Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Kobieta polska w nauce
   
Dlaczego powstała ta książka?…

Ktoś przybyły świeżo z Anglii przyniósł tragiczną wiadomość o nagłym zgonie Marii
Czaplickie i na ednym z polityczno-społecznych zebrań zażądał uczczenia zmarłe przez
umieszczenie biograﬁi e w całe nasze prasie.
— Kto to był? Czym się oǳnaczyła? — spytała mnie po cichu edna z wybitnych
kobiet polskich, doktor medycyny i znana ǳiałaczka społeczna.
Kim była i co zrobiła Maria Czaplicka?
Pytania tego roǳa u ze strony na inteligentnie szych sfer naszego społeczeństwa dawały się słyszeć nie ednokrotnie i w sprawie innych uczonych naszych, ak dr Józe Joteyko, dr Michaliny Stefanowskie , dr Dobrzyńskie -Rybickie itp.
Gdy pisma nasze przepełnione są sprawozdaniami z występów drugo- a nawet trzeciorzędnych aktorek w każde nowe roli, a ilustrac e same stara ą się o portrety ich —
na krótsza wzmianka dotycząca prac uczonych naszych napotyka na góry trudności: zabiegać o nią trzeba ak o łaskę, świadczoną na częście w imię osobistych stosunków
z daną redakc ą. O dłuższych notatkach nie ma mowy: albo leżą miesiącami w tekach
redakcy nych odnośnych ǳiałów, albo też obcinane są z punktu, aby nie zabierać mie sca
sensacy nym wiadomościom o na ulubieńszych perfumach lub fasonie sukien uwielbianych diw sezonu, których nazwiska są na ustach wszystkich.
Co zrobił dla świata akiś mól książkowy? Niech się troszczą o to pokrewni mu duchem maniacy.
Jeżeli macochą est prasa dla świata uczonych w ogóle, to stosunek ten wzmaga się,
gdy choǳi o kobietę. Milczy o nich nie tylko literatura bieżąca, ale i organy, które z natury
rzeczy winny dawać żądane wy aśnienia.
Próżno szukamy nazwisk dr Joteyko, dr Stefanowskie i innych w encyklopediach
naszych. Nie ma ich, mimo że ǳiałalność uczonych trwa blisko od pół wieku i mimo że
wieǳą o nich obcy z almanachów belgĳskich, ancuskich, niemieckich.

Zebrane materiały rzucam w świat, aby zrozumiało społeczeństwo, ile sił zapoznanych¹
ma w swym łonie, i zrobiwszy rachunek sumienia, zapytało siebie, czy sprawiedliwe są
organy kontrolu ące duchowy ego dorobek?
Broszura mo a niech bęǳie hasłem i bodźcem do dalszych badań.
Poświęcam ą tym przodownicom naukowego wyzwolenia kobiet, które przez krew
i łzy, po zwałach kamieni szły do świątyń wieǳy: tym, które padały u progu z wyczerpania,
i tym, które dźwigały się, idą, iść będą, by stwierǳić prężną żywotność intelektu, dążącego
do niewiadomych eszcze przeznaczeń…
C. W.
¹zapoznany — dosł. pozosta ący poza poznaniem; zapomniany. [przypis edytorski]
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CZĘŚĆ I
Naukowość kobiet w szerszym zakresie brać można pod uwagę na zachoǳie zaledwie od
lat pięćǳiesięciu. U nas w Polsce ruch w kierunku wyższe nauki kobiet trwa od akich
lat czterǳiestu, akkolwiek uż w  r. ukazało się naukowe ǳieło pierwsze ﬁlozofki
polskie , Eleonory Ziemięckiej (ur. w , zm. w  r.), pt. Zarysy ﬁlozoﬁi katolickiej.
Była to praca oparta na głębokim wmyśleniu się i przetrawieniu zasad pogoǳenia
wiary z rozumem. Wzorowana na ǳiełach Nicolasa, Gratry’ego² i innych teologów ancuskich, nie zrobiła wyłomu w zasadniczych poglądach na daną kwestię, ale utrwaliła imię
autorki ako przodownicy wyższe wieǳy kobiet.
Ziemięcka zostawiła kilka mnie szych i większych prac. Jedną z wybitnie szych było
studium O prawie moralnym, czyli stosunku prawa przyroǳonego do objawionego. Na większą zasługą pierwsze ﬁlozofki polskie było ednak to, że miała odwagę wystąpić
ako uczona wówczas, gdy w ogóle na całym świecie nie wierzono eszcze w naukowość
kobiet; że z całą energią popierała zasadę dopuszczania kobiet do pracy naukowe i torowała im drogę zapoczątkowaniem wydawnictwa „Kurs nauk wyższych dla kobiet”, które
ob ęło podręczniki psychologii i estetyki.
Prawa kobiet do nauki żądali eszcze w XVI w. dwa wybitni mężowie polscy: Andrze
Glaber z Kobylina³, ﬁlozof i przyrodnik, oraz Łukasz Górnicki⁴, znakomity pisarz, ale
głosy ich ako sporadyczne nie pchnęły naprzód sprawy.
Dopiero zbiorowe wystąpienie „entuz astek⁵”, na czele których stanęła na wybitnie sza
autorka polska XIX w., Narcyza Żmichowska⁶, zrobiło znaczny wyłom — z edne strony:
w kierunku uświadomienia społeczeństwa co do konieczności otworzenia przed kobietą
wrót wieǳy, z drugie : w sprawie rozbuǳenia głodu nauki wśród kobiet.
Już pod koniec XIX w. rozpoczęła się liczna emigrac a kobiet polskich na uniwersytety
zagraniczne. W okolicach Fryburga, gǳie około  r. było siedem kolonii studenckich
polskich, przypadło na same studentki %.
Z uniwersytetów zagranicznych czerpały wieǳę wybitne uczone polskie współczesne
o wszechświatowe sławie, ak: Maria Skłodowska-Curie, dr Józefa Joteyko, dr Michalina Stefanowska, dr Zoﬁa Daszyńska-Golińska, dr Józefa Kodisowa, dr Maria Antonina
Czaplicka, dr Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, dr Maria Grzegorzewska i inne.
Z wy ątkiem Marii Skłodowskie -Curie mało lub wcale — poza światem naukowym
— wie o nich społeczeństwo nasze, mimo że na liście mięǳynarodowych uczonych notowane są od dawna.
