo
dowej działalności innych aktorów. Znajdują się też w nich pośrednie, ale
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niekiedy i explicite sformułowane opinie i obserwacje dotyczące społeczne
go odbioru kobiet imających się zajęć artystycznych.
Niewielki margines poświęca się w pamiętnikach „sztuce kobiecej” —
może dlatego, że w europejskim teatrze kobiety były obecne od dawna
i traktowano to jako rzecz oczywistą. Odnotować natomiast należy z uwagą,
że przedmiotem refleksji artystek nie stal się ruch feministyczny, choć wy
dawałoby się, iż winien on mieć w kobietach czynnych zawodowo naturalne
sojuszniczki. Warto też jednak dodać, że nie znajdował on wsparcia również
u kobiet znanych z prowokacji skierowanych przeciwko mieszczańskiej mo
ralności, jak np. Gabriela Zapolska. Jej stanowisko wobec Marii Szeligi,
polskiej literatki żyjącej we Francji, działającej w ruchu feministycznym,
było co najmniej dwuznaczne1. Wydaje się, że artystki chętniej dawały przy
kład swą postawą niż potwierdzały to w deklaracjach prasowych czy wystą
pieniach publicznych.
Przedstawiane tu sądy i opinie mają, jak w każdym źródle autobiogra
ficznym, specyficzny charakter. Ich autorki były wybitnymi postaciami pol
skiego życia artystycznego, trudno więc oczekiwać od nich zapisu zdarzeń
i praktyk, będących udziałem artystycznej przeciętności. Świat, sztuka i śro
dowisko własne są tu z kolei postrzegane subiektywnie, przeżywane z więk
szą wrażliwością i odbierane bardziej dramatycznie, niż to samo widziane
przez zwyczajnych ludzi.
Aż do czasu powstania Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej zawo
du aktora uczono się na scenie. Wprawdzie od schyłku XIX wieku powsta
wały prywatne szkoły dramatyczne, ale działały krótko i nie odznaczały się
wysokim poziomem. W Krakowie w pierwszych latach XX wieku prowadził

1 Maria Szeliga (1854-1927) wl. Maria Mirecka, działaczka europejskiego ruchu emancypacyjnego kobiet,
literatka i dziennikarka, od 1880 roku w Paryżu, wiele pomogła Gabrieli Zapolskiej w czasie jej pobytu
w Paryżu w latach 1889-1892. Zapolska wprawdzie oficjalnie wysoko oceniała działalność Szeligi w ruchu
feministycznym, jako redaktorki pisma „Bulletin de l’Union des Femmes” oraz współorganizatorki III Mię
dzynarodowego Kongresu Kobiecego, który odbył się w 1896 roku w Paryżu, ale w korespondencji prywat
nej nie pomijała żadnej okazji do kpin z samego ruchu i jego popularyzatorki. W liście do Adama Wiślickie
go Zapolska pisała: „Ja kobietą będąc od paznkocia, ciałem i duszą kobietą, która wie co to jest ból fizyczny,
nędza i chyba nadto jeszcze gorsze opuszczenie moralne, kobietą, która na przebój wygrzebała się z suchot,
niedostatku, ciemnoty, banalności (...) odczuwam to głupie, banalne szamotanie się kobiet, które z braku
bioder, biustu, gęstej grzywki i sposobu rozniecania miłości pędzą tu na uniwersytety...” J. G. S. Laurysiewiczowi zwierzała się natomiast: „... ta emancypacja to jest blaga i kompromituje po prostu”. Por. G. Zapo
lska, Publicystyka, cl. I. Oprać. E. Korzeniewska, J. Czachowska, Warszawa 1958 s. 182; także G. Zapolska.
Listy, t. I. Oprać. S. Linowska, Warszawa 1970; list do A. Wiślickiego z 14 I 1891, s. 123; tamże, list do
S. Laurysiewicza z 23II1892.
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taką szkolę Stanisław Knake-Zawadzki. Trzech wykładowców: sam dyrek
tor, Józef Kotarbiński i „aktor nazwiskiem Preyzner”2 uczyło na jedno
rocznym kursie wiedzy o literaturze dramatycznej i repertuarze klasycznym
gry scenicznej i szermierki. Taką szkolę ukończyła m.in. Zofia Ordyńska,
późniejsza aktorka scen polskich. Roczną naukę w klasie dykcji i deklama
cji przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym odbyła też Stanisława
Wysocka3.
W tych warunkach najważniejsza stawała się obserwacja mistrzów sceny
polskiej i, w miarę możliwości, światowej. Dla aktorek wzorem była Helena
Modrzejewska. Pracę z nią, oglądanie jej kreacji scenicznych, pamiętnikarki przywołują jako jedno z najważniejszych przeżyć w życiu zawodowym.
Irenie Solskiej dane było wiele: oglądać Modrzejewską na scenie, dzie
dziczyć jej wielką rolę Marii w Warszawiance Wyspiańskiego, à także być jej
partnerką4. Toteż Solska pisała: „Chłonęłam jej wielki artyzm. Tak jak ona
krzyknęła, pochwyciwszy ze szpinetu krwawą szarfę, tak jak ona rzuciła tę
szarfę wzwyż ze słowami «Leć, nasz orle, w górnym pędzie — sławie, Pol
sce, światu służ!» — nikt, nikt nie potrafi tego tak powiedzieć!”5. Niedługo
potem sama przygotowywała się do tej roli, nakłaniana przez dyrektora
Pawlikowskiego. Pisała*wówczas:
„Moja chęć zagrania Marii nie była (...) «bezczelnością». Nie miałam
przy tym wcale zamiaru naśladować Modrzejewskiej. Z zachwytem wczuwalam się w jej zjawiskowy talent, ale naśladować!? (...) taka niedołężna
kopia byłaby czymś nieuczciwym”6.
Partnerką Modrzejewskiej w czasie jej kolejnej wizyty w Krakowie była
też Jadwiga Toeplitz-Mrozowska. „Wybór padl na mnie, a szkoda! (...) Było
coś w Helenie Modrzejewskiej, co mi pętało nogi i wiązało ręce, co dławiło
w gardle szczerość należnych jej odpowiedzi. (...) Nie wiem, ale prawdą jest,
że nie czułam się godną partnerką tak wielkiej artystki”7. Już jednak obser
wacja Modrzejewskiej w Lady Makbet pozwoliła Mrozowskiej patrzeć na jej
2

Z. Ordyńska, To już prawie sto lat. Pamiętnik aktorki, Wrocław 1970, s. 23.
S. Wysocka, Teatr przyszłości, Warszawa 1973, s. 23.
* W czasie występów krakowskich w 1902 roku Helena Modrzejewska wystąpiła w Gnieździe rodzinnym
Sudermanna (rola Magdy), Fantazym J. Słowackiego (Idalia), Warszawiance S. Wyspiańskiego (Maria)
i Miarka za miarkę W. Szekspira (Izabela). W tej ostatniej sztuce jej partnerką w roli Marianny była Irena
Solska. Por. I. Solska, Pamiętnik, Warszawa 1978, s. 63.
5 Ibidem.
6 Ibidem, s. 67.
7 J. Toeplitz-Mrozowska, Słoneczne życie, Kraków 1975, s. 70.

3

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

214 Marta Meducka

kreację bez emocji, a z profesjonalną uwagą: „Ach, ta Lady Makbet! którą
wszystkie aktorki należące do tak zwanej kategorii dramatycznej upierają
się grać, a wszystkie ją grają źle prócz właśnie jednej Heleny Modrzejew
skiej, która spycha ukochanego małżonka do zbrodni nie tylko podszepta
mi złego ducha, ale i wdziękiem postaci, obiecującej rozkosze łożnicy”8.
Inną wielką postacią sceny polskiej, przywoływaną w pamiętnikach, jest
Stanisława Wysocka. „Grać z Wysocką — wspominała Solska — to było
zapominać o swoim dniu powszednim. (...) Wieleż to wspomnień! (...) Pró
ba z «Cyda»: Wysocka reżyseruje i gra Szimenę. Mówię monolog Infantki;
właśnie skończyłam. Pani Stacha podchodzi i pyta:
— Jak pani to robi?
— A co? Czy źle?
— Nie... Tylko jak?
Bardzo zakłopotana odpowiadam:
— Nie wiem. A pani, pani Stacho, czy zawsze wie, jak pani to robi?
— Nie. Ale lepiej wiedzieć!”9
Wysocka jako Pallas Atena w Nocy listopadowej Wyspiańskiego „dziś
jeszcze gdy piszę te słowa, staje mi jak żywa przed oczami i wywołuje
dreszcz, a wtedy czułam, że włosy jeżą mi się na głowie, chciałam płakać
i śmiać się, chciałam zerwać się i iść, jak ci młodzi podchorążowie”—wspo
minała po latach Maria Morozowicz-Szczepkowska. „O cudowna Stanisła
wo Wysocka, czy zdawałaś sobie sprawę, jaką potęgą byłaś w tym swoim
wcieleniu aktorskim?”10
Próbę zrozumienia osobowości scenicznej Wysockiej podjęła też Jadwi
ga Toeplitz-Mrozowska. „W scenach tragicznych porywów jej krzyk zdra
dzał siłę namiętności wolnej od teatralnej sztuki. Niezmiernie ciekawy,
a wówczas nie przez wszystkich rozumiany typ artysty. Gdy (...) grałyśmy
razem w «Na dnie» Gorkiego, nie mając wiele do gadania mogłam z moje
go legowiska studiować każdy ruch i wyraz twarzy tej wspaniałej aktorki.
(...) Im częściej spotykałyśmy się na scenie, tym jaśniej zdawałam sobie
sprawę z różnicy stylów gry pomiędzy mną a Wysocką; ja skłaniałam się do
zachodniego typu, ona była przedstawicielką «Europy Środkowej»11.
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Ibidem, s. 70-71.
9 I. Solska, Pamiętnik..., op. cit., s. 142.
10 M. Morozowicz-Szczepkowska, Z lotu ptaka. Wspomnienia, Warszawa 1968, s. 131,142.
11 J. Toeplitz-Mrozowska, op. cit., s. 69.
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„Z racji swego niecodziennego talentu” obiektem uwagi rówieśnic
i młodszych aktorek była także Irena Solska. I Toeplitz-Mrozowska, i Morozowicz-Szczepkowska analizują jej kreację Psyche w dramacie Żuław
skiego12. Przedmiotem komentarzy były także sceniczne kostiumy Solskiej,
niepowtarzalne i wyjątkowe, bo tworzone przez samą utalentowaną plasty
cznie aktorkę.
f Techniki i warsztatu można się było uczyć i od aktorów. Męskim „odpo
wiednikiem” profesjonalizmu Modrzejewskiej było aktorstwo Kazimierza
Kamińskiego. To o nim myślala Solska, przypominając początki swej pracy
scenicznej. „Doświadczenie zdobywałam metodą poglądową. Mówiłam so
bie: nic nie umiesz, dziękuj Bogu, że tacy wielcy artyści chcą z tobą grać (...)
Pracuj, bierz przykład z wielkich swoich kolegów...”13 — po czym przepro
wadzała, skrupulatnie podpatrzoną, analizę warsztatu Kamińskiego.
Także Ludwik Solski mógł wiele nauczyć. Oto debiutantka Mrozowska,
oczekująca od losu wielkiej roli Szekspirowskiej bohaterki, dostała maleńką
rólkę w Dożywociu Fredry u boku Łatki-Solskiego. „Na próbach wsłuchiwa
łam się w jego mowę, wpatrywałam w wyrazy twarzy, oczu, rąk (...) Z tych
obserwaqi wyszło coś zupełnie nieoczekiwanego: oto zaczęłam pojmować ge
nialną prostotę zawartą w komediach Fredry... (...) Przez Łatkę pokocha
łam Fredrę”14.
O Jadwidze Mrozowskiej można zresztą powiedzieć, że była najbardziej
chyba, spośród przywoływanych tu aktorek, gotowa obserwować analitycz
nie pracę sceniczną innych. Umiała zresztą patrzeć obiektywnie, trafnie
dostrzegała specyficzne właściwości warsztatu zawodowego współczesnych
sobie ludzi sceny. Pomagał jej w tym pewnie fakt, że własne sukcesy (Sło
neczne życie to nie tylko efektowny tytuł) życzliwie usposabiały ją do innych.
Uwagi Mrozowskiej o aktorstwie Konstancji Bednarzewskiej15, próba in
terpretacji osobowości scenicznej Wincentego Rapackiego i Kazimierza
Kamińskiego16 czy porównanie trzech odtwórczyń Psyche z dramatu Żu
ławskiego: Marii Przybyłko-Potockiej, Ireny Solskiej i swojej własnej krea
cji w tej roli17 potwierdzają jej rzetelne, profesjonalne spojrzenie. Pozwala12

Ibidem, s. 74 oraz M. Morozowicz-Szczepkowska, op. cit., st. 142.

15

I. Solska, Pamiętnik..., op. cit., s. 42.
Js Tbeplitz-Mrozowska, op. cit., s. 56.
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Ibidem, s. 153.
Ibidem, s. 108,155.
Ibidem, s. 74.
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to jej to krytycznie oceniać własne ograniczenia, ale dawało też rozezna
nie w możliwościach. Wiemy już, że to nie Modrzejewska była jej ideałem
aktorki; szczególnym nabożeństwem cieszyła się u niej Eleonora Duse.
Dlatego pewnie, że sama Mrozowska pragnęła osiągnąć ten stopień umie
jętności, gdy aktor gra, choć nie „gra”. Duse zaś przecież „sama mówiła
o sobie, że nie umie się nauczyć grać na scenie i prawdę mówiła, bo ona
zawsze była tą istotą, którą naszkicował autor, a tworzyła swoim talentem
Eleonora”18.
Ograniczone możliwości zorganizowanego kształcenia w zawodzie ak
torskim powodowały, że umiejętność podpatrywania profesjonalistów była
dla adeptów niezwykle ważna. Aktorzy, zwłaszcza zaś aktorki, niechętnie
dzielili się tajemnicami warsztatu. Nie bez przyczyny opowiadano czasami
w teatrach o wyjątkowych aktach życzliwości, jaką niekiedy wielkie diwy
otaczały debiutantki19.
Ważna w takich warunkach stawała się umiejętność samooceny, rozpo
znania własnych dyspozycji, samokrytycyzmu. Pamiętnik, który z założenia
opowiada o czasach minionych, mało kiedy zapisuje świadectwa takich au
toanaliz. Znajdziemy je natomiast w korespondencji, rejestrującej zdarze
nia in statu nascendi.
Irena Solska, autorka pamiętnika i zbioru listów, tylko w tych ostatnich
relacjonuje, spontanicznie i emocjonalnie, swoją „bieżącą” pracę scenicz
ną, komentuje dotyczące siebie wybory repertuarowe dyrekcji, analizuje
własne role. Listy stanowią też dokument potwierdzający zawodowy cha
rakter konfliktu, jaki niszczył małżeństwo Solskich. Różnice w sposobie
widzenia postaci scenicznych, granych przez Solską, jej demonstrowana nie
chęć do udziału w farsach, jej potrzeba nieustannej akceptacji, jej pomysły
plastyczne pozostawały w jawnej niezgodzie z pragmatyzmem Solskiego,
szczególnie: Solskiego — dyrektora teatru20.
Posługując się niekiedy bardzo trafnym skrótem, Solska interesująco
oceniała swoją pracę. O wyczekiwanej długo roli Marii z Warszawianki tak
pisała w dzień po premierze w liście do Jerzego Żuławskiego: „Nie wiem,
jak było wczoraj, bo byłam poza wszelką świadomością (...) Technicznie
18

Ibidem, s. 173.
K. Biernacki, Wspomnienia o Marii Przybylko-Potockiej, Kraków 1974, s. 139.
Listy Ireny Solskiej, Warszawa 1984; do T Pawlikowskiego, s. 34; do S. E. Radzikowskiego s. 43,74-75,
80-81; do J. Żuławskiego s. 68; do M. Wolskiej s. 84-85,89-90.
19
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sztuczniej może ją zagram kiedy lepiej, ale nie szczerzej i goręcej”21. Kiedy
indziej zaś: w sobotę po 4 próbach odwaliłam rolę ogromnie trudną
w «Bakaracie» z powodzeniem dużym bardzo. Dla mnie to nie była
«Aszantka», w której pokonywałam własną indywidualność, i dlatego zado
wolenia mam mniej, pomimo że nawet Ludwik mnie chwali”22.
Solska miała sporą świadomość i własnych możliwości, i ograniczeń wy
nikających z dyspozycji psychofizycznych. W doborze ról nie zawsze jednak
z tej samowiedzy umiała korzystać. Zżymając się wielokrotnie na farsowe
i salonowe role, zapominała, że właśnie w tych kreacjach była niezrównana.
Wspominając ją w Wachlarzu lady Windermere Wilde’a w roli salonowej lwi
cy, Maria Morozowicz-Szczepkowska po wielu latach wzdychała: „Nie
prędko będzie można zobaczyć tak znakomitą interpretację!”23 Ambicje
artystyczne wpędzały Solską niekiedy w role, które — jak Lilia Weneda
zdaniem Morozowicz-Szczepkowskiej — były okropne, „ani bowiem glos,
ani warunki fizyczne nie predestynowały jej do ról wybitnie lirycznych”24.
W pamiętnikach aktorek teatr jawi się jako teren bezwzględnej walki.
Szło w niej przede wszystkim o otrzymanie roli, nie zaś „ogona”. Każda
nowa, zwłaszcza młoda, ładna i utalentowana debiutantka, stanowiła za
grożenie. Godziła więc natychmiast skłócone na ogól primadonny, mobili
zowała przeciw sobie krytyków. „Jakże w tych warunkach — pytał biograf
Marii Przybylko-Potockiej, Kazimierz Biernacki — istnieć bez ostrego
dzioba i zakrzywionych szponów?”25 Morozowicz-Szczepkowska walczyła
o role z dyrektorem Solskim26, Mrozowska uciekała z teatru na estradę;
nawet Solska miewała okresy, gdy żaden z teatrów nie kwapił się jej anga
żować i wówczas popadała w depresję.
k Grać, i to dużo, mogła adeptka na prowincji. W prowincjonalnych tea
trach można było nie tylko dostać role, o których debiutantce w Warszawie
czy Krakowie mogło się śnić. Na prowincji można się też było wiele nauczyć.
Wiedział o tym mądry Rufin Morozowicz, gdy wysyłał swoją córkę Marię
do teatru Nuny Młodziejowskiej w Wilnie27. Szkołą aktorstwa dla Zofii
21

Ibidem, Do J. Żuławskiego s. 44.
“ Ibidem, Do S. E. Radzikowskiego, s. 80.
23 M. Morozowicz-Szczepkowska, op. cit., s. 142.
I Ibidem.
25 K. Biernacki, op. cit., s. 138.
26 M. Morozowicz-Szczepkowska, op. cit., s. 139-140.
* Ibidem, s. 82-126.
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Ordyńskiej był natomiast peryferyjny Teatr Ludowy, otwarty w 1900 roku
na Krowoderskiej w Krakowie28. W takich zespołach młoda aktorka dosta
wała upragnioną rolę, w której w renomowanym teatrze obsadzano leciwą
primadonnę albo żonę dyrektora29.
Niezwykłe emocje pamiętnikarek budziła kwestia właściwych, to jest
zgodnych z uzdolnieniami, dyspozycjami i możliwościami, decyzji dyrekcji
w sprawie obsad ról. Latami czekało się na szansę. Jadwiga Mrozowska
pisała o swojej pracy w teatrze Tadeusza Pawlikowskiego: „ znudzona by
łam głupimi «ogonami», a zdając sobie sprawę, że w tym imponującym te
atrze nie mogę otrzymać żadnej większej roli, bo wydzierały je leciwe aktor
ki (...) pragnęłam z całej duszy jakiejkolwiek zmiany”30. Zaczęła więc pró
bować rytmem zastąpić melodię, a wyśpiewać ją dykcją. Miała przekonanie,
że „nie może tego dokonać śpiewak, a jedynie aktor, mający pojęcie o sztuce
śpiewaczej, wyposażony w dobiy słuch, w poczucie rytmiki i w naturalnie usta
wiony głos, który dzięki sprężystości strun głosowych może bez zmiany rejestru
przejść z mowy w intonaqç”31. Udało się jej stworzyć „pod starą nazwą melodeklamacji rodzaj nowej sztuki, różniącej się zasadniczo od uprawianej
dotąd deklamacji z fortepianem”32.
Takie „ucieczki” udawały się nielicznym, wybitnym aktorkom, które
wcześniej dostrzegały ograniczenia swego zawodu (w tym ograniczenia wy
nikające z przypisanych im funkcji odtwórczych), miały świadomość upływu
czasu i ulotności własnych sukcesów. Nie bez znaczenia był też fakt, że
rodziny aktorek bywały bardziej kruche niż inne. Toteż pamiętnikarki szu
kały innych, poza czystym aktorstwem, sposobów samorealizacji. Dla Sta
nisławy Wysockiej była to praca reżyserska i publicystyka teatralna33, dla
Ireny Solskiej — ryzyko stworzenia własnego teatru, w którym możliwa
była, choć na krótko, samodzielna polityka repertuarowa i realizacja swego
wyobrażenia o społecznej i artystycznej roli teatru. W 1931 roku tak rela
cjonowała w liście do Edwarda Osmolskiego początki teatru na Żoliborzu,
w osiedlu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM): „Na razie ma-
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“ Z. Ordyńska, op. cit., s. 34-54.
29 Por. K. Biernacki, op. cit., s. 138, M. Morozowicz-Szczepkowska, op. cit., s. 99,138-139, J. Tbeplitz-Mrozowska, op. cit., s. 60.
30 J. Toeplitz-Mrozowska, op. cit., s. 60.
31 Ibidem, s. 111.
32 Ibidem.
33 Por. S. Wysocka. Teatr..., op. cit.
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my matą salkę kameralną. Poza tym mają nam wykończyć salę teatralną na
350 osób. Żoliborz jest zamieszkały przez inteligencję — 35 OOO samej
inteligencji, ludzi spragnionych teatru. Przyjęli mój projekt bardzo gorąco.
Pomagają bardzo w tej sprawie (...) praca, którą podjęłam jest bardzo, bar
dzo ważna i przerwać jej nie mogę”* 34. Czasem była to decyzja o samodziel
nej pracy nad repertuarem. Jej ciężar czuła Ewa Bandrowska-Turska, gdy
postanowiła wykonać koncert Tadeusza Kasserna, uznawany za jeden z naj
trudniejszych utworów symfonicznych z głosem wokalnym. Ten koncert,
wykonany w Paryżu w 1932 roku, otworzył jej świat35.
Oprócz obcowania ze sztuką, co mogło niekiedy uskrzydlać, aktorki
były, przez wybór zajęcia, wpisane w rzeczywistość teatralną. Jej element
stanowiły zarobki, potrzebne nie tylko po to, by żyć, ale i by grać. Wedle
zwyczaju „aktorki obowiązane były do posiadania własnych kostiumów na
użytek sceny”36. W rolach salonowych suknia współdecydowała o obsadzie,
nie powinno się bowiem było zdarzyć, żeby aktorka grywała w tym samym
stroju w kilku sztukach. Aby się znaleźć w słynnym felietonie krakowskiej
dziennikarki Jadwigi Migowej, specjalistki od spraw mody, trzeba było mieć
toaletę z renomowanej, najlepszej warszawskiej firmy krawieckiej37. Powo
dzenie u publiczności zapewniał też kostium projektowany i wykonany za
granicą — do legendy teatralnej przeszły stroje sceniczne Jadwigi Toeplitz-Mrozowskiej jako Conchity Perez w Kobiecie i pajacu P. Louysa38. Tyl
ko Irena Solska mogła projektować i wykonywać własne kostiumy tak, by
jak kostium do roli Infantki w Cydzie według Velazqueza mogły przejść do
historii teatru. W tym zresztą kostiumie malował ją Wyspiański. Dodać
można, że Solska z braku scenografów radziła sobie także z organizowa
niem własnej przestrzeni scenicznej39. Ale i dla niej, pozostającej nieusta54

Listy Ireny Solskiej..., op. cit., Do E. Osmolskiego, s. 263,264-265; także E. Krasiński, Warszawskie sceny
1918-1939, Warszawa 1976, s. 199-201.
M Z. Beske, Ewa Bandrowska-Turska, Wspomnienia artystki. Warszawa 1989, s. 73.
36 Z. Ordyńska, op. cit., s. 165; także M. Morozowicz-Szczepkowska, op. cit., s. 112, Listy Ireny Solskiej...,
op. cit.,s. 68.
37 Z. Ordyńska, op. cit., s. 12.
38 J. Tbeplitz-Mrozowska, tamże, s. 180-181, por. także sprawa kostiumu do roli Celimeny w Molierowskim
Mizantropie, s. 148-149.
” Por. Listy Solskiej do Maryli Wolskiej w sprawie udziału artystki w koncercie w lwowskiej filharmonii.
Pisała wówczas: „proszę, niech mi droga Pani przyśle miarę, to jest wysokość i szerokość pokoju. Ja prawa
Filharmonii obejdę i przywiozę ze sobą takie szarozielone zasłony na kurytnę (...) Gdybym jako Infantka
mogła wchodzić środkiem, toby było dobrze, ale boczne wejście dla kostiumu strasznie śmieszne”. Listy Ireny
Solskiej..., op. cit., s. 88.
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nnie w kłopotach materialnych, nowe kostiumy stanowiły problem. Musiała pokonywać znaną awersję Solskiego do wydawania pieniędzy, „wysłuchi
wać wymówek, że jedwab kupuje na tuziny, że farbę kupuje paczkami”40.1 to
ona, sama będąca obiektem zazdrości, zwierzała się Żuławskiemu: Czasem,
wiesz, czego Bedn[arzewskiej] zazdroszczę? Pieniędzy. Za jej 5 sukien rocz
nie miałabym utrzymanie”41.
Dyktowała więc impresariom twarde warunki. „Nie wolno mi robić dwóch
rzeczy: jechać [na występ do Łodzi — M. M.J na małe warunki i jechać na
krótko (...) skończy się tylko na koncercie, i to jeżeli p. Rajchman da 100 rubli
i koszta podróży, inaczej nie”42. Można też było wyjść za mąż za bogatego
wielbiciela, lub — co się zdarzało najczęściej — znaleźć zasobnego protek
tora albo po prostu przyjąć awanse przystojnego bruneta43. Utrwaliło to
stereotypowe wyobrażenia o mechanizmach rządzących życiem teatru. Do
brze o nich wiedziała Helena Modrzejewska, gdy tak oto pisała o warunkach
scenicznej kariery kobiet: „wszystko zależy od dobrej woli tych, którzy kierują
życiem teatralnym, niezmiernie ciężko jest biednej i uczciwej dziewczynie zdo
być engagement”44.
Prestiż zawodu aktorki powstawał więc z trudem. Pamiętnikarki przy
znają, że ich decyzja o wyborze tego właśnie zajęcia była prawdziwym nie
szczęściem dla ich rodzin. „Samo nazwanie «aktorką» miało coś w sobie
wysoce poniżającego i pogardliwego”45 — przypomina pochodząca z „przy
zwoitego” krakowskiego domu Zofia Ordyńska. Nie wypadało przyjmować
aktorki w towarzystwie, można się było posłużyć nią przy okazji „dobro
czynności”. Do obyczaju bogobojnych warszawskich dam, co notowała świeżo
przybyła z Krakowa Mrozowska, należało urządzać w czasie Wielkiego Postu
koncerty dobroczynne siłami „wszelkiego rodzaju artystów, od mistrzyń ka
baretu począwszy, na gwiazdach baletu i dramatu kończąc. W tym groma
dzeniu pieniędzy cudzym kosztem upatrywały panie komitetowe czyn oby
watelski, podczas gdy same mogły w parę minut zebrać pomiędzy sobą su
mę przekraczającą każdy najlepiej zorganizowany koncert. Wystawiając na
sze nazwiska—jak lep na muchy — dla sprowokowania ofiarności publicz40
41
42
43
44
45

Ibidem, list do J. Żuławskiego, s. 68.
Ibidem.
Ibidem, s. 49.
J. Toeplitz-Mrozowska, op. cit., s. 57.
H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia, Kraków 1957, s. 557.
Z. Ordyńska, op. cit., s. 20; J. Toeplitz-Mrozowska, op. cit., s. 40.
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owiły problem. Musia-1
a pieniędzy, „wysluchirnpuje paczkami”40. Ito
żuławskiemu: Czasem,
jy.ZajejSsukienrocze wolno mi robić dwóch
ale warunki i jechać na
Rajchman da 100 rubli
ść za mąż za bogatego
eźć zasobnego protekmneta43. Utrwaliło to
ych życiem teatru. Dooto pisała o warunkach
wli tych, którzy kierują
zciwej dziewczynie zdo-

nej, wykorzystywały talent artystów w przekonaniu, że występy na scenie
lub estradzie są dla nas rozrywką”46.
Wiedza o życiu okołoteatralnym na ziemiach polskich zawarta w pa
miętnikach artystek nie ma waloru nowości i nie należy jej w nich szukać.
Pamiętniki, listy i wspomnienia czynią ją natomiast bardziej krwistą, przy
bliżają mechanizmy rządzące życiem kobiet-artystek, uwiarygodniają ich
zawodowe dramaty. Tego nie znajdziemy w historii teatru, tak jak próżno
w niej szukać deklaracji, jaką w swych wspomnieniach złożyła u schyłku ży
cia Helena Modrzejewska: „Moim zdaniem pozycję społeczną, którą zaj
muję jako kobieta, zawdzięczam tylko tytułowi mego męża, ale, jak uwa
żam, moje stanowisko jako artystki jest ponad to”47.

n. Pamiętnikarki przy
była prawdziwym nieką» miało coś w sobie
ia pochodząca z „przywypadało przyjmować
ią przy okazji „dobra
łam, co notowała świeżo
czasie Wielkiego Postu
[ystów, od mistrzyń kaończąc. W tym groma: komitetowe czyn oby
wać pomiędzy sobą sumcert. Wystawiając namia ofiarności publiez-

J. Toeplitz-Mrozowska, op. cit, s. 109.
H. Modrzejewska, op. cit., s. 233.
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Kobiety wśród twórców myśli
społeczno-politycznej w Polsce pierwszej
połowy XX wieku

Brytyjski dramatopisarz i promotor socjalizmu fabiańskiego Bernard
Shaw miał sarkastycznie zareagować na przyznanie swym rodaczkom praw
wyborczych: „Daj kobiecie prawo głosu a za pięć lat ujrzysz nowe, miażdżą
ce kawalerów prawo podatkowe”1. Parafrazując jego stwierdzenie, można
je odnieść do aktywności kulturalno-intelektualnej i ideowopolitycznej ko
biet. Umożliwienie im studiów uniwersyteckich zaowocowało wkrótce zna
czącą twórczością intelektualną. Kobiety szybko weszły do kręgu wyższych
warstw inteligencji. Skądinąd ich wyraźniejsza aktywność w nauce i kultu
rze ujawniła się już na przełomie obu ostatnich stuleci, a więc w kilka lub
co najwyżej w kilkanaście lat po udostępnieniu im studiów uniwersyteckich.
W ten sposób przełamywały one różne uprzedzenia i przesądy, odmawiają
ce im zdolności twórczych i możliwości zrealizowania aspiracji intelektual
nych. Wykazały bezzasadność antyfeministycznych teorii, włącznie z darwi
nowską koncepcją przekazywania przez mężczyzn inteligencji kobietom
drogą zwrotnej transmisji genetycznej.
Charakterystyczną cechą działalności ideotwórczej kobiet w omawia
nym okresie było wyrażanie radykalnych społecznie idei i wartości. Naj
większy bowiem udział kobiet zaznaczył się we współtworzeniu i rozwijaniu
radykalnych nurtów i orientacji polskiej myśli społeczno-politycznej. Cho
ciaż ich obecność wśród twórców ideologii zachowawczych i solidarystycz1