²Gratry, Auguste Joseph Alphonse (–) — ancuski autor i teolog, ksiąǳ katolicki, przeciwnik pozytywizmu (t . ﬁlozoﬁi Comte’a; odpowieǳiał także Renanowi na ego ǳieło ześwieccza ące osobę Jezusa z Nazaretu), występował też przeciw dogmatowi o nieomylności papieża (przedstawił swo e argumenty zarówno
w osobne publikac i, ak bezpośrednio na Pierwszym Soborze Trydenckim). [przypis edytorski]
³Andrzej Glaber z Kobylina (ok. –) — ksiąǳ katolicki, lekarz, pisarz, profesor Akademii Krakowskie , humanista, astrolog, tłumacz, wydawca i popularyzator wieǳy; za niepewne uważa się ego autorstwo
ǳieła pt. Senatulus, to jest sjem niewieści, który niegdy w Rzymie ǳierżan był od trzech stanów ich, od małżonek,
wdów i panien (Kraków , wyd. w drukarni wdowy po F. Unglerze). [przypis edytorski]
⁴Łukasz Górnicki (–) — renesansowy poeta, pisarz polit., tłumacz, humanista; sekretarz i bibliotekarz króla Zygmunta Augusta; autor m.in. Dworzanina polskiego (), dostosowane do realiów polskich
adaptac i sławnego wówczas ǳieła Il Cortegiano Baldassare Castiglione. [przypis edytorski]
⁵entuzjastki — pierwsza polska grupa feministyczna, ǳiała ąca w Warszawie w latach . XIX w., skupiona
wokół Narcyzy Żmichowskie . Entuz astki dążyły do prawnego, społecznego i obycza owego równouprawnienia kobiet, prowaǳiły także ǳiałalność konspiracy ną, postulu ąc demokratyczne zmiany społeczne. [przypis
edytorski]
⁶Żmichowska, Narcyza (–) — nauczycielka, powieściopisarka i poetka publiku ąca pod pseudonimem Gabriella (wg daw. pisowni: Gabryella), emancypantka, twórczyni grupy tzw. entuz astek, edna z prekursorek polskiego feminizmu; ukończyła Instytut Guwernantek, ucząc się m.in. pod kierunkiem Klementyny
z Tańskich Hoﬀmanowe , w  r. pod ęła pracę ako nauczycielka domowa ǳieci Władysława Zamoyskiego
i w tym charakterze wy echała w  r. do Paryża, gǳie pod kierunkiem swego brata, emigranta polistopadowego pod ęła gruntowne studia w Biblioteque Nationale oraz zaczęła uczęszczać na posieǳenia naukowe
Akademii Francuskie (niedostępne wówczas dla kobiet), straciła posadę i w  r. wróciła do Warszawy;
publikowała w „Pielgrzymie” pod red. Eleonory Ziemięckie i „Przegląǳie naukowym” pod red. Edwarda Dębowskiego. Była zaangażowana w nieudane, tragiczne w dalszych skutkach powstanie  roku i „przedburzę”
Wiosny Ludów (emisariuszka TDP, kontakty z Karolem Libeltem); za swe zaangażowanie polit. skazana na
, roku więzienia, a następnie na dozór policy ny i osiedlenie w Lublinie; autorka m.in. powieści Poganka.
[przypis edytorski]
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Pierwsze grupy studentek polskich rekrutowały się z kobiet, które dla nauki poświęcały nie tylko spokó , dobrobyt i wygody ognisk domowych, ale wszystkie bu ne radości
wieku młodego. Walcząc na ogół z ciężkimi warunkami życia, z niedowierzaniem obcych
i swoich, z daleka od kra u, przebo em zdobywały sobie niedostępne dotychczas placówki.
Historia każde z nich to eden długi łańcuch samowyrzeczeń: głodu i chłodu, eden
pochód krzyżowy ku umiłowanym celom…
Wiele spomięǳy nich nie dotrwało do końca, zadanie bowiem przerosło ich siły;
inne, skończywszy studia i otrzymawszy wymarzony doktorat, wracały do kra u tak wyczerpane, że o dalsze naukowe karierze marzyć nie mogły lub też wprzęgnięte w kierat
pracy zarobkowe , gubiły się pod obuchem trosk coǳiennych.
Wytrwały na stanowiskach te wy ątkowo silne organizmy i te bu ne umysły, którym
od kolebki świeciła gwiazda naukowych przeznaczeń.
Ponieważ ednak w kra u niewoli nie było warsztatów pracy dla nich, na obczyźnie
rozwĳać musiały skrzydła do szerokich lotów.
Czy Maria Skłodowska-Curie mogła była dokonać ǳieła swego wśród swoich bez
tych pomocy naukowych i bez tych niewyczerpanych środków materialnych, akie ma
w Instytucie swego imienia w Paryżu?
Jak żurawie ściąga ą ku nam, do wolne Polski uczone nasze, żeby dorobkiem swoim
dźwigać naród i być tam wszęǳie, gǳie wieǳę swo ą i plony doświadczeń, i wielkie
umiłowania dać mogą.
Została wśród obcych ta, o którą ak o Chopina, walczy ǳiś Polska z Franc ą. Została
przy warsztatach swoich Maria Skłodowska-Curie i zapewne nie wróci…
Uroǳona i wychowana w Warszawie, po skończeniu Wyǳiału Matematycznego i Fizyko-Chemicznego w Paryżu za ęła się badaniem ciał promieniotwórczych.
Dokonawszy samorzutnie⁷ odkrycia polonu i aktynu⁸, weszła na drogę, które na bliższą metę stanowił wiekopomny wynalazek radu, dokonany wspólnie z mężem, Piotrem
Curie.
Czy to umnie sza ednak e zasługę?
Cud radu stwierǳa tylko tę niespożytą siłę wza emnego odǳiaływania na siebie intelektu polsko-ancuskiego i genialne wyniki łączności ich, które odsłoniwszy niegdyś
księżycowe światy tonów, wprowaǳiły luǳkość ǳiś, za pośrednictwem państwa Curie,
w ta emnicze głębie naǳmysłowego poznania.
Laureatka Nobla i różnych innych mięǳynarodowych organizac i, nagroǳona ostatnio wielkim złotym medalem przez Narodowy Instytut Nauk Społecznych w Stanach
Z ednoczonych z nadaniem stopnia doktora, profesor ﬁzyki w Sorbonie, Maria Skłodowska-Curie prowaǳi nadal badania samoistnie, toru ąc nauce nowe drogi, odsłania ąc
przed umysłem luǳkim nieznane dotąd widnokręgi i otrzymu ąc hołdy, akich za życia
nie zaznał chyba żaden uczony.
Instytut radiologiczny, który prowaǳi, ulica, na które powstał, a wreszcie samo ciało
radium⁹ otrzymało nazwę „Curie¹⁰”.
Amerykanki w uznaniu doniosłości odkrycia oﬁarowały e eden gram radium wartości . dolarów, składa ąc cześć te sile i prężności umysłu kobiecego, który —
zaledwie rozwarły się przed nim wrota wieǳy — uż zdołał dotrzeć do na wyższych e
szczytów.
Drugą wszechświatową powagą naukową est dr med. Józefa Joteyko¹¹.