Zob. Sławne Polki, Warszawa 1976, s. 3.
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nych (proklamowanych np. przez obozy wszechpolski i piłsudczykowsko-sanacyjny) była również widoczna. Koncentrowały się jednak na nie
których tylko założeniach i aspektach tych ideologii, głównie na sprawach
wychowawczych, edukacyjnych i rodzinnych, nadając im zresztą bardziej
nowoczesny charakter. Jednak najbogatszą i najwszechstronniejszą aktyw
ność ideowotwórczą rozwijały kobiety w ruchach społecznych o plebejskim
rodowodzie i charakterze. Przejęły od nich nawet retorykę i styl wypowie
dzi. Tłumaczy się to zapewne m.in. tym, iż owe ruchy najszerzej ze wszyst
kich ugrupowań polskich były otwarte na sprawy kobiet, podejmowały kwe
stię kobiecą i zajmowały postawy profeministyczne. Zresztą kwestia kobie
ca stanowiła na przełomie wieków część wielkiego ruchu wyzwoleńczego,
toteż jej związki z ówczesną lewicą społeczną i ugrupowaniami radykalny
mi były czymś naturalnym i oczywistym.
Nic więc dziwnego, że kobiety współtworzyły głównie ruch socjalistycz
ny i ludowy oraz wspierały ich działalność na różnych polach, w tym rów
nież teoretycznym i programowym. Już w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłe
go wieku w ruchach tych działała stosunkowo liczna grupa kobiet, starannie
i wszechstronnie wykształconych, często z uniwersyteckimi tytułami nauko
wymi. Współtworzyły one i popularyzowały ogólne idee socjalizmu i agraryzmu lub też formułowały szczegółowe ich koncepcje społeczne, np.
w dziedzinie wychowania i edukacji, opieki nad matką i dzieckiem, patolo
gii społecznych, higieny i zdrowia, macierzyństwa itp. Nie było to kwestią
przypadku. Postyczniowe pokolenie kobiet polskich, wychowane na trady
cjach demokratycznych i pozytywistycznych, dzięki swoistemu postrzega
niu rzeczywistości społecznej i wrażliwości na sprawy i kłopoty ludzkie za
jęło się gorliwie rozwiązywaniem społecznych bolączek. Problemom tym
mało uwagi poświęcały główne ruchy polityczne, bardziej zorientowane na
globalne sprawy Polaków niż na trudności życia codziennego. Stały się one
natomiast domeną działalności teoretycznej i praktycznej licznych środo
wisk kobiecych.
Aktywność intelektualna i ideowa tych środowisk była zróżnicowana -**
pełniejsza i wszechstronniejsza w radykalnych ruchach społecznych, bar
dziej zaś wybiórcza i cząstkowa w ugrupowaniach społecznie umiarkowa
nych. Nie każdy też ruch społeczny mógł się poszczycić wsparciem licznego
grona wybitnych intelektualistek i twórczyń doktryn i ideologii. Wyjątkowa
była sytuacja ruchu socjaldemokratycznego. Największą jego indywidual
nością była bezsprzecznie Róża Luksemburg. Nie tylko opracowała założe
nia doktrynalne polskiego socjaldemokratyzmu, które przeniknęły silnie do
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myśli komunistycznej i stały się przedmiotem nieustannych polemik i dys
kusji w ówczesnym ruchu robotniczym, lecz także w znacznym stopniu teo
rię rozwoju społeczeństwa, rozwijając zwłaszcza teorię ekonomiczną kapi
talizmu. Zwarty system poglądów społecznych ukształtowanych przez nią
i przez jej kontynuatorów zyskał miano „luksemburgizmu”. Składać się nań
miały teoria żywiołowości ruchów masowych, teoria akumulacji kapitału,
imperializmu i krachu kapitalizmu oraz odrębne koncepcje w kwestii naro
dowej i chłopskiej. Pomimo kontrowersyjnego przyjęcia przez współczes
nych jej dorobku teoretycznego i doktrynalnego, utożsamianego w polskiej
tradycji głównie z antyniepodleglościowym stanowiskiem politycznym, Ró
ża Luksemburg wzbudza nadal żywe zainteresowanie w świecie2. Przejawia
się ono w licznych wznowieniach prac i studiach nad jej biografią i dorob
kiem pisarskim. W jej twórczości poszukują inspiracji ideowej różne rady
kalne ruchy i ugrupowania społeczne, często o niekomunistycznym rodo
wodzie. Tymczasem w świadomości polskiej silnie utrwaliło się przekonanie
o podporządkowaniu jej twórczości teoretycznej i doktrynalnej jednemu
nadrzędnemu celowi: uzasadnieniu nierealności polskich dążeń niepodle
głościowych zgodnie z założeniem, że wskutek rozwoju kapitalizmu ziemie
polskie zrosły się z organizmami gospodarczymi państw zaborczych i że
umacnianiu kapitalizmu towarzyszy zjawisko organicznego jednoczenia się
poszczególnych terytoriów, co uniemożliwia powstanie nowych państw naro
dowych. W konsekwencji oskarżano autorkę Rozwoju przemysłu w Polsce
o apostazję narodową i antypolską działalność. Wskutek jej antyniepodległościowego stanowiska podziały w polskim ruchu robotniczym nie prze
biegały wedle najwłaściwszych kryteriów. Zaciążyło to na dłuższy czas na
ideologii polskiego komunizmu i rozwoju polskiej myśli społeczno-poli
tycznej w XX w.
Poglądy społeczne Róży Luksemburg, zwłaszcza w kwestii narodowej,
nie były w pełni aprobowane przez socjaldemokratów polskich. Nawet
współcześnie próbuje się dowieść, iż funkqonowal wśród nich wyodrębnio
ny nurt niepodległościowy, któremu patronować miała inna wybitna socjal2 Tymczasem w Polsce wyraźnie się ono zmniejszyło w ostatnich kilkunastu latach, o czym świadczy właści
wie zanik badań nad twórczością teoretyczną Róży Luksemburg. Najżywsze zainteresowanie wystąpiło
w latach siedemdziesiątych; zob. m.in.: Spory ideologiczne wokół Róży Luksemburg, „Z pola walki” 1971,
nr 1, s. 79-171; J. Dziewulski, Wokół poglądów ekonomicznych Róży Luksemburg, Warszawa 1972; F. Tych,
Socjalistyczna irredenta. Szkice z dziejów polskiego ruchu robotniczego pod zaborami, Kraków 1982, zwłaszcza
rozdz. VIII.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

228 Michał Śliwa

demokratka i publicystka polityczna — Cezaryna Wojnarowska3. Podważa
ła ona przede wszystkim teorię „organicznego wcielenia” Królestwa Pol
skiego do Rosji jako—jak twierdziła — „zbyt hazardową i nie dość uzasad
nioną teoretycznie”. Wykazywała jej falszywość i szkodliwość dla polskiego
ruchu socjaldemokratycznego i sprawy polskiej. Usiłowała włączyć do pro
gramu socjaldemokratów programowe ujęcia w kwestii narodowej i hasło
niepodległości Polski jako odpowiadające dążeniom i aspiracjom politycz
nym polskich robotników.
W innej nieco perspektywie jawiły się owe istotne problemy doktrynal
ne w twórczości ideowej Marii Koszutskiej — ideologa radykalnego nurtu
polskiej myśli socjalistycznej w okresie zaborów oraz międzywojennego ru
chu komunistycznego4. Co prawda podtrzymywała ona socjaldemokratycz
ną tezę o utopijnym charakterze postulatu niepodległości Polski w warun
kach zaborów, ale zwracała uwagę na doniosłość kwestii narodowej i po
trzebę zniesienia ucisku narodowego przez demokratyzację państw zabor
czych i uzyskanie przez Polaków szerokiej autonomii, by w nowych warun
kach porewolucyjnego ładu europejskiego odbudować polskie państwo.
Kwestię narodową usiłowała także uwzględnić w doktrynie ruchu komuni
stycznego. Poważniejszą jednak rolę odegrała w odejściu, choć niekonse
kwentnym, komunistów polskich od dogmatyzmu socjaldemokratycznego
w teorii rewolucji i w kwestii chłopskiej. Występowała przeciwko koncepcji
wyłącznie robotniczego charakteru rewolucji i teorii proletaryzacji włościaństwa w warunkach porewolucyjnych. Sądziła bowiem, że w Polsce „bę
dzie rewolucja robotniczo-chłopska albo wcale jej nie będzie”. Dlatego wypo
wiadała się za zachowaniem drobnej własności ziemskiej i podziałem ziemi
dworskiej pomiędzy bezrolnych i małorolnych. Broniła także samodzielności
polskiego ruchu komunistycznego i przeciwstawiała się jego stalinizacji.
Zespolenie wartości socjalizmu i patriotyzmu nie budziło z oczywistych
względów wątpliwości u Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, zwolenniczki nie
podległościowego nurtu polskiej myśli socjalistycznej. Choć początkowo
związana była z orientacją marksowską, wkrótce przeszła na pozycję krytyki
założeń i istoty marksizmu. Zakwestionowała przede wszystkim marksow
ską teorię wartości i koncentracji kapitału oraz koncepcję rewolucji. Kryty-

3
4

B. Krzywobiocka, Cezaryna Wojnarowska. Biografia, Warszawa 1979.
Obszerną jej biografię opracowała J. Kasprzakowa, Maria Koszutska, Warszawa 1988.
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kowala także marksizm za niedocenianie czynników wolicjonalnych i etycz
nych. Stworzyła teoretyczne podstawy nowego modelu socjalizmu, który
„odrzuca teorię katastrof, heglowską teorię negacji, a do czynników two
rzących dzieje, oprócz materialnych, zalicza ludzką świadomość i wolę.
W miejsce zależności rozwoju od czynników czysto materialnych, które
z koniecznością prawa przyrody sprowadzać miały rewolucje, występuje ak
cja i reakcja wszystkich pierwiastków ludzkich. Czynniki moralne odzyskały
tedy właściwe im zanczenie, a nawet wysuwają się na plan pierwszy”5.
W istocie Daszyńska-Golińska usiłowała sformułować nieznaną wcześniej
w Polsce doktrynę socjalliberalizmu. Nie zadowalała ją liberalna wizja sto
sunków społecznych. Dostrzegała także różne słabości teorii socjalistycznej.
Dlatego uznawała za niezbędne opracowanie pośredniej koncepqï społecznej
między liberalizmem a socjalizmem, faktycznie jednak łączącej wartości obu
doktryn politycznych. Propagowała także idee kooperatyzmu. Odegrała zna
czącą rolę w upowszechnianiu w Polsce zasad feminizmu, z którym zetknęła
się jeszcze podczas studiów uniwersyteckich w Zurychu w latach osiemdziesią
tych XIX w., współpracując z jego promotorką—Lilly Braun. Znaczący udział
miała również w sformułowaniu założeń programowych budzącego się na
przełomie ostatnich dwóch stuleci ruchu antyalkoholowego. Dopominała się
by „walkę z alkoholizmem stawiać na szerszym tle ogólnospołecznego dobra
i odwoływać się do odpowiedzialności wobec zadań pokolenia obecnego i do
bra pokoleń przyszłych. Antyalkoholizm nie jest bowiem prywatną sprawą
jednostki, ale doniosłą, pierwszorzędną kwestią społeczną, która na tle stosun
ków naszych i walki o byt narodowy pierwszorządnego nabiera znaczenia”6.
Słabiej zaznaczyły swój udział kobiety w tworzeniu ideologii agrarystycznej, co tłumaczy się zapewne m.in. ogólną słabością teoretyczną i do
ktrynalną polskiego agraryzmu. Najczynniejszą rolę odegrały tu Jadwiga
Dziubińska i Irena Kosmowska. Obie były związane od 1907 r. z czasopi
smem „Zaranie” i kształtującym się wokół niego ruchem społecznym na
terenie Królestwa Polskiego. Właśnie wówczas Dziubińska sformułowała
5 Z. Daszyńska-Golińska, Przełom w socjalizmie, Lwów 1900, s. 242; por. także: Z. Daszyńska-Golińska -K
pionierka wiedzy gospodarczo-społecznej w Polsce. Notatki autobiograficzne, Kraków 1932, s. 23-24; S. Dzie
wulski, Działalność naukowa i społeczna Prof. dr Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, Warszawa 1927.
6 Z. Daszyńska-Golińska, Walka z alkoholizmem w służbie oświaty i etyki, [w:] Praca oświatowa. Jej zadania,
metody, organizacja, Kraków 1913, s. 441; por. także inne jej publikacje: Badania nad alkoholizmem w Galicji
Zachodniej, Lwów 1902;Alkoholizm i społeczeństwo Warszawa 1902, Alkoholizm jako objaw choroby społecz
nej, Kraków 1905; Pijaństwo nasz wróg, Warszawa 1907; Alkoholizm w Galicji i jego zwalczanie, Lwów 1912.
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naczelną zasadę agraryzmu polskiego — zasadę odrębności i samodzielno
ści warstwy chłopskiej i jej ruchu społeczno-politycznego, zawartą w lapi
darnym haśle: „sami sobie”. Była to podstawa doktrynalna rozwoju ruchu
ludowego i wzmożenia aktywności społeczno-gospodarczej i kultural
no-oświatowej na wsi królewiackiej. Już w kilka lat po jej proklamowaniu,
w 1912 r., Irena Kosmowska oceniała, że „z posiewu myśli o samodzielno
ści ludowej rosną coraz liczniejsze zastępy ludzi, biorących ochotnie na
swoje barki obowiązki społeczne, zastępy tych młodych, co rwą się do ofiar
nej pracy, co składają wysiłki swoje na ołtarzu lepszej przyszłości ludu i na
rodu. A bodźcem dla tych rzesz jest wiara w potęgę własnych sił i własnych
pragnień, a do wytrwania prze ich ta rozumna pewność, że roboty za nich
nie odrobi nikt. Tym zastępom rzuca się kamienie pod nogi w imię hasła, że
iść trzeba społem, w porządku: dziedzic z proboszczem z przodu, a za nimi
wdzięczne za dobrodziejstwa kmiotki”7. Obie publicystki „Zarania”, pozo
stając pod wpływem pankooperatywizmu Edwarda Abramowskiego propa
gowały założenia ideowe spółdzielczości. W odrodzonej Polsce Kosmowska
współtworzyła koncepcje programowe ruchu ludowego, m. in. opracowała
„Wytyczne moralne”, które włączono do programu Polskiego Stronnictwa
Ludowego „Wyzwolenie” w marcu 1921 r. Pragnęła w nich oprzeć dążenia
polityczne ludowców na trwałych wartościach etycznych. Proklamowała
także zasady wolności sumienia i wyznania oraz rozdziału Kościoła od pań
stwa. Uznawała religię za sprawę prywatną każdego człowieka i wypowia
dała się przeciwko upolitycznieniu instytucji Kościoła i duchowieństwa.
Nade wszystko jednak stosunkowo liczne grono animatorek ruchu ludo
wego na czele z Jadwigą Dziubińską, Ireną Kosmowską i Heleną Radlińską
zajmowało się sprawami upowszechnienia oświaty na wsi i wychowania
społecznego młodych pokoleń wiejskich. Nie było to rzeczą przypadku,
ponieważ ludowcy przywiązywali wielką wagę do sprawy oświaty, stawiając
ją obok żądań ziemi i władzy jako warunek emancypacji ludu wiejskiego.
W rozwoju oświaty upatrywali szansę na podniesienie poziomu kulturalne
go i gospodarczego wsi oraz świadomości narodowej i obywatelskiej chło
pów. W swych programach wyznaczali jej centralne miejsce. Toteż idee
edukacyjne i pedagogiczne stanowiły istotną część składową doktryny agra-

7

Cyt. za: W. Stankiewicz, Czasopiśmiennictwo ludowe w Królestwie Polskim 1905-1914, Warszawa 1972,
s.288.
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ryzmu polskiego. Ich założenia teoretyczne opracowały wspomniane wyżej
działaczki oświatowe. Już przed I wojną światową Radlińska dowodziła, że
system oświatowy jest wykładnikiem ustroju państwa i stosunków społecz
nych i że wszelka zmiana społeczna możliwa jest jedynie przez wewnętrzne
przeobrażenia duchowe człowieka i rozwój kulturalno-oświatowy społe
czeństwa. Ostrzegała wówczas przed podporządkowaniem wychowania jed
nej, uznanej za jedynie narodową, opcji ideologicznej, ponieważ naród two
rzą różne siły społeczne, które trzeba odpowiednio rozpoznawać i umożli
wić im zaspokojenie aspiracji kulturalnych. W okresie zaostrzania się syste
mu rządów autorytarnych po 1926 r. wysuwała żądanie wychowania dla
demokracji, bo „ustrój demokratyczny wymaga wykształcenia rozbudzają
cego w każdym człowieku świadomość człowieczeństwa, które stanowi jego
wartość i godność, które obdziela go jednocześnie obowiązkami i prawami”8.
Również Kosmowska rozważała sprawy oświaty i edukacji warstw
chłopskich w kontekście przemian cywilizacyjnych i zdolności narodu do
stanowienia o swoim losie. Przekonywała, że praca oświatowa na wsi ma
jedynie wówczas sens, gdy dostrzeże się w niej szansę tworzenia lepszej
przyszłości, ponieważ jest „ważną dźwignią postępu, jest zapowiedzią po
ważnej reformy społecznej lub też dowodem niezbitego prawa danego na
rodu do wolności tak ogólnej, jak indywidualnej (...). Idziemy na wieś z go
rącą wiarą, że znikną wkrótce wszelkie różnice stanowe i klasowe wobec
wielkiego zagadnienia stworzenia wspólnym, zgodnym wysiłkiem, wolnej
Ojczyzny”9. Zdaniem zaś Jadwigi Dziubińskiej, rozwój oświaty na wsi miał
doprowadzić do „Oświecenia umysłów wszystkich, wyrwać z dziedziny
przesądów, dać ile można, szeroki światopogląd, rozbudzić bogactwo
uśpione, poczucie piękna prawdy, sprawiedliwości (...), wyrobić samokryty
cyzm oraz duszę pańszczyźnianą w miarę możliwości przeobrazić, dając jej
poczucie własnej siły i godności. Nauczyć pracować owocnie, zapoznając
z poszczególnymi dziedzinami gospodarstwa i przemysłu ludowego prak
tycznie i teoretycznie”10.
8

H. Radlińska, Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej Warszawa 1935,
s. 9; por. także jej artykuł Praca oświatowa wobec zadań wychowania narodowego, [w:] Praca oświatowa, op. cit.,
s. 35 i n.
9 I. Kosmowska, Do naszej młodzieży, Warszawa 1916, s. 3; zob. też inne jej publikacje: Przez oświatę do
wolności, Warszawa b.r.; Program społeczno-polityczny Adama Mickiewicza dla narodu polskiego, Warszawa
1919; Domy społeczne, Warszawa 1921.
10 J. Dziubińska, Kursy dla młodzieży rolniczej, [w:] Praca oświatowa, op. cit., s. 159; por. także: Z. Kmiecik,

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

232 Michał Śliwa

Animatorki ludowego ruchu kulturalno-oświatowego nie tylko współ
tworzyły doktrynę społeczno-polityczną agraryzmu polskiego, ale wzboga
cały znacznie polską myśl pedagogiczną o cenne przemyślenia i rozwiąza
nia, m.in. w kwestii dostosowania systemu oświatowego do potrzeb społecz
nych, realizacji programu szkoły świeckiej, upowszechnienia siedmioklaso
wej szkoły początkowej, zaspokojenia aspiracji edukacyjnych dziewcząt, ro
li oświaty w dziele samorealizacji jednostki i postępu kulturowo-cywilizacyjnego społeczeństwa.
Należy wspomnieć, że również liczne grono kobiet, często wybitnych
uczonych, humanistek, choć nie zawsze związanych organizacyjnie z kon
kretnym ruchem politycznym, wydatnie przyczyniło się do rozwoju nowo
czesnej myśli pedagogicznej, zwłaszcza w dziedzinie opieki i wychowania
nad małym dzieckiem oraz oświaty dla dorosłych. Nazwiska Anieli Szycówny, Józefy Joteyko, Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej, Stefanii Sempołowskiej, Zofii Zukiewiczowej, Bronisławy Bobrowskiej, Idy Marii Schâtzel
oraz wspomnianych już Heleny Radlińskiej i Ireny Kosmowskiej weszły na
trwałe do polskiej myśli społeczno-pedagogicznej. Sympatyzowały one lub
czynnie włączały się do działalności różnych ruchów i ugrupowań społecz
no-politycznych o demokratycznym charakterze. Zasługą niektórych było
stworzenie nie tylko podstaw naukowych rozwoju nowoczesnych dziedzin
pedagogiki i psychologii — pedologii i andragogiki, lecz także nadanie wy
chowaniu przedszkolnemu, edukacji dzieci i młodzieży, oświacie dorosłych
wymiaru społecznego i patriotycznego. Ich to właśnie wysiłek intelektual
ny i ideowy miała na uwadze Aniela Szycówna, gdy w przededniu I wojny
światowej pisała, iż od przełomu ostatnich dwóch stuleci coraz więcej ko
biet prowadzi działalność wychowawczą i oświatową, starając się „zgłę
bić każdą kwestię o której piszą i w dziedzinie wiedzy pedagogicznej nie
ustępują już mężczyznom, a nawet ich przewyższają; warunki tylko życiowe
i cenzuralne, zwłaszcza w Warszawie, nie dozwalają im rozwinąć skrzy
deł na tym polu i każą się ograniczać do wychowania i nauczania domowe
go, do praktycznych rad i wskazówek dla matek, gdy wiele kwestii nauko
wych i społecznych z różnych względów trzeba pomijać. W zakresie jednak
dla siebie dostępnym poruszają wszystkie niemal zagadnienia, a wiele

Ruch oświatowy na wsi, Warszawa 1969, s. 108 i in. O roli kobiet w ruchu ludowym pisze szerzej M. Mioduchowska w pracy zbiorowej pt. Kobiety polskie, Warszawa 1986, s. 98-120.
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z nich tylko dzięki inicjatywie kobiet przedostało się do polskiej literatu
ry pedagogicznej, do takich należy: sprawa uświadomienia i sprawa koedu
kacyjna”11.
Kobiety należące do pedagogicznej elity pragnęły oprzeć wychowanie
dzieci i młodzieży na najnowszych podstawach wiedzy i dążyły do zrefor
mowania systemu wychowania w myśl ideałów demokratycznych. Przenosi
ły na grunt polski doświadczenia zachodnioeuropejskie, m.in. organizowały
„ogródki freblowskie” oraz zapoznawały z systemami wychowawczymi Ró
ży i Karoliny Agazzi, Marii Montessori, Owidiusza Decroly’ego12. W two
rzonych jeszcze przed pierwszą wojną światową w Krakowie przez Broni
sławę Bobrowską, Helenę Radlińską i Władysławę Weychert-Szymanowską dziecięcych ogniskach zabaw i pracy stosowano owe nowoczesne meto
dy wychowawcze. Otaczano opieką dzieci bez względu na ich pochodzenie
społeczne i narodowościowe oraz przynależność polityczną i religijną ich
rodziców. Do doświadczeń pedagogicznych i demokratycznego modelu wy
chowawczego propagowanego przez omawiane działaczki nawiązało po
wstałe w 1926 r. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Prowadzone
przez nie placówki wychowania przedszkolengo, np. w Osiedlu Warszaw
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu, należały do wzorcowych w ska
li kraju. W ich organizacji i pracy wychowawczej sięgano do najnowszych
osiągnięć pedagogiki i konsekwentnie realizowano program demokratyczne
go wychowania społecznego. Starano się ukształtować prospołeczne posta
wy dzieci i poczucie samorządności, samodzielności i odpowiedzialności
społecznej. W realizacji tego programu ściśle współdziałano z rodzicami13.
Radykalne idee społeczno-pedagogiczne głosiła wówczas Stefania
Sempołowska. Wyrażała pogląd, że system edukacji i wychowania stanowi
część składową systemu ustrojowego społeczeństwa. Dlatego nie jest moż
liwe zreformowanie każdego z tych systemów oddzielnie i nie jest możliwa
przebudowa oświaty i szkolnictwa w ramach ustroju społecznego opartego
na wyzysku, ponieważ klasy panujące w obawie utraty swojej uprzywilejo
wanej pozycji utrudniają dostęp do oświaty i wykształcenia. Gruntowne
zmiany w systemie edukacji i wychowania możliwe są jedynie w warunkach

11 I. Kosmowska, D. Milkuszyc, A. Szycówna, Kobieta polska jako autorka pedagogiczna, Warszawa 1912,
s. 9.
12 Szerzej pisze o tym W. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978, s. 213 i n.
15 Zob. B. Bobrowska, Rzeczpospolita dziecięca, Wrodaw 1962.
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zasadniczej przebudowy stosunków społecznych, czyli rewolucji społecznej.
Sprawa szkolna jest więc częścią walki klasowej. Należy dążyć do wprowa
dzenia jednolitej, powszechnej, obowiązkowej, świeckiej i pełnowartościo
wej szkoły dla wszystkich, która stworzy wychowankom nieograniczone
możliwości rozwoju. Dopiero wówczas — konstatowała autorka Z tajemnic
ciemnogrodu — „Kultura przestanie być traktowana jako zbytek dostępny
dla uprzywilejowanych jednostek, przestanie być przywilejem klasowym,
stanie się własnością mas. Ustąpią, muszą ustąpić przywileje szkolne, powsta
nie jedna szkoła dla wszystkich dzieci, która wszystkim dzieciom da możność
rozwoju najdalej idącego”14.
Poglądy te, podzielane zresztą przez wiele środowisk nauczycielskich
i pedagogicznych skupionych wokół Wolnej Wszechnicy Polskiej, Związku
Nauczycielstwa Polskiego i Towarzystwa Oświaty Demokratycznej „Nowe
Tory”, głosiła Sempołowska w opozycji do dwóch dominujących w okresie
międzywojennym ideologii wychowawczych: narodowo-demokratycznej
koncepcji wychowania narodowego i piłsudczykowsko-sanacyjnego pro
gramu wychowania państwowego.
Pierwsza z nich została już sformułowana na przełomie ostatnich dwóch
stuleci. Dużą rolę w jej rozwoju i upowszechnieniu odegrały Gabriela Ba
licka i Ewelina Peplowska. Koncepcję tę wywodzili wszechpolacy ze swoi
ście pojętej idei narodu jako naturalnego wytworu zróżnicowania etniczne
go i kulturowo-językowego ludności. Naród miał stanowić jedność orga
niczną, złożoną z jednostek, które muszą bezwzględnie podporządkować
się nadrzędnemu dobru narodowemu, bo tylko naród odpowiednio ukszałtowany może istnieć i rozwijać się w różnych warunkach. Dlatego cele wy
chowania należy zespolić z ideą narodu, ponieważ jak twierdziła Balicka
„tylko naród jest tą indywidualnością wieczystą, to jest tworzywo, z którego
czerpią jednostki swoją twórczość i swoją wielkość i takim winien być cha
rakter jego państwa, jeżeli ono ma być twórczym. I to nie jest ideologia, bo
większej rzeczywistości nie masz nad naród. Ale się o tym niestety zapomi
na i nie słychać o nim, kiedy się buduje zasady wychowania publicznego.
I zapomina się o tym, że ten naród ma duszę i że jest to najdelikatniejsza

14 S. Sempołowska, Z tajemnic ciemnogrodu (Walka o szkolę), Warszawa 1924, s. 52; por. S. Michalski,
Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sempolowskiej, Warszawa 1973.
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dziedzina, że właściwie to życie bieżące tę duszę może sponiewierać. W tym
tkwi największe niebezpieczeństwo i wobec takiego stanęliśmy”15.
Autorka tych słów uważała, podobnie jak i inne działaczki oświatowe
z obozu wszechpolskiego, że szczególnie w Polsce — kraju o niekorzystnym
położeniu geopolitycznym i niskim poziomie uświadomienia narodowego
i społecznego obywateli — niezbędne jest oparcie systemu wychowawczego
na idei i wartościach narodowych. Nie można wychowania narodowego za
stąpić wychowaniem państwowym, ponieważ doprowadziłoby to do podpo
rządkowania systemu wychowawczego bieżącym celom politycznym
i w konsekwencji do dezintegracji narodu polskiego. Celem wychowania
narodowego jest bowiem wychowanie „duszy narodu”, tj. ukształtowanie
w każdym nowym pokoleniu Polaków instynktów społecznych i uformowa
nie ich charakterów. W programie tego wychowania należy łączyć indywi
dualny rozwój osobowości z przygotowaniem wychowanka do pełnienia
„misji narodowej”. Tylko takie wychowanie może zapewnić tworzenie i roz
wój narodu. Powinno ono przybrać narodowo-katolicki charakter, umożli
wiający w pełni wychowanie Polaków dla „służby Bogu i Ojczyźnie”. Szkoła
polska musi mieć więc charakter wyznaniowy.
Z innego założenia doktrynalnego niż narodowi demokraci wychodzili
zwolennicy drugiej ideologii wychowawczej — koncepcji wychowania pań
stwowego. Wydatnie do jej sformułowania i upowszechnienia po 1926 r.
przyczniły się Hanna Pohoska, Maria Jaworska, Eugenia Waśniewska i Wanda
Pełczyńska. Uznawały one za wartość nadrzędną dla Polaków ideę państwa,
państwową rację stanu. Naczelnym zadaniem państwa jest utrzymanie nie
podległości, co wymaga od jednostki i grup społecznych nawet największej
ofiarności i poświęcenia. Dlatego należy ukształtować odpowiedni stosu
nek obywatela do państwa. W tej dziedzinie ogromny obowiązek spoczywa
na systemie oświatowo-wychowawczym, którego ideałem powinien być
wzór obywatela-państwowca. Ponieważ pełny i wszechstronny rozwój jed
nostki możliwy jest jedynie w ramach życia zbiorowego, dlatego należy roz
wijać pozytywne cechy osobowości i charakteru człowieka, godzące pier
wiastki romantyczne z pozytywistycznymi. Wymieniano wśród nich zdol
ność realistycznego oceniania rzeczywistości i odpowiedniego działania,