⁷samorzutnie — tu: samoǳielnie. [przypis edytorski]
⁸Dokonawszy samorzutnie odkrycia polonu i aktynu — aktyn nie został odkryty przez Marię Skłodowską-Curie, lecz przez przy aciela i współpracownika Marii i Pierre’a Curie, André-Louis Debierne, który w 
wykrył go w otrzymanych od nich w przesączach. [przypis edytorski]
⁹radium (łac.) — rad, promieniotwórczy pierwiastek chemiczny, odkryty przez Marię Skłodowską-Curie
i e męża Pierre’a Curie w . [przypis edytorski]
¹⁰samo ciało radium otrzymało nazwę „Curie” — w roku  nazwę „curie” (pol. „kiur”) nadano ednostce
miary radioaktywności, odpowiada ące aktywności  g czystego izotopu radu o liczbie masowe . Jednostka
ta została w  w ukłaǳie SI zastąpiona w bekerelem (Bq), od nazwiska Henriego Becquerela, który razem
z małżeństwem Curie otrzymał w  Nagrodę Nobla za odkrycie i badanie promieniotwórczości. [przypis
edytorski]
¹¹Joteyko, Józefa Franciszka (–) — polska psycholog, pedagog, ﬁz olog, współorganizatorka pedagogiki spec alne (z Marią Grzegorzewską) w Warszawie; przewodnicząca belgĳskiego Towarzystwa Neurologicznego, wielokrotna laureatką paryskie Akademii Nauk. [przypis edytorski]
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Rodem z ziemi kĳowskie , osiedlona i wychowana w Warszawie, odbywała studia
przyrodnicze w Genewie, lekarskie zaś w Paryżu, gǳie w  r. otrzymała stopień doktora medycyny. W  r. przeniosła się do Brukseli, aby przez  lat prowaǳić wykłady
psychologii eksperymentalne oraz laboratorium psychologiczne w uniwersytecie mie scowym.
Współpracowniczka Instytutów Solvaya¹² (ﬁz ologicznego i soc ologicznego), założyła w  r. w Brukseli Mięǳynarodowy Fakultet Pedologiczny. W  r. przeniosła
się do Paryża, gǳie otrzymała katedrę Michonisa przeznaczoną dla uczonych zagranicznych w Collège de France, prastare uczelni założone przez Franciszka I, a sto ące pod
względem naukowym wyże od uniwersytetów.
Dr Joteyko była pierwszą kobietą zaproszoną na wykłady w Kolegium Francuskim,
a drugą osobą polskiego pochoǳenia, ak wiadomo bowiem, instytuc ę tę uświetnił odczytami swoimi nasz wielki wieszcz, Mickiewicz.
Prócz Collège wykładała dr Joteyko eszcze w Sorbonie i w Uniwersytecie Lugduńskim¹³.
Przewodnicząca belgĳskiego Towarzystwa Neurologicznego, pięciokrotna laureatka
Paryskie Akademii Nauk i Akademii Medyczne , członek honorowy Akademii Fizyko-Chemiczne w Palermo, redaktorka kwartalnika „La Revue Psychologique” w Brukseli,
który wychoǳił od  do  r., prezydentka ednego z kongresów neurologicznych,
członek kilku komis i mięǳynarodowych, dr Joteyko całe życie poświęciła nauce. Opublikowała przeszło  prac naukowych z ǳieǳiny ﬁz ologii mięśni i systemu nerwowego, psychologii doświadczalne i pedologii.
Je teoria reakc i miotoniczne mięśni est ogólnie przy ęta przez neuropatologów.
Twórczyni nowe tzw. obwodowe teorii znużenia, poświęciła temu zagadnieniu edyne
w swoim roǳa u podstawowe ǳieło: La Fatigue oraz kilka rozpraw, ak Entrainement
et fatigue au point de vue militaire (Bruksela, ); La fatigue et la respiration élémentaire du muscle (rozprawa na stopień doktora medycyny, Paryż ); Psycho-physiologie
de la douleur (łącznie z dr M. Stefanowską, Paryż, Alcan, ,  str.); La Fonction
musculaire (Paryż, Doin, ); Etudes sur la contraction tonique du muscle stric („Mémoires de l’Académie Royale de Médecine de Belgique”, , odbitka  str.); Recherches
expérimentales sur la résistance des centres nerveux médullaires à la fatigue („Annales de la
Société Royale des sciences de Bruxelles”, ); Les lois de l’Ergographie („Bulletin de
l’Académie Royale de Belgique, classe des sciences”, , odbitka  str.); Travaux du
I Congres international de pédologie, tenus à Bruxelles en  (dwa tomy wydane e staraniem w ); La science du travail et son organisation (Paryż, Alcan,  str.); Théorie
psycho-physiologique de la droiterie („Revue philosophique”, uin et uillet , odbitka
 str.); La Fatigue (Paryż, , Flammarion,  str.).
Ogrom pracy naukowe nie odrywał e nigdy od zadań konkretnych. Poświęcała zawsze dużo czasu na organizowanie wykładów na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim,
zwłaszcza wakacy nych, które ściągały siły naukowe z różnych stron świata, przy czym
troszczyła się przede wszystkim, aby e udostępnić dla przybyszów z Polski. Tą drogą
zazna omiła ciało nasze pedagogiczne z pedologią, nauką na wskroś współczesną, a którą dr Joteyko rozwĳała przez lat  blisko na wykładach swoich w seminariach Mons
i Charleroi.
Nieustanna e łączność z kra em sprawiła, że mimo pracy na obczyźnie odǳiaływała
ciągle na umysłowość naszą w Polsce, pociągała siły nasze naukowe do współpracownictwa w kwartalniku swoim; przy eżdża ąc na odczyty i wykłady do nas, zazna amiała
społeczeństwo nasze z na nowszymi prądami wieǳy na Zachoǳie, a przeǳiwny e talent popularyzatorski sprawiał, że zrozumieć ą mógł każdy, nawet słabo przygotowany
słuchacz.

¹²Mięǳynarodowy Instytut Solvaya (International Solvay Institutes for Physics and Chemistry) — instytut
w Brukseli, założony przez belgĳskiego przemysłowca Ernesta Solvaya w , za mu ący się organizac ą konferenc i, warsztatów i seminariów naukowych. [przypis edytorski]
¹³Lugdunum — starożytna, rzymska nazwa miasta Lyon we Franc i. [przypis edytorski]
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Sławę zagraniczną zdobyła równocześnie z dr Joteyko współtowarzyszka e pracy, dr
Michalina Stefanowska¹⁴.