15 Sprawozdania stenograficzne Sejmu [dalej SSS], pos. 13 z 10 lutego 1931,1.12; zob. też: M. Sucheni-Rutkowska, Rodzina, „Nowy Ład” 1936, nr 4, s. 2.
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silną wolę, wytrwałość, zdyscyplinowanie, lojalność, inicjatywę, odpowie
dzialność za czyny swoje i ogółu, zdolność do poświęcenia się dla dobra
ogółu i państwa16 itp.
Według Hanny Pohoskiej, współtwórczyni tego modelu wychowania,
jego celem jest ukształtowanie jednostki lub zespołu „na świadomego,
czynnego obywatela, który rozumie swe obowiązki wobec państwa, umie je
spełniać, odczuwa potrzebę ich wypełnienia”17. Wychowanie młodego po
kolenia musi być więc wychowaniem państwowym, co oznacza, że nadrzęd
ną wartością celów wychowawczych jest interes państwa i że państwo, kon
kretnie zaś rząd, ma prawo do ustalania i określania założeń ideowych sy
stemu wychowawczego. Należy zatem wychowywać młodzież w kulcie idei
państwa i umacniać państwowy charakter systemu wychowawczego, bo —
jak replikowała Maria Jaworska swym narodowo-demokratycznym oponentkom, oskarżającym ją o upolitycznienie systemu wychowawczego —
„kiedy państwa nie będzie, to ani ideałów ludzkości, ani ideałów narodo
wych realizować nie będziemy mogli. My żądamy tego państwowego wy
chowania, opartego o autorytet rządu (...) i będziemy jako pedagogowie
zawsze tego żądali, żeby autorytetu rządu nie podważać, nie możemy sobie
wyobrazić, jak można żądać miłości do Państwa i deklarować, że się mło
dzież w miłości dla Państwa wychowuje, jeżeli się ciągle podważa autorytet
tych, którzy kierują Państwem, jeżeli się właściwie wychowuje młodzież
w opozycji do rządu”18.
Nie można również pominąć wkładu emancypacyjnego ruchu kobiece
go w rozwój polskiej myśli społeczno-politycznej. Rozwijały ją m.in. Kazi
miera Bujwidowa, Dorota Kiuszyńska, Paulina Kuczalska-Reinschmitt, Ju
styna Budzińska-lylicka, Cecylia Śniegocka, Felicja Nossig-Próchnikowa,
a także wymienione już wcześniej animatorki różnych ruchów społecz
no-politycznych. One to zapoczątkowały na przełomie XIX i XX w. rozwój
kobiecego ruchu emancypacyjnego. W uzasadnieniu swych dążeń odwoły
wały się do teorii prawa naturalnego, dowodząc, że źródłem równości pici
16 Najpełniej ów model wychowania państwowego zrekonstruowała K. Bartnicka, Wychowanie państwowe
(do dyskusji nad problemami ideologii wychowawczej sanacji), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” t. XV, 1972,
s. 63-129.
17 H. Pohoska, Wychowanie obywatelsko-państwowe [w:] Encyklopedia wychowawcza, Warszawa 1936 (nad
bitka), s. 12; por. także inne jej publikacje: Wychowanie obywatelsko-państwowe, Vfatszmia 1931; Ideowe
podstawy wychowania obywatelskiego, „Zrąb” nr 12,1932, s. 68-70.
IS SSS, pos. 13 z 10 lutego 1931,1.15.
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jest właśnie natura. Urzeczywistnienie zaś idei równouprawnienia uznawa
ły za warunek postępu społecznego i spełnienia się „dobra ludzkości”. Pod
stawą ideologii emancypacyjnej było traktowanie kobiety jako istoty ludz
kiej, będącej celem samym w sobie, mającej własne pragnienia, aspiracje
i dążenia, które ma ona prawo realizować w imię wyższych wartości ogól
noludzkich. Ideał człowieczeństwa może ona spełnić jedynie przez samore
alizację i doskonalenie wewnętrzne, ponieważ —jak dowodziła Kazimiera
Bujwidowa „kobieta choćby zdobyła wszystkie katedry uniwersyteckie i te
ki ministerialne, choćby całkowicie równouprawnioną jednostką stała się,
jeżeli równocześnie nie dokona w sobie przewrotu wewnętrznego bierną
Ewą pozostanie”19.
Na drodze do emancypacji kobiet stoją różne przeszkody społeczne,
kulturowe, obyczajowe, psychologiczne itp. By dążenia emancypacyjne były
skuteczne, należy przede wszystkim zburzyć stereotypowe wyobrażenie od
miennych ról kobiety i mężczyzny oraz zrewidować dotychczaswe poglądy
na pozycje społeczne obu płci i wzajemne relacje pomiędzy nimi. Kobieta
może się samorealizować i osiągnąć szczęście w związku małżeńskim pod
warunkiem, że będzie on oparty na miłości, szacunku i partnerstwie. Powi
nien to być modernistyczny model małżeństwa i rodziny, zapewniający od
rodzenie moralne człowieka i społeczeństwa. W małżeństwie powinny obo
wiązywać zarówno kobietę, jak i mężczyznę jednakowe kryteria moralne.
Ważnym czynnikiem integrującym małżeństwo jest miłość, ponieważ rozwi
ja i doskonali dwoje bliskich sobie ludzi, budząc w nich odpowiedzialność
wobec życia i swoich decyzji. Dlatego związek miłosny mężczyzny i kobiety
nie ma jedynie charakteru prokreacyjnego, lecz jest aktem rozbudzania
uczuć i wzbogacania stanów emocjonalnych, ponieważ -^ijak wyjaśniała
Bujwidowa — „obie strony tworzą ideał erotyczny oparty na czystości, wol
ności i prawdzie, uwarunkowany świadomością i poczuciem odpowiedzial
ności”20. Kobiety muszą rewindykować swoje prawa i wolności. Odzyskają
je w pełni wówczas, „gdy kobieta stanie się wytwórczynią na równi z męż
czyzną, gdy wraz z nim weźmie udział w społecznym i publicznym życiu,
podzielając jego walki i trudy, stanie mu się równą i od niego niezależną.
Wówczas małżeństwo przestanie być dla kobiety środkiem zabezpieczenia

i, Warszawa 1936 (nadWarszawa 1931; Ideowe
19
20

K. Bujwidowa, O biernej Ewie, „Ster” 1908, nr 6, s. 3.
K. Bujwidowa, U źródeł kwestii kobiecej, Warszawa 1910, s. 39.
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sobie bytu lub zdobyciem kawałka chleba, a dla mężczyzny sposobem pozy
skania sobie wiernej sługi, czuwającej nad jego osobistą wygodą”21.
W kobiecym ruchu emancypacyjnym ukształtowały się w Polsce, podo
bnie jak i w innych krajach, dwie orientacje ideowe: liberalna i socjalistycz
na. Promotorki tej drugiej eksponowały przede wszystkim ekonomiczny
aspekt kwestii kobiecej i przewidywały ostateczne jej rozwiązanie jedynie
w warunkach ustroju sprawiedliwości społecznej, gdy społeczeństwo osiąg
nie najwyższy stopień rozwoju kultury22. Niezależnie jednak od dzielących
je różnic ideowych zwolenniczki obu orientacji współdziałały w realizacji
zasady równouprawnienia kobiet w każdej dziedzinie życia społecznego
i państwowego w Polsce. Nawet przedstawicielki narodowej demokracji nie
szczędziły krytyki oponentom równouprawnienia kobiet, skoro np. Gabrie
la Balicka wypominała im, iż wszyscy uznają ograniczenie praw kobiet za
przeżytek, pozostałość po czasach feudalnych, ale pełne uobywatelnienie
kobiet nadal napotyka opór i sprzeciw samych nawet sympatyków kwestii
kobiecej, lÿmczasem usunięcie tych ograniczeń umożliwi „rozwój kobiety
jako obywatela, obywatela który ma mieć pełne prawa i który w pełni i jasności
będzie z tych praw korzystał. Korzystać z tych praw chcemy, ażeby naszej
godności ludzkiej nic nie gnębiło, żebyśmy mogły rozwinąć siły nasze i pra
cę naszą jak najgłębiej i jak najszerzej, jak zawsze dla dobra Ojczyzny”23.
Nasze życie intelektualne, kulturalne i ideowe byłoby niewątpliwie
uboższe, gdyby na tych polach zabrakło kobiet. Ich udział w tworzeniu pol
skiej myśli społeczno-politycznej nie był jednakowy we wszystkich ruchach
politycznych. Największy — w socjalistycznym i ludowym, skromniejszy
w liberalnym i narodowo-demokratycznym, niezauważalny w chrześcijańsko-społecznym i konserwatywnym. Aktywność ideowa kobiet w dorobku
polskiej myśli społeczno-politycznej najintensywniej zaznaczała się w
kręgu problemów edukacji i wychowania, spraw dziecka i młodzieży, kwe
stii kobiecej itp., chociaż nie brak też było rozważań doktrynalnych o bar
dziej ogólnych problemach społecznych (np. w przypadku ruchu robotni21

Opinię tę wyrażono w opracowaniu programowym polskiego feminizmu: Głos kobiet w kwestii kobiecej,
Kraków 1903, s. 22.
Por. m.in.: F. Nossig-Próchnikowa, Emancypacja kobiet, Lwów 1903; D. Kluszyńska, Dlaczego kobiety
walczą o prawa polityczne?, Kraków 1912; Wyóo/y do Sejmu a sprawa kobieca, Warszawa 1919; D. Kluszyńska,
J. Budzińska-Tylicka, W. Weychert-Szymanowska, Czy kobieta ma być wyzwoloną czy niewolnicą?, Warszawa
1937.
23 SSS, pos. 239 z 1 lipca 1921,1.14.
22
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czego). Idee wychowawcze, których twórczyniami były kobiety, nie zawsze
związane były z konkretnym ruchem społeczno-politycznym, ale większość
z nich miała doniosły wydźwięk ideologiczny. Charakterystyczną cechą ko
biecej działalności ideowo-twórczej był pewien optymizm, tkwiący swymi
źródłami jeszcze w racjonalizmie oświeceniowym, a przejawiający się w za
ufaniu i wierze w dobro natury człowieka i jego zdolności do samorealiza
cji. Działalność ta była wyrazem emancypacji kobiet i zaznaczenia ich
udziału w nowych sferach życia społecznego, będących dotąd domeną mę
skiej aktywności. Wpłynęła na rozbudzenie świadomości społecznej szero
kich rzesz kobiet, wzmożenie ich aspiracji intelektualnych oraz aktywności
społecznej i politycznej. Współtwórczynie polskiej myśli społeczno-poli
tycznej wydatnie przyczyniły się do ożywienia dyskusji ideowych i wzboga
cenia refleksji teoretycznej nad istotnymi problemami polskimi. Trudno
stwierdzić, w jakim stopniu udział kobiet w tworzeniu tej myśli był zjawi
skiem rodzimym, a w jakim szerszym, ogólnoeuropejskim, ponieważ nie ma
odpowiednich badań porównawczych. Pewne jest, iż twórczość niektórych
z nich wyszła poza ramy narodowe i kształtowała myślenie polityczne ludzi
w różnych regionach Europy i świata.

obiel w kwestii kobiecej,
yńska, Dlaczego kobiet)/
iwa 1919; D. Muszyńska,
niwotóą?, Wszawa
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Helena Radlińska — współtwórczyni Wolnej
Wszechnicy Polskiej w Warszawie

Wolna Wszechnica Polska, wyższa uczelnia pozbawiona początkowo
praw akademickich działała od 1919 r. Miała cztery wydziały: Prawno-Eko
nomiczny, Humanistyczny, Pedagogiczny i Przyrodnięzo-Fizyczny. Powsta
ła jako kontynuacja Kursów Naukowych prowadzonych od 1906 roku; była
spółdzielnią stworzoną przez profesorów oraz wspierające instytucje spo
łeczne i samorządowe. Zdobywała prawa akademickie w miarę spełniania
warunków kadrowych i organizacyjnych wymaganych przez Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Jako ostatni prawo nadawa
nia stopnia magistra otrzymał Wydział Pedagogiczny, w roku 1936. Helena
Radlińska zapisała się w dziejach Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie
jako twórczyni Studium Pracy Społeczno-Oświatowej w ramach tego wy
działu. Zorganizowała je w 1925 roku na potrzeby rozwijania oświaty doro
słych, kształcenia bibliotekarzy, pracowników opieki społecznej, zwłaszcza
opieki nad młodzieżą, dzieckiem i matką.
W odradzającym się państwie pilnie potrzebowano wykwalifikowanych
pracowników oraz organizatorów pracy w instytucjach i zrzeszeniach, ta
kich jak: Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych, Centralny Związek Kółek
Rolniczych, Wydział Społeczno-Wychowawczy Związku Spółdzielni Spo
żywców, Związek Bibliotekarzy Polskich, Biuro Zjazdów Samorządu Ziem
skiego (późniejszy Związek Powiatowy), Polski Komitet Pomocy Dzieciom
oraz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Wszystkie te instytucje wspar
ły inicjatywę Radlińskiej i Wolnej Wszechnicy Polskiej stworzenia wspo
mnianego Studium. Projekt przedyskutowano w gronie uczonych i specja
listów tej miary, co socjolog Ludwik Krzywicki, twórca oświaty rolniczej —
Józef Mikułowski-Pomorski, fizyk Marian Grotowski, znawca nauk spo-
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łecznych i opieki społecznej — Konstanty Krzeczkowski, zajmujący się
oświatą dorosłych — Kazimierz Korniłowicz i wielu innych wykładowców
Wszechnicy. W naradach wzięli też udział samorządowcy i spółdzielcy, jak
Marian Rapacki oraz oświatowcy (np. Klemens Frelek — prowadzący Wy
dział Oświaty Dorosłych magistratu m. st. Warszawy).
Oprócz wymienionych instytucji w tworzenie Studium i współpracę
z nim, zaangażowały się także inne, zwłaszcza gdy zaczęło ono działać
i kształcić pracowników spoleczno-oświatowych, i to w kilku specjalno
ściach. Placówki te zapewniały uczestnikom Studium szkolenie praktyczne.
Umożliwiały pracownikom społecznym zdobywanie konkretnych umiejęt
ności zawodowych, sprzyjały rozwijaniu horyzontów badawczych. Dzięki
współpracy szkoły wyższej z instytucjami gospodarczymi, społecznymi, kul
turalnymi i opiekuńczymi uczestnicy Studium „mają — jak pisała Radliń
ska — zapewniony zarówno wysoki poziom wykładów i seminariów, jak
i szkolenie praktyczne na licznych placówkach, do prac teoretycznych zy
skują bieżące, najświeższe materiały z życia”1.
Pomysł Radlińskiej stworzenia szkoły pracy społecznej zrodził się pod
czas sześciotygodniowych kursów kształcenia pracowników społecznych,
prowadzonych połączonymi siłami wielu instytucji i towarzystw. Doświad
czenia zdobyte na kursach posłużyły jej jako tworzywo przyszłego Studium.
Pomogła też znajomość teorii i wzorów obcych.
Powstaniu Studium sprzyjał rozwijający się po pierwszej wojnie świato
wej pedagogiczny ruch wychowania moralnego, przekonanie o potrzebie
i konieczności służby społecznej, wzrost liczby bibliotekarzy zaangażowa
nych w organizowanie czytelnictwa i popularyzację kultury literackiej itp.
Zjawiska te występowały wyraźnie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rad
lińska brała udział w licznych konferencjach międzynarodowych, zjazdach
i kongresach, co ułatwiało jej poznanie wielu szkół i instytucji pracy spo
łecznej w Austrii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Danii, Niemczech i Czecho
słowacji. Pracując w redakcji „Rocznika Pedagogicznego” i w Centralnym
Związku Kółek Rolniczych, wielokrotnie wyjeżdżała do wymienionych
państw w rozmaitych misjach. Reprezentowała kierunek ścisłego wiązania
teorii z praktyczną działalnością społeczno-wychowawczą i organizacyjną,
zarówno w odniesieniu do osób, jak i tworzonych przez nie instytuqi.
1

H. Radlińska, Studium Pracy Spoleczno-Oświatowej, „Kalendarz Samorządowy” na rok 1926, nlb.
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W 1922 r. na Kongresie Wychowania Moralnego w Genewie związała się
z międzynarodowym ruchem pedagogicznym. Związki te zacieśniły się
w 1926 r. w Paryżu podczas zjazdu europejskich szkół pracy społecznej.
Tam poznała Radlińska obce wzory kształcenia pracowników społecznych
i poczyniła bezpośrednie obserwacje, hospitując wybrane szkoły. Poznała
też metody kształcenia pracowników społecznych w Stanach Zjednoczo
nych, a przede wszystkim w Anglii, gdzie tradycje współpracy uniwersyte
tów ludowych ze szkołami wyższymi były najdawniejsze. W XX w. podo
bnie było w Austrii, prowadzącej na uniwersytetach oświatę pozaszkolną,
a także w krajach skandynawskich. Radlińska wybierała z dorobku zagra
nicznej myśli i praktyki pedagogicznej niektóre elementy, które przetwa
rzała i przystosowywała do potrzeb Polski. Utrzymywała żywą łączność
z belgijskimi i angielskimi szkołami pracy społecznej. Pomagali jej w tym
współpracownicy angażowani w Studium i pracownicy naukowi Wolnej
Wszechnicy Polskiej. Wielu z nich odbyło również staże zagraniczne,
jak Józef Mikułowski-Pomorski, czy przebywający przez dłuższy czas
w Anglii — Kazimierz Korniłowicz. Nie sposób wymienić wszystkich współ
pracowników popierających koncepcje Heleny Radlińskiej i pomocnych
w ich realizacji. Kierując Studium umiejętnie spożytkowywała krajowe i za
graniczne doświadczenia innych oświatowców i społeczników. „W zesta
wieniu z poczynaniami obcymi widzimy w dziejach powstałego Studium
WWP niejakie podobieństwo do szkół angielskich, wiązanych podobnie
z wydziałami: pedagogicznym lub społecznym uniwersytetów”2 — pisała
Radlińska.
Za przykładem Anglii powołana została Rada Naukowa Studium, zło
żona z przedstawicieli Wszechnicy, delegatów towarzystw-wspóizałożycieli, wykładowców innych wyższych uczelni oraz osób kierujących instytucja
mi samorządowymi, oświatowymi i opiekuńczymi. Uprawnienia Rady Na
ukowej były podobne do analogicznych ciał działających w Anglii: powoły
wano wykładowców, wybierano kierownika Studium, ustalano programy
nauczania, wytyczano formy i metody kształcenia pracowników społecz
nych. Postanowienia Rady Naukowej Studium przedkładano Senatowi
WWP do zatwierdzenia oraz ewentualnych korektur.

2

H. Orsza-Radlińska, Kształcenie pracowników społecznych, Warszawa 1927, s. 18.
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W Studium stosowane były indywidualne metody kształcenia, pozwala
jące każdemu na wybór przedmiotów według zainteresowań deklarowa
nych na początku studiów. Wykłady, konwersatoria i seminaria prowadzo
no w zasadzie na wszystkich wydziałach WWP, głównie jednak na Wydziale
Pedagogicznym, Humanistycznym i Prawno-Ekonomicznym. Do tego do
chodziły wyspecjalizowane wykłady, ćwiczenia i seminaria. Możliwy był wy
bór różnych wariantów kombinacji studiów ogólnych ze specjalizacją:
oświata dorosłych, samorząd, opieka społeczna, bibliotekarstwo. Ułatwiała
to tablica z kolorowymi kartkami, informującymi o zestawie ogólnych przed
miotów obowiązkowych oraz tych, które należało wybrać w ramach specja
lizacji. Tablica ta, odczytywana z wielką uwagą, pobudzała do refleksji nad
własnym wyborem. Tym, którym trudno było się zdecydować, doradzali
dwaj seniorzy, którzy zawsze byli do dyspozycji, oraz asystenci i adiunkci
podczas swoich dyżurów. Indywidualny plan studiów zatwierdzała Helena
Radlińska jako kierownik Studium w trakcie rozmów ze słuchaczami. Do
piero po jej akceptacji wpisywano do indeksów wybrane przedmioty, prze
strzegając ich odpowiedniej kolejności i wzajemnego związku. Zaliczeń wy
kładów, ćwiczeń i seminariów dokonywano co semestr, a do egzaminów
przystępowano w dowolnym czasie po opanowaniu materiału. Bywało, że
słuchacze mieli przy zaliczaniu nadmiar zdanych przedmiotów. Indywidua
lizacja studiów pozwalała na różne stopnie specjalizacji. Studia dzieliły się
na dwu- i czteroletnie; pierwsze kończono pisemną pracą półdyplomową
i egzaminem składanym przed komisją. Czteroletnie zamykał dyplom, któ
rego podstawą była praca recenzowana i oceniana na egzaminie.
W Studium prowadzono zespołowe badania naukowe, zwykle pod bacz
nym okiem adiunkt Anny Walickiej-Chmielewskiej, organizującej badania
w szkołach i w społecznym środowisku szkolnym. Wyniki z lat 1929- 1935
opublikowane zostały w pracy zbiorowej Społeczne przyczyny powodzeń
i niepowodzeń szkolnych, pod redakcją H. Radlińskiej (Warszawa 1937).
Materiały z lat następnych zaginęły podczas ostatniej wojny. Metoda i or
ganizacja tych badań oraz opracowanie zebranych materiałów mogłyby stać
się przedmiotem osobnego artykułu.
Pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną formę kształcenia w ramach
Studium. Było nią zbiorowe zwiedzanie wielu instytucji, placówek czy wy
staw, pod kierunkiem adiunkta specjalizującego się w problematyce spo
łecznej, kulturowej lub organizacyjnej. Sprawozdanie, a także uwagi i pro
pozycje sugerowane wizytowanym instytucjom składała jedna lub dwie oso
by, zgłaszające się dobrowolnie i przygotowujące indywidualnie. Po tygo-
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dniu sprawozdawca przedstawiał wnioski i refleksje, które były omawiane
przez wszystkich siuchaczy danego kierunku i z udziałem zawsze obecnej
Heleny Radlińskiej. Prostowała ona popełnione błędy i zaznajamiała
z problemami praktycznymi w szerszym kontekście etycznym.
Obowiązywały też praktyki indywidualne, kilkutygodniowe, paromie
sięczne, a nawt półroczne, z których składano sprawozdania pisemne i wy
głaszano referaty. Oceniając je prof. Radlińska bywała surowa; ostro kar
ciła za niedostatki i niezbyt staranne przygotowanie. Dobre sprawozdania
wyróżniała, rozwijała własnymi spostrzeżeniami i uzupełniała wnioskami
ogólnymi.
Stworzone przez Helenę Radlińską Studium Pracy Społeczno-Oświatowej działało od 1925 r. do pierwszych lat okupaqi niemieckiej. Jego konty
nuacją było tajne studium, funkcjonujące w Warszawie od 1942 r. do
1944 r., aż do wybuchu powstania. Szczególnie utajnione były tzw. „kursy
mazurskie”, według określenia Radlińskiej „skierowane ku przyszłości”.
Na kursach tych przygotowywano pracowników kultury przyszłych ziem
odzyskanych.
Studium Pracy Społeczno-Oświatowej miało też swój oddział w oficer
skim obozie jeńców wojennych w Dobiegniewie (Woldenbergu). Istniał on
od października 1943 do wyzwolenia w 1945 r. Zorganizowali go dawni
absolwenci Studium i pracownicy Wolnej Wszechnicy Polskiej. W pamięci
słuchaczy pozostał Zygmunt Kobyliński, współpracownik Radlińskiej, specjalista w dziedzinie oświaty rolniczej.
Dziełem Heleny Radlińskiej było stworzenie nowego kierunku w nau
kach pedagogicznych, znanego pod nazwą — pedagogiki społecznej. Roz
wijali ją uczniowie i współpracownicy: Aleksander Kamiński, Ryszard Wro
czyński, Anna Walicka-Chmielewska i młodsza generaqa pedagogów.
Dla lepszego zrozumienia roli, jaką odegrała Helena Radlińska — na
uczycielka, działaczka społeczna, twórca pedagogiki społecznej, niezbędne
jest przedstawienie podstawowych faktów z jej życia. Urodziła się 2 maja
1879 r. w Warszawie, wychowywała się w domu inteligenckiej elity, w at
mosferze przenikniętej patriotyzmem i bezinteresownością. Ojciec, Alek
sander Rajchman, był inicjatorem i współzałożycielem Filharmonii Naro
dowej, a także jej pierwszym dyrektorem oraz wydawcą czasopisma „Echa
Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”; matka — publicystką współdziałającą
z ruchem wyzwoleńczym kobiet. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem war
szawski dom rodziców Heleny odgrywał rolę salonu, w którym bywali inte
lektualiści, artyści, pisarze i inni twórcy kultury—ludzie kształtujący opinię
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społeczną. Radlińska wspominała później, że „budzili w niej cześć i za
chwyt” -T Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, pu
blicysta Zenon Pietkiewicz, piszący pod pseudonimem Adam Pług i inni3.
Dorastając, pozostawała pod urokiem Jana Kasprowicza, Władysława Rey
monta, a przede wszystkim Wacława Sieroszewskiego i Stefana Żeromskie
go, z którymi później łączyły ją sprawy publiczne. Pierwsze dyskusje na
temat narodowej przeszłości prowadziła z Tadeuszem Korzonem, przedsta
wicielem warszawskiej szkoły historycznej.
Po latach wyznała jednak, że na późniejszą jej działalność silniejszy
wpływ aniżeli dom rodzinny wywarła szkoła. Był to zakład H. Czarnockiej
wysoko postawiony pod względem kształcenia i patriotycznego wychowa
nia dziewcząt. Mieścił on sześcioletnią, jawnie prowadzoną „pensję” i dwu
letni tajny kurs pedagogiczny. Pisząc z perspektywy lat o swych nauczycie
lach, Radlińska ze szczególną wdzięcznością wspominała Bronisława Chle
bowskiego, który „rozpłomieniał umiłowanie literatury pięknej” i Adama
Jaczynowskiego, który rozbudzał świadomość narodową „rozpalając wyo
braźnię i uczucie”4.
Helena Rajchman ukończyła kurs pedagogiczny ze specjalnością polo
nistyczną, lecz nie poszła w tym kierunku. Warto jednak podkreślić, że wła
dała piękną polszczyzną, została wyróżniona „Złotym Wawrzynem” przez
Polską Akademię Literatury. Prawo nauczania zdobyła w wieku lat 18, składa
jąc egzamin rządowy w 1897 r. W tymże roku pod pseudonimem H. Orsza,
odtąd używanym w licznych publikacjach, ukazała się jej pierwsza popular
na książeczka, mocno okrojona przez cenzurę, pt. Kto to był Mickiewicz?
Napisana dla uczczenia setnej rocznicy urodzin wieszcza, stała się formą
akcji „Mickiewiczowskiej”, czyli działalności oświatowej wśród ludu.
W1898 r. z okazji odsłonięcia pomnika Mickiewicza w Warszawie urządza
no tzw. „Wilie Mickiewiczowskie”, spotkania w prywatnych mieszkaniach
z przedstawicielami chłopów przybyłymi z wszystkich stron Królestwa. Na
brały one charakteru tajnych zjazdów chłopskich. W starciu różnych poglą
dów dojrzewała koncepcja samodzielnego ruchu ludowego, z którą związa
ła się młoda autorka książki o Mickiewiczu, wprowadzona przez wuja Bosia

3
4

Autobiografia Heleny Radlińskiej znajduje się w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego.
H. Radlińska (H. Orsza), Wspomnienia uczennicy i nauczycielki, „Niepodległość” 19321. V, s. 325.
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(Bolesława Hirszfelda) do Kola Oświaty Ludowej. Jak później sama wyzna
wała, jej zamierzenia literackie „poszły w służbę pracy oświatowej”5.
Radlińska twórczo rozwijała plan wydawniczy Koła, krępowany zakaza
mi cenzury. Uczyła się zasad prowadzenia nielegalnej pracy, nie cofając się
przed trudnościami. Od Edwarda Siwińskiego, zesłańca syberyjskiego, nie
gdyś członka Rządu Narodowego z czasów powstania styczniowego, ociem
niałego poety i literata, uczyła się najnowszej historii Polski i dziejów spo
łecznych, będąc jego sekretarką i lektorką. Wzrastała zatem w klimacie
krzyżujących się ideologii i programów społecznych romantyzmu i pozyty
wizmu. Z szacunkiem odnosiła się do tradycji narodowej i ideałów walki
wyzwoleńczej. Pracując w Bibliotece Zamoyskich pod kierunkiem Tadeu
sza Korzona, nauczyła się nieco archiwistyki, a trochę więcej historii; korzy
stała również ze wskazówek pracującego w Bibliotece Szymona Askenazego. Słuchała opowiadań Stefana Żeromskiego zbierającego właśnie mate
riały do „Popiołów”, pracując z nim w jednym pokoju.
Historycy wprowadzali ją w spory dwóch szkół historycznych — war
szawskiej i krakowskiej, dyskutujących o przyczynach rozbiorów Polski. Po
znawała też dzieje walk narodowowyzwoleńczych, konspiraqi patriotycz
nych, stosunku Polaków do zaborców. Wraz z ojcem brała udział w uroczy
stościach pięćsetlecia Uniwersytetu Jagiellońskiego i w zjeździe histoiyków
polskich w Krakowie. Opowiadała się za szkołą warszawską, wyrażającą
optymizm i ufność w odrodzenie ojczyzny przez wyzwolenie sił społecznych
ludu. Spojrzenie na historię starała się łączyć z teorią i praktyką pedagogiki
społecznej. Jest to widoczne zwłaszcza w jej rozprawie habilitacyjnej zaty
tułowanej Stanisław Staszic jako działacz społeczny.
Pozwolę sobie w tym miejscu na osobistą refleksję. Nauki historyczne
były mi najbliższe w moich własnych studiach. Badałam m.in. pisma i dzia
łalność Stanisława Staszica. Na podstawie archiwaliów dokumentujących
dzieje Rolniczego Tbwarzystwa Hrubieszowskiego, stworzonego przez Sta
szica oraz wykorzystując jego dzieła, przygotowałam pracę magisterską
i doktorską. W rozprawie Radlińskiej znalazłam wzór perfekcjonizmu
w tworzeniu własnego warsztatu badań naukowych.

5

H. Radlińska, Listy o nauczaniu i pracy badawczej, [w:] Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Wrociaw-Wirszawa-Kraków 1964, s. 333.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

248 Helena Brodowska-Kubicz

Wróćmy jednak do biografii Radlińskiej. Poczynając od pracy społecz
nej w bezpłatnych czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno
ści, uczyła się techniki bibliotekarskiej i oceny książek. Troska o czytelnika,
któremu należy zalecić odpowiednią lekturę, rozbudzając jego zaintereso
wania, stanie się przedmiotem jej własnych studiów i kierunkiem specjalizacji
na Studium Pracy Społeczno-Oświatowej WWP Równocześnie z pracą w bib
liotekach podjęła pisanie przeglądu wydawnictw ludowych, publikowanego
w „Przeglądzie Pedagogicznym” i „Książce”. Z czasopismami tymi pozostawa
ła w stałej współpracy, zamieszczając w nich artykuły na różne tematy.
Pracę zawodową podjęła po zawarciu w 1902 r. związku małżeńskiego
z Zygmuntem Radlińskim, który później został wybitnym chirurgiem i pro
fesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wprowadził on Helenę w świat le
karzy (ukończyła też kurs pielęgniarski) i związał z działaczami Organizacji
Bojowej PPS. W1905 roku w roli nauczycielki i pielęgniarki Radlińska sta
nęła do walki po stronie sił rewolucji. Była przedstawicielką PPS na Powiś
lu, tzw. „Dołu” w warszawskiej okręgowej instancji tej partii. Wspierała
męża w udzielaniu pomocy lekarskiej rewolucjonistom i ofiarom działań
zbrojnych. Szerszą działalność rozwinęła w Kole Wychowawców, Polskim
Związku Nauczycielskim i Związku Towarzystw Samopomocy Społecznej,
organizując walkę o szkołę polską. Współpracowała z gronem osób zakła
dających chłopskie stronnictwo polityczne — Polski Związek Ludowy, peł
niąc funkcję łączniczki między PPS i organizującym się w Królestwie Pol
skim ruchem ludowym. Organizowała druk nielegalnych czasopism PZL
w legalnych drukarniach. Współpracowała w organizowaniu Polskiego
Związku Nauczycielskiego w Królestwie Polskim.
W walce ideowej rozchodziły się drogi ludzi wcześniej sobie bliskich.
Radlińska rozstała się z Mieczysławem Brzezińskim, wybitnym popularyza
torem Kół Oświaty Ludowej, a zbliżyła do Ludwika Krzywickiego i Edwar
da Abramowskiego. Pociągała ją, jak wielu młodych, „rewolucja moralna”
Abramowskiego, sformułowana w Zmowie powszechnej przeciw rządowi,
broszurze wzywającej do bojkotu oświaty rządowej, szerzenia wszelkiego
rodzaju niezależnych instytucji oświatowych i wychowawczych.
Aresztowanie Zygmunta Radlińskiego w 1905 r. zapowiadało wciągnię
cie także Heleny do tej sprawy politycznej, uniknęła tego ukrywając się.
Następnie udała się wraz z mężem na zesłanie do zachodniej Syberii, skąd
udało im się zbiec. Po powrocie do kraju zamieszkali w Krakowie. Radliń
ska podjęła wówczas studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
pod kierunkiem wybitnego mediewisty Stanisława Krzyżanowskiego oraz
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Franciszka Bujaka i innych profesorów. Słuchała też wykładów z filozofii,
psychologii i nauk pedagogicznych. Równocześnie związała się z pionier
ską w owym czasie instytucją oświaty robotniczej—Towarzystwem Uniwer
sytetu Ludowego im. Mickiewicza, prowadzonym przez lewicowych, rady
kalnych działaczy oświatowych. Dzięki warszawskim doświadczeniom
w pracy oświatowej i postępowym, demokratycznym poglądom społecznym
Radlińska wysunęła się tu na pierwszy plan. Podjęła „z wolna i ostrożnie,
reorganizację UL przy próbach zastosowania wzorów obcych”, które—jak
wspominała — poznała podczas wędrówek wakacyjnych po całej niemal
środkowej Europie6. Z kolei doświadczenia nabyte w tej pracy spożytkowa
ła w tworzeniu pierwszej tego rodzaju w Polsce placówki kształcenia na
poziomie akademickim w ramach Wolnej Wszechnicy Polskiej. Chodziło
o postawienie na wysokim poziomie Studium Bibliotekarstwa, Czytelnic
twa i Popularyzacji, uwzględnienie w większym stopniu materiałów poglą
dowych, zastosowanie nowoczesnych metod samokształcenia.
Bolesław Drobner, wykładowca Uniwersytetu Ludowego im. Mickiewi
cza w Krakowie, pisał po latach „Budowano tam zręby nowej Polski.
A wszystkim patronowała, kierowała, prowadziła nieoceniona Helena Orsza-Radlińska (...) Nie mógł pracować UL bez niej”7.
W tym czasie prowadziła też badania nad dziejami pracy oświatowej
w Polsce i za granicą oraz współczesnymi jej tendencjami rozwojowymi.
Rezultaty ich, opublikowane w dziele zbiorowym pt. Praca oświatowa (z do
minującym wkładem redakcyjnym Radlińskiej, wysoko ocenia Ryszard
Wroczyński jako pierwszy i znakomity przewodnik dziejów oświaty doro
słych. Okres dwunastoletniej bytności w Krakowie zaowocował pracami hi
storycznymi typu wypisów źródłowych i nowatorskim, syntetycznym zary
sem w formie zbioru wykładów w UL, opublikowanych pt. Rozwój społeczny
Polski (Kraków 1911).
Działalność oświatową i naukową Radlińskiej przerwała pierwsza woj
na światowa. Związana już wcześniej politycznie z działalnością Komisji
Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, pracowała we wła
dzach Polskiego Skarbu Narodowego z ramienia Związku Chłopskiego.
W formacjach legionowych i Polskiej Organizacji Wojskowej wykonywała

6
7

Ibidem, s. 352.
B. Drobner, Na posterunku, Kraków 1948, s. 59
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pomocnicze prace wojskowe w sztabowym sekretariacie łącznikowym; była
też instruktorem oświatowym. Następnie związała się z Polskim Stronnic
twem Ludowym „Wyzwolenie”, szkoląc młodzież chłopską z Królestwa
w Uniwersytecie Ludowym im. Mickiewicza w Krakowie. Odpowiadając na
wyzwanie czasu wojny, podjęła ponownie nie łubianą przez siebie pracę
publicystyczną, współredagując „Chłopską Sprawę” i „Wiadomości Pol
skie”. W latach 1917-1918 wraz z Leonem Wasilewskim wydawała „Kultu
rę Polską”. Redakcja „Kultury” była „właściwie centralą informacyjną i po
lityczną obozu niepodległościowego” jak pisał Kazimierz Bagiński.
Obydwaj z Juliuszem Poniatowskim otrzymywali „liczne karteluszki w ko
pertach do różnych osób lub organizacji pisane przez Radlińską. Zawiera
ły one precyzyjnie pisane informacje, zlecenia, instrukcje, również artykuły
do «Dziennika Ludowego», «Polski Ludowej» i «Polaka» tajnie wydawane
go przez ludowców”8. Z tego zapewne okresu zachowała Radlińska właści
wy sobie zwyczaj pisania krótkich liścików polecających, rekomendujących,
przekazujących różne sprawy, na których załatwienie nie starczało jej sił
ani czasu.
W ruchu niepodległościowym zajmowała wysokie stanowisko. We trój
kę z Kazimierzem Bagińskim i Juliuszem Poniatowskim reprezentowali
ruch ludowy w Konwencie „A”, utrzymując bardzo bliskie związki ideowopolityczne z Józefem Piłsudskim. Zerwali je w 1922 r. podczas wyborów
sejmowych.
Ostatecznie Radlińska związała się z lewicowo-radykalnym nurtem ru
chu ludowego. Od 1916 r. współpracowała z redakcją organu PSL „Wyzwo
lenie”. Kanałami organizacyjnymi utrzymywała stalą korespondencję z To
maszem Nocznickim, pierwszym prezesem PSL „Wyzwolenie”, „którego
inteligencję i zdecydowaną postawę niepodległościową wysoko ceniła”9. Była
żywo zainteresowana sprawą zjednoczenia stronnictw ludowych; szczegól
ny nacisk kładła na porozumienie się i zbliżenie ludowców z Królestwa
i Galicji, mając w pełni świadomość, że „był to cel trudny do osiągnięcia”10.
Mało znana publicystyka Radlińskiej z lat pierwszej wojny światowej
dotyczyła głównie organizacji oświaty pozaszkolnej w niepodległej Polsce,
szczególnie wychowania dorosłych. Sprawy te stały się później przedmio8
9
10

K. Bagiński, Helena Radlińska w ruchu ludowym, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 1971, s. 132-142.
W Pełczyńska, Helena Radlińska w latach 1913-1922, [w:] ibidem.
H. Radlińska, Listy..., s. 369.
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tem jej studiów teoretycznych jako jeden z głównych kierunków pedagogiki
społecznej.
Po przeniesieniu się w 1919 r. z Krakowa do Warszawy pracowała zrazu
w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, biorąc
udział w organizowaniu masowej akcji oświatowej o Polsce. W minister
stwie pozostawiła po sobie, zorganizowane z jej inicjatywy, Polskie Archi
wum Oświatowe, z przeznaczeniem do badań dziejów kultury. W tym cza
sie pracowała również w szkolnictwie nauczycielskim, na Wyższych Kur
sach im. J. Milkowskiego, a po ich likwidacji — na państwowych Kursach
im. W. Nałkowskiego.
W 1920 r. zgłosiła się do ochotniczej służby wojskowej. W tymże roku
objęła kierownictwo działań oświatowych w Centralnym Związku Kółek
Rolniczych, łącząc działalność zawodową i społeczno-polityczną. Kilka lat
pracy w CZKR, połączonej ściśle z udziałem w Zarządzie Głównym i Ra
dzie Naczelnej PSL „Wyzwolenie”, było, jak się wydaje, okresem najszer
szego jej bezpośredniego udziału w pracach ruchu ludowego. Cały wysiłek
skierowała na rozwijanie samodzielności ruchu oświatowego na wsi, na two
rzenie instytucji (szkół rolniczych, bibliotek stałych i tzw. wędrownych),
urządzeń społecznych służących sprawie samokształcenia chłopów i przyspie
szających ich społeczną emancypację. Na pierwsze miejsce wysunęła spra
wę kształcenia i dokształcania kadry instruktorów kółek rolniczych o kie
runku zawodowym i ogólnym, ucząc metody łączenia nowoczesnej, prak
tycznej wiedzy agrotechnicznej z elementami teorii agrarnych. Kształcenie
kadry instruktorskiej stanowiło pierwszy, a zarazem główny kierunek paro
letniej pracy Radlińskiej w CZKR. Drugim było doskonalenie modelu jedenastomiesięcznych internatowych szkół rolniczych, stworzonych przez
J. Dziubińską w Pszczelinie i Kruszynku. CZKR utrzymywał kilka tego ty
pu wzorcowych szkól, Radlińska dopomagała w doborze kadr nauczyciel
skich, zwłaszcza nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, którzy byli
jednocześnie odpowiedzialni głównie za sprawy wychowania obywatelskie
go młodzieży. W 1923-1924 r., przebywając na leczeniu szpitalnym w Za
kopanem, pisała listy do nauczycieli szkól rolniczych CZKR. Podnosiła w nich
problemy wychowawcze i uczyła ich rozwiązywania. Listy te zostały później
zamieszczone w książce Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego.
Radlińska stawiała wysokie wymagania nauczycielom, żądając, by poza na
uczaniem interesowali się sprawnością uczniów, ich życiem osobistym i spo-
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łecznym. W nauczycielach ceniła szczerość, odwagę i prostotę11. Nie uk
rywała jednak także swoich trudności w doborze nauczycieli i niepowodzeń
w przezwyciężaniu zadrażnień w stosunkach między specjalistami kształce
nia zawodowego i ogólnego.
Poznałam ten problem na podstawie własnych doświadczeń, pracując
w szkole rolniczej założonej przez Irenę Kosmowską (z pomocą Heleny
Radlińskiej). Polega on na niechęci i braku wzajemnego szacunku obu tych
grup nauczycieli, co wobec nieuniknionych bliskich kontaktów w internacie
szkoły wpływa ujemnie na proces wychowania młodzieży. Problem ten nie
przestał być aktualny; załagodzić może go wyłącznie wychowanie nauczycieli
„zawodowców” w szacunku do humanistycznego kształcenia młodzieży,
wskazywanie na wartość pracy rolnika i codzienny wysiłek kobiet wiejskich.
Radlińska broniła szkól rolniczych przed atakami i nie tajoną niechęcią
w kołach rządowych. Inicjowała zakładanie na wsi placówek typu muzeal
nego, wskazując na potrzebę organizacji muzeów kultury wsi (pisała o tym
w „Poradniku Kółek i Stowarzyszeń Rolniczych”). Popierała kształcenie
pozaszkolne, znane pod nazwą przysposobienia rolniczego, wprowadzone
początkowo jako eksperyment. Z czasem, dzięki jej staraniom, stało się ono
częścią programu kształcenia pracowników oświaty wiejskiej na Studium
Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Praca Radlińskiej w CZKR, dzięki jej różnorodności, obejmowała kilka
poziomów kształcenia i sprzyjała kształtowaniu poglądu na całość wycho
wania dorosłych i oświaty pozaszkolnej na wsi. Właśnie te doświadczenia
i przemyślenia spożytkowała do stworzenia nowego kierunku studiów typu
uniwersyteckiego — Studium Kształcenia Pracowników Społeczno-Oświatowych.
Od 1922 r. Radlińska łączyła bezpośrednią pracę oświatową w CZKR
z wykładami o oświacie pozaszkolnej w Wolnej Wszechnicy Polskiej w War
szawie. W1925 r., po habilitacji z historii, została kierownikiem nowo utworzo
nego Studium. Jego model próbowała później—po wojnie odtworzyć na Uni
wersytecie Łódzkim. (Po wypędzeniu z powstańczej Warszawy znalazła się
w Milanówku i Skierniewicach, gdzie brała udział w tajnym nauczaniu).

11

H. Brodowska, Helena Radlińska (1879-1954), [w:] Helena Radlińska. Oświata i kultura wsi polskiej.
Wybór pism. Do druku przygotowały H. Brodowska i L. Wojtczak, wstęp H. Brodowska, Warszawa 1979,
s. 390.
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Na okres łódzki przypada stworzenie nowego kierunku w naukach pe
dagogicznych — pedagogiki społecznej. Pod takim właśnie tytułem wydany
został w 1961 r. zbiór wybranych pism Heleny Radlińskiej, przygotowany
i opatrzony komentarzami przez Ryszarda Wroczyńskiego, Aleksandra Kamińskiego i Wandę Wyrobek-Pawłowską. Zawarte w nim prace były rezul
tatem doświadczenia zdobytego na WWP w Warszawie, wzbogaconego
teoretycznymi studiami własnymi i współpracowników.
Ryszard Wroczyński korzystał z jej twórczej inspiracji, przygotowując
rozprawę habilitacyjną. Ja byłam jej pierwszym doktorem. Obydwoje nas
przedstawiła na posiedzeniu Oddziału Dziejów Oświaty Polskiej w Krako
wie, gdzie wygłosiliśmy referaty, pozytywnie przyjęte i żywo dyskutowane.
W postawie Radlińskiej, jako działacza społeczno-oświatowego okresa
mi zaangażowanego politycznie, od 1927 r. profesora WWP, a po drugiej
wojnie światowej—Uniwersytetu Łódzkiego, uderza niespożyta aktywność
i twórcza inicjatywa rozwijana na wielu polach pracy. Jan Szczepański
wskazuje, że był to „(...) świadek i uczestnik burzliwych 60 lat historii Polski,
współtwórca wielu poczynań o istotnym znaczeniu”12. Warto pamiętać, że
autor ten dobrze znał jej dorobek i osobowość z bezpośrednich kontaktów
i współpracy na Uniwersytecie Łódzkim. Naukowa spuścizna Radlińskiej
nie jest wolna od kontrowersyjnych sądów, stanowi jednak trwały wkład
w rozwój polskiej pedagogiki, głównie teorii oświaty i kultury na wsi oraz
opieki społecznej. W czasie wojny dorobek jej został znacznie uszczuplony,
gdyż liczący dwa tomy maszynopis pracy o wsi płockiej po uwłaszczeniu,
oparty na źródłach archiwalnych, zaginął bez śladu w powstańczej Warsza
wie. Rezultaty tych studiów przedstawiła skrótowo w Łódzkim Ibwarzystwie Naukowym, wygłaszając referat pt. Wyniki badań nad walką o duszę
ludu (1864-1913). Wydana w 1947 r. Bibliografia prac Heleny Radlińskiej
1897-1947 (podlegająca wciąż nowym uzupełnieniom) notuje też inne stra
ty. Z imponującej liczby ponad 620 publikacji, bardzo różnorodnych co do
formy i treści, na szczególną uwagę zasługują dwie pozycje. Pierwsza —
Program i metoda badania dziejów pracy oświatowej — Kongresówka w dru
giej połowie XIX w. była mi drogowskazem we własnych badaniach. Druga
to oparta na przemyśleniach i doświadczeniach kształcenia bibliotekarzy,
trzykrotnie wydawana, ciesząca się dużą poczytnością Książka wśród ludzi,
J. Szczepański, Helena Radlińska, „Życie Szkoły Wyższej” 1954, s. 149.
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w każdej następnej edycji poszerzana, zaczynająca się od znamiennego roz
działu Do pojęcia ojczyzna należy książka.
Helena Radlińska wykształciła liczną kadrę wysokokwalifikowanych
pracowników społeczno-oświatowych, pracowników placówek kultural
nych, opieki społecznej i badaczy spraw społecznych. Cieszyła się dużym
autorytetem osobistym w środowisku pracy, była ceniona i szanowana za
równo przez uczniów, jak i przez kolegów profesorów. Wiele osób i instytu
cji doznało jej życzliwości, pomocy i wsparcia w potrzebie. Była ludziom
przyjazna.
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Jadwiga Szczawińska-Dawidowa,
Iza Moszczeńska, Helena Landau i Zofia
Daszyńska-Golińska. Publicystki z kręgu
radykalnej inteligencji („Głos" 1900-1905)

Symbolem inteligenta radykała przełomu wieków są w świadomości spo
łecznej przede wszystkim postacie z utworów Żeromskiego. Znacznie mniej
znane są prototypy jego Judymów i Siłaczek. Postacie kobiece z kręgów
radykalnej inteligencji, poza anachroniczną nieco Bozowską (wzorowaną na
Faustynie Morzyckiej), stanowiły w ogóle mniej wdzięczną materię literac
ką — co skądinąd dziwi, gdy przypatrujemy się barwnym życiorysom dzia
łaczek społecznych i oświatowych przełomu wieków. Natomiast wzrost za
interesowania współczesnej historiografii udziałem kobiet w życiu społecz
nym i politycznym sprzyja przypomnieniu zapomnianych niemal sylwetek.
Czasopismo „Głos” — opatrzone podtytułem „Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i Polityczny” — skupiało w latach 1900-1905 pod prze
wodnictwem Jana Władysława Dawida znaczną część radykalnej inteligen
ci tego czasu. Pisywali w nim m.in.: Wacław Nałkowski, Grzegorz Glass,
Stanisław Brzozowski, Adolf Warski, Tadeusz Radwański, Janusz Korczak,
Kazimierz Kelles-Krauz, Benedykt Hertz, Aleksander Goldring-Powojczyk i wielu innych. Z publicystek obecnych w tym tygodniku na uwagę za
sługują: Jadwiga Szczawińska-Dawidowa, na której barkach spoczywały
wszelkie ciężary organizacyjne związane z prowadzeniem pisma1, Iza Mosz1 Por. L. Krzywicki, Wspomnienia t. 2, Warszawa 1958, s. 354: S. Stempowski, Pamiętniki 1870-1914, Wroc
ław 1953, s. 234.
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czeńska, Zofia Daszyńska-Golińska oraz Helena Landau Bauerowa. Jeśli
przyjmiemy klasyfikację polskich pokoleń ideowych zaproponowaną przez
Romana Wapińskiego2, należy stwierdzić, że wszystkie są reprezentantka
mi tego samego pokolenia. Urodzone w latach sześćdziesiątych i na począ
tku siedemdziesiątych XIX w., wywodziły się z rodzin inteligenckich i ze
zubożałego ziemiaństwa3. Moszczeńska i Szczawińska po ukończeniu szko
ły średniej podjęły pracę nauczycielską, natomiast dwie pozostałe kontynu
owały naukę. Landau-Bauerowa studiowała ekonomię, najpierw na uni
wersytecie zuryskim, potem wiedeńskim, uzyskując w 1906 r. tytuł doktora
nauk prawnych. Daszyńska-Golińska podjęła studia prawno-ekonomiczne
i filozoficzne w Zurychu oraz Berlinie; doktoryzowała się w 1891 r. Cha
rakterystycznym rysem ich biografii jest wczesna aktywność polityczna
i społeczna. Do największych osiągnięć Szczawińskiej-Dawidowej należało
niewątpliwie zespolenie około r. 1885 „luźnych” kursów naukowych w zor
ganizowaną sieć wykładów; ze względu na tajny charakter przedsięwzięcia
i częste zmiany lokali (głównie w mieszkaniach prywatnych i na pensjach)
uzyskały one miano Uniwersytetu Latającego. Moszczeńska, słuchaczka
tychże kursów, w 1891 r. założyła wraz z matką tajną pensję dla dziewcząt
w Warszawie. Daszyńska-Golińska w czasie studiów związana była z zuryską grupą „Proletariatu”, a Landau-Bauerowa także w latach studenckich
podjęła działalność w Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji
i Śląska. Wcześnie rozpoczęły również działalność publicystyczną, współ
pracując z takimi pismami, jak „Ateneum”, „Prawda”, „Przegląd Tygodnio
wy”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Naprzód”. Niejednokrotnie aktywność ta
stawała się przyczyną represji policji carskiej: w latach osiemdziesiątych
aresztowano Szczawińską-Dawidową, a Daszyńską-Golińską w 1882 r.
skazano na dwa lata nadzoru policyjnego, by w 1884 r. wydalić ją z granic
zaboru rosyjskiego. Przystępując zatem do pracy w „Głosie”, były osobami
już ukształtowanymi ze sporym bagażem doświadczeń na polu społecz
no-politycznym. Należy zatem odpowiedzieć na podstawowe pytania: jaką
rolę odgrywały kobiety w kreacji ideowego oblicza „Głosu”, jakim proble
mom poświęcały najwięcej uwagi, czy uzupełniały tylko pewien obraz, czy
może wnosiły do niego istotne elementy?
2

Zob. R. Wapiński, Pokolenia Drugiej Rzeczpospolitej, Wrocław 1991, s. 9-11.
Podstawę przytaczanych danych stanowiły informacje zawarte w Polskim słowniku biograficznym oraz
Słowniku biograficznym polskiego ruchu robotniczego, 1.1, Warszawa 1978.
3
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W tygodniku bardzo często spotkamy się ze stwierdzeniem: „stojąc na
gruncie etycznym”. Co kryto się za tymi stówami, co decydowało o tym, że
publicyści „Głosu” używali ich tak często? Otóż etyka, podobnie jak nauka
i postęp, były środkami wiodącymi do urzeczywistniania idei demokracji.
W warunkach gdy swobodny rozwój kulturalny, społeczny i polityczny krę
powany był przez państwa zaborcze i powodował znaczne opóźnienia
w tych sferach, właśnie idea demokracji w publicystyce „Głosu” stanowiła
jeden z najważniejszych wątków. Demokracja dla „glosowiczów” opierała
się nie tylko na powszechnych, równych wyborach, wolności słowa, stowa
rzyszeń, swobodnym dostępie do szkół. Demokratyzm „szczery i prawdzi
wy” był nie tylko nazwą systemu politycznego, lecz porządku społecznego,
który gwarantowałby swobodny rozwój jednostki. Odwoływano się
wprawdzie do haseł rewolucji francuskiej, lecz uważano, że pozostały one
jedynie deklaracją, synonimem „popieranej” równości. Nałkowski pisał:
„...w rzeczywistości (rewolucja) wprowadziła (...) nową nierówność, nową
hierarchię: w miejsce hierarchii urodzenia — hierarchię bogactwa (...) dzi
siejsza demokracja, dążąc do rzeczywistego zrównania nie jednostek, lecz
warunków rozwoju każdej jednostki ludzkiej jest właśnie jedyną drogą wy
tworzenia się hierarchii duchowej”4.
Program etyczny „Głosu” polegał w dużej części na demaskowaniu spo
łecznej hipokryzji, podwójnej moralności, „tandety dobroczynnej”, która
stanowiła w odczuciu glosowiczów rodzaj „kosmetyki” istniejącego porząd
ku społecznego, a z drugiej strony zręcznie manipulowała poczuciem spra
wiedliwości i godności człowieka. Brzozowski pisał: „Niedola i nędza stały
się u nas środkami przystrajania naszej próżniaczej, lekkomyślnej dobroduszności w pozory miłosierdzia i solidarności społecznej”5. Ujawniano
warunki życia i pracy warstw najbiedniejszych: robotników, rzemieślników,
służby domowej. Popierano również wysiłki zmierzające do emancypacji
kobiet. Ta właśnie sfera publicystyki „Głosu” zdominowana była niewątpli
wie przez Izę Moszczeńską oraz Zofię Daszyńską-Golińską.
W dobie zaborów, kiedy rodzina odgrywała rolę podstawowej instytucji
socjalizującej młode pokolenie, stanowiła rodzaj bariery przed wynarada
wianiem i była miejscem kultywowania ojczystych tradycji i języka — rola

4
3

W Nałkowski, Chimera wobec ewolucji, „Głos” 1901, nr 10, s. 142.
S. Brzozowski, Pochód z brzękadłami, „Głos” 1904, nr 2, s. 23.
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kobiet, głównie matek, była decydująca dla wypełniania tych funkcji6 7. Z te
go względu rodzący się polski feminizm musiał wykraczać poza podstawowy
zestaw postulatów takich jak: uobywatelnienie, równość wobec prawa, swo
bodny dostęp do szkół itd. Zofia Daszyńska-Golińska w obszernym stu
dium zatytułowanym Feminizm jako prąd społeczny1 koncentruje się właśnie
na dwóch zasadniczych pytaniach — czy można postrzegać feminizm jako
nurt samodzielny, indywidualny? oraz jakie treści ukryte są pod ogólnym
hasłem równouprawnienia? „W ostatnich czasach — pisze autorka — fe
minizm budzi się przecież, podnosząc jako hasło walkę z mężczyzną, żąda
jąc równych praw i obowiązków i pojmując tę równość tak literalnie, iż
zastanawiać się należy, skąd powstał, dokąd zdąża i jakie pociągnie za sobą
następstwa”8. Równouprawnienie jest dla niej takim rozłożeniem wszel
kich praw i obowiązków, które wynikałyby z predyspozycji każdej z płci; jak
na przykład macierzyństwo, które przez naturę przypisane jest kobiecie9.
Role społeczne kobiety i mężczyzny nie mogą podlegać prawu „równości”.
W zbyt rygorystycznie pojmowanej zasadzie równości Daszyńska-Golińska
widzi niebezpieczeństwo dla trwałości rodzin; obawy te odnosi szczególnie
do środowisk chłopskich i robotniczych. Nurt feministyczny nie powinien,
zdaniem autorki, izolować się i wyodrębniać z innych nurtów ideowych
epoki, ponieważ postulaty emancypacyjne kobiet są niejako „częścią skła
dową” walki o godność ludzką, o udział mas w życiu społecznym i politycz
nym, o zdemokratyzowanie stosunków społecznych: „dzisiejszy ruch spo
łeczny (...) obiecuje, że urodzone i wychowane w tych lepszych warunkach
pokolenie przyczyni się do wzmocnienia i uszlachetnienia rasy, do zasilenia
kultury zastępem sił, nie zniszczonych przedwczesną pracą i wykształco
nych należycie”10. Zadaje sobie również pytania, czy feminizm wzbogaci
kulturę, czy wniesie do niej nowe wartości. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy
emancypacja kobiet nie będzie pojmowana wyłącznie jako „walka przeciw
dzisiejszemu upośledzeniu i czynnikom, które je podtrzymują. Zapewnie
nie kobiecie równego wykształcenia, równych praw i równych stanowisk,
czy pól pracy, nie będzie ostatecznym rozwiązaniem; będzie raczej wstępem
6

Por. A. Żarnowska, Prywatna sfera życia rodzinnego i zewnętrzny świat życia publicznego — bariery i przeni
kanie, [w:] Kobieta i świat polityki, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Wfarszawa 1994, s. 5-28.
7 Z. Daszyńska-Golińska, Feminizm jako prąd społeczny, „Glos” 1904, nr 6, s. 91.
* Ibidem, s. 91.
9 Ibidem, s. 92.
10 Ibidem.
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do nowego podziału pracy, przy którym właściwości każdej pici i powstałe
na ich tle instynkta i uzdolnienia rozstrzygać muszą”11. Stanowisko, z któ
rego wynika przekonanie o równości pici, ale odmienności ról społecznych
kobiety i mężczyzny, było wspólne dla całej publicystyki „Głosu”.
Iza Moszczeńska, jedna z aktywniejszych działaczek na rzecz emancy
pacji kobiet właśnie feminizmowi zarzucała, iż zbyt sztywno formułuje za
sadę równości. Do zdobyczy i sukcesów feminizmu zaliczała rosnący odse
tek kobiet z uniwersyteckim wykształceniem oraz dokonującą się zmianę
w mentalności społecznej, zwłaszcza narastające przekonanie, że kobieta
może być pożyteczna dla społeczeństwa nie tylko jako matka i żona. Z dru
giej strony podkreślała, że zwolenniczki ruchu emancypacji uznają wszelkie
uwarunkowania związane nieodłącznie z naturą kobiety za przejaw ułom
ności i słabości, że zdecydowanie nie doceniają trudów macierzyństwa i wy
chowania dzieci12.
Ale kwestia kobieca to dla Moszczeńskiej nie tylko feminizm, lecz rów
nież głębokie zainteresowanie sytuacją kobiety w społeczeństwie, możliwo
ściami jej rozwoju i warunkami bytowymi. Wychodziła z założenia, że pozy
tywistyczny postulat emancypacji kobiet przez pracę okazał się fikcją. Za
miast prowadzić kobietę do niezależności finansowej, praca czyni z niej
„dodatek do maszyny”13. Podejmowanie pracy poza domem nie wynika ze
świadomego wyboru, lecz ekonomicznego przymusu. Problem prostytucji
związany był, jej zdaniem, z tzw. podwójną moralnością (której szczegól
nym przejawem była sytuacja służby. Spośród tej grupy zawodowej rek
rutowało się najwięcej prostytutek. Zmowę milczenia wokół tego tematu
traktowała Moszczeńska jako objaw patologii życia społecznego)14. Życz
liwie odnosiła się do powstających stowarzyszeń, które miały na celu popra
wę bytu kobiety, przestrzegając jednakże, że doraźna pomoc nie jest wystar
czająca: „Póki ogólny poziom zarobkowania się nie podniesie, poty egzystencja większości kobiet będzie się musiała opierać na pracy ojca, męża lub
nie-męża—w każdym razie na pracy jakiegoś mężczyzny i w znacznej czę
ści od niego będzie zależało kobietę od upadku [moralnego — M. G.]

11

Z. Daszyńska-Golińska, Feminizm jako prąd społeczny, cz. 2, „Głos” 1904, nr 8, s. 124.
I. Moszczeńska, Kwestia kobieca w chwili obecnej, „Glos” 1903, nr 25, s. 390.
13 I. Moszczeńska, Kwestia kobieca w chwili obecnej, „Głos” 1903, nr 26, s. 406.
14 I. Moszczeńska, Co nam zawdzięczają sługi?, „Głos” 1903, nr 5, s. 69. Por. Reforma Sług, „Głos” 1904,
nr 9 s. 132-133.
12
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chronić lub ją do niego doprowadzić”15. Postulowała również większe zain
teresowanie kobiet wykształconych, głównie lekarek, zdrowotnością i prob
lemami bytowymi kobiet z warstw najuboższych.
Publicystki przywiązywały również dużą wagę do kwestii edukacji mło
dego pokolenia. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa kładła nacisk na koniecz
ność przeprowadzenia gruntownych zmian w pensjach żeńskich. Przełado
wany program, surowa dyscyplina, „zbiurokratyzowany” i „odczłowieczony” system nauczania negatywnie wpływał, jej zdaniem, na kształtowanie
indywidualności i samodzielności dziewcząt. Pisała m.in.: „Przysłowiowa
gęś pensjonarska to owoc wydany przez te zakłady morałów i dobrego to
nu”16. Zamiast wielogodzinnej pamięciowej nauki proponowała stworzenie
warunków, które wpłynęłyby na większą atrakcyjność zajęć szkolnych, co
wiązałoby się z zakładaniem bibliotek, muzeów, placów zabaw i sal gimna
stycznych. Szczawińska była zatem zwolenniczką zliberalizowania systemu
edukacji, który pozwoliłby na większą samodzielność oraz aktywność psy
chiczną i fizyczną uczennic.
Zainteresowanie kształceniem i emancypacją kobiet nie wyczerpywało
rejestru problemów podejmowanych przez publicystki, nie stroniły one bo
wiem od innych podstawowych zagadnień życia społecznego i politycznego.
Inteligencja skupiona wokół „Głosu” była rzecznikiem „światopoglądu na
ukowego”, czyli koncepcji opartej na głębokiej wierze w naukę i postęp.
Ten czynnik, jak również radykalizm polityczny i niechęć do koncepcji ugo
dy z państwami zaborczymi oraz egalitaryzm społeczny powodowały często
krytyczne nastawienie do Kościoła. Nie występowano jednak przeciwko
samej religii — co zresztą było specyfiką socjalizmu na ziemiach polskich17
— niechęć „głosowiczów” wynikała raczej z postrzegania Kościoła jako
zhierarchizowanej instytucji, kierującej się własną wewnętrzną polityką,
niechętnej wszelkim zmianom w porządku społecznym.
Iza Moszczeńska, polemizując z „Kurierem Porannym”, odrzucała po
gląd, iż praktyka religijna wpływa na pogłębianie świadomości moralnej
człowieka, wskazując, że takie zjawiska jak rosnąca przestępczość, nieuczci
wość, wyzysk oraz przepełnione kościoły współistnieją obok siebie. Istotą
15 I. Moszczeńska, Ochrona moralności kobiet, „Glos” 1901, nr 7, s. 107. Higiena Sług, „Glos” 1903, nr 49,
s.77.
16 J. Szczawińska-Dawidowa, Pensje żeńskie, „Glos” 1905, nr 35.
17 Por. A. Chwalba, Sacrum i rewolucja, Kraków 1992, s. 87.
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chrześcijaństwa było dla niej przede wszystkim przestrzeganie ewangelicz
nych zasad życia, natomiast kult i obrzęd miał wymiar czysto zewnętrzny18.
Krytykowała również kler za pogardę okazywaną „maluczkim”, za „pompy
religijne” przy chrztach czy pogrzebach, które ze względów finansowych
dostępne były tylko dla przedstawicieli zamożnych warstw społecznych. Za
rzucała Kościołowi odstępstwo od nauki Chrystusa nacechowanej pier
wiastkami egalitarnymi. Ewangeliczne hasło „Równi wobec Boga” zo
stało zdaniem Moszczeńskiej—zepchnięte do poziomu czczej deklaracji19.
W znacznej mierze krytycyzm ten podsycany był sytuacją polityczną. Do
strzegano zwłaszcza, że wzmożonemu procesowi germanizacji na ziemiach
zaboru pruskiego towarzyszy skłonność kleru katolickiego do polityki ugo
dy, przy czym często mówi się o „jedności na łonie wspólnego Kościoła”.
Moszczeńska podkreślała wagę kultywowania polskiego obyczaju i języka,
ale stanowczo sprzeciwiała się identyfikacji spraw narodowych z wyznanio
wymi — list pasterski biskupa wrocławskiego z 1903 r., w którym znalazło
się stwierdzenie, że: „Tam, gdzie wasi pasterze, tam wasz Kościół i to jest
zasada katolicka, którą i dawniej się rządzono i na przyszłość rządzić się
trzeba”20 — nazwała „manifestem przedwyborczym” i „zbrodniczym nad
użyciem broni duchowej w walce świeckiej”. Pisała przy tej okazji: „Rozgra
niczenie tych dwóch sfer — doczesnej i wiecznej, ziemskiej i niebieskiej —
jest konieczne, gdy się chce uniknąć zamętu co do krzywdy i fałszu w życiu
(...) Wprowadzić pasterzy do jakiejkolwiek świeckiej instytucji, to znaczy
wprowadzić do niej Kościół wraz z jego nienaruszalnymi dogmatami i nie
zachwianą hierarchią, to znaczy zrzec się wszelkiej dyskusji, wszelkiej walki,
a z nimi wszelkiego życia i rozwoju”21.
Publicystki „Głosu” nie stroniły także od zagadnień ekonomicznych.
Daszyńska-Golińska w stałej rubryce Obrachunek XIX stulecia, w której
zamieszczano artykuły z socjologii, filozofii i literatury, drukowała obszer
ną rozprawę Stulecie ekonomii społecznej22. Zaznajamiała tam czytelników
z rozwojem koncepcji ekonomicznych w XIX w. W 1904 r., kiedy głośnym
echem rozeszły się wieści o porażkach Rosji w wojnie z Japonią i odżyły