Uroǳona w Grodnie  r., skończyła Uniwersytet Genewski i otrzymała tytuł doktora nauk przyrodniczych na mocy rozprawy La disposition histologique du pigment dans
les yeux des Arthropodes sous l’inﬂuence de la lumière directe et de l’obscurité complète, oǳnaczone nagrodą im. Humphry’ego Davy’ego. Po odbyciu dalszych studiów z ǳieǳiny
psychologii normalne i patologiczne w Paryżu pod kierunkiem prof. Ribota, Charcota,
Bale’a i K. Richeta osiedliła się w  r. w Brukseli, gǳie przez  lat pracowała w Instytucie Fiz ologicznym Solvaya, przeprowaǳa ąc badania nad morfoﬁz ologią i patologią
komórki nerwowe , nad zmianami zachoǳącymi w mózgu pod wpływem elektryczności,
narkotyków, znużenia itp., druku ąc prace swo e w kwartalniku „Travaux du Laboratoire
de l’Institut Physiologique Solvay” w Brukseli. Habilitowawszy się w  r. ako docent
Wyǳiału Przyrodniczego na Uniwersytecie Genewskim, wykładała w te wszechnicy¹⁵
przez trzy semestry ﬁz ologię ogólną.
Członek, a następnie od  r. przewodnicząca Towarzystwa Neurologicznego w Brukseli, dr Stefanowska ma za sobą około  prac naukowych, z których na ważnie sze: La
théorie du Neurone dans la dernière période décennale –, rozprawa wygłoszona
w sierpniu  r. na drugim Kongresie neurologów i psychiatrów w Belgii; Psycho-physiologie de la douleur (łącznie z dr Joteyko), Bibliothèque de Philosophie contemporaine,
Paris, Alcan, .
W organie „Travaux de l’Institut Solvay” wyszły: Les appendices terminaux des dendrites
cérébraux, , vol. I; Évolution des cellules nerveuses corticoles chez la souris, , vol. II;
Localisations des altérations cérébrales produites par l’éther, , vol. III.
W innych naukowych organach po awiły się: Etude histologique du cerveau dans le
sommeil provoqué par la fatigue, „Journal de Neurologie”, Bruxelles,  mai ; La
grande hypnose chez les grenouilles en inanitions, „Bulletin de l’Académie Royale de Médecine en Belgique”, ; Deshydratation du protoplasme vivant par l’éther, la chloroforme
et l’alcool, „Annales de la Société belge de Microscopie”, tome XXVII; Dissociations des
phénomènes de sensibilité et de motilité dans l’anesthésie par l’éther (łącznie z dr Joteyko),
„Bulletin de l’Académie Royale de Médecine”, .
W polskim ęzyku: Asymetria czuciowa a ośrodki dla bólu, odbitka z „Przeglądu ﬁlozoﬁcznego”,  (łącznie z dr Joteyko); Ewolucja teorii neuronów, odbitka z miesięcznika
„Sﬁnks”, .
Sprawozdania i odczyty, wygłoszone na mięǳynarodowych kongresach i z azdach:
Sur les appendices piriformes des cellules nerveuses, komunikat wygłoszony na Mięǳynarodowym Z eźǳie Psychologów w Paryżu, sierpień ; Dans quelles conditions se forment
les noricosités sur les dendrites cérébraux?, komunikat wygłoszony na Mięǳynarodowym
Z eźǳie Psychologów w Paryżu w  r.; Sur la croissance en poids de la souris blanche,
Comptes rendus  mai , Paris; Sur la croissance en poids des végétaux, Comptes rendus
 février .
Przeniósłszy się około  r. na stałe do Polski, dr Stefanowska prowaǳiła wykłady
z ǳieǳiny psychoﬁz ologii oraz higieny odżywiania w Wolne Wszechnicy warszawskie ¹⁶, wygłaszała na temat powyższy odczyty publiczne, pisała rozprawy naukowe i popularne.
¹⁴Stefanowska, Michalina (–) — polska neuroﬁz olog i biolog; studiowała przyrodę (zoologię) na
Uniwersytecie Genewskim (–), tam też uzyskała doktorat w zakresie nauk przyrodniczych () i habilitac ę z ﬁz ologii ogólne (), zosta ąc pierwszą kobietą-docentem; następnie wykładała ﬁz ologię na tym
uniwersytecie; w l. – studiowała w Paryżu przyrodę i psychologię. Prowaǳiła wykłady z ﬁz ologii
układu nerwowego i zmysłów na Wyǳiale Humanistycznym Wyższych Kursów Naukowych w Warszawie w l.
–; w l. – pracowała ako profesor w Wolne Wszechnicy Polskie ; habilitowała się z ﬁz ologii
układu nerwowego i zmysłów na Wyǳiale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego (), tam też pozostawała
profesorem naǳwycza nym do  r. W  r. na zlecenie właǳ edukacy nych Warszawy utworzyła pierwsze
klasy spec alne dla ǳieci upośleǳonych umysłowo, w  r. zorganizowała roczny kurs dla nauczycieli szkół
spec alnych (stał się on zalążkiem Państwowego Instytutu Pedagogiki Spec alne . Członkini Polskie Akademii
Umie ętności ( ako druga kobieta po Marii Curie-Skłodowskie ) oraz Poznańskiego Towarzystwa Przy aciół
Nauk. [przypis edytorski]
¹⁵wszechnica (daw.) — uczelnia, uniwersytet. [przypis edytorski]
¹⁶Wolna Wszechnica Polska — prywatna uczelnia utworzona w  w Warszawie, prowaǳąca ǳiałalność
do . [przypis edytorski]
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Prorocy nowego utra przepowiada ą na większą doniosłość umysłowe pracy kobiet
w ǳieǳinie ekonomii społeczne . Realizu e ona — zdaniem ich — na istotnie szą treść
dążeń kobiecych; na łatwie pozwala przystosować się konkretnym wzlotom intelektu,
a wszak wieki całe składały się na to, żeby przykuć kobietę do arzma robót konkretnych.
ǲiał ten wieǳy gospodarcze pełen est zagadnień z natury rzeczy bliże obchoǳących kobiety aniżeli mężczyzn. Opiera ąc się na wywiadach, pozwala przy tym zastosować
przyroǳoną wnikliwość kobiet w stosunku do badanych ednostek, zwłaszcza edne płci.
Daleko łatwie wypowie się każda pracownica przed kobietą aniżeli przed mężczyzną.
Warunki bytu domowego, niedole pracy, załamania psychiczne… Z trudnością zna due klucz do nich wytrawny ekonomista, gdy prostą, szczerą falą płyną wyznania przed
pokrewną duszą kobiecą.
Toteż są uż ǳiś wybitne wszechświatowe ekonomistki, przyczynia ące się do reform
doniosłych w ǳieǳinie pracy wyrobnicze , ak np. prof. Helena Campbel w Wisconsin.