18 I. Moszczeńska, Pobożność i moralność, „Głos” 1901, nr 5, s. 61.
” Ibidem.
20 I. Moszczeńska, Klerykalizm bez maski, „Głos” 1903, nr 25, s. 389.
21 Ibidem. Por. Wprzeciwnym obozie, „Głos” 1903, nr 45, s. 718-720, nr 46, s. 735-737, nr 47, s. 751-752.
22 Z. Daszyńska-Golińska, Stulecie ekonomii społecznej, „Glos” 1901, nr 1, s. 10; nr 2, s. 26.
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nadzieje na liberalizację caratu, Helena Landau-Bauerowa opublikowała
cykl artykułów pt. Konstytucjonalizm przemysłowy. Wskazywała w nich na
konieczność organizowania się robotników w związki zawodowe, których
reprezentacja ustalałaby z przedsiębiorcą wysokość dniówki, sposób wypła
ty, długość dnia roboczego. Za konieczne uważała również tworzenie kas
oporu w celu ochrony strajkujących oraz biur pośrednictwa pracy, które
miałyby ułatwiać robotnikom zwolnionym z pracy ponowne zatrudnienie23.
Tÿlko solidarne wystąpienia robotników mogły zdaniem autorki zmienić
stosunki pomiędzy czynnikami produkcji: kapitałem i pracą: „Zbiorowe
kontrakty, jakimkolwiek byłby ich zakres, dowodzą zawsze, że proletariat
konstytualizuje się już, celem zapewnienia sobie udziału w rządach absolut
nych kapitału, że chce ograniczyć jego władzę na rynku pracy”24.
Kiedy w 1905 r. wybuchły w Warszawie pierwsze strajki robotnicze, re
dakcja „Głosu” zamieniła się w trybunę rewolucji. Był to okres największe
go nasilenia radykalizmu społecznego i politycznego publicystów tego krę
gu. W wystąpieniach robotniczych dostrzegali wielki dziejowy przełom —
oto bowiem robotnik stał się bytem empirycznym, a nie tylko przedmiotem
naukowych dociekań; był też realną, rzeczywistą silą. Redakcja drukowała
więc fragmenty dziel Lassalle’a, Engelsa i Marksa. Prasa za wyjątkiem so
cjalistycznej określana była jako „obergadzinowa”, społeczeństwo charak
teryzowano jako „na wskroś burżuazyjne”. Nowo powstałe partie, jak libe
ralną Polską Partię Demokratyczną, zachowawcze Stronnictwo Polityki Re
alnej oraz istniejącą już lat kilkanaście Narodową Demokrację — określa
ną jako „wszechpolskie zboczenie psychopatyczne” miały tworzyć według
głosowiczów jednolity reakcyjny front25. Nie jest dziełem przypadku, że
aktywna bardzo przez poprzednie cztery lata Iza Moszczeńska zaprzestała
drukować w „Glosie”, natomiast Szczawińska-Dawidowa, której rola pole
gała dotychczas głównie na zarządzaniu redakcją, zwiększyła aktywność na
polu publicystycznym. Artykuły jej były niejako próbą osądu rewolucyjnych
wydarzeń, które otwierały dla niej nową kartę historii, kiedy to robotnik
wystąpił na scenę, aby z niemego uczestnika dziejów stać się ich sprawcą.
23 H. Landau-Bauerowa, Konstytucjonalizm przemysłowy, „Głos” 1904, nr 25, s. 379; nr 27, s. 411; nr 28,
s. 425; nr 29, s. 443; nr 31, s. 468.
24 H. Landau-Bauerowa, ibidem, s. 412.
25 Zob. J. W. Dawid, Blok reakcyjny, „Głos” 1905, nr 15, s. 209;Stronnictwa na eksport, nr 18, s. 257; Ośnie
i o stronnictwach, nr 43, s. 653; A. Wirski, Postępowi demokraci a ugodowcy, „Głos” 1905, nr 24, s. 353;
cele, nasze reformy, nr 17, s. 421.
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Analizowała komentarze zamieszczone w prasie polskiej i rosyjskiej. Ma
sowe wystąpienia pod hasłami ekonomicznymi i politycznymi były jej zda
niem dowodem dojrzałości i świadomości politycznej robotników26. Głosiła
ideę solidarności robotniczej wszystkich narodów: „Tb wielkie hasło zrze
szonego na całym obszarze proletariatu tworzy nową erę dla narodu rosyj
skiego i polskiego. Twórcą tej nowej ery, życiodawcą tej upragnionej wolno
ści jest lud robotniczy. I nikt nie ma prawa przywłaszczać sobie jego zasług
i praw. Toteż w tym nowym życiu stan czwarty to jest klasa robotnicza, musi
się stać stanem panującym”27. W niedługim czasie po ogłoszeniu manifestu
o wolności słowa „Głos” zawieszono i opieczętowano jego drukarnię, co
wiązało się praktycznie z likwidacją pisma.
Odpowiadając na postawione na wstępie pytania, należy stwierdzić, że
kobiety współtworzyły ideowe oblicze „Głosu”. Głównym przecież elemen
tem ich twórczości było zainteresowanie sprawami społecznymi, którym
poświęcały stosunkowo najwięcej uwagi. W ich ujęciu emancypacja, uobywatelnienie kobiet powinno dokonać się w ramach demokratyzacji stosun
ków społecznych i być częścią szerszego dążenia do rozwoju kultury przez
udział w niej warstw wyłączonych dotychczas z życia społeczno-polityczne
go narodu. Publicystyka Izy Moszczeńskiej w znacznym stopniu zadecydo
wała o antyklerykalnym tonie pisma. Zofia Daszyńska-Golińska i Helena
Landau-Bauerowa wnosiły do niego specjalistyczną wiedzę z ekonomii,
podtrzymując jego naukowy charakter. Stosunkowo mniejszy był udział
Szczawińskiej-Dawidowej. Dopiero w rewolucyjnym roku 1905 r., niejako
zmuszona historycznymi wydarzeniami, częściej sięgała po pióro. Postawę
tę należy tłumaczyć specyficzną rolą, jaką odgrywała w piśmie, jako zakuli
sowa koordynatorka wszelkich ważniejszych posunięć zarówno w redakqi
pisma, jak i w wydawnictwie „Głosu”. Ludwik Krzywicki i Stanisław Stempowski28 niejednokrotnie wspominali o „rządach niewieścich” w tygodniku
i apodyktyczności, z jaką Szczawińska potrafiła realizować własne plany. Cie
kawe to zjawisko jak na epokę, w której „funkcje kierownicze” kobiet z pew
nością należały do rzadkości.
Kobiety włączały się również aktywnie w dyskusje publicystyczne podej
mowane przez tygodnik, jak chociażby w słynną kampanię antysienkiewi26
27
28

J. Szczawińska-Dawidowa, Różne poglądy, „Głos” 1905, nr 7, s. 81.
J. Szczawińska-Dawidowa, Święto ludu, „Glos” 1905, nr 44, s. III.
L. Krzywicki, op. cit., s. 354; S. Stempowski, op. cit., s. 234.
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czowską29 o wyraźnym antyszlacheckim i antymieszczańskim charakterze.
Uczestniczyły w dyskusjach filozoficznych30, podejmowały otwarcie pole
mikę z innymi pismami w kwestiach społecznych. Biorąc pod uwagę zróż
nicowaną problematykę ich artykułów, nie można mówić o podziale na
tematy zastrzeżone dla publicystek i inne, stanowiące domenę mężczyzn,
choć w obrębie zainteresowań kobiet przeważały zdecydowanie kwestie
społeczne, a pod względem liczebnym publicystki stanowiły znikomą część
ogólnej liczby współpracowników pisma.

29 I. Moszczeńska, Co to jest honori sprawa honorowa, „Glos” 1903, nr 18, s. 279; W. Osuchowska, Protest
kobiety, „Głos” 1903, nr 15, s. 232.
30 I. Moszczeńska, Spór o wolność woli, „Głos” 1901, nr 11, s. 160.
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Spór o wartości: sympatyczki ruchu
emancypacyjnego wobec religii i Kościoła

katolickiego

„Jedną z najpospoliciej rozstrząsanych w wieku naszym idei, jest tak
zwana idea emancypacji kobiet” — pisała Eliza Orzeszkowa1. Idea ta wy
wołała ruch na rzecz równouprawnienia kobiet, który w miarę upływu czasu
coraz bardziej się różnicował. Możemy w nim wyróżnić kilka istotnych nur
tów: socjalistyczny, liberalno-mieszczański, niepodległościowy, narodowo-demokratyczny, chrześcijański. Na istniejące i pogłębiające się zróżni
cowanie ważny wpływ miał stosunek poszczególnych kobiet zaangażowa
nych w ruchu do religii i Kościoła katolickiego. Ponieważ postawa repre
zentantek tzw. „feminizmu chrześcijańskiego” jest wewnętrznie mało zróż
nicowana, przeto przedmiotem naszego zainteresowania są przedstawiciel
ki nurtów radykalnych: socjalistycznego, demokratycznego, liberalnego.
Nazywano je wówczas (bądź same się nazywały) rozmaicie: „sympatycz
ki”,,,aktywistki”, „działaczki”, „entuzjastki”, „emancypantki”, „wyzwolenki”, „feministki”.
Kwestia osobistego stosunku do religii i Kościoła poszczególnych
„działaczek”, aktywnych na ziemiach polskich przed rokiem 1914 jest
trudna do źródłowego uchwycenia. Nie pozostawiły one bowiem zbyt wie
lu świadectw. Poza korespondencją oraz nie zawsze życzliwymi opiniami
osób postronnych możemy dysponować niewielką liczbą pamiętników
1

E. Orzeszkowa, Kilka słów o kobietach, Lwów 1873, s. 3.
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i wspomnień, w których uwagi o prywatnej postawie wobec sfery sacrum
są sporadyczne.
Chętniej natomiast wypowiadały się na temat religii i Kościoła jako
ważnego problemu dla krajowego i światowego ruchu kobiecego, przeto
prześledzenie debat światopoglądowych jest możliwe. Najczęściej czyniły
to za pośrednictwem prasy kobiecej, w wykładach publicznych, w tekstach
zamieszczanych w kalendarzach robotniczych, broszurach, wydawnictwach
nieperiodycznych. Ważnym miejscem ujawniania opinii szerszych zbioro
wości „sympatyczek” były zjazdy i konferencje kobiece. Zdania na intere
sujący nas temat znajdujemy więc w różnorodnych źródłach: o charakterze
kształcącym, informacyjnym, polemicznym, agitacyjnym, propagandowym.
Adresatkami bywały kobiety wykształcone, ale także robotnice, mieszkanki
przedmieść, a nawet włościanki.
Skądinąd ze względu na wielość typów przekazów źródłowych analiza
podstawowego problemu jest trudna, a końcowe wnioski nie zawsze łatwe
do weryfikacji. „Sympatyczki” nie stworzyły partii kobiecej ze statutem
i programem, co ułatwiałoby nam analizę. Jesteśmy zatem zmuszeni do
stworzenia portretu zbiorowego, na którym znajdą się te „wyzwolenki”,
które miały największy wpływ na postawy kobiet zaangażowanych w ruchu
równouprawnienia w Polsce przed wybuchem pierwszej wojny światowej.
Wśród nich znalazły się: Maria Wiśniewska „Turzyma”, Kazimiera Bujwidowa, Feliqa Nossig-Próchnikowa, Estera Golde-Strożecka, Paulina Kuczalska-Reinschmit, Romana Pachucka, Jadwiga Dziubińska, Helena Radliń
ska, Maria Siedlecka, Zofia Daszyńska-Golińska, Zofia Moraczewska,
Aniela Szycówna, Maria Dulębianka, Józefa Bojanowska, Maria Bieniekówna oraz Wielkopolanki: Gulińska, Thielowa, Kunaczewska, Z. Nowakowa. Ich wypowiedzi możemy uważać za reprezentatywne dla radykalne
go nurtu ruchu wyzwolenia kobiet.
Choć najwięcej czasu poświęcały reformie prawa cywilnego i szkoły pu
blicznej, to jednak uwagę ich zaprzątały nawet kwestie wewnątrzkościelne.
Jak się okazuje, temat, który we współczesnym świecie chrześcijańskim
wywołuje tyle namiętności, a mianowicie dostęp kobiet do ołtarza, już
przed rokiem 1914 był rozważany w publicystyce kobiecej. „Sympatyczki”
stawiały pytanie: czego dobrego mogą się spodziewać kobiety po Kościele,
skoro je dyskryminuje, odsuwa od kapłaństwa. „Najpowszechniej się usta
liło wykluczenie kobiety jako «istoty nie czystej» od sprawowania obrzędów
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religijnych i godności kapłańskich” — stwierdzały2. Za głównego „winowaj
cę” uważały św. Pawła, który w europejskim ruchu równouprawnienia
uchodził za czołowego antyfeministę wśród twórców chrześcijaństwa. Jego
zdanie z listu do Koryntian: „niewiasty nasze niech milczą w zborach”
(XIV, 34) miało stanowić jedną z gwarancji męskiego monopolu w służbie
przy ołtarzu. Św. Paweł w sposób wyraźny ulegał pod tym względem tradycji
judaizmu, co dobrze widać choćby na przykładzie postawy wobec niewiast.
Walcząc o prawa kobiet do kapłaństwa, „sympatyczki” odwoływały się
do argumentów współczesnych i historycznych, w tym chrześcijańskich
(m.in. do motywu cierpienia i odkupienia). Bujwidowa podkreślała, że
„wiele kobiet z pewnością dużo głębiej i goręcej naukę Chrystusa odczuć
i zrozumieć potrafi, niż niejeden mężczyzna”3. Zawsze były wierne Chry
stusowi, a gdy zachodziła potrzeba, oddawały za wiarę swoje życie — ak
centowała krakowska feministka. Z kolei Kuczalska pytała czy krew mę
czennic miała inną barwę niż męczenników, a Duninówna dodawała, że
40% nagrobków w katakumbach nosi imiona kobiece4. Bynajmniej nie były
to argumenty oryginalne, od lat przytaczały je europejskie pisma kobiece.
Znane mi roczniki prasy katolickiej (krakowska „Prawda” i „Glos
Narodu”, warszawska „Gazeta Kościelna” i „Przegląd Katolicki”, śląski
„Katolik”) w ogóle nie podejmowały jakiejkolwiek próby polemiki ze sta
nowiskiem polskich feministek. Taka reakcja nie może dziwić, z punktu
widzenia bowiem naszych realiów problem obecności kobiet przy ołtarzu
mógł się wydawać „wydumany” i sztuczny. Zresztą przez same „działaczki”
nie był on pojmowany jako jeden z punktów ich programu „na dziś”, lecz
jako kolejny przykład niewłaściwego traktowania kobiet przez Kościół ka
tolicki. Choć nie zaliczały się do osób często spełniających praktyki religij
ne, niemniej uważały, że mają nie tylko prawo, ale i obowiązek walki o pra
wa kobiet wierzących do odprawiania nabożeństw, niejako dla zasady
i przykładu.
Ulubionym sposobem prowadzenia polemiki ze stanowiskiem katolic
kim było odwoływanie się do praktyk kościołów protestanckich. Nie inaczej
stało się w tym wypadku. Reakcyjnemu, jak pisały feministki, klerykalizmo
wi katolickiemu należy przeciwstawić nowoczesny — i, co ważne, wierny
2
3
4

Glos kobiet w kwestii kobiecej, Kraków 1903, s. 236.
K. Bujwidowa, Czy kobieta powinna mieć te same prawa co mężczyzna, Kraków 1909, s. 17.
Glos kobiet..., op. cit., s. 238.
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literze i duchowi Pisma świętego — Kościół ewangelicki. W owym czasie
bowiem w niektórych wyznaniach protestanckich kobiety uzyskały możli
wość służby przy ołtarzu. W związku z tym takie uczelnie, jak choćby uni
wersytet w Oslo czy powołany w roku 1911 w Reykjaviku, dopuściły je na
wydział teologiczny. Między absolwentkami zaobserwowano nawet rywali
zację o posady pastorek. Tak więc przykład luterańsko-skandynawski miał
być wzorem postępowania dla Kościoła katolickiego.
Także bezżeństwo księży miało świadczyć o głębokiej pogardzie Kościo
ła katolickiego dla kobiecej części społeczeństwa. Feministki nie chciały się
zgodzić ze stanowiskiem, iż żona i rodzina stanowią zbyt duży ciężar dla
kapłana. Jako właściwy przykład postępowania znów wskazywano Kościół
protestancki i tzw. białe duchowieństwo w Kościele prawosławnym. Femi
nistki zajmujące takie stanowisko trudno podejrzewać o prywatę. Również
ich apele o likwidację celibatu formułowane były dla zasady i dla przykładu.
Jednym z najważniejszych punktów programu ruchu równouprawnienia była
zmiana pozycji kobiety w małżeństwie i w rodzinie określanej w prawodaw
stwie cywilnym, w tym legalizacja prawa do rozwiązywania nieudanych mał
żeństw. Najwięcej emocji wywoływała kwestia cywilnych ślubów i rozwodów.
Z punktu widzenia feministek najbardziej klarowna i korzystna sytuacja
prawna istniała w zaborze pruskim. Ustawą z 1875 roku (obowiązującą
w całym państwie) wprowadzono śluby cywilne oraz rejestrowanie nowo
narodzonych dzieci w urzędach państwowych. Zawarcie związku małżeń
skiego, jak i jego rozwiązanie (rozwód) były aktami cywilnymi, dokonywanymi
przed urzędnikami stanu cywilnego lub przez sąd państwowy. Czołowe fe
ministki niemieckie wzywały kobiety do poniechania ślubów kościelnych.
Na tego typu akcję nie mogły sobie pozwolić polskie feministki w zaborze
pruskim, gdyby nawet miały ochotę. W ich przekonaniu ustawy wydane
w latach Kulturkampfu, niezależnie od ich wagi, były wymierzone w pol
skość i religię katolicką. Obawiały się więc, że nawet dyskretne sugestie na
temat odstąpienia od ślubów kościelnych mogłyby zostać uznane za dowód,
iż prowadzą walkę z polską religią i z polskim Kościołem.
W zaborze austriackim prawo rodzinne, choć stale reformowane, dale
kie było od oczekiwań feministek. Określało je ustawodawstwo z lat 1868,
1874 i 1879 oraz orzeczenia Trybunału Administracyjnego. Śluby cywilne
mogli zawierać jedynie bezwyznaniowi, czyli wedle terminologii oficjalnej
— nie należący do żadnego prawnie uregulowanego wyznania. Prawo do-
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puszczało śluby cywilne wyjątkowo przy różnicy wyznań u nowożeńców
oraz wówczas, gdy duchowny odmawiał udzielenia ślubu z przyczyn nie
przewidzianych przez prawo cywilne. W takiej sytuacji kapłan musiał zło
żyć na piśmie oświadczenie, że odmawia udzielenia ślubu kościelnego.
W pozostałych przypadkach zainteresowani byli obowiązani do ślubów ko
ścielnych, państwo austriackie przyjęło bowiem ustawę kościelną, a księgi
ustaw cywilnych zostały przejęte z ksiąg katolickich. Jest zatem zrozumiale,
iż śluby cywilne i prawo do rozwodów znalazły się na poczesnym miejscu
programu ruchu równouprawnienia kobiet w Galicji i na Śląsku. Skutecz
ność walki w tych kwestiach była jednak niewielka, pomimo że wspierały ją
inne radykalne ruchy polityczne, z socjaldemokratycznymi na czele.
W sprawie tej feministki organizowały marsze protestacyjne i zwoływały
wiece, urządzały niezliczone prelekcje i wykłady. Społeczny zasięg tego
ruchu nie był rozległy, ograniczał się do środowisk miejskich.
Najmniej liberalne prawo cywilne obowiązywało w zaborze rosyjskim.
Przed rokiem 1905, z wiadomych powodów politycznych, zorganizowany
ruch kobiecy jeszcze tam nie istniał, a próby poruszenia problemu koniecz
nych zmian w prawie cywilnym, podejmowane m.in. w „Przeglądzie Tygo
dniowym” i w „Prawdzie” przez środowiska liberalno-pozytywistyczne, nie
mogły przynieść rezultatów. Dopiero podczas rewolucji i po jej zakończe
niu laicyzacja prawa (w tym wprowadzenie ślubów cywilnych i rozwodów),
traktowana jako część wielkiego programu przebudowy strukturalnej im
perium, stała się jednym z najważniejszych celów walki polskich feministek.
Wspierały je silnie środowiska Postępowej Demokracji (pedecji) oraz par
tie socjalistyczne. Poszczególne związki równouprawnienia kobiet w Króle
stwie podejmowały uchwały wzywające władze do przywrócenia prawa
o ślubach cywilnych, które obowiązywało tu (a wcześniej w Księstwie War
szawskim) od 1808 do 1825 r. Publicystka feministycznego „Steru” podkre
ślała, iż prawo to „nie gwałciło” religii, bowiem w czasie jego obowiązywa
nia „udzielono jedynie trzech rozwodów i tylko trzy śluby zawarto bez ko
ścielnego”5.
Podczas rewolucji 1905 roku i w latach późniejszych feministki przeko
nywały, iż rozwody są najzdrowszym i najwłaściwszym rozwiązaniem tzw.
złych małżeństw, natomiast w separacji, praktykowanej i prawnie sankcjos

„Ster” 1907, nr 3,s. 153.
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nowanej w Rosji, „kobieta zawsze bywa pokrzywdzoną”. Znawczynie prob
lemu dowodziły, że rozwody są sprzeczne z prawem kościelnym, lecz nie
z dogmatami religijnymi, ponieważ Kościół uznaje, iż treści sakramentu nie
stanowi błogosławieństwo kapłana, lecz zgoda stron wyrażona w formie
przysięgi złożonej w obecności świadków6.
Podczas prelekcji i wykładów oraz w prasie feministycznej z dużą regu
larnością zapoznawano słuchaczki i czytelniczki ze stanem prawnym w sprawie
ślubów i rozwodów w innych krajach europejskich oraz poza Europą. Z te
go przeglądu miało niezbicie wynikać, iż w większości krajów cywilizowa
nych obowiązujące przepisy były już korzystne dla kobiet. Zatem walka
o zmiany tam, gdzie stan daleki był jeszcze od zadowalającego (jak w zabo
rze austriackim, a zwłaszcza rosyjskim), miała realne perspektywy. Dydak
tyzm tekstów feministycznych był nieodłączną cechą propagandowej i agi
tacyjnej literatury kobiecej.
Zdaniem feministek, jednym z ważniejszych źródeł niedoli kobiet, nie
równości szans w małżeństwie i w życiu, było chrześcijaństwo, aczkolwiek,
jak się za chwilę okaże, nie potrafiły być tu konsekwentne. Ich argumenty
były nieraz chaotyczne, a intencje nieczytelne. Nie zawsze potrafiły, a może
nie zawsze też chciały oderwać się od swojego czasu historycznego.
Podstawowym zarzutem stawianym chrześcijaństwu było uprawomoc
nienie podległości kobiety mężczyźnie we wszystkich dziedzinach egzysten
cji, także w wymiarze duchowym. O takim stanowisku religii chrześcijań
skiej przesądzili jednoznacznie antyfeministyczni ewangeliści, ojcowie Koś
cioła, uczeni teologowie i filozofowie, aż po św. Tomasza z Akwinu. Femi
nistki miały na to liczne dowody, a swoimi odkryciami dzieliły się ze słu
chaczkami i czytelniczkami. Jak już wspomniano, tradycyjnie na cenzuro
wanym był św. Paweł, który nakazywał kobiecie skromność i powściągli
wość. „Jako Kościół poddany jest Chrystusowi, tako poddane mają być we
wszystkich sprawach kobiety swoim mężom” — pisał w liście do Efezjan
(V, 22-24). Sw. Ambroży z kolei utrzymywał: „Adam przez Ewę w błąd
wprowadzon został a nie Ewa przez Adama, więc słuszną jest rzeczą, aby
mężczyzna panował nad kobietą dla uchronienia się od jej płochości”.
Wśród licznych świadectw, na których opierał się Kościół, głosząc su
premację mężczyzny, feministki potrafiły odnaleźć prawdziwe manifesty—

6

„Ster” 1909, nr 6, s. 267.
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jak powiadały — męskiej próżności. Św. Jan Chryzostom przyjmował, że
„pośród wszystkich dzikich bestii nie ma szkodliwszej nad kobietę”. W po
dobnym duchu wypowiadał się Tertulian: „Kobieto, jesteś bramą piekieł...
To z Twojej przyczyny Syn Boży musiał umrzeć; powinnaś na zawsze cho
dzić w żałobie i łachmanach”. Dla dalszych losów pozycji kobiety w rodzi
nie i małżeństwie ważne było stanowisko św. Augustyna i św. Tomasza
z Akwinu. Obaj potwierdzali wyrażone wyżej zdania, aczkolwiek argumen
towali w sposób delikatniejszy. Św. Tomasz z Akwinu, nawiązując do Ary
stotelesa, nauczał, że kobieta została stworzona jako byt mniej doskonały
od mężczyzny, winna więc mu być posłuszna „ponieważ u mężczyzn jest
z przyrodzenia większa obfitość rozeznania i rozumu... samiec jest dosko
nalszy przez swój rozum i silniejszy w cnocie”. W Dekrecie Gracjana, będą
cym aż do początku XX wieku głównym źródłem prawa kanonicznego,
stwierdzano, że „obraz Boga jest w mężczyźnie”, z czego wynikało, że ko
bieta ma być podwładna mężczyźnie. Feministki przytaczały powyższe wy
powiedzi w celu wykazania, że ich następstwem była postawa duchowień
stwa katolickiego, które zalecało kobietom uległość mężczyźnie i pokorę.
Jednocześnie „aktywistki” dostrzegały niemało dobrych stron w religii
chrześcijańskiej. Zdobywały się na odwagę, twierdząc, że chrześcijaństwo
wiele uczyniło dla społecznego i kulturowego awansu kobiety, zwłaszcza
w środowiskach dobrze sytuowanych. W stanowisku Kościoła katolickiego
dopatrywały się nastawienia na rzecz zrównania kobiet z mężczyznami
w ich godności, tudzież w ich prawach i obowiązkach. Nie było to jednak
ich zdaniem dążenie do równości absolutnej. Jednak chrześcijaństwo w za
sadzie zwalczało jaskrawą dyskryminację i upodlenie kobiety i nigdy nie
kwestionowało jej człowieczeństwa. Pozytywnie oceniały niektóre femi
nistki chrześcijańskie prawo każdego ze współmałżonków do wyznawania
własnej religii i do wychowywania w niej córki. Podnosiło to społeczną ran
gę kobiety. Zofia Kowerska uważała, iż to właśnie religia Chrystusa zrobiła
pierwszy krok na drodze do emancypacji kobiet „żądając ...od niej tej samej
doskonałości, jakiej od mężczyzny wymaga, stawiając jej do spełnienia te
same obowiązki i cele, uczyniło ją duchowo równą wobec zasługi, nagrody
i kary”7.

7

Z. Kowerska, Rzut oka na historyczny rozwój idei równouprawnienia kobiety, „Przegląd Pedagogiczny” 1895,
nr 1, s. 529.
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W tekstach adresowanych do kobiet słabiej wyrobionych i wykształco
nych, w publicznych wykładach działaczki ruchu kobiecego szły jeszcze
o krok dalej i nie tylko zadowalały się stwierdzeniem, iż chrześcijaństwo
„coś” jednak dobrego zrobiło dla kobiet, ale wręcz stwierdzały, że Kościół
od początku dziejów opowiadał się za kobietami. Sugerowano, iż kobiety
walczące o swoje prawa, słusznie i sprawiedliwie czynią, takie bowiem jest
też zdanie najwyższych autorytetów Kościoła. Chętnie powoływały się na
zdanie św. Grzegorza, który bardzo nowocześnie pojmował miejsce kobiety
w małżeństwie, opowiadając się za małżeństwem partnerskim. Cytowały
też opinię św. Augustyna, który wiarołomstwo męża uważał za gorsze od
wiarołomstwa żony8. Nie dodawały jednak, iż sądził tak, ponieważ mężczy
znę uważał za postać wyższego rzędu, wartościowszą i rozumniejszą od ko
biety, przeto jej grzech wiarołomstwa, jako osoby niższego rzędu, miał
mniejszą „wartość gatunkową”.
W tekstach adresowanych do tego samego, mniej wyrobionego czytelni
ka kobiecego, feministki praktykowały metody sprawdzone także przez so
cjalistów i narodowców, polegające na sugerowaniu, że walce o prawa ko
biet, o ich godność i sprawiedliwość na ziemi sprzyja Bóg. „Bierzcie sprawy
w swoje ręce, niewiasty, a Bóg Wam dopomoże” — to częste sformułowa
nie pojawiające się podczas publicznych manifestacji feministek, w prasie
oraz broszurach agitacyjnych. Zachęcało ono do aktywności w imię powagi
boskiej. Bóg oświeca świat niewieści, przelewa nań swoją moc, czyni, że
walka kobiet jest sprawiedliwa. Jak zwykle dobrą okazją do snucia paralel
między losem kobiet a losem Chrystusa stanowiły święta Bożego Narodze
nia i Wielkanocy. Maria Wiśniewska -„Turzyma” zwracała uwagę swoim
czytelniczkom, iż to właśnie kobiety towarzyszyły Chrystusowi do końca,
natomiast mężczyźni zachowywali się albo dwuznacznie (Piotr) albo nie
godnie (Judasz). „I do dziś dnia — przechowują kobiety, wbrew wszystkie
mu i wszystkim, wiarę w przyjście Królestwa Sprawiedliwości” na ziemię9.
Jak widać, stosunek „działaczek” do chrześcijaństwa był ambiwalentny.
Oprócz krytyki i surowej nagany występuje akceptacja, a nawet zachwyt
nad życzliwością Pana dla kobiet. Ostateczną ocenę roli chrześcijaństwa
utrudniała świadomość, iż wykład i interpretacja Pisma świętego na prze-

• Glos kobiet..., op. cit., s. 282.
Ibidem, s. 265.

9
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strzeni wieków byty zmienne. Feministki byty zdania, że w pierwszych wie
kach dziejów chrześcijaństwa, gdy byto ono rełigią biednych i prześladowa
nych, kobieta faktycznie została zrównana z mężczyzną. Później uległo to
zmianie, kobiety ponownie „popadły w niewolę i w pogardę”. Posłuszeń
stwo, skromność, uległość, poświęcenie „to były cnoty, których Kościół żą
dał od kobiety” — akcentowała Feliqa Nossig10.
W praktyce więc feministki przeciwstawiały ewangelistów ewangelistom,
kościół pierwotny - im współczesnemu, Ojców Kościoła Ojcom Kościoła,
a niedobry katolicyzm dobremu protestantyzmowi. O ile stanowisko wobec
katolicyzmu było niezmiennie krytyczne, o tyle wobec różnych nurtów prote
stantyzmu niezmiennie życzliwe. Nie ukrywały głębokiej sympatii dla religii
Lutra i Kalwina, które miały być bardziej sprawiedliwe i uczciwe niż katoli
cyzm. Feministki informowały swe czytelniczki, że w luteranizmie małżeństwo
jest czymś wyższym od dziewictwa, że skromna i ofiarna praca kobiety w domu
jest czymś lepszym niż życie zakonnic oddających się przede wszystkim modli
twie. Jednakże nie możemy zapominać — powiadały „aktywistki” — iż ten
sam Luter nakazywał żonom: „Bądźcie uległe mężom waszym jak Panu”.
Niemniej jednak na przełomie XIX i XX wieku właśnie kraje luterańskiej
północy kontynentu przodowały pod względem równouprawnienia kobiet.
Za przykład właściwego postawienia sprawy polskie feministki podawa
ły Norwegię, gdzie z przysięgi małżeńskiej usunięto słowo „posłuszeństwo”.
Również kalwinizm miał bardziej życzliwy stosunek do kobiet niż katoli
cyzm. Kalwin nauczał, że Bóg dał mężczyźnie kobietę, żeby stanowiła z nim
„integralną całość”. Kalwin i Luter mieli też lepsze wyobrażenie o umysłowości kobiet.
Według polskich feministek, katolicyzm ustępował protestantyzmowi
m.in. z powodu kultu maryjnego. Jego upowszechnianie się w Polsce,
wzrost popularności Jasnej Góry i Ostrej Bramy, powstawanie nowych
miejsc kultu jak warmiński Gietrzwałd, uznały za fakt niezbyt przyjazny
z punktu widzenia ruchu kobiecego, aczkolwiek z ich strony nie padały
sformułowania krytykujące wprost maryjność polskich kobiet i maryjność
polskiego katolicyzmu. Zwracały natomiast uwagę, że źródłem modelu
współczesnej kobiety jest cierpiąca Maryja. Wzór ten był argumentem na
rzecz poglądu, że cierpienie jest nieodłączną częścią życia kobiety, cierpie-

E Nossig, Emancypacja kobiet, Kraków 1903, s. 7.
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nie z powodu niesprawiedliwości w podziale obowiązków domowych, ro
dzinnych, braku praw politycznych. Maryjność sankcjonowała pokorę i słu
żebność wobec mężczyzny, ponieważ także Maryja spełniała te funkcje.
Zrezygnowała z siebie, z własnych indywidualnych ambicji.
Polskie feministki, idąc śladem europejskiego ruchu kobiecego, podej
mowały śmiałe oceny wielkich epok w dziejach i wielkich religii z punktu
widzenia zakresu praw kobiet. Uznały, iż religie są źródłem zła, nierówno
ści, podległości kobiet mężczyznom, aczkolwiek dostrzegały niemałe różni
ce między nimi. Najgorszy los kobietom zgotował islam. Nie mają duszy, nie
mogą iść do raju, są bezwolne i powolne. Wszelkie przykłady ożywienia
społecznego i intelektualnego wśród muzułmanek polska prasa kobieca wi
tała z zainteresowaniem i uznaniem. Cytowano np. odezwę muzułmanek
z guberni orenburskiej w Rosji z początku 1908 r.: „Nasza święta religia
uznaje nas za wolnych ludzi, ale despotyzm mężczyzn naszych, za jaką bądź
cenę chce utrzymać nas w niewolnictwie”11.
Nieco lepsza była pozycja prawna i społeczna kobiet w konfucjańskich
Chinach, choć religijny imperatyw nakazywał im pełne posłuszeństwo męż
czyźnie i zmuszał do uległości. Stanowisko kobiety w religii żydowskiej je
szcze bardziej odbiegało in plus w porównaniu z islamem, ale i w judaizmie
kobieta została upośledzona. Była istotą ludzką nie pochodzącą od Stwór
cy, lecz od Adama. Talmud w opinii polskich i żydowskich feministek poni
żał kobietę, pozostawiając jej tylko naturalne, przyrodzone funkcje; mał
żeństwa i macierzyństwa. Nawet strażnikami wychowania religijnego u Ży
dów judaizm uczynił mężczyzn, gdy chrześcijaństwo — kobiety. Dopiero
porównawszy różne systemy religijne, polskie feministki (zresztą nie wszystkie
i nie zawsze chętnie) przyznawały, iż jednak chrześcijaństwo — o czym była
mowa wyżej — najwięcej uczyniło dla kobiet.
W sporze o wartości istotne miejsce zajmowała sprawa wyboru modelu
szkoły publicznej. Feministki były zaniepokojone silnym wpływem Kościoła
katolickiego i organizacji religijnych na kształt i treść wychowania. Najbar
dziej krytykowały galicyjskie szkoły dla dziewcząt, pozostające pod prze
możnym wpływem religijnych wzorów oraz klasztornych metod wychowaw
czych. „Pod względem umysłowym — pisała Wiśniewska „Turzyma” — ta-

" „Ster” 1908, nr 3, s. 123.
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kie wykształcenie nie mogło wyprowadzić kobiety z ustalonego przez wieki
położenia niewolnicy”12.
Dyskusja na temat modelu szkoły nasiliła się w ostatnim dziesięcioleciu
poprzedzającym wybuch pierwszej wojny światowej. Szczególnie gwałtow
ny charakter przybrała ona w zaborze rosyjskim. Do ostrych w tonie i zde
cydowanych w argumentacji sporów dochodziło podczas zjazdów i konfe
rencji kobiecych. Przekonując się nawzajem ich uczestniczki odwoływały
się do wyników badań, sondaży i analiz socjologicznych. Należy przyznać,
że były dobrze przygotowane do prowadzenia dyskusji, opanowały nowo
czesny aparat pojęciowy, służący urealnieniu i wzmocnieniu stawianych tez.
Powodem gwałtownej wymiany zdań, a zarazem centralną kwestią
w wielkiej dyspucie polskich feministek w zaborze rosyjskim i austriac
kim stała się religia w szkole. Już podczas krakowskiego zjazdu kobiet w ro
ku 1905, większość delegatek opowiedziała się za szkolą świecką jako pod
stawowym składnikiem przyszłego systemu edukacyjnego na ziemiach pol
skich, do czego chcialy przekonać i władze państw zaborczych, i polskie
środowiska opiniotwórcze. Mimo że w przyjętej rezolucji nie znalazł się
postulat usunięcia religii ze szkół, mniejszość obecnych na zjeździe, wspie
rana przez część gości, zgłosiła votum separatum i zażądała włączenia go
do protokołu: „My kobiety polskie... na jeden punkt zgodzić się nie może
my i stanowczo protestujemy, a mianowicie na założenie szkól bezwyzna
niowych”13.
Powyższy problem bywał także poruszany na łamach pism kobiecych.
We wrześniu 1905 r. feministyczne „Nowe Słowo” opublikowało ankietę na
temat modelu szkoły; jedno z jej pytań brzmialo: „Czy wychowywać dzieci
w duchu religii katolickiej, strzegąc się bacznie zastąpienia ducha Chrystu
sowego formą tylko, czy zastąpić to nauką moralności”. Do ankiety dołą
czono apel podpisany m.in. przez Zofię Odrzywolską, Julię Dąbrowską,
Zofię Paszkowską, a wzywający do udziału w ankiecie. Odpowiedziało
40 czytelniczek. 30 spośród nich opowiedziało się za zachowaniem religij
nego wychowania w szkole, trzy za nauką religii w domu, pozostałe za szko
łą bezwyznaniową14. Jak się okazuje, w owym czasie nawet w środowiskach
feministycznych tego typu szkoła nie zyskała wyraźnego poparcia.
12
13
14

„Nowe Słowo” 1902, nr 23, s. 546.
„Głos Kobiet” 1905, nr 7.
„Nowe Słowo” z 15 października 1905, nr 14.
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Za usunięciem religii ze szkół opowiadały się takie znane działaczki
jak: I. Moszczeńska, R. Pachucka, M. Wiśniewska, K. Bujwidowa, E. Golde-Strożecka. Religię uważały za „klerykalny przymus”, za środek służący
łamaniu sumień młodych osób. „Religia w szkole to fałsz i obłuda” — zde
cydowanie wyrokowała I. Moszczeńska.
Feministki te podkreślały, że w następstwie lekcji religii dziecko przestaje mieć orientację, gdzie jest prawda, a gdzie fałsz. Inaczej naucza ksiądz
w szkole, inaczej rodzice, a jeszcze inaczej prywatna nauczycielka. Skutki
przymusu nauczania religii są opłakane — twierdziły feministki. Dzieci nie
wynoszą z lekcji znajomości prawd wiary, nie potrafią, bo nie wiedzą, w jaki
sposób zgodnie z nimi postępować w życiu. Religijność jest pustą formą,
zestawem martwych znaków i symboli.
Większość radykalnych feministek była przeciwna „zupełnej niereligijności”, bo to „jest tresura bez ducha” —jak mówiła Daszyńska-Golińska.
Zamiast religii katolickiej „emancypantki” proponowały wprowadzenie zu
pełnie nowego przedmiotu, który zresztą różnie nazywały. „Nowa religia”,
„religia bez dogmatów”, „nowy humanizm”, „etyka”, „religia czysta i du
chowa”, „religia żywa i piękna”, zespolona z przyrodą i wszechświatem —
to były najczęściej proponowane określenia.
Ale polskie feministki nie bardzo zdawały sobie sprawę, jak ma wyglą
dać nowy przedmiot. Wiedziały że ma być ideowo wolny, a politycznie nie
zależny. Zasadniczo „nowa religia” miała przygotowywać młodych do ży
cia, miała nauczać, jak być uczciwym i prawym. Polskie feministki nie wy
szły poza ogólniki i mgławicowo zarysowane koncepty nowego przedmiotu.
Trudno więc było liczyć, iż ich pomysł będzie skutecznym argumentem w prze
konywaniu innych kobiet i mężczyzn o potrzebie usunięcia religii ze szkoły.
Nieliczne feministki opowiadały się za nauczaniem religii w domach.
Ten pomysł nie zyskał jednak akceptacji wśród większości kobiet zaangażo
wanych w ruchu równouprawnienia. Zbyt wiele było wątpliwości w rodzaju,
jak będzie wyglądało nauczanie, gdy rodzice będą niereligijni bądź zupełnie
niewykształceni. Kto będzie uczył dzieci religii w rodzinach, w których mał
żonkowie są różnego wyznania?
W pierwszym okresie gwałtownych dysput na temat modelu przyszłej
szkoły i miejsca w niej religii (lata 1904-1906) radykalne koła feministek
opowiadały się za bardzo odmiennymi rozwiązaniami:
Oto próba ich usystematyzowania:
1. Zachowanie religii katolickiej w szkolnictwie z jednoczesnym wpro
wadzeniem większej liczby świeckich katechetów.
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2.
Pozostawienie religii w szkole, ale pod warunkiem zmiany sposobu
i metod jej wykładu. Rozumiano przez to silniejsze powiązanie prawd wiary
z życiem. Miast „kucia” — jak pisano—trzeba prowadzić „wykład rozumo
wany” i ograniczyć „pamięciową formalistykę katechizmu”.
3.
Usunięcie religii i zastąpienie jej nauczaniem domowym, prowadzo
nym przez rodziców, opiekunów, korepetytorów, nauczycielki prywatne.
4.
Wprowadzenie zamiast religii katolickiej „nowej religii”, „nowego
humanizmu”, przedmiotu poświęconego dziejom wierzeń, ich funkcji i na
turze, etyce i estetyce.
5. Likwidacja przedmiotu szkolnego o nazwie religia.
W latach 1904-1906 radykalne feministki uważały, że dotychczasowy
status religii jako przedmiotu szkolnego powinien ulec mniej czy bardziej
głębokim zmianom, ale nie bardzo wiedziały, jak ma wyglądać następca
religii katolickiej, czyli „nowa religia”. Stopniowo jednak wyłaniał się kon
cept rozsądnej i przemyślanej alternatywy. W 7 numerze „Nowego Słowa”
z roku 1907 redakcja zamieściła dojrzały projekt zastąpienia religii katolic
kiej. Nie przewidywał on jednego przedmiotu zamiast skasowanej religii,
lecz zmiany rozleglejsze i głębsze, rzec można — o charakterze struktural
nym, co zostało ujęte w postaci pięciu postulatów: 1) kształcenie zwane
moralnym miało być prowadzone przez nauczycieli moralności. Poza tym
etyczną stronę wychowania i nauczania winny uwzględniać programy
wszystkich innych przedmiotów, czyli w praktyce cały system szkolnej edu
kacji; 2) przedmioty przyrodnicze miały wyrabiać tzw. pogląd naukowy;
3) rozwój uczuciowości miał być zadaniem całego systemu wychowawcze
go; akcentowano zwłaszcza wyrabianie miłości do sztuki; 4) psychologiczną
istotę fenomenu wiary miała wyjaśniać psychologia; 5) natomiast historia
powszechna i geografia, ewentualnie historia kultury, winny koncentrować
się na wyjaśnianiu historyczno-kulturowego tła powstania i rozwoju reli
gii15. Powyższe stanowisko należało do najbardziej przemyślanych i dojrza
łych światopoglądowych manifestów feminizmu w Polsce aż do wybuchu
pierwszej wojny światowej. Jednakże ruch kobiecy nie miał tych możliwości
i mocy sprawczych, by wypracowany projekt stał się przedmiotem choćby
dyskusji kół rządzących Rosji.

„Nowe Słowo” 1907, nr 7, s. 156.
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W kolejnych latach problem modelu szkoły publicznej był nadal tema
tem wielkiej narodowej debaty, w której aktywny udział brały feministki.
Nadal też sprawą zapalną i wywołującą gwałtowne reakcje była religia
w szkole. „Jest to kwestia najdrażliwsza we współczesnym ruchu pedago
gicznym. Przez długie lata nowoczesna pedagogika pomijała zupełnie tę
sprawę. A sprawa religii bądź jej usunięcie silnie poruszyła społaczeństwo”
— pisała Aniela Szycówna. Chcąc uzyskać bliższe dane od czytelniczek
„Nowego Słowa”, opracowała ankietę, w której pomieściła pytanie na te
mat religii w szkole. Otrzymała blisko 20 odpowiedzi. Dziewięć czytelni
czek opowiedziało się za zachowaniem religii w szkole, a sześć za reformę
najbardziej pożądaną uznało jej usunięcie. Poza tym Szycówna otrzymała
list podpisany przez 16 kobiet, w którym stwierdzały, co następuje: „Reli
gia jako czynnik moralny, wychowawczy dokonywa cudów. Jest więc olbrzy
miej doniosłości. Zaniedbanie jej sprowadzi niepowetowane straty. Jakim
prawem możemy pozbawiać młode pokolenia tych wielkich, wzniosłych,
świętych uczuć, jakie wnosi w duszę religia”16.
Ożywienie przyniosła tzw. sprawa Kruszynka, czyli niezależnej szkoły
dla dziewcząt wiejskich, prowadzonej przez Jadwigę Dziubińską. Miejsco
wy proboszcz uznał, iż szkoła powinna podlegać jego nadzorowi i tzw. au
torytetów ze środowisk ziemiańsko-konserwatywnych. Grożono Dziubiń
skiej cofnięciem subwencji. Nie ugięła się jednak, dzielnie walcząc o zacho
wanie niezależności. W publicznej dyskusji podkreślała, że w programie
szkoły są lekcje religii, dziewczęta uczestniczą także w wypełnianiu praktyk
religijnych. Kruszynek był nie tyle celem samym sobie, ile pretekstem do
głębszych rozważań na temat szkół i wpływu Kościoła na ich programy, był
też pretekstem do ujawnienia się zróżnicowanych preferencji. W sporze
o wartości, jak wiadomo, trudno o rozumny kompromis. Przeto sprawa
Kruszynka podzieliła Polskę na dwa, co prawda nierówne co do siły, ale
zaciekle zwalczające się obozy. „Jest to okres, gdy i u nas zaczęto walczyć
o wolności ducha ludzkiego, domagać się powstawania szkół wolnych, aby
móc wolnych wychowywać ludzi”17.
Poza problemem szkół, rozwodów i prawa cywilnego także inne, ważne
zagadnienia społeczne nabierały wyraźnego kontekstu religijnego i kościel-

A. Szycówna, Kobieta w pedagogice. Matka, Warszawa 1908, s. 39.
„Ster” 1910, nr 3, s. 192.
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nego. Wśród nich była sprawa prawa wyborczego kobiet. Było to jedno z naj
ważniejszych zadań, jakie stawiały sobie ówczesne feministki. Starały się
wykazać, iż zdanie św. Pawła apostoła: „Kobieta niechaj milczy w gminie”
nie może być zasadne we współczesnym świecie. Dowodem błędności sta
nowiska Kościoła w sprawie praw wyborczych kobiet były coraz częstsze
przypadki zdobywania przez kobiecą część społeczeństwa prawa głosu
w wyborach do ciał przedstawicielskich miejskich, wiejskich i regionalnych,
a także do ogólnokrajowych ciał ustawodawczych. Nie bez satysfakcji pol
skie feministki oznajmiały, iż sukces kobiet nastąpił prawie wyłącznie
w krajach protestanckich. Miał to być kolejny punkt dla protestantyzmu
w jego rywalizacji z katolicyzmem.
Z punktu widzenia celów ruchu wyzwolenia kobiet poważnym proble
mem społecznym była sytuacja matki samotnie wychowującej dzieci. Nie
ślubne dziecko stanowiło prawdziwą tragedię, gdyż jego matkę odrzucano
z pogardą i odrazą, najczęściej wyrzekała się jej również rodzina. Bardzo
trudno było jej znaleźć pracę i utrzymać siebie i dziecko. Nikt nie chciał przy
jąć do rodziny tej, która zhańbiła się związkiem pozamałżeńskim. Potępia
li je kapłani, podczas dorocznej kolędy ich mieszkania były omijane.
Dla tych więc, które dopuściły się „obrazy boskiej”, nie było litości i współ
czucia. Powiadano, że są „bezbożnicami”, „Boga w sercu nie mają”. Ga
briela Zapolska latem 1889 r. w liście do głośnej bojowniczki o prawa ko
biet we Francji, Marii Szeligi, pisała: „Nie mam nikogo na świecie, jestem
sama, bo rodzina mnie nie zna, z mężem się rozwiodłam, dzieci mi umarły...
a dookoła mnie świat podły, nikczemny, ci nasi ...kobietę idącą samą przez
życie otruć by chcieli, błotem obrzucić, zbeszcześcić, a potem kamieniami
obrzucać”18.
Feministki działały przede wszystkim na rzecz, przez i wśród inteligentek. Słabiej oddziaływały na robotnice. Czyniły to głównie soqalistki, m.in.
za pośrednictwem „Robotnicy” i „Głosu Kobiet”. Natomiast zupełnie już
sporadycznie próbowały się zwracać do kobiet wiejskich. Czyniły to nie tyle
z nadzieją, iż znajdą się one w pierwszym szeregu feminizmu, ile że ich los
ulegnie choćby niewielkiej poprawie.
Prowadzenie pracy uświadamiającej wśród kobiet z ludu było bardzo
trudne. W przekonaniu feministek największą przeszkodę stanowiła ich deG. Zapolska, Listy 1.1, Warszawa 1970, s. 96.
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wocja i manifestacyjna pobożność. „Kobiety wiejskie stanowią ostoję fana
tyzmu i wstecznictwa, ponieważ tracą czas na bezmyślne dewoctwo i mar
nują pieniądze na cele nie przynoszące najmniejszej korzyści” pisała
Józefa Bojanowska19. „Siostry Kochane! Pokażmy, iż ta polska kobieta, co
dawniej tylko umiała być najlepszą dewotką w świecie katolickim, dziś za
czyna patrzyć na świat innymi oczyma”20 — apelowała Anna Palonkowa
z Sienicy Królewskiej w Kongresówce.
Lecz apele kierowane do kobiet wiejskich, by stanęły do świętej walki
z ciemnotą, świadczyły tylko o naiwności ich autorek. Potwierdzeniem obaw,
że zarówno głośne apele, jak i liczne drobne uszczypliwości kierowane do
kobiet wiejskich w związku z ich zewnętrzną manifestacyjną pobożnością są
zupełnie nieskuteczne, był artykuł opublikowany w „Głosie Kobiet” w roku
1933, czyli prawie 20 lat później. Jego autorka postawiła dramatyczne pyta
nie: dlaczego mężczyźni się zmieniają, odchodzą od Boga, męska część
społeczeństwa ulega wolnej, ale postępującej dechrystianizacji, natomiast
te procesy zupełnie nie dotyczą kobiet, które w 100% są członkiniami kółek
różańcowych, bractw, kółek misyjnych. „Choć ich modły nigdy nie odnoszą
skutku, choć wiara nie czyni ich ani mądrzejszymi ani lepszymi... wierzą
uparcie (...) Nie potrafią się buntować, nie umieją krytykować, jeno zdolne
są słuchać. Nie potrafią i nie chcą samodzielnie myśleć”21.
Niektóre feministki nie ograniczały się do biadolenia i utyskiwania na
dewocyjność kobiet z ludu, ale zaczęły się zastanawiać, w jaki sposób można to
wykorzystać dla dobra sprawy, o którą walczyły. Sądziły, że jeśli dzięki szko
le dzieci będą nabywać umiejętność czytania katechizmu i książek religij
nych, to wówczas opinia kobiet wiejskich na temat przydatności szkoły bę
dzie zupełnie inna. Przypominały sukces księdza Blizińskiego z Liskowa,
który szukając sposobu na zwiększenie aktywności kobiet, rozszerzył pro
gram i zwiększył liczbę kółek różańcowych. „Chwyciwszy je niejako za po
daną rękę uczuć religijnych przyciągnął je do pracy społecznej”. Niemniej
„wiele z organizacji i dziś jeszcze kuleje, nawet w Liskowie z powodu zaco
fania kobiet”22.

” „Zaranie” 1912, nr 26, s. 641.
„Glos Kobiet”, t. I-II, 1933.
„Ster”, 1910, nr 4, s. 246. Por. Z. Wygodzina, Kobieta wiejska jako czynnik gospodarczy i kulturalny, Lwów
1916, s. 17 i n.
22 Z. Wygodzina, op. cit., s. 31.
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W przekonaniu radykalnego feminizmu przeszkodą na drodze ku świe
tlanej przyszłości ruchu na rzecz równouprawnienia stała nie tyle religij
ność kobiet, ile silnie zakorzeniona ich zależność od kapłanów i Kościoła.
Takie stanowisko feministek, siłą rzeczy, musiało prowadzić do konfronta
cji. Feministki szybko znalazły się w strefie „przyfrontowej”, a wkrótce na
„linii ognia”. Między feminizmem a Kościołem powstał stan wojny. Świad
czył o tym język i argumentacja stosowana w polemikach, także forma wy
powiedzi prasowych. „Trzeba zniszczyć klerykalizm”, „Musimy zrzucić więzy
klerykalizmu”, „Musimy walczyć z panowaniem klechów” — oto tytuły w pra
sie kobiecej.
Feministki miały świadomość siły strony przeciwnej. Zdawały też sobie
sprawę, iż moment na wypowiedzenie wojny nie jest najlepiej wybrany ze
względu na antykatolicką politykę władz pruskich i rosyjskich. Przeto
E. Golde-Strożecka wzywała do rozerwania jedności katolicyzmu i polsko
ści, jedności, której w jej przekonaniu nie da się obronić. Feministki miały
też świadomość, iż wojna z Kościołem instytucjonalnym prowadzi do kon
fliktu ze społeczeństwem katolickim, a przynajmniej z tymi środowiskami,
które w sposób świadomy identyfikują się z wizerunkiem Polaka-katolika.
Jednak doszły do przekonania, iż bez osłabienia Kościoła katolickiego nie
jest możliwe pełne wyzwolenie kobiety, tak jak to sobie wyobrażały.
Będąc w stanie ostrego konfliktu z najpotężniejszą instytucją wyznanio
wą w Polsce, feministki nie podążyły jednak śladem partii lewicowych i nie
zażądały programowego oddzielenia Kościołów od państwa. Nie znaczy to,
że były mniej radykalne. Znaczy natomiast, iż w obszarze zainteresowania
feministek znajdował się jedynie „kobiecy segment” rzeczywistości, a nie
ona cała. Ale segmentowe czy, jak byśmy mogli powiedzieć, „sekciarskie”
widzenie rzeczy bardzo utrudniało w ówczesnej polskiej sytuacji osiągnię
cie sukcesu, nie ułatwiało też szukania sojuszników wśród męskiej części
społeczeństwa „Kobiecość” programu feministek pogłębiała ich słabość,
utrudniała też ewentualne taktyczne porozumienie z innymi kontestatorami.
Rolę chrześcijaństwa w dziejach feministki oceniały różnie, najczęściej
jednak krytycznie. Religii chrześcijańskiej zarzucano programowe wyłącze
nie kobiet ze sfery życia publicznego, zamykanie ich pola działania w ra
mach rodziny, redukowanie ich społecznych ról do funkcji tzw. natural
nych, czyli macierzyństwa i wychowania. Szanując ocenę polskich femini
stek, trudno jednak nie zauważyć, że to właśnie w krajach chrześcijańskich
kobiety osiągnęły najwięcej. Nie jest przypadkiem, iż tam właśnie mogły się
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uformować masowe ruchy walczące o pełne wyzwolenie kobiet. Największe
sukcesy osiągnęły w krajach protestanckich, ponieważ protestantyzm
wyznaczał człowiekowi, także kobiecie najszerszą przestrzeń, największy
zakres wolności. Na przeciwnym biegunie los i religia usytuowały kobiety
w krajach islamu. Brak wolności, brak wolnej przestrzeni nie sprzyjały muzulmankom w długiej drodze wybijania się na samodzielność.
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Summary

The participation of women in the création of Polish culture in the 19th
and early 20th centuries — an epoch which despite the lack of the institutional framework of statehood was marked by a structural modernisation
of society, by intensified nation-building processes and intégration of the
national community — is an extremely complex and vast research task. The
scope of research into these phenomena differs, depending on whether we
investigate spiritual or materiał culture (difficult as it is to discriminate
between the two); in each case the researcher must refer to different types
of sources and use different calls for a separate treatment of each level of
culture, for considération of at least high culture and popular culture, and
also of art culture.
An analysis of the social role of women in Poland at the tum of the
century through the prism of their intellectual activity and their scientific
and artistic work inevitably makes one ask whether women held the same
position in culture as men, whether their role in the création of culture
differed from the role played by men and if so, how.
The authors of the essays presented in this volume try to find at least a
partial reply to these questions. They discuss the forms of women’s Creative,
intellectual and artistic work in the sphere of high culture. They analyse
whąt social opportunities for self-fulfilment female intellectuals, scholars,
scientists, writers and artists had in the fields of their choice in the spécifie
situation where Poland was ruled by foreign powers and also during the
inter-war period, in equally spécifie social and institutional conditions,
when work was being carried out to rebuild and integrate the Polish state.
The authors decided to départ from the traditional approach adopted in
the biographies of eminent women writers and artists and présent group
portraits which show the careers of female intellectuals against the background of the milieus in which they worked and created.
The aim of the studies presented in this volume was not only to bring
nearer and analyse the intellectual, scientific and artistic activity of talented
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women; it was equally important for us to follow and interprete the roads
taken by talented women, to explain the prestige they enjoyed in society
and the attitude of the male part of the intellectual elite to the ever increasing number of women in this elite.
Consequently, the studies présent outstanding intellectual and artistic
personalities as well as the social mechanisms used by women to get on in
life and the forms of their self-fulfilment. The aim of the authors was not
only to bring into fuli relief women’s participation in the création of Polish
culture — and their participation has undoubtedly been so far underestimated in historical literaturę — but also to define the extent of their par
ticipation in the intellectual and artistic dites, the social role played by
women scientists, artists, writers and actresses in 19th and 20th century
Poland (at least in the first half of the 20th century) and the influence which
the growing participation of outstanding female personalities in intellec
tual and artistic eûtes exerted on the social functions of these eûtes.
Taken as a whole, the studies présent the results of investigations into
selected fields of intellectual and artistic life.
It has turned out that in the epoch covered by our studies women’s role
in the création of culture changed significantly in Poland; it was no longer
enough for them to inspire male creators and arrange their successes; they
decided that they, too, would create universal values in intellectual and
artistic culture. This subject, which has been better investigated and more
comprehensively discussed with reference to Western Europe and Amer
ica, is presented by Grażyna Szelągowska. In her opinion, the change of
women’s role in culture from the role of „medium” to that of creator can
be noticed already in the twenty inter-war years, first and foremost in some
new artistic branches connected with the development of mass media, especially in the films.
The questions of whether the change in women’s culture-forming role
in the first half of the 20th century was a widespread trend reflected in many
fields of culture and whether it turned out to be a permanent phenomenon,
if only in the new fields of artistic création, are open questions requiring
further research into sources. However, it seems indisputable that in Po
land, too, this trend was connected with the modernisation of society (despite spécifie Polish delays) and above ail with the spread of secondary and
higher éducation among women and women’s growing activity in intellec
tual fields.
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The presence of women in Polish literaturę was not a new phenomenon
in the period we are interested in. But in this field, too, the tum of the
century and in particular the inter-war period witnessed a clearly marked
change in women’s attitudes to créative work and in their aspirations. As
late as the first half of the 19th century, at the end of the Enlightenment
and during the Romantic period, even the most prominent Polish women
writers adopted the existing literary conventions and fashions rather than
participated in their création and transformation. Although patriotic mo
tives stimulated them to develop their Creative work, less appreciated liter
ary genres, such as didactic literaturę for children and young people or for
the common people, were the main field of their activity. Jerzy Skowronek,
an eminent expert in 19th century history and contributor to the previous
volumes of our series, was preparing a study devoted to this period, entitled
„Women among the Creators of Sentimental and Popular Culture in the
First Half of the 19th Century”, but unfortunately a sudden death interrupted his work. Since he had only outlined his ideas we could not include
the text in this volume.
In the second half of the 19th and early 20th centuries the social rank of
literary works written by women and their prestige in society gradually
reached an unprecedented height. A galaxy of extremely talented women
reached for subjects and literary genres previously practised by men, competing with men for the palm. It was women who frequently determined the
main current of literaturę, especially in the first half of the 20th century.
This question is discussed in Grażyna Borkowska’s essay „Literaturę and
‘Feminine Genius’ in the 19th and 20th Centuries” and Hanna Kirchner’s
study „Female Writers in the Twenty Wears between the Wars”. This does
not mean that women gave up second-rate literary genres, such as didactic
literaturę for children and young people, in which they had traditionally
predominated. These genres remained the domain of mediocre female
writers whose aspirations did not, on the whole, go beyond professional
skill and who thus helped to keep alive the stéréotypé that women’s works
were second-rate literaturę (Jolanta Niklewska’s essay „Women Authors
of Literaturę for Children and Young People ...”). But it was not these
women who determined the social role and rank of women’s works in Polish
inter-war literaturę. This subject is developed by Hanna Kirchner, who says
that during the twenty inter-war years „women’s minds and talents” were
on a par with man „in creating national culture”.
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A similar development, an appearance of a galaxy of greatly talented
women and their détermination to create works of universal value, can be
noticed in some fields of the fine arts, especially in painting, in the first four
decades of the 20th century and even at the end of the 19th century. The
studies by Maria Poprzęcka („Boznańska and Other Women. Women’s
Careers as Painters at the Turn of the Century”) and by Anna Sieradzka
(„Not only Stryjeńska. The Participation of Female Artists in the Création
of the Art-Déco Style in Poland”) seem to imply that this tendency was
weaker in art than in literaturę. Only a few most prominent women painters
had the aspiration to create really great modem art and practise painting
in „great style”.
However, this was a resuit not so much of a lack of fully developed
Creative aspirations as of restrictions in professional éducation, for women
were denied full academie éducation in the fine arts. In the opinion of
Maria Poprzęcka, the professionalisation and institutionalisation of artistic
life in inter-war Poland endangered, in any case in painting, the position of
women as creators, condemning them to secondariness.
This brings us to the most important factor which restricted the aspira
tions also of talented créative women and condemned them to play the role
of passive participants in culture, at best of adaptors and „médiums”. We
hâve in mind the restrictions on women’s access to higher and even full
secondary éducation, restrictions which were in force even at the turn of
the century, and the unequal chances to gain professional éducation (espe
cially in the arts).
The discrimination practised against women in access to éducation in
the 19th and early 20th centuries was discussed in one of our previous
volumes1, in which much space was devoted to its cultural sources. Atten
tion was drawn to the fact that even at the turn of the century traditional
educational patterns still predominated in rural and urban families, parents
taking an interest only in the éducation of their sons; this meant that the
younger generation’s opportunities to participate in culture depended on
gender. The gender-conditioned disproportion in the level and scope of
public secondary éducation and women’s restricted access to universities
1 Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (Women and Education in the Polish Territories in the 19th and 20th Centuries). Collected studies ed. by A. Żamowska and A. Szwarc, vol. II, part 2,
2nd rev. ed. Warszawa 1995.
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even during the inter-war period had a similar effect. These facts hâve
again been analysed and discussed in this volume in many essays devoted
to women’s scientific careers, in particular in those dealing with university
milieus, mainly with humanistic studies, e.g. in „Women Authors and Their
Works — Women in Polish Historical Sciences in the Twenty-Year Inter-War Period” by Maria Wierzbicka and Barbara Jakubowska, „Women
in Polish Analytical Philosophy ... the Lwów-Warsaw School” by Elżbieta
Pakszys, and three studies by Dorota Mazurczak, Urszula Perkowska and
Jerzy Halbersztadt on women’s academie careers in Poland before 1939,
with the Poznań, Jagiellonian and Warsaw universities as examples. These
group portraits are supplemented by two interesting biographie essays,
Dorota Zamojska’s „Cezaria Baudouin de Courtenay ...” and Alicja
Kusiak’s „Łucja Charewiczowa, Initiator of Research into the History of
Polish Women”.
Like the studies on women artists, they show the influence of stéréo
typés which hampered the development of women’s créative talents, restricting women’s role to family tasks and consequently, drastically reducing their educational and créative aspirations. Women entered the world of
knowledge gradually and with inhibitions, and, what is most important,
their entry was delayed because until the first years of this century they had
no access to higher schools in the Polish territories. They had frequently to
overcome the antifeminist préjudices of the conservative professors. The
number of women entering the scholarly world inereased in the 1930s. As
much as 30 per cent of the doctoral theses in history were then written by
women. Their presence in lecture halls and in positions of control in schol
arly libraries ceased to be an exception. But professorial chairs were stili
out of their reach (with but one exception, that of Cezaria Baudouin de
Courtenay).
A separate part of this volume consists of essays which are an introduc
tion to studies on women’s presence and role among the creators of Polish
socio-political thought. Let us draw attention to Michał Śliwa’s group por
trait „Women among the Creators of Socio-Political Thought in Poland in the
First Half of the 20th Century”, which is supplemented by several mono
graphie essays, in particular Helena Brodowska-Kubicz’s pen portrait of
Helena Radlińska, co-founder of the Free Polish University. „A Dispute
over Values: The Attitude of Female Sympathisers of the Emancipation
Movement to Religion and the Catholic Church” by Andrzej Chwalba sig-
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nais the presence of female supporters of feminism in the intellectual elites
in Poland and depicts their links with the left wing of these elites.
The questions discussed in this publication, especially in its last part,
hâve so far been practically ignored in source-based historical research. It
is to be hoped that the studies included in this volume, most of which are
of a pioneering character, will stimulate broader research into intellectual
and artistic elites and that this research will take into considération the
presence and role of female creators of culture in Poland.
Anna Żamowska and Andrzej Szwarc
Tłumaczyła Janina Doroszowa
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Laemmle Carl — 24
Lampe Wiktor—121
Landau-Bauerowa Helena — 83,255-256,
262-263
Lang Fritz — 21
Langerówna H. — 86
Lassalle Fryderyk — 262
Latinik Irena —155
Laurysiewicz J. G. S. — 212
Lawrence Florence — 24
Lazari-Pawlowska I. — 92
Lechicka Jadwiga — 78,81
Lechicka Wanda — 78
Lehr-Spławińska Zofia —145
Lelewel Joachim — 85,133

Lemański Jan — 51
Lenin Włodzimierz I. — 21
Leśmian Bolesław — 72
Lewańska I., zob. Kaniowska I.
Lewoniewska Stanisława —147
Libelt Karol — 33-34
Lilientalowa Regina — 85
Lindenbaumowa Janina, zob. Hosiasson
Janina
Linowska S. — 212
Lipińska M. —134
Lipkowski O. —115
Lipska Helena —147
Lorentowicz Ewa —186-187
Lorentowicz Irena — 205
Lorentz Stanisław —169
Louys P. — 219
Lubecka-Spiro Janina —142
Luksemburg Róża — 17,90,226-227
Luter Marcin — 275
Lutmanowa Maria, zob. Kokoszyńska Maria
Ładówna Izabela —142
Łempicka Tamara — 205-206
Łempicki Tadeusz — 205
Łubieńska Cecylia — 81, 86
Łukasiewicz Jan — 94,119
Łuszczewska Jadwiga (Deotyma) — 63
Łuszczewska, późn. Rohmanowa Seweryna
— 92-96
Łuszczkiewicz Władysław —179
Maciejewska Wanda — 82
Maciesza-Jeleńska Sabina —142
Mackiewicz Janina, późn. Wojciechowska
Janina —108
Majchrowski Z. — 52
Majewska Antonina —187
Majewska Emilia —187
Majewski Karol — 83
Majewski Kazimierz —144
Malczewski Jacek — 179,181
Maleczyńska Ewa — 78,84,87
Malewska Hanna — 55
Malkiewicz-Strzalkowa Maria —146
Małachowska E. — 158,160