Powsta ą ǳieła w przeǳiwny sposób łączące myśl ﬁlozoﬁczną ze zmysłem krytycznym, toru ące drogę do rozstrzygnięcia na zawilszych wątpliwości i zagadnień form społecznych istnienia, ak np. Marianny Weber Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwickelung,
Lili Braun Die Frauenfrage¹⁷, Klementyny Royer Teoria podatków i ǳiesięciny społeczne,
rzecz podana na konkurs ogłoszony w  r. przez rząd szwa carski i nagroǳona równocześnie z pracą w te same ǳieǳinie słynnego soc ologa ancuskiego Proudhona, który
właśnie wówczas w odczytach, pismach i przemówieniach publicznych odmawiał kobiecie wyższości inteligenc i. Epokowe znaczenie miały w Ameryce ǳieła Wiktorii Penny,
odtwarza ące z ponurą grozą rozpaczliwe warunki pracy miliona kobiet, nawołu ące o naukę i szkoły zawodowe dla nich. Olbrzymie wrażenie również wywarło w swoim czasie
studium miss Logh Smith Kobieta i praca, oparte na wynikach statystyki urzędowe .
Pierwsze mie sce wśród ekonomistek naszych za mu e dr Zoﬁa Daszyńska-Golińska¹⁸.
Uroǳona i wychowana w Warszawie, prof. ekonomii społeczne na warszawskie Wolne Wszechnicy Polskie , b. kierowniczka referatu ochrony pracy kobiet i młodocianych
w Ministerstwie Pracy i Opieki Społeczne , skończyła wyǳiał ﬁlozoﬁczny w Uniwersytecie Zuryskim i otrzymała doktorat na podstawie rozprawy z zakresu statystyki historyczne Zürichs Bevölkerung im XVII Jahrh. Po odbyciu dwuletnich studiów z zakresu
ekonomii i soc ologii pod kierunkiem prof. Simmla, Adolpha Wagnera i Seringa w Berlinie, gǳie ednocześnie prowaǳiła wykłady przez trzy semestry w Humboldtsacademie,
przystąpiła do wydawania szeregu prac teoretycznych z ǳieǳiny ekonomii społeczne ,
polityki gospodarcze oraz monograﬁi z zakresu kwestii robotniczych, demograﬁcznych,
społecznych, zwalczania alkoholizmu itp.
Do na wybitnie szych ǳieł e w ęzyku polskim należą: Ekonomia społeczna,  t.,
/ (dwa wydania); Rozwój i samoǳielność gospodarcza ziem polskich, Warszawa-Kraków, ; Z badań nad zagadnieniami ludności, Warszawa, –; Nauka ekonomiki
społecznej w Polsce Warszawa, .
W pracach z ǳieǳiny polityki gospodarcze autorka pierwsza wśród ekonomistów
naszych stanęła na stanowisku, że pomimo poǳiału politycznego wszystkie trzy zabory
winny stanowić całość gospodarczą, że się wza emnie dopełnia ą i zapewnia ą sobie znaczny
stopień samostarczalności.
Olbrzymi przewrót wywołany w warunkach bytu Polski skutkiem wielkie wo ny¹⁹
zwrócił uwagę dr Daszyńskie -Golińskie na dalsze stosunki ekonomiczne kra u naszego: na program nasz gospodarczy, unarodowienie przemysłu itp. Sprawie te poświęciła
parę prac, a mianowicie: Przyszła Polska, Piotrków, ; Zagadnienia polskiej polityki
¹⁷Lili Braun „Die Frauenage” — streszczona przez J. Okszę pt. Ruch kobiecy (dodatek do „Tygodnika
Ilustrowanego” w  r. [przypis autorski]
¹⁸Daszyńska-Golińska, Zoﬁa Emilia (–) — polska ekonomistka, historyczka gospodarki, ǳiałaczka
społeczna, tłumaczka. Uzyskała stopień doktora ﬁlozoﬁi w Zurychu. W latach – była docentem Akademii Humboldta w Berlinie. W  została profesorem ekonomii społeczne w Wolne Wszechnicy Polskie
w Warszawie. [przypis edytorski]
¹⁹Wielka Wojna — określenie I wo ny światowe (–) używane powszechnie w okresie mięǳywo ennym, przed wybuchem II wo ny światowe . [przypis edytorski]
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gospodarczej po wojnie, studia ekonomiczne, Kraków, ; Środkowo-europejski związek
gospodarczy i Polska, Kraków, .
Niezwykle ruchliwy, bystry i rzutki e umysł, wrażliwy na tętno chwili, chwytał e
w lot i szukał dla niego rozwiązań w ekonomiczno-społecznych przesłankach. Stąd olbrzymia ilość kwestii, które w ciągu lat pracy swo e poruszyła, cały kale doskop różnorodnych — zdawałoby się na pozór — ugrupowań i zestawień, które ednak w gruncie
rzeczy spływały zawsze do wspólnego łożyska polityki gospodarcze , ekonomiki narodowe , spraw robotniczych związanych ściśle ze wszystkimi innymi, ak: kwestia agrarna,
soc alna, kapitalizm, ruch i rozwó ludności, spółǳielczość, kwestia kobieca, antyalkoholizm itd.
Sprawie rolne poświęciła prace: Własność rolna w Galicji, Warszawa, ; Własność
rolna w krajach Austrii, Ekonomista, Warszawa, ; W sprawie reformy agrarnej, Kultura
Polski, zesz. XXXII–XXXIV, .
Sprawie robotnicze : Robotnicy młodociani w rzemiośle i rękoǳiełach w Krakowie, Kraków ; Wywiady nad położeniem robotników wykwaliﬁkowanych w Krakowie, „Czasopismo prawnicze”, Kraków ; Przyczynki do kwestii robotniczej w Polsce, Warszawa ;
Przed jutrem. Współczesny ruch kobiecy wobec kwestii robotniczej, Kraków .
Kwestii kobiece : Prawo wyborcze kobiet, Warszawa .
Walce z alkoholizmem: Badanie nad alkoholizmem w Galicji zachodniej, Lwów ;
Alkoholizm w Galicji i jego zwalczanie, Warszawa .
W zakresie kwestii soc alne pisała o rewiz onizmie marksowskim ako zwolenniczka
ego: pt. Przełom w socjalizmie, Lwów .
Odbiega ąc niekiedy od głównych wytycznych naukowe swe ǳiałalności, poświęcała
chwile uwagi poetom i mędrcom, którzy z ekonomią społeczną nic nie mieli wspólnego.
Stąd powstały broszury: Nietzsche-Zarathustra i Filozoﬁa Anhellego, Kraków .
Poza tym ednak nie zbaczała z drogi, studiu ąc takich uczonych myślicieli i ekonomistów ak Hoene-Wroński, Kołłąta , Skarbek, którym poświęciła kilka prac swoich.
Redagu ąc przy tym w latach – Bibliotekę ǳieł ekonomiczno-społecznych,
Warszawa, nakładem Arcta, wydała  tomów prac wybitnych ekonomistów polskich,
zaopatru ąc każdą książkę wstępem przeważnie swego pióra, zawiera ącym charakterystykę danego autora i tło epoki. Znalazły się tam prócz Supińskiego, Skarbka, Hoene-Wrońskiego, Kołłąta a, Staszica, Stroynowskiego, prace mało znane szerszemu ogółowi:
Ferdynanda Naxa, Surowieckiego, Henryka Kamieńskiego.
Obdarzona niezwykłym talentem popularyzatorskim, wydała uczona nasza szereg
broszur przystępnych dla szerszych mas, a poświęconych sprawom: kooperatyw, alkoholizmu; nauce o ludności, miastom i cechom itp.
Przy olbrzymie swe pracowitości zdołała wydać również kilka ǳieł autorów obcych
w tłumaczeniu swoim, zapoznawszy nas z pracami: Posnetta, Ingrama, Höﬀdinga, Sombarta i innych.
Przy wielkim darze słowa, występu e dr Daszyńska-Golińska często na mównicach
publicznych, zabiera ąc głos nie tylko u nas w kra u, ale i na mięǳynarodowych kongresach i z azdach ako przedstawicielka różnych polskich stowarzyszeń i organizac i.
W ęzyku niemieckim wyszły następu ące e prace: Polen u. der Panslavismus; Russische
Volks u. Finanzwirtschaft in Polen, Krakau, ; Die wirthschaftliche Entwickelung Polens
seit dem Anfang des XX Jahrh., Berlin, ; Die Grossindustrie in Polen, „Polen” nr , ,
; Die wirtschaftliche u. politische Lage Polens beim Aufbruch des Krieges, Tybinga, odb.
„Archiv r Sozialwissenscha”, t. ; Die Fabrik-inspektion in Russisch Polen, „Archiv
r soziale Gesetzgebung”, .
W poglądach swych z ǳieǳiny ekonomii społeczne zbliża się dr Daszyńska-Golińska
do szkoły historyczne i do radykalnego odłamu polityki soc alne .

Poważne studia z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych wydały dr Helena Landauowa, Zarys ekonomii społecznej; Róża Centnerszwerowa, Inspektorki Fabryczne; dr Bornstein-Winawerowa, Kobieta w przemyśle na zachoǳie; dr Melania-Bronstein-Łychowska
broszurę: Co daje Rzeczpospolita polska robotnikowi? (w ęz. polskim i niemieckim, War  Kobieta polska w nauce



szawa, ) i wiele prac ekonomiczno-statystycznych, pomieszczanych w kwartalniku
Ministerstwa Pracy i Opieki Społeczne . Przetłumaczyła klasyczną pracę Ricarda Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Mayera Prądy społeczne i inne. W Pamiętniku
Z azdu Kobiet ( r.) pomieściła dr Bronstein-Łychowska ciekawy referat wygłoszony
na tymże z eźǳie: Praca-ideał — praca-kajdany.
Do ǳielnych ekonomistek należy dr Balsigerowa, tłumaczka studium Onckena O
Lassalle’u, Herknera Kwestia robotnicza i innych, zabiera ąca głos poza tym w poważnych
organach społeczno-politycznych.

Ekonomii współczesne narzuca się z nieprzepartą mocą władne konieczności problemat kwestii gospodarcze z punktu wiǳenia społecznego, obe mu ąc poniekąd i zagadnienia psychologii społeczne .
Tu dla kobiety otwiera się również eden z na ważnie szych gościńców wieǳy, roku ących wielkie naǳie e na przyszłość, gdy zna dą praktyczne zastosowanie teoretyczne
przesłanki.
Pociągną nim zapewne uczone wszystkich kra ów i narodów, żeby rzucić siewy nieprzewiǳianych zdobyczy intelektu kobiecego.
*
Nieliczna grupa na wybitnie szych ﬁlozofek współczesnych — u nas przyna mnie —
stanęła przeważnie na gruncie empiriokrytycyzmu²⁰, dla którego uogólnienia i na wyższe
po ęcia naukowe są tylko narzęǳiem w dosięganiu rzeczywistości bezpośrednie i środkiem do zorientowania wśród nie luǳkości, nie zaś dogmatem i symbolem akie ś inne
głębokie prawdy.
Dr Józefa Kodisowa²¹ i dr Anna Wyczółkowska, uczennice prof. Avenariusa, na znakomitszego przedstawiciela kierunku mechaniczno-matematycznego w psychologii,
gǳie czucie stanowi treść, ruch zaś formę bytu, nie wniosły pracami swymi nowych
metod poznania, ale przeszczepiły na nasz grunt teorie mistrza, uzupełnia ąc e samorzutnymi hipotezami i otacza ąc siecią subtelnych, z głębin indywidualnych przemyśleń
i do rzałych zrozumień wysnutych sądów dyskursywnych.
Z Krzyżanowskich dr Józefa Kodisowa uroǳiła się na Białe Rusi w b. guberni mińskie . Od wczesnych lat za mowała ą ﬁlozoﬁa, spec alnie ǳieła J. S. Milla, H. Spencera i inne. Gruntowne studia pod ęła w Genewie, gǳie na Wyǳiale Nauk Społecznych
słuchała ﬁlozoﬁi u prof. Gourda. Wszelako ten kierunek ﬁlozoﬁczny nie zadowalał e ,
przeniosła się więc do Zurychu, gǳie pod kierunkiem Avenariusa pracowała cztery lata
i otrzymała doktorat ﬁlozoﬁi.
Literacko-naukowa e ǳiałalność wyraziła się w szeregu prac, drukowanych w kra u
i za granicą z zakresu teorii poznania, ﬁlozoﬁi nauki, historii psychologii, psychologii itd.
Była czas akiś stałą recenzentką „Vierteǉahrschri r wissenschaliche Philosophie”,
pisywała do „Przeglądu ﬁlozoﬁcznego” i do „Ruchu ﬁlozoﬁcznego”.
Przewodnicząca Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, członek Warszawskiego Instytutu Filozoﬁcznego, ma za sobą kilkaǳiesiąt prac naukowych. Na głównie sze z nich: Zur Analyse des Apperceptionsbegriﬀes, Berlin; Der Empﬁndungsbegriﬀ, „Viert .