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

298 Indeks nazwisk

Manteuffel Maria — 82
Mańkowski Leon —153
Marchlewski Leon —144
Marcinkowska-Gawin Magdalena — 255
Marion Frances — 22
Markiewicz Henryk — 50
Markin Estera —119
Marks Karol — 262
Marmon W. — 76-77,81
Marrenć-Morzkowska Waleria — 39,64
Marszewska Jadwiga, późn. Ziemięcka
Jadwiga —136-138
Martynowiczówna W. — 78
Matejko Jan —179-180
Maternicki Jerzy — 78-79,81
Maternowska Irena — 120,125
Matuszewicz Zdana —119,121
Matuszewski Ignacy — 48
Maurizio Anna —125
Maykowska Maria — 119,121
Mazanek Maria, późn. Friedbergowa Maria
— 77,85
Maziarski Stanisława —144
Mazurczak Dorota — 11,127,128
Meducka Marta — 211,220
Melba Nellie —18
Melcer Wanda — 43,59
Meringer —163
Michalik Krystyna — 146,155
Michalski Stanisław — 125,234
Michałowski Mieczysław —116
Mickiewicz Adam — 36,108, 231,246
Miczyńska-Dutkiewicz Barbara —147
Mielęcka Zofia, późn. Węgierska Zofia — 35
Mierosławska Magdalena, zob. Ralska
Magdalena
Mierosławski Ludwik — 33
Mierzyńska Janina, zob. Kleczkowska
Janina
Migowa Jadwiga — 219
Miklaszewska Zofia —117
Mikulczyc Dorota — 63,69
Mikułowska C., pseud. zob. Charewiczowa
Łucja
Mikułowski-Pomorski Józef — 241,243
Mikun Mika — 206

Milewski T —153
MiluskaJ. —128
Miiaszewska Wanda — 46
Miłobędzka Elżbieta, zob. Gieysztor
Elżbieta
Minkowska Anna — 35,82,86
Mioduchowska Maria — 231
Mirecka Maria, pseud. Szeliga Maria
— 212,281
Misiąg-Bocheńska Anna — 77
Missalowa Gryzelda — 85
Miśkiewicz Benon —127
Młodziejowska Nuna — 217
Mniszek Helena — 51
Modrzejewska Helena — 213-214,216,
220-221
Molier — 219
Montessori Maria — 233
Moraczewska Bibianna — 32,35
Moraczewska Zofia — 268
Morawińska A. — 175,181,184
Morawska Zuzanna — 68-69,71
Moroz-Jętkiewicz Janina —148
Morozowicz Rufin — 217
Morozowicz-Szczepkowska Maria — 214,
215,217,218,219
Morzycka Faustyna — 255
Mostowska z Radziwiłłów Anna — 63
Moszczeńska Iza — 255-257,259-263, 264,
278
Moszczeńska Wanda — 77, 78,79,82,85,
87,119-120,123
Moszyński Kazimierz —123
Motler Hilda —117
Mrozek J. A. —209
Mrozowska H. — 78
Mrozowska J. — 83
Mrozowska Jadwiga,
zob. Tbeplitz-Mrozowska Jadwiga
Mucha Alfons —18
Muter Mela, zob. Mutermilch Melania
Mutermilch Melania (Muter Mela) — 182
Nagórska-Rudzka Walentyna — 77,83
Nalepianka Maria, późn. Baryczowa Maria
— 77
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Nałkowska Zofia — 29-31,40-43,46-49,
52-60
Nałkowski Wacław — 51,54, 251,255,257
Nawroczyński Bogdan — 119
Negri Pola — 23
Niedźwiecka Maria, późn. Ossowska Maria
-92-97,119,120,122,169
Nielsen Asta — 23,25
Niemcówna S. — 85
Nietzsche Friedrich — 42,51
Niewska Olga — 206
Niklewska Jolanta — 9,63
Nitsch Kazimierz — 161-162,164-165,
168-169,171
Nitschowa Aniela, zob. Gruszecka Aniela
Nitschowie, rodzina —160
Nobel Alfred —114
Nochlin Linda —13,176-178
Nocznicki Tomasz — 250
Norblin —209
Norwid Cyprian Kamil — 61
Nossig Felicja, późn. Próchnikowa Felicja
— 238,236,268,275
Nowakowa Z. — 268
Nowicka B. — 83
Nowicka Wiktoria —145
Nowicka Helena, późn. Kopacz Helena
—142,145
Nowińska Alicja —180
Nowotna-Mieczyńska Anna —147
Nussbaumowa R. — 86
Nytko-Bocheńska Józefa —147
Obrębska-Jabłońska Antonina — 76, 79,
120,123,150-152,155
Ocetkiewicz Jadwiga —147
Odrzejewska Helena — 215
Odrzywolska Zofia — 277
Olbrycht Jan —142
Olszamowska-Skowrońska Zofia — 83
Ordyńska Zofia — 213,218-220
Orsza Helena (pseud.), zob. Radlińska
Helena
Orzeszkowa Eliza — 29-31,38-40,43,46,
50,64,90,97,165,246,267
Osmolski Edward — 218-219

Ossowska Maria, zob. Niedźwiecka Maria
Ossowski Stanisław — 94
Ostoja pseud., zob. Sawicka Józefa
Ostrowska Bronisława — 51,55
Ostrowska Krystyna — 90
Osuchowska W. — 264
Pachucka Romana — 90,97,268,278
Pająkówna Aniela — 47,177,179,187
Pakszys Elżbieta — 11,89,91,96-97,128
Palonkowa Anna — 282
Pannenkowa Irena — 83
Papi Jadwiga — 64,68,71
Parker R. —176
Paszkowska Maria —148
Paszkowska Zofia — 277 •
Paszkowska, późn. Jeżowa K. — 85
Patkaniowska Maria, późn. Patkaniowska-Corbirdge Maria — 146,155
Paweł św. — 269,272, 281
Pawlicka —163
Pawlicowa M. — 83
Pawlikowscy, rodzina —177
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria — 41,
47,58
Pawlikowski Tadeusz — 213,216,218
Pawłów Iwan P. —135
Pazdro Helena —148
Pełczyńska Wanda — 235,250
Pennetier —136
Pepłowska Ewelina — 234
Perez Conchita — 219
Perkowska Urszula — 11,77,128,139-140,
144,148
Petrażycka-lbmicka J. — 89
Piasecka Eugenia, późn. Zeylandowa
Eugenia —135-138
Pickford Mary — 23,25
Pieradzka Krystyna —146
Pierzchalanka Wanda —142
Pietkiewicz Zenon (pseud. Adam Pług)
— 246
Piltz Jan —145
Piłsudski Józef—46,169,206,250
Piniński Leon hr. — 160
Piotr św. — 274
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Piotrowska Maria, zob. Dunin Maria
Piskorska Helena — 84
Piwocki K. —178
Plutyńska Eleonora — 208
Płażewska M. —182
Pług Adam pseud., zob. Pietkiewicz Zenon
Pobożniak T —153
Podkowińska Zofia — 84,118-119
Podlewska Maria — 177,181-182
Podlewski Zygmunt —187
Pohoska Hanna — 78-79,119-120,123,
235-236
Pojnarowa Anna, zob. Kutrzeba-Pojnarowa
Anna
Pokrzywnicka Irena — 210
Polaczkówna Helena — 78-79, 84-85, 87,
131-133,138
Polaczkówna Maria — 78, 85,133
Polkowska-Markowska W. — 82
Pollock G. —176
Poniatowski Juliusz — 250
Poniatowski Stanisław —131
Popławska —163
Poprzęcka Maria — 10,13,175-176,186,
204
Porten Henny — 25
Poświkowa Bronisława —180
Potocka Maria, zob. Przybyłko-Potocka
Maria
Powojczyk Aleksander pseud.,
zob. Goldring Aleksander
Pożaryska Krystyna —121
Preyzner — 213
Proust Marcel — 57
Próchnikowa Felicja, zob. Nossig Felicja
Pruszkowski Tadeusz — 205
Pryfke Cezaria —157
Przelaskowski Ryszard — 85
Przyborowski Walery — 72
Przybyłko-Potocka Maria — 215-217
Przybyszewska Stanisława — 47,55,177
Przybyszewski Stanisław — 50,177,187
Przychocki Gustaw—113-114
Ptaszycki —161
Ptaśnik Jan — 85,100

Radlińska Helena (pseud. Orsza Helena)
— 12, 80-81,109, 230-233,241-254,268
Radliński Ignacy — 48
Radliński Zygmunt — 248
Radwańska Wanda, zob. Herzog Wanda
Radwański Tadeusz — 255
Radziejewska Paulina, późn. Krakowowa
Paulina — 66-68, 71
Radzikowski S. E. — 216-217
Radziwiłłowiczowa Maria, zob. Weryho
Maria
Rafalska Wanda — 69
Rajchman Aleksander — 245
Rajchman Helena, późn. Radlińska Helena
Rajchman — 220
Ralska Magdalena, późn. Mierowska
Magdalena —147
Rapacki Marian — 242
Rapacki Wincenty — 215
Reicherówna Eleonora —118-120
Remerowa Krystyna — 85
Rewieńska Wanda —151
Reymont Władysław — 246
Roberts J. M. —15
Roberts K. — 23
Robertson P. —18,25
Rodziewiczowa Janina —145
Rodziewiczówna Maria — 51
Rogoszówna Zofia — 64
Romahnowa Seweryna, zob. Łuszczewska
Seweryna
Romankówna Mieczysława — 32-35
Romanowa Janina —145
Rostowcew —161
Roszkowska Teresa — 205
Rozenthalowa Bronisława —145
Rożniatowska Antonina —181
Rubin-Horoszkiewiczowa Olga —142
Rudnicki Mikołaj —130-131
Rudzińska Maria —119
Rudzka Leonia — 68
Ruxerôwna Mieczysława — 79,84,128,
130,150,152
Rybicka Ludwika, zob. Dobrzyńska Ludwika
Rychter-Janowska Barbara —181
Rychterówna Kazimiera —117
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Rynkiewiczówna Zofia —124
Rzepa T — 93
Sadowska Zofia —162
Saint-Simon Claude — 31
Samozwaniec Magdalena pseud.,
zob. Kossakówna Magdalena
Sand George — 31
Sawicka Józefa (pseud. Ostoja) — 39
Sawicka Maria, zob. Czermińska Maria
Sawicka Stanisława — 82, 85,125
Scarborough Dorothy — 22
Schâtzel Maria — 232
Schelling Fryderyk — 89
Schoenówna Jadwiga — 147,155
Schopenhauer — 50
Schramm T —129
Schrammowa Halina —135
Schrammówna Helena — 205
Semkowicz Władysław — 79
Sempołowska Stefania — 70,109,186,
232-234
Seńkowska Aleksandra —148
Serczyk Jerzy — 78
Shaw Bernard — 225
Shelley Mary —16
Shelley Percy —16
Siedlecka Maria — 268
Siemieńska H. — 81
Sienkiewicz Henryk — 72,114,177,187,246
Sienkiewicz Jadwiga, późn. Komilowiczowa
Jadwiga —177
Sieradzka Anna — 10,177,203,209-210
Sierakowska Janina —124
Sieroszewski Wacław — 48,72,246
Sierpińska —163
Sikorska Antonina — 207
Sikorska Aurelia — 142,145
Sikorska Jadwiga — 68, 70
Sikorski Józef — 70
Sikorski Władysław —170
Sinko Krystyna — 77
Sitkowska M. — 205
Siwiński Edward — 247
Sjôstrôm Victor — 22-24
Skalińska Maria — 150-151,154

Skałkowski Adam — 82,132
Skimborowiczowa Anna — 35
Skirgiełło Alina —121
Skiodowska-Curie Maria— 109,114-115
Skoczylas Kamilla, zob. Ciszewska Kamilla
Skoczylas Władysław — 205-206
Skolimowski H. — 91
Skopińska Z. — 82
Skorzepianka Melania — 76
Skotnicka G. — 69
Skowronek Jerzy — 9
Skrochowska Maria —147
Skrochowska Stanisława —147
Skwarczyńska Stefania — 79-80
Słoniewska Halina — 93-94,96
Słowacki Juliusz— 108,213
Smith Sharon — 20-21
Smoleński Jerzy —151
Smoleński Władysław —109
Sobczyńska Danuta — 97
Sobieski Wacław — 79
Sobolewska A. — 52
Sokolewicz Zofia —172
Solska Irena — 213-219
Solski Ludwik — 215-217,220
Sołtan Andrzej —115
Sordylowa B. —167
Spiro Janina, zob. Lubecka Janina
Sparrow-Germa Helena —120
Spissowa Maria, zob. Jugendfein Maria
Stabrowska Julia — 183,186
Stabrowski —187
Stachiewicz Piotr —179
Stanisławska Aleksandra —125
Stanisławski Konstantin S. — 23
Stankiewicz Lidia —144,147
Stankiewicz Witold — 230
Stankiewiczówna Zofia —176,178,180,
182,185-186
Starzewska Maria —145
Staszic Stanisław — 247
Stecka M. — 83
Stefanowska Michalina —128,134,137-138
Stein Gertruda —16
Stelmachowska Bożena — 84-85,130-131,
138
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Steman Ingeborg—117
Stempowski Stanisław — 255,263
Steme Lawrence — 37
Stewart Nellie — 25
Stępnik A. — 79
Stołyhwo Eugenia —135,138,150-151
Strowska Zuzanna —117
Stryjeńska Zofia — 10, 203-205,207-209,
210
Strzelczyk S. —153
Sucheni-Rutkowska M. — 235
Suchmiel J. — 128,133,137
Sudermann — 213
Suleiman S. —178
Swianiewicz Stanisław —170
Szachmatow —161
Szafran Tadeusz — 209
Szaniawski J. K. — 82
Szczawińska Wanda —109
Szczawińska-Dawidowa Jadwiga — 48,
255-256, 260,263
Szczepański Jan — 253
Szczepkowski Jan — 207
Szekspir Wiliam — 18,20,213,215
Szelągowska Grażyna — 8,13
Szelągowski Adam — 78-79,83
Szelburg-Zarembina Maria — 47
Szeliga Maria, zob. Mirecka Maria
Szemplińska Elżbieta — 47,54
Szlagowski —125
Szlekys Helena, zob. Bukowska Helena
Szmydtowa Zofia, zob. Gąsiorowska Zofia
Szober Stanisław —123
Sztejnbarg-Kamińska Dina, późn.
Kotarbińska Janina — 92-97,119-120
Szwarc Andrzej —10,12-13, 32,45,89,
128,175,258
Szycówna Aniela — 63,69,232-233,268,280
Szymanowska Barbara, zob. Weychert
Barbara
Ślesińska J., zob. Jeleniewska J.
Ślesiński W. —178
Śliwa Michał —12,225
Śliwińska M. — 84
Śliwowska Wiktoria — 33

Śliżyńska Helena, zob. Gworek Helena
Śniegocka Cecylia — 236
Środka A. — 116,121
Świderkówna C. — 85
Świderska Hanna —119
Świderska-Koneczna Halina —119
Świerzbieński Romuald — 34
Święcicki Heliodor —127
Świętosławski Wojciech —125
Tańska-Hoffmanowa Klementyna — 49,
63-66,71
Tański Ignacy — 64
Tańska Marianna, zob. Czempińska
Marianna
Tańscy — 66
Tarnowski Stanisław—160
Taszycki W. —153
Tatarkiewicz Władysław —119
Tatarowicz Kazimiera —147
Tennerówna-Gromska Daniela — 93
Terlecka M. —172
Tertulian — 273
Tetmajer Włodzimierz —181
Thielowa — 268
Tichy Karol — 207,209
Titkow Anna — 30
Tbeplitz-Mrozowska Jadwiga — 213-216,
218-221
Tołwińska —163
Tomasz z Akwinu, św. — 272-273
Trenklerówna Klara —117
Trojanowska Walentyna — 67
Trojanowski Edward — 207
Trószyńska Adela —145
Trzęcińska Ludwika — 81
Tur Jan —115
Turowska Irena — 148,155
Twardowski Kazimierz — 90-91,94
Tych Feliks — 227
Tylicka Justyna, zob. Budzińska Justyna
Tymieniecki Kazimierz —132
Ulanowski Bolesław — 79
Unger Gracjan —182
Urbanowska Zofia — 68, 70-71
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Valentino Rudolf — 24
Vasmer Cezaria, zob. Baudouin
de Courtenay Cezaria
Vasmer Maksymilian —163
Velâzquez — 219
Vidor King — 22
Walewska Cecylia — 39,41-42,75,80
Walicka Anna, późn. Chmielewska Anna
— 244-245
Walicki Andrzej — 89-90
Walkiewicz Władysław —120
Wallis Mieczysław — 204
Wapiński Roman — 256
Warchałowski Jerzy — 210
Wamkówna Jadwiga — 70
Warski Adolf — 255,262
Wasilewska Wanda — 47,54
Wasilewski Leon — 250
Wasilkowska Maria —179
Wasilkowska Helena, późn. Krukowska
Helena —148
Waśniewska Eugenia — 235
Weber Lois — 20
Wermińska Wanda — 211
Weryho Maria, późn. Radziwilłowiczowa
Maria — 70-71,232
Weychert Władysława, późn. Szymanowska
Władysława —233,238
Węgierska Zofia, zob. Mielęcka Zofia
Wielopolska Maria Jehanne — 40-43,60
Wiercińska Janina —182-183
Wierzbicka Maria —11,75
Wiesiołowska Bronisława — 177,181
Wiesiołowski Ludwik —179
Więckowska Helena — 82,84,87
Wilde Oskar —217
Wilder Billy — 21
Wilkosz Witold—144
Wilkoszowa Irena —144
Willman-Grabowska Helena —153,155,
167
Winnicka Halina —100
Wirtemberska Maria — 49
Wiślicki Adam — 212

Wiśniewska Maria (pseud. Turzyma Maria)
— 268,274,276,278
Witkiewicz Stanisław — 57
Witkiewicz (Witkacy) Stanisław Ignacy
—177,187
Witold W. Książę — 82
Wittig Edmund —183
Witwicki Władysław —115
Wojciechowska Janina, zob. Mackiewicz
Janina
Wojnarowska Cezaryna — 228
Wojtczak L. — 251
Woleński Jan — 91,93
Wollstonecraft Shelley Mary —16-17
Wolska Maryla — 51,219
Wolski Wacław — 51
Wolczek Olgierd —114
Wołoszyńska Jadwiga —150-154
Wójcik-Keuprulian Bronisława —150-152
Wójcik-Łagan H. — 78
Wroczyński Ryszard — 245,249,253
Wrzosek Adam —127
Wygodzina Z. — 282
Wyler William — 22
Wyrobek-Pawlowska Wanda — 253
Wysocka Amelia —187
Wysocka Stanisława — 213-214,218
Wyspiański Stanisław — 207,213-214,219
Zabłocka Wanda, zob. Heitzman Wanda
Zafer Władysław —154
Zahorska Anna — 46
Zahorska S. — 82
Zaleska Jadwiga —117
Zaleska Maria Julia — 71
Zamojska Dorota — 11,157
Zapolska Gabriela — 50,58,212,281
Zaręba A. —153
Zaruba Jerzy — 210
Zawistowska Kazimiera — 51
Zborowska Maria —119
Zdziechowski Marian —160
Zdzitowiecka-Jasieńska H. — 81
Zeyland Janusz —136
Zeylandowa Eugenia, zob. Piasecka
Eugenia
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Zeylandowie —136
Zielińska Helena — 206
Zielińska Michalina — 33, 71
Zieliński —161
Ziemięcka Jadwiga, zob. Marszewska
Jadwiga
Ziemięcka z Gatkiewiczów Eleonora — 89
Zimińska Mira — 211
Zygmunt III Waza — 81
Żamowska Anna — 10,12-13,32,45,89,
128,175,258

Żamowski Janusz — 75-76
Żebielow —161
Żebrowska Maria — 119,121
Żeleńska Wanda, zob. Grabowska Wanda
Żeromski Stefan — 54,246-247, 255
Żmichowska Narcyza — 29-38,40,43,49,
64,67
Żmichowski Erazm — 32-34
Żongołiowicz Bronisław —168
Żukiewiczowa Zofia — 232
Żuławski Jerzy — 215-217,220
Żurowska Wanda —147
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Indeks stowarzyszeń, instytucji naukowych
i artystycznych, czasopism

Académie Colarossi w Paryżu — 180
Académie Julian w Paryżu — 180
Akademia Górniczo-Hutnicza —147
Akademia Medycyny Weterynaryjnej we
Lwowie —120
Akademia Medyczna w Krakowie — 148
Akademia Medyczna w Warszawie — 148
Akademia Medyczna w Poznaniu — 127,
133-134
Akademia Nauk (Académie des Sciences)
w Paryżu —134
Akademia Rolnicza w Poznaniu — 127,137
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
—178,203
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
— 178
Akademickie Stowarzyszenie Studentek
Uniwersytetu Poznańskiego —129
Amerykańska Akademia Filmowa — 22
„Archiwum Etnograficzne” —131
„Artium Questiones” —176
„Artystki polskie”, wystawa — 183, 204-205
„Ateneum” — 256
„Balticoslavica” —167
Baraneum, zob. Wyższe Kursy dla Kobiet
im. A. Baranieckiego —179
Biblioteka Jagiellońska —142-147
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk
w Wilnie —168-169
Biblioteka Narodowa w Warszawie — 84,
159,168
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
— 125

Biblioteka Zamoyskich —100,247
„Biuletyn Historii Sztuki” —177,209
Biuro Studiów Bliskiego i Środkowego
Wschodu —170
„Bluszcz” — 67
„Bulletin de l’Union des Femmes” — 212
Centralny Związek Kółek Rolniczych
(CZKR) — 241-242,251-252
„Chłopska Sprawa” — 250
College de France —115
Czytelnia dla Kobiet — 159
„Dziennik Ludowy” — 250
„Echa Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”
— 245
École de Chartes —132
École Pratique des Hautes Etudes w Paryżu
—132,153
„Entuzjastki” — 36,267
Filharmonia Narodowa — 245
Fundusz Kultury Narodowej — 94,122,125
„Gazeta Kościelna” — 269
„Gazeta Polska” — 68,70
„Gazeta Poranna 2 Grosze” —107
„Glos Kobiet” — 277,281-282
„Glos Narodu” — 269
„Glos” —255-264
„Goniec Poranny” —107
Grosvenor Gallery —181
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„Ilustrowany Kurier Codzienny” — 164
Instytut Badań Europy Wschodniej — 167,
170
Instytut Biologiczno-Botaniczny
we Lwowie —154
Instytut Botaniczny w Krakowie — 147
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
— 148
Instytut Genetyczny w Edynburgu — 147
Instytut Gruźliczy w Warszawie — 148
Instytut Guwernantek — 66
Instytut Onkologiczny w Gliwicach — 148
Instytut Pasteura w Paryżu —137
Instytut Radowy w Warszawie —114
Instytut Rolny w Puławach — 137
Instytut Weterynarii w Krakowie — 148
Instytut Wiejski w Puławach — 142
Instytut Zachodnio-Stowiański w Poznaniu
—130-131
Instytut Zootechniczny w Krakowie — 147
Instytut Żeński w Petersburgu — 142
„Kalendarz Samorządowy” — 242
Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)
— 78,152
„Katolik” —269
Klinika Neurologiczno-Psychiatryczna
w Poznaniu —134-135
Koła Oświaty Ludowej — 247,248
Koto Artystek Polskich w Krakowie —187
Kolo Artystek Polskich, zob. Stowarzy
szenie Artystek Polskich —182
Koło Filozoficzne Studentów UW —113
Koło Wiedeńskie — 91
Koto Wychowawców — 248
Komisja Skonfederowanych Stronnictw
Niepodległościowych — 249
Kongres Wychowania Moralnego
w Genewie (1922) — 243
KPP [Komunistyczna Partia Polski] — 186
Krakowska Akademia Umiejętności —129
„Kronika Uniwersytetu Poznańskiego”
— 133
Kruszynek, zob. Szkoła Rolnicza — 280
„Krytyka” — 54
„Książka” — 248

„Kultura” —171
„Kultura Polska” — 250
„Kurier Lwowski” —185
„Kurier Poranny” — 260
„Kurier Poznański” —131
„Kursy dla Dorosłych” — 241
Kursy im. W. Nałkowskiego — 251
Kursy Naukowe — 241
„Kwartalnik Historyczny na Wschodzie”
— 170
„Kwartalnik Historyczny” — 85
Liga Reformy Obyczajów — 59
„Lud” —131,164
„Ład” — 207-209
Łódzkie Towarzystwo Naukowe — 253
Międzynarodowa Wystawa Sztuki
Dekoracyjnej w Paryżu (1925) — 204
II Międzynarodowy Kongres Sztuki
Ludowej —167
III Międzynarodowy Kongres Kobiecy
— 212
Muzeum Etnograficzne w Warszawie
—165,169
Muzeum Historyczne Miasta Lwowa — 85,
100
Muzeum Miejskie w Poznaniu — 85,
130-131
Muzeum Narodowe w Krakowie — 205-206
Muzeum Narodowe w Warszawie
—175-176, 204-205
Muzeum Narodowe we Wrocławiu — 209
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa —169,182
Muzeum Regionalne w Kartuzach — 85,
131
Muzeum Ruchu Rewolucyjnego —185
„Naprzód” — 256
Narodowa Demokracja — 262
Narodowa Organizacja Kobiet — 129,131
„Nauka Polska” —113
„New York Times” — 23-24
„Niepodległość” — 246
„Nowe Słowo” — 277,279-280
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„Nowy Ład” —235
Obserwatorium Astronomiczne
w Krakowie —144
Ogólnopolski Zjazd kobiet (1907) — 53
Organizacja Bojowa PPS — 248
„Pamiętnik Literacki” — 33
„Pani” —210
Państwowa Szkolą Przemyślu
Artystycznego w Krakowie — 209
Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych
w Poznaniu — 209
Państwowy Instytut Geologiczny
w Krakowie —147
Państwowy Instytut Naukowy Gospodar
stwa Wiejskiego w Puławach — 147
Państwowy Instytut Pedagogiczny — 115
Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej — 212
„Piątki” [organizacja] — 67
„Pierwiosnek” — 67
„Polak” —250
Politechnika Warszawska —116
Politechnika w Kijowie — 151
Polska Akademia Literatury — 246
Polska Akademia Nauk (PAN) —127,129,
131,137,160,165,167,169,171
Polska Akademia Umiejętności (PAU)
—130,133
„Polska Ludowa” — 250
Polska Organizacja Wojskowa (POW)
— 46,83,249
Polska Partia Demokratyczna — 262
Polska Partia Socjalistyczna (PPS) —162,
165,186,248
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna
Galicji i Śląska (PPSD) — 256
Polska Rada Naukowa na Obczyźnie — 171
Polski Humanistyczny Instytut Naukowy
w Jerozolimie —170
Polski Instytut Naukowy w Montrealu
— 171
Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem — 48
Polski Komitet Pomocy Dzieciom — 241
Polski Uniwersytet na Obczyźnie
w Londynie —146,171
VI Polski Zjazd Filozoficzny — 91,98

Polski Związek Ludowy (PZL) — 248
Polski Związek Nauczycielski — 248
Polskie Archiwum Oświatowe — 251
„Polskie Archiwum Psychologii” —115
Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
— 230,250-251
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze —137
Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) — 78
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze —131
Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne
— 137
Polskie Towarzystwo Naukowe
na Obczyźnie —171
Postępowa Demokracja — 271
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
(PTPN)—129-130
„Prawda” — 53,256,269,271
„Proletariat” — 256
„Przegląd Filozoficzny” — 95
„Przegląd Humanistyczny” —158
„Przegląd Katolicki” — 269
„Przegląd Pedagogiczny” — 248,256,273
„Przegląd Tygodniowy” — 256,271
„Przyjaciel Dzieci” — 71
„Res Publika Nova” — 52
„Robotnica” — 281
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
(RTPD) — 233
„Rocznik Muzeum Narodowego
w Warszawie” —182
„Rocznik Pedagogiczny” — 242
„Rocznik Polskiego Tbwarzystwa
Naukowego na Obczyźnie” — 170
Rodziny Legionowe —101
Rolnicze Towarzystwo Hrubieszowskie — 247
Royal Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland —171
„Rozprawy z Dziejów Oświaty” — 236
„Rozrywki dla Dzieci” — 66
„Ruch Kobiecy” —131
„Ryt” —205
„Sket” —18,23
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego
i Litwy (SDKPiL) —186
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Sorbona — 84
„Spójnia” —162
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego — 207
„Ster” — 108,237,271-272, 276,280,282
Stowarzyszenie Artystek Polskich — 175,
182-183
Stowarzyszenie Artystów Polskich „Sztuka”
— 183
Stowarzyszenie Historyków Sztuki — 176
Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym
Wykształceniem —101,167
Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym
Wykształceniem —167
Stowarzyszenie Pomocy Naukowej dla Kobiet
im. J. I. Kraszewskiego — 159
Stronnictwo Narodowe — 131,138
Stronnictwo Polityki Realnej — 262
„Studia Filozoficzne” — 92-93
Studium Bibliotekarstwa Czytelnictwa
i Popularyzacji — 249
Studium Pracy Społeczno-Oświatowej
Wolnej Wszechnicy Polskiej — 241-245,
248,252
Studium Wolnej Wszechnicy Polskiej
— 243-244, 252
Szkoła Archeologiczna Luwru w Paryżu — 84
Szkoła dla Kobiet Ludwika
Wiesiołowskiego —179
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
(SGGW) —125,137
Szkoła Lwowsko-Warszawska — 90-98
Szkoła Malarstwa i Rzeźby dla Kobiet
Bronisławy Poświkowej — 179
Szkoła Morska w Gdyni — 130
Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie
— 146
Szkoła Podchorążych Sanitarnych w
Warszawie —110
Szkoła Rolnicza w Kruszynku — 251,280
Szkoła Rysunkowa Wojciecha Gersona
— 178
Szkoła Sztuk Pięknych dla Kobiet
w Krakowie —181
Szkoła Sztuk Pięknych w Krakowie —180,185
Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie — 178,
186,203,205,207,209

Szkoła Sztuki Stosowanej Alicji Nowińskiej
— 180
„Świat Kobiecy” — 210
„Świat, Dom i Szkoła” — 48
Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich — 136
„Teatr i Życie Wytworne” — 210
Teatr Ludowy — 218
„Teksty Drugie” — 61
TKN —109
Towarzystwa Przyjaciół Polski w Londynie
— 84
Towarzystwo Bibliofilów Polskich — 129
Towarzystwo Demokratyczne Polskie — 83
Towarzystwo Historyczno-Literackie
w Paryżu —171
Towarzystwo Kursów Naukowych (TKN)
— 109
Towarzystwo Naukowe we Lwowie — 133
Towarzystwo Opieki nad Dziećmi — 48
Towarzystwo Oświaty Demokratycznej
„Nowe Tory” — 234
„Towarzystwo Pilnych Dzieci” — 67
Towarzystwo Popierania
Przemysłu Ludowego —165
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie — 179,182
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
we Lwowie —182
Towarzystwo Studiów Iranistycznych —170
Towarzystwo Szkoły Gimnazjalnej Żeńskiej
w Krakowie —159
Towarzystwo Szkoły Ludowej — 159
Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego
im. Mickiewicza — 249
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie —182-183
„Tygodnik Ilustrowany” — 68
„Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny
i Polityczny” — 255
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (UAM) — 11,75, 76, 78-79,
84,127,129-130,132-138,151-152,249
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Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu (UMK) — 131,147
Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie
— 116,120,148,151,160,165-168
Uniwersytet Jagielloński (UJ) w Krakowie
—11, 77-79,84,113,120-121,124,
127-128,130,133,135-138,142-143,
155,160,167,247-248
Uniwersytet Jana Kazimierza (UJK) we
Lwowie — 77-79,91,100,127,131-132,
151
Uniwersytet Latający — 108, 256
Uniwersytet Lubelski im. Marii Curie-Sklodowskiej (UMCS) — 75,137,
142,152,249
Uniwersytet Ludowy im. Mickiewicza
— 250
Uniwersytet Ludowy w Poznaniu — 128
Uniwersytet Łódzki — 246, 252-253
Uniwersytet Moskiewski —145
Uniwersytet Petersburski — 160,161
Uniwersytet Warszawski (UW) — 11,
78-79,84,91, 94,107-119,121-127,131,
135,136,146,151,152,165,168,169,
175,185,248
Uniwersytet w Dorpacie — 157
Uniwersytet we Wrocławiu — 141
Uniwersytet w Oslo — 270
Uniwersytet w Reykjaviku — 270
Uniwersytet w Strasburgu — 145
Uniwersytet w Zurychu — 141,151
UP, zob. Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu — 129-130,
133-138
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
(WSM) — 219,233
Warszawski Salon Aleksandra Krywulta
—175,179,182
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
(WTD) —248
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne — 213
Warszawskie Towarzystwo Naukowe — 135
„Warsztaty Krakowskie” — 207-208
„Wiadomości Literackie” — 55,60,204
„Wiadomości Polskie” — 250