²⁰empiriokrytycyzm — nurt ﬁlozoﬁczny z przełomu XIX i XX wieku, postulu ący konieczność usunięcia
z nauki po ęć subiektywnych, apriorycznych i metaﬁzycznych, ograniczenie e do opisu „czystego doświadczenia”, do ekonomicznego, t . skrótowego zapisu z awisk. Jego na ważnie szymi przedstawicielami byli Richard
Avenarius i Ernst Mach. [przypis edytorski]
²¹Kodisowa z Krzyżanowskich, Józefa Fabianna (–) — polska ﬁlozof i psycholog, feministka; zwolenniczka i propagatorka w Polsce ﬁlozoﬁi i psychologii ze stanowiska empiriokrytycyzmu, rzeczniczka emancypac i i równouprawnienia kobiet oraz pacyﬁzmu. Studiowała nauki społeczne i ﬁlozoﬁę w Szwa carii, w Genewie i Zurychu, gǳie uzyskała doktorat. Współorganizatorka uniwersytetu ludowego dla emigrantów polskich
w USA, gǳie przebywała do  r. Od  r. wykładała na Wolne Wszechnicy Polskie . W Mińsku Litewskim prowaǳiła szeroką ǳiałalność oświatową: zorganizowała uniwersytet ludowy oraz polski ǳiał w bibliotece
publiczne , pełniła też funkc ę Naczelniczki Wyǳiału Oświaty i Kultury w zarząǳie Mińska. Po śmierci męża
w  r. przeniosła się wraz z córką do Warszawy, gǳie w l. – pracowała w Ministerstwie Robót Publicznych na stanowisku bibliotekarki. Od  r. do  była pracownicą Magistratu m. Warszawy. [przypis
edytorski]
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Schri. Wiss. Phil.”; The apperception, „Psych. review”; tamże: Richard Avenarius; Einige
empirio-kritische Bemerkungen über die neuere Gehirnphysiologie, „Zeitschri r Sinnen
Physiologie”.
W polskim ęzyku cały szereg studiów, które pomieszczał stale „Przegląd ﬁlozoﬁczny”, mianowicie: Co to jest ﬁlozoﬁa?; Biologiczne zadania psychologii; Upadek materializmu
w nauce; Energetyka, Empiriokrytycyzm; W sprawie eliminacji metody przyczynowości, Objaśnienie i opis; Irracjonalność pojęć; O możliwości psychologicznego prawa czasu; Nowa faza
w rozwoju empiriokrytycyzmu; Prawa rozwoju historycznego; Myślenie przedlogiczne; Ernest
Mach; O wiǳeniach przedsennych; Przestrzeń wizyjna; Rzeczywistość i jej naukowe pojęcie;
Kant i jego znaczenie we współczesnej ﬁlozoﬁi.
Spomięǳy większych sprawozdań i krytyk, pomieszczanych stale na łamach „Przeglądu ﬁlozoﬁcznego” wyróżnia ą się oceny Ostwalda, Petzolda, Bergsona, Meyersona itp.
Poza tym pisywała dr Kodisowa rzeczy popularnonaukowe w różnych czasopismach
polskich i prowaǳiła wykłady w Wolne Wszechnicy, na kursach wieczornych itp.
Kierunek e ﬁlozoﬁczny, zbliża ąc się na barǳie do niemieckiego empiriokrytycyzmu i neopozytywizmu ancuskiego, posiada ednak swo e cechy spec alne. Uzna ąc istnienie pewnych potrzeb duchowych, którym odpowiada metaﬁzyka, est ednak stanowczą stronniczką ﬁlozoﬁi naukowe , które edynie przypisu e wartość obiektywną.
Do wybitnie szych ﬁlozofek polskich należą również: dr Anna Wyczółkowska, dr
Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, dr Maria Grzegorzewska.
Dr Anna Wyczółkowska, uroǳona w Mińszczyźnie, zagnana burzą losów do Ameryki, wydała tom niezmiernie ciekawych Szkiców psychologicznych, opartych na podstawie
głębokie wieǳy i śmiałych rzutach hipotez (Kraków, ).
Dr Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, uroǳona w Buczaczu (Małopolska)  r., wychowana we Lwowie i Poznaniu, studiowała od  r. ﬁlozoﬁę ścisłą i psychologię
w Zurychu, pod kierunkiem Störringa, Neumanna, Schumanna, Rahma itd.; następnie
w Lowanium pod kierunkiem ǳisie szego kardynała Mercière’a, w Paryżu u Brocharda
i Eggera. Przez pewien czas pracowała w Oksforǳie, zbiera ąc materiały do dysertac i
na temat Thomas Brown — ein Beitrag zur Geschichte des Intuitionismus. Na mocy te
rozprawy otrzymała stopień doktora ﬁlozoﬁi w Zurychu  r.
Po powrocie do kra u ob ęła stanowisko bibliotekarki Towarzystwa Przy aciół Nauk w Poznaniu. Pode mu ąc myśl swego ǳiada, Jędrze a Moraczewskiego, znanego historyka, wznowiła w  i  r. cykle wykładów z ﬁlozoﬁi ścisłe i psychologii, które
cieszyły się dużym powoǳeniem. Wzorowane na owych pamiętnych cyklach, które w latach – i następnych wygłaszali w pałacu ǲiałyńskich: Moraczewski, Trentowski,
Libelt, Krauthofer, nie tylko utrzymały się w Poznaniu, ale obuǳiły tak dalece silne zainteresowanie, że zostały powtórzone w Gnieźnie całkowicie, niektóre po edyncze zaś
wykłady w Inowrocławiu i w Toruniu.
W  r. miała w Sekc i Filozoﬁczne Z azdu Lekarzy i Przyrodników referat z ǳieǳiny historii etyki pt. Brown i Mackintosch, drukowany w księǳe Z azdu.
W następnym roku pod ęła pracę naukową pt. System etyczny Hugona Kołłątaja, opartą na rękopiśmiennym materiale, na który uwagę e zwróciła praca o Kołłąta u dr Daszyńskie -Golińskie . ǲieło to ukończone w  r. wyszło nakładem Akademii Umieętności w Krakowie ( r.) i otrzymało nagrodę z funduszu ks. arcybiskupa Likowskiego.
W  r. zapoczątkowała uczona nasza ruch pedagogiczno-naukowy w Poznaniu,
niezmiernie płodny w wyniki, powstały bowiem ǳięki niemu z edne strony: polskie liceum prywatne żeńskie pod kierunkiem p. Marii Swinarskie , z drugie — kursy naukowe, których organizac ę u ął w ręce dr Michał Sobeski. Kursy te obe mowały: ﬁlozoﬁę,
prahistorię i historię sztuki. Dr Dobrzyńska-Rybicka wykładała na nich ﬁlozoﬁę ścisłą
i psychologię, metaﬁzykę, epistemologię, psychologię wrażeń i wyobrażeń, psychologię
uczuć i woli, prowaǳąc odnośne seminaria. Z kursów tych wyłonił się w  r. Uniwersytet Poznański, na który dr Dobrzyńska-Rybicka przeszła ako docent, wykłada ąc
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w dalszym ciągu swo e przedmioty. Habilitac i dopełniła w marcu  r. Obecnie est
docentem wykłada ącym²².
Dr Maria Grzegorzewska uroǳiła się  r., w ziemi rawskie . Po skończeniu pens i
p. Hewelke w Warszawie studiowała przyrodę w uniwersytecie krakowskim, a następnie
psychologię i pedologię na Mięǳynarodowym Fakultecie Pedologii w Brukseli. Podczas
wo ny doktoryzowała się w Paryżu. Temat rozprawy stanowiły Badania doświadczalne nad
rozwojem umysłu estetycznego u ǳieci i młoǳieży.