„Wieczory Rodzinne” — 67,71
Wolna Wszechnica Polska (WWP) — 12,
75,77,80,84,109,115,122,124,154,
165,234,241-243,245,247,249,251-253
Wydział Oświaty Dorosłych Magistratu
m. st. Warszawy — 242
Wystawa Paryska (1925) — 207-208
Wystawa Prac Malarskich Kobiet
w Zachęcie —182
Wystawy Pracy Kobiet w Muzeum Prze
mysłu i Rolnictwa (1877,1889) — 182
Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie — 147
Wyższe Kursy dla Kobiet w Petersburgu
tzw. Bestużewskie —157
Wyższe Kursy dla Kobiet
im. A. Baranieckiego w Krakowie,
tzw. Baraneum — 179,180
Wyższe Kursy im. J. Miłkowskiego — 251
Zachęta, zob. Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych
Zakład Hodowli Zwierząt UJ — 142
Zakład Ichtiobiologii i Rybactwa UJ — 147
Zakład Mleczarstwa i Hodowli Ogólnej UJ
— 147
„Zaranie” — 229-230,282
„Zeitschrift für Slavische Philologie” — 163
„Zeszyty Historyczne” — 250
Zgromadzenie Panien Kanoniczek —187
„Z otchłani wieków” — 131
„Z pola walki” — 227
„Zorza” — 67
„Zrąb” —236
Związek Bibliotekarzy Polskich —129,241
Związek Chłopski — 249
Związek Dobroczynności Patriotycznej — 66
Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)
— 234
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet — 48,
169
Związek Spółdzielni Spożywców — 241
Związek Towarzystw Samopomocy
Społecznej — 248
„Życie Szkoły Wyższej” — 253

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Informacje o Autorach

Grażyna Borkowska, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Stu
dia polonistyczne na Uniw. Warsz. (1979), doktorat w IBL PAN (1985).
Kierunki badań: polska literatura pozytywistyczna i współczesna. Publikac
je m.in.: „Dialog powieściowy i jego konteksty” (1988), „«Cudzoziemki».
Studia o polskiej prozie kobiecej” (1996), „Pozytywiści i inni” (1996).
Helena Brodowska-Kubicz, emeryt, profesor Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniw. Łódzkiego, tamże doktorat (1949). Kierunki ba
dań: dzieje ruchu ludowego w Polsce XIX i XX w. na tle porównawczym,
rozwój urbanistyczny Łodzi. Publikacje m.in. „Towarzystwo Rolnicze Hru
bieszowskie” (1956), wspólaut. i red. „Uwłaszczenie chłopów i mieszczan-rolników”, (w: „Studia i materiały do dziejów Łodzi i okręgu łódz
kiego”, 1966), „Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim
1864-1904” (1967), „Historia społeczno-gospodarcza chłopów polskich
w zaborze rosyjskim”, (w: „Historia chłopów polskich” 1972), „Chłopi o so
bie i Polsce” (1984), współaut. i red. „Gmina wiejska i jej samorząd”
(1989), red. „Z chłopskiej łąki. Wspomnienia” (1994).
Andrzej Chwalba, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiel
lońskiego w Krakowie, tamże doktorat (1982). Kierunki badań: historia
idei politycznych oraz ruchów społecznych w XIX i XX w. Publikacje m.in.:
„Soqaliści polscy wobec kultu religijnego” (1989), „Sacrum i rewolucja”
(1992).
Jerzy Halbersztadt, mgr historii, kierownik Muzeum Uniwersytetu

Warszawskiego.
Barbara Jakubowska, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz.
Studia historyczne na UW (1978), doktorat tamże (1986). Kierunki badań:
dydaktyka historii i historia historiografii ze szczególnym uwzględnieniem
myśli historycznej ruchu ludowego. Publikacje m.in.: „Przeobrażenia szkol-
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nej edukacji historycznej w Polsce” (1986), „Ruch ludowy wobec przeszło
ści narodowej” (1995).
Hanna Kirchner, doktor hab., emerytowany pracownik Instytutu Badań
Literackich PAN. Studia polonistyczne na Uniw. Warsz. (1953), doktorat
w IBL PAN (1967). Kierunki badań: historia literatury polskiej
XIX i XX w., edytorstwo naukowe; krytyka literacka. Publikacje m.in.:
„Problematyka osobowości i obyczaju w polskiej prozie narracyjnej”, „Pro
za: Przeżycia egzystencjalne. Pytania o los zbiorowy”, „Powieść popularna”
[w:] „Literatura polska 1918-1975”. T. 1 (1975), T. 2 (1993); edycja naukowa
z rękopisu: Z. Nałkowska, „Dzienniki”, T. 1-5 (1975-1996).
Alicja Kusiak, mgr historii, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mic
kiewicza w Poznaniu.
Magdalena Marcinkowska-Gawin, asystent w Instytucie Historii PAN.
Studia historyczne na Uniw. Warsz. (1996). Kierunki badań: przemiany
społeczne i obyczajowe w Polsce w I poł. XX w., ze szczególnym uwzględ
nieniem zmiany statusu kobiet.
Dorota Mazurczak, adiunkt w Instytucie Historii Uniw. im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Studia germanistyczne na UAM w Poznaniu,
tamże doktorat w IH (1985). Kierunki badań: historia polityczna i dzieje
kultury Niemiec w XX w., stosunki polsko-niemieckie w XX w., historia
ruchów kobiecych w Polsce i w Niemczech w XIX i XX w., edukacja i ka
riera zawodowa kobiet polskich w XIX i XX w. Publikacje m.in.: „Temat
polski w literaturze zachodnioniemieckiej 1949-1981” (1988), „Dążenia
kobiet polskich do wyższego wykształcenia na przełomie XIX i XX w.” [w:]
„Humanistyka i płeć (I), 1995).
Marta Meducka, profesor w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.
Studia polonistyczne na Uniw. Warsz. (1964), doktorat na Uniw. Jagielloń
skim w Krakowie (1981). Kierunki badań: socjologia kultury, literatura pol
ska XIX i XX w. Publikacje m.in.: „Życie kulturalne Kielc 1918-1939”
(1983), „Kultura Żydów województwa kieleckiego 1919-1939” (1993).
Jolanta Niklewska, starszy kustosz w Muzeum Historycznym m. st.
Warszawy. Studia historyczne na Uniw. Warsz., doktorat tamże (1983). Kie
runki badań: dzieje społeczne i gospodarcze ziem polskich XIX i XX w.
Publikacje m.in.: „Nauczycielstwo prywatnych szkół średnich w Warszawie
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z wykładowym językiem polskim w latach 1905-1915”, (w: „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, t. 25, 1982), „Średnie szkolnictwo w Warszawie
w przededniu odzyskania niepodległości”, (w: „Materiały z sesji” 1992)
oraz artykuły popularnonaukowe.
Elżbieta Pakszys, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniw. im. Adama Mic
kiewicza w Poznaniu. Studia biologiczne na UAM w Poznaniu (1973), do
ktorat z filozofii nauki tamże (1979). Kierunki badań: epistemologia i jej
odniesienia do ruchów społecznych (feminizm i ekologizm), miejsce kobiet
w historii poznania (szczególnie w polskiej filozofii analitycznej). Publikac
je m.in.: „Płeć a rozwój nauki. Poblemy epistemologii feministycznej” [w:]
„Humanistyka i [leć (I), Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii,
1995]; „Feministyczne rewindykacje wobec nauk o życiu, albo o roli płci/rodzaju w poznaniu biologicznym” [w: „Humanistyka i płeć (II), Kobiety
w poznaniu naukowym wczoraj i dziś”, w druku].
Urszula Perkowska, adiunkt w Archiwum Uniw. Jagiellońskiego. Studia
historyczne na UJ, doktorat tamże (1972). Kierunki badań: historia nauki
i oświaty polskiej XIX i XX w., działalność charytatywna w XIX i XX w.,
informacja naukowa. Publikacje m.in.: „Kształtowanie się zespołu nauko
wego na Uniwersytecie Jagiellońskim 1860-1920” (1975), „Uniwersytet Ja
gielloński w latach I wojny światowej” (1990), „Studentki Uniwersytetu Ja
giellońskiego w latach 1894-1939” (1994).
Maria Poprzęcka, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniw. Warsz.
Studia historii sztuki na Uniw. Warsz., doktorat tamże (1971). Kierunki
badań: historia i teoria sztuki XIX i XX w., metodologia badań nad sztuką.
Publikacje m.in.: współaut. „Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce:
1700-1860” (1974,1989), „Akademizm” (1977,1980,1989), „Czas wyobra
żony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie 2 poł. XIX w.”
(1986).
Anna Sieradzka, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniw. Warsz. Stu
dia z historii sztuki na UW (1972), doktorat tamże (1981). Kierunki badań:
historia sztuki obcej i polskiej XIX i XX w., rzemiosło artystyczne, kostiu
mologia. Publikacje m.in.: „Peleryna, tren i konfederatka. O modzie i sztu
ce polskiego modernizmu” (1991), „Żony modne. Historia mody kobiecej
od starożytności do współczesności” (1993), „Art Déco w Europie i w Pol
sce” (1996).
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Grażyna Szelągowska, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz.
Studia historyczne na Uniw. Warsz., tamże doktorat (1988). Kierunki ba
dań: historia powszechna nowożytna i najnowsza ze szczególnym uwzględ
nieniem dziejów Skandynawii; historia społeczna XIX i XX w.; dzieje par
lamentaryzmu; historia idei i doktryn politycznych; dydaktyka historii. Pu
blikacje m.in.: „Narodowość i naród w romantycznych koncepcjach norwe
skiej szkoły historycznej” (w: „Przegląd Zachodni” 1984), „Wolność i odro
dzenie nordyckiej Germanii — romantyczne koncepqe unii skandynaw
skiej w I połowie XIX w.” (w: „Przegląd Humanistyczny” 1992), „Idea
zjednoczonej Północy w skandynawskim ruchu studenckim I połowy
XIX w.”, (1992), „Dzieje nowożytne i najnowsze 1815-1870” (1993),
„Dzieje nowożytne i najnowsze 1870-1939” (1994), „«Czerwone pończo
chy». Początki zorganizowanego ruchu feministycznego w Danii na przeło
mie XIX i XX w.” (w: „Kobieta i świat polityki” 1994), „Geneza państwa
dobrobytu — model skandynawski” (w: „Mówią wieki” 1995).
Andrzej Szwarc, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz. Stu
dia historyczne na Uniw. Warsz., doktorat tamże (1978). Kierunki badań:
historia społeczna ziem polskich w XIX w., stosunki polsko-rosyjskie
w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Publikacje m.in. „Resursy
w Królestwie Polskim (1820-1893)” (w: „Przegląd Historyczny” 1980), „In
teligencja warszawska i prowincjonalna we wzajemnych opiniach z lat po
powstaniowych” (w: „Inteligencja polska XIX i XX wieku”, t. 3, 1983),
„Inteligencja polska w oczach władz carskich” (w: ibid., t. 4,1985), „Obóz
ugody a inteligencja w zaborze rosyjskim w latach 1864-1905” (w: ibid., t. 6,
1991), „Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy
ugody z Rosją, ich poglądy i próby działalności politycznej 1864-1905”
(1991), „Kobiety a rewolucyjna przemoc w Rosji w ostatnich dziesięciole
ciach XIX i na początku XX wieku” (w: „Kobieta i świat polityki...” 1994).
Michał Śliwa, profesor w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Krakowie. Studia historyczne w WSP w Krakowie, dokto
rat z nauk politycznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1976). Kierunki badań: historia doktryn politycznych i prawnych
XIX i XX w., najnowsze dzieje Polski. Publikacje m.in.: „Polska myśl poli
tyczna w I połowie XX w.” (1993), „Zygmunt Żuławski. Zarys biografii”
(1993), współaut. „II miti del quarto stato: tra nostalgia e speranza” (Mila-
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no 1994), „Bolestaw Limanowski. Człowiek i historia” (1994), „Idee poli
tyczne w Polsce — wiek XX” (1994).
Maria Wierzbicka, wykładowca w Instytucie Historycznym Uniw.
Warsz. Studia historyczne na Uniw. Warsz., doktorat tamże (1971). Kierun
ki badań: historia historiografii. Publikacje m.in.: „Dawne syntezy dziejów
Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych” (1974), „Włady
sław Smoleński” (1980), „Popularne podręczniki dziejów Polski w latach
1864-1914” (w: „Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XX w.”,
1981), „Myśl historyczna pisma «Trzeci Maj»”, (w: „Przegląd Historyczny”
1991).
Dorota Zamojska, adiunkt w Archiwum PAN w Warszawie, studia hi
storyczne na Uniw. Warsz. (1984). Kierunki badań: dzieje wychowania
w Polsce w XIX w. Publikacje m.in.: „Cyganeria warszawska lat 40.
XIX w.” (1989), Selektywna bibliografia publikacji powojennych na temat
dziejów kobiet w Polsce, (w: „Der Forschungsstand zum Thema «Klasse
und Geschlecht» in Zentral- und Osteuropa”, 1993).
Anna Żarnowska, profesor w Instytucie Historycznym Uniw. Warsz.
Studia historyczne na Uniw. Warsz., doktorat tamże (1962). Kierunki ba
dań: historia społeczna Polski na tle porównawczym XIX/XX w., ze szcze
gólnym uwzględnieniem dziejów kobiet, rodziny oraz klasy robotniczej. Pu
blikacje m.in.: „Geneza rozłamu w PPS: 1904-1906” (1965), „Klasa robot
nicza Królestwa Polskiego: 1870-1914” (1974), „Robotnicy Warszawy na
przełomie XIX i XX w.” (1985), „Wokół tradycji kultury robotniczej w Pol
sce” (1986), „Women in Working Class Families in the Congress Kingdom
XIX/XX w.” (w: „Women in Polish Society” 1992), „Prywatna sfera życia
rodzinnego i zewnętrzny świat życia publicznego — bariery i przenikanie
(przełom XIX i XX w.)”, (w. „Kobieta i świat polityki” 1994).

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ISBN 83-85490-43-4 całość

Digitalizacja publikacji
finansowana
w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ISBN 83-85490-69-8
tom IV
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

80 Maria Wierzbicka, Barbara Jakubowska

skromnej reprezentacji kobiecej na państwowych uniwersytetach—żadna
z historyczek nie została w omawianym okresie profesorem — jako szcze
gólnie ważna rysuje się rola Wolnej Wszechnicy Polskiej. Uzyskały tutaj
stanowisko profesora lub docenta: Stefania Skwarczyńska, Natalia Gąsiorowska, Zofia Daszyóska-Golińska, Helena Radlińska, Amelia Hertz (dwie
z nich bez habilitacji). Niekonwenq'onalna polityka władz uczelni w spra
wach zatrudnienia umożliwiła pracę naukową i dydaktyczną osobom o do
robku i autorytecie nie kwestionowanym w swojej dziedzinie. Przykład ten
dowodzi zarazem, że nikły odsetek kobiet na uniwersytetach państwowych
był przede wszystkim rezultatem swego rodzaju konserwatyzmu gremiów uni
wersyteckich; nie była to jednak jedyna, ani (chyba) najważniejsza przyczyna.
Łucja Charewiczowa, analizując w połowie lat trzydziestych kariery za
wodowe kobiet-historyczek, poczyniła następujące spostrzeżenia: „Najczę
ściej odrywa je od badań naukowych praca zawodowa, społeczna czy ro
dzinna, a czasami także brak wiary w siebie, hiperkrytycyzm, niejednokrot
nie brak poparcia i niemożność publikaqi”13.
Opinia Charewiczowej pokrywa się zatem z wcześniej przytoczonymi przez
nas przykładami rezygnacji kobiet z możliwości kariery naukowej (sc. uni
wersyteckiej) na rzecz niezbędnej pracy zawodowej. Gdy dodamy jeszcze
do tego inną obserwację autorki, mianowicie iż wiele prac kobiecych utkwi
ło w sprawozdaniach rozmaitych towarzystw naukowych, otrzymamy obraz
badaczki spychanej na drugi plan przez wiele okoliczności, poczynając od
społeczno-ekonomicznych po konwenqonalno-obyczajowe. W tych warun
kach dążenie kobiet do wiedzy, przyjęcie przez nie w latach trzydziestych
autorstwa niemal 1/3 (31,6%)14 wszystkich prac doktorskich w dziedzinie hi
storii nabiera znaczenia walki o wyrównanie szans i o wartości „same w so
bie”. Pionierki na niwie naukowej zdawały sobie doskonale sprawę z istot
nego, nawet fundamentalnego znaczenia swej działalności. W ich to nieja
ko imieniu Cecylia Walewska już w 1922 r. zwracała uwagę, że „rozwój nauko
wości wśród kobiet uwarunkowany jest pomocą społeczną”, tej zaś jest
niezmiernie mało w warunkach polskich, zresztą także i dla „płci obojga”15.
Mimo wszystko jednak dostęp do uniwersytetów zaowocował w niedługim
13

Por. Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 27.
Odsetek prac doktorskich kobiecego autorstwa bywa liczony różnie: bądź to w skali „makro” na podsta
wie ogólnej listy historyków, bądź to w odniesieniu do uniwersytetów.
13 Por. C. Walewska, op. cit, s. 43.
14
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czasie zasadniczym wzrostem naukowego piśmiennictwa kobiet. Meryto
ryczne znaczenie tej twórczości przewyższało zdecydowanie rozmiary ka
rier kobiecych, osiągniętych w okresie dwudziestolecia. Przyjrzyjmy się kie
runkom zainteresowań badawczych historyczek i ich głównym dziełom.
Problematyka pierwszych naukowych prac kobiecych, powstałych pod
koniec XIX i w początkach XX w., wydawałaby się potwierdzać diagnozę
Charewiczowej: „trafiwszy na teren gospodarczo-społeczny, zagadnień
kulturalnych i cywilizacyjnych, zdobyły wysiłki kobiece poważne sukcesy”16.
W niedługim czasie, w latach 1906-1919, ukazywały się jedna za drugą
książki Zofii Daszyńskiej-Golińskiej: Uście Solne (1906), Miasta i cechy
w dawnej Polsce (1906); Ludwiki Trzęcińskiej: Szkolnictwo ludowe w Rzeczy
pospolitej Krakowskiej (1907); Natalii Gąsiorowskiej: Zarys dziejów rewolu
cji francuskiej (1907), Cenzura i wolność druku w Królestwie Polskim
1815-1830 (1911); Heleny Orszy-Radlińskiej: Rozwój społeczny Polski
(1911); Zofii Kirkor-Kiedroniowej: Włościanie i ich sprawa w dobie organi
zacyjnej i konstytucyjnej Królestwa Polskiego (1912).
Jednakże w okresie dwudziestolecia międzywojennego przeważały
w całym środowisku historyków-badaczy zainteresowania historią politycz
ną i prawnoustrojową prawie ex aequo z historią kultury i oświaty; historia
społeczno-gospodarcza uprawiana była w dużo miejszym stopniu17. Podo
bnie rysowały się proporcje prac autorstwa kobiet, chociaż brak nam dokła
dnych statystyk. Największym powodzeniem cieszyła się epoka nowożytna,
następnie zaś — historia XIX w.
Dzieje nowożytne badały J. Lechicka, H. Zdzitowiecka-Jasieńska,
W. Dobrowolska, A. Dembińska, H. Siemieńska, M. Homowska, Cecylia
Lubieńska, Helena Horowitz, Żanna Kormanowa, A. Kawecka, Maria
Czapska, J. Kowalewska-Łypacewiczowa. Problematyka ich prac, niemal
z reguły odnoszących się do dziejów ojczystych, dotyczyła bezkrólewi w Pol
sce, działalności dworu Zygmunta III, kwestii różnowierstwa, dysydentów
16

Por. Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 14.
Por. W. Marmon, op. cit., s. 126, tabela 28: Kierunki zainteresowań twórczych historyków krakowskich
1918-1939. Historię kultury i oświaty uprawiało jako przedmiot główny i wyłączny 23,3% historyków, histo
rię polityczną 14,4%, historię prawnoustrojową 7,9%. Proporcja ulega zmianie, gdy bada się historyków
uprawiających te dziedziny zarówno jako przedmiot główny, jak i częściowo — na czoło wysuwa się historia
kultury i oświaty. Podobne wyniki przyniosło badanie środowiska warszawskiego, por. J. Matemicki, E. Ce
sarz, Zainteresowania twórcze historyków warszawskich w latach 1918-1939, [w:] Środowiska historyczne,
op. cit. cz. V, s. 19. Wspomnijmy jedynie, że większe było tu zainteresowanie historią społeczno-gospodarczą
(około 20%, podczas gdy w Krakowie 6,2%).
17
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i reformacji. W dziedzinę historii kultury wnikała praca Anny Dembińskiej,
uczennicy Bronisława Dembińskiego i Oskara Małeckiego: Wpływ kultury pol
skiej na Wołyń w XVI w. (1933).
Mniej nieco, natomiast bardzo gruntownych rozpraw napisanych przez
kobiety dotyczyło dziejów politycznych średniowiecza. I tak, Wanda Macie
jewska, uczennica Małeckiego, badała dzieje ziemi płockiej w czasach Wi
tolda (1931-1932) oraz opublikowała monografię: Jadwiga, królowa polska
(1934). W. Polkowska-Markowska opracowała dzieje Zakonu Dobrzyń
skiego, J. Karwasińska pisała o sąsiedztwie kujawsko-mazowieckim,
a w 1938 r. wydała monografię: Szpital Świętego Ducha w Warszawie. Z. Skopińska pisała o polityce Litwy i Moskwy w XV w., W. Białowiejska o Litwie
i Moskwie za Aleksandra Jagiellończyka. W. Moszczeńska opublikowała
rozprawę: Rola polityczna rycerstwa wielkopolskiego w czasie bezkrólewia po
Ludwiku Wielkim (1925), następnie zaś jako jedna z bardzo niewielu histo
ryczek zajęła się problematyką powszechnodziejową w swojej pracy habili
tacyjnej: Arystokracja w państwie Franków za dynastii Merowingów (1932).
Spora grupa badaczek zainteresowała się sztuką średniowieczną (Z. Ameisenowa, K. Furmankiewiczówna, S. Sawicka, S. Zahorska i in.).
Zwróćmy jednak uwagę, że szczególnie wiele poważnych prac autorstwa
kobiet, i to prac o trwałym znaczeniu w historiografii, dotyczyło badań nad
XIX w. Wiązało się to, w skali całego kraju, z powojennym otwarciem archi
wów, dotychczas niedostępnych wobec polityki władz zaborczych. Młode (z re
guły!) badaczki, ukierunkowane przez promotorów, sięgały po nowe źródła,
tworząc prace cenione do dziś. Przykładowo: Wisława Knapowska opracowa
ła pod kierunkiem Skałkowskiego rozprawę: Wielkie Księstwo Poznańskie
przed wojną krymską, posługując się nie wykorzystanymi do tego czasu ar
chiwaliami pruskimi. Praca Anny Minkowskiej: Organizacja spiskowa 1848 r.
w Królestwie Polskim, opublikowana w 1923 r. i opracowana pod kierunkiem
Mandelsmana, miała wręcz odkrywczy charakter (por. ocenę H. Więckowskiej
w PSB). Z seminarium XIX-wiecznego Mandelsmana wyszła wzorowa mo
nografia Marii Manteufflowej o J. K. Szaniawskim, wydana w 1936 r., a także
praca Heleny Więckowskiej: Opozycja liberalna w Królestwie Kongresowym
1815-1830, opublikowana w 1925 r., która do dziś stanowi najpoważniejszą
analizę polskiego liberalizmu politycznego przed powstaniem listopadowym18.

18

Por. Słownik historyków polskich, Warszawa 1994, s. 554.
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Z kolei Adam Szelągowski skierował swoją uczennicę Walentynę Nagórską-Rudzką do pracy nad świeżo udostępnionymi aktami działacza obozu
białych, Karola Majewskiego; w wyniku jej badań powstała monografia wy
dana w 1937 r., która zachowała wartość naukową do dziś. Przykłady moż
na mnożyć. Wspomnijmy jeszcze, że Irena Kosmowska pisała o związkach
młodzieży, Irena Pannenkowa wespół z Ludwikiem Finklem napisała głoś
ną książkę: Walka Galicji z centralizmem wiedeńskim (1918), M. Pawlicowa
prowadziła badania i publikowała prace na temat Wielkiej Emigracji,
Helena Bachulska pisała o Księstwie Warszawskim, M. Stecka o Towarzy
stwie Demokratycznym. Studiów z tego zakresu, o mniejszej może wadze, by
ło jeszcze wiele.
Sięgały też panie i do historii najnowszej: przykładem może być praca
Alicji Bełcikowskiej poświęcona Polskiej Organizacji Wojskowej (1939).
Zofia Krzemicka była autorką interesującej rozprawy: Przebudowa historio
grafii w Trzeciej Rzeszy (1935 r.), a Irena Pannenkowa wystąpiła w 1929 r.
z pracą: Od Cezara do Wilhelma. Studium o cezaryzmie. Częściej jednak
prace kobiece z tej dziedziny miały charakter wspomnień z niedalekiej
przeszłości, z walk o niepodległość, o szkołę polską — ze wszystkimi dodat
nimi i ujemnymi stronami podobnych opracowań.
W zakresie historii społeczno-gospodarczej zdecydowanie wyprzedzała
inne badaczki Natalia Gąsiorowska-Grabowska. Badania jej, zapoczątko
wane jeszcze przed I wojną, prócz licznych artykułów przyniosły dzieło pod
stawowe i do dziś aktualne (jak ocenia Ireneusz Ihnatowicz)19 Górnictwo
i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830 (1922). Prócz tego, odważyła
się dać ujęcie syntetyczne polskich przemian społeczno-gospodarczych, na
tle podobnych procesów w innych krajach, pisząc Historię społeczno-gospo
darczą Polski (1932). Nie zdołała przed wojną stworzyć szkoły badawczej;
pozostałe autorki zajmujące się problematyką społeczno-gospodarczą (jak
J. Mrozowska: Zagłębie Saary, 1931 czy Z. Cichocka: Kolonie czeskie na
Wołyniu, 1928) lub czysto ekonomiczną (Helena Landau, Róża Centnerszwerowa, Melania Bomstein-Łychowska) pracowały indywidualnie.
Z biegiem czasu zaczęły się też pojawiać rozprawy kobiece dotyczące
dziejów Kościoła. Zofia Olszamowska-Skowrońska zajęła się rusyfikaqą
kościoła na Litwie, B. Nowicka działalnością arcybiskupstwa gnieźnieńskiePor. I. Ihnatowicz, Natalia Gąsiorowska, [w:] Historycy warszawscy, op. cit., s. 251.
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go, M. Śliwińska stosunkiem duchowieństwa do sprawy włościańskiej
w XVIII w. Kilka pań, wśród nich Zofia Kozłowska-Budkowa opisywało
dzieje klasztorów.
Trzeba jeszcze wspomnieć o, niewielkim wprawdzie, udziale kobiet
w badaniach dotyczących historii państwa i prawa. Wyróżnia się tu praca
Ewy Maleczyńskiej o lennie mazowieckim.
Do dziedzin najmniej przyciągających badaczki należała historia staro
żytna. Wybitną postacią była tu dr Amelia Hertzówna, docent historii sta
rożytnego Wschodu w Wolnej Wszechnicy w Warszawie. Po doktoracie z fi
lozofii w Berlinie ukończyła w 1913 r. Szkołę Archeologiczną Luwru w Pa
ryżu. Prace jej były wysoko cenione za granicą; otrzymała naukową nagrodę
Sorbony za odczytanie nieznanego papirusu. Talenty kobiece w dziedzinie
historii starożytnej miały rozwinąć się dopiero po II wojnie światowej. Sze
rzej nieco reprezentowane były w archeologii (Mieczysława Ruxerôwna,
w 1937 r. habilitowana na UJ, od 1939 r. — profesor nadzwyczajny na Uni
wersytecie w Poznaniu) i w prehistorii (Bożena Stelmachowska, A. Karpiń
ska, Zofia Podkowińska, J. Antoniewiczowa).
Również szeroko pojęte nauki pomocnicze historii były polem pracy
wielu badaczek. Na pierwszy plan wysuwa się tu oczywiście Helena Polaczkówna: historyk, heraldyk i archiwistka, docent Uniwersytetu Poznańskie
go. Prowadziła badania w dziedzinie sfragistyki i dyplomatyki, zajmowała
się też wydawaniem źródeł. „Publikaqe jej cechuje rzetelność, erudycja
i śmiałość sądów opartych na głębokiej analizie źródeł” — ocenia w naj
nowszym opracowaniu Stefan Krzysztof Kuczyński20. Duża grupa poważ
nych badaczek zajmowała się archiwistyką; wiele z nich pracowało w archi
wach, jak sama Polaczkówna, łącząca tę pracę z wykładami na Uniwersyte
cie Poznańskim. Podobnie czyniła Jadwiga Karwasińska, która pracowała
wAGAD i równocześnie (od 1930) prowadziła ćwiczenia z paleografii
i nauk pomocniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Archiwistką w Toru
niu (kustoszem Archiwum Miejskiego) była Helena Piskorska. Problemy
opracowania i wydawania zbiorów rękopiśmiennych bliskie były Helenie
Więckowskiej, która od 1927 r. pracowała w Bibliotece Narodowej w War
szawie. W 1933 r. wydała Katalog zbiorów batignolskich i Towarzystwa Przy
jaciół Polski w Londynie, cenny do dziś; w przyszłości miała podjąć wieloto20

Por. Słownik historyków polskich, op. cit., s. 414.
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mową edycję listów emigracyjnych Lelewela. Bibliografistyką zajmowały
się przez wiele lat z wielką dla nauki historycznej korzyścią M. Mazanek-Friedbergowa, prowadząca bibliografię historii Polski w „Kwartalniku
Historycznym”, a także Helena Bachulska, która wspólnie z Marcelim
Handelsmanem i Ryszardem Przelaskowskim opracowała Bibliografię hi
storii polskiej 1815-1914 (z. 1,1939). Bibliografię do historii regionu łódz
kiego opracowywała przez wiele lat Jadwiga Krasicka (wespół z G. Missalową i C. Swiderkówną). Liczne były w tym okresie dzieje bibliotek (pisały
je m.in. W. Konczyńska, A. Jędrzejowska, Krystyna Remerowa).
Stosunkowo niewiele historyczek zajmowało się krytyką i wydawaniem
źródeł: H. Polaczkówna, H. Dadejowa (kronika Kadłubka), W. Moszczeńska (kronika Janka z Czarnkowa), S. Sawicka (rachunki bonerowskie),
!J. Karwasińska (rachunki dworu królewskiego).
Dość dużym zainteresowaniem cieszyła się geografia historyczna.
I Ceniono tu zwłaszcza gruntowne wykształcenie i dorobek Marii PolaczI kówny; w 1925 r. wydala rozprawę Wahania klimatyczne w Polsce w wiekach
średnich, była też autorką podręcznika geografii. Prócz niej czynne były
badawczo S. Niemcówna, R. Danysz-Fleszarowa, K. Paszkowska-Jeżowa
I i wiele innych.
Rzadziej niż można by się spodziewać podejmowały kobiety problema! tykę etnograficzną. Spore osiągnięcia miała tu Bożena Stelmachowska, etI nograf, kierownik Muzeum Miejskiego w Poznaniu, twórca Muzeum ReI gionalnego w Kartuzach. W 1932 r. opublikowała pracę Stosunek Kaszub
I do Polski. Obok niej wspomnijmy Reginę Lilientalową, etnografkę-samouI ka. Pod wpływem Ludwika Krzywickiego zajęła się badaniem żydowskiej
I literatury ludowej, obyczaju i folkloru, w okresie międzywojennym opubli| kowała szereg rozpraw, bardzo wówczas cenionych; w rękopisie pozostawał
I m.in. Rzut oka na dzieje Żydów w Polsce.
Było też kilka innych badaczek, m.in. Anna Kutrzeba-Pojnarowa i JadI wiga Klimaszewska.
Stosunkowo popularne wśród histoiyczek były studia dotyczące wiel
kich miast, ich historii, problemów ich urbanistycznego rozwoju itp. Wiele
I wniosła tu Łuqa Charewiczowa, uczennica Jana Ptaśnika i Franciszka Bu11 jaka, od 1931 r. kustosz Muzeum Historycznego we Lwowie. Była autorką
11 wielu świetnych studiów o Lwowie: Handel średniowiecznego Lwowa
11 (1925); Lwowskie organizacje zawodowe z czasów Polski przedrozbiorowej
11(1929); Wodociągi starego Lwowa 1404-1663 (1934); Historiografia i miloI Iśnictwo Lwowa (1938). Oprócz niej inicjatorką badań regionalnych była
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