Od lat paru dr Grzegorzewska est na stanowisku st. referenta Ministerstwa Wyznań
Religĳnych i Oświecenia Publicznego, prowaǳąc wyǳiał nauczania ǳieci anormalnych.
Prócz tego została asystentką w Państwowym Instytucie Pedagogicznym.
Z prac e naukowych wyszły dotąd: Essai sur le développement du sentiment esthétique,
„Bulletin de l’Institut Général psychologique”, Paris ; Enquête sur les goûts esthétiques de la jeunesse scolaire, Le portrait et son appréciation par la jeunesse scolaire, „Journal de Psychologie”, Paris  i ; Les méthodes psychologiques d’éducation esthétique,
„L’Éducation”, Paris ; Les types d’éducation esthétique, „L’Année psychologique”, Paris
.
Pod prasą: Metody nauczania początkowego w Belgii (współpraca z dr Joteyko), Arct,
Warszawa.
W opracowaniu: Psychopedagogia ǳieci anormalnych.

Pierwszym doktorem ﬁlozoﬁi w Polsce była Stefania Arndtowa, która po powrocie
ze studiów zagranicznych zaniechała wszakże dalsze pracy czysto naukowe i oddała się
pedagogice.
Znacznie późnie dały się poznać: dr Ada Werner-Silbersteinowa, autorka Wstępu do
estetyki nowoczesnej, dr I. Karpińska (prace z ǳieǳiny psychologii uczuć), M. Lipska-Librachowa, Stefania Festenburg-Łobaczewska, Maria Zielewiczówna, autorka cennego
studium o Emersonie, Maria Komornicka (znakomite studium o Nietzschem), Maria
Cz. Przewóska, autorka prac: O Nietzschem, O spirytyzmie i mediumizmie i innych. Mistykę Towiańskiego studiu e W. Szerlecka w Paryżu. W r.  wyszła tamże książka e
Un saint des temps modernes, będąca właściwie streszczeniem pracy Tancreda Canonico
o Towiańskim z dołączeniem nieznanych dotychczas szczegółów z życia Mistrza Andrzea. Wydała również wybór pism Towiańskiego: Quelques écrits d’Andrè Towiański, Paryż
.
Wykładowi nauki Mistrza Andrze a poświęciła pracę swo ą Krótki rys ﬁlozoﬁi Towiańskiego Stefania Jentysówna w książce zbiorowe Na rozstaju, Kraków , stwierǳa ąc
w towianizmie podniosły nastró etyczny, niezmierną siłę przekonania oraz wiarę i ufność
w sprawę, o które Polak obo ętnie mówić nie może.
Filozoﬁę i ęzykoznawstwo na uniwersytetach: berlińskim i rzymskim studiowała Julia Dicksteinówna, autorka cennych prac ﬁlozoﬁcznych, spomięǳy których wyróżniaą się: Od mitów ku wierzeniom i Prometeusz — Paraklet (Dwutorowość ǳiejów ducha)
— badania różnorodności tych wszystkich pierwiastków, które składa ą się na wczesne
i na rozwinięte życie religĳne luǳkości. Wydane przez autorkę studia o romantyzmie są
szkicami do przygotowywane wyczerpu ące i syntetyczne pracy o tym kierunku ducha
luǳkiego.
Julia Dicksteinówna przyswoiła naukowe literaturze nasze Wstęp do ﬁlozoﬁiprof.
W. Jerusalema oraz Dialogi ﬁlozoﬁczne Giordana Bruna. Przetłumaczyła wiele utworów
z sanskrytu, greckiego, łaciny, włoskiego, hiszpańskiego, ancuskiego, angielskiego, rosy skiego, czeskiego. Z polskiego na włoski przełożyła ǳieło prof. Brücknera Mitologia
słowiańska z własnymi komentarzami. Z oryginalnych prac po włosku ogłosiła: Szkic o ﬁlozoﬁi polskiej (z powodu śmierci Adama Mahrburga), L’epos nella letteratura degli Slavi
balcanic, studium Dante in Poloniae i inne.
Na podłożu głębokich zagadnień ﬁlozoﬁcznych oparła J. Dicksteinówna liczne swe
prace z ǳieǳiny krytyki literackie , która właściwie stanowi główny cel e badań.
²²Obecnie jest docentem wykładającym — Docent wykłada ący w Poznaniu, różni się od docenta prywatnego
tym, iż tamten ma stałe stanowisko przy uniwersytecie, gdy ten stoi poza ciałem profesorskim. [przypis autorski]
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Poza tym est ona autorką głęboko reﬂeksy nych o piękne formie poez i, których
I tom ukazał się pt. Na duszy mej palecie.
W r. b. Instytut dla Europy Wschodnie (Instituto per l’Europa Orientale) w Rzymie zaprosił J. Dicksteinównę do wygłoszenia kursu literatury polskie w Uniwersytecie
Rzymskim oraz do stworzenia i prowaǳenia ǳiału polskiego w ramach samego Instytutu.
*
Uczoną wielkie miary i wszechświatowe sławy była prawie nieznana u nas, zmarła w Anglii niedawno antropologistka, dr Maria Antonina Czaplicka. Uroǳona 
r. i wychowana w Warszawie, od na wcześnie szych lat oddawała się studiom przyrodniczym. Jako stypendystka Kasy Pomocy im. Mianowskiego dla osób pracu ących naukowo
wy echała do Anglii, gǳie w  r. otrzymu e dyplom na mocy prac antropologicznych w Oksforǳie, a w  r. wyrusza pod egidą Oksforǳkie Szkoły Antropologiczne
i Pensylwańskiego Muzeum Uniwersyteckiego na Syberię dla badania ras pierwotnych
północne i środkowe Az i. W wyprawie powyższe uczestniczyły trzy kobiety, ednak
tylko dr Czaplicka wytrwała do końca przygód życia koczowniczego wśród zimy pod
biegunem północnym i upałów letnich Az i Środkowe .
Członek Kolegium w Sommerville i Lady Margaret Hall w Oksforǳie, za mowała dr M. Czaplicka w latach – stanowisko lektorki etnologii na Uniwersytecie
Oksforǳkim, po czym została zaproszona do ob ęcia katedry antropologii w Bristolu.
W lipcu  r. otrzymała z ramienia Królewskiego Towarzystwa Geograﬁcznego
nagrodę im. Murchisona za wyprawę do Az i. ǲieła e : Mój rok na Syberii, Tubylcze
plemiona Syberii i Turcy Azji Środkowej w historii oraz w czasach teraźniejszych, studium
etnograﬁczne w kierunku zagadnienia pantureckiego i materiał bibliograﬁczny tyczący
się Turków pierwotnych oraz obecnych w Az i Środkowe (wszystkie w ęz. angielskim)
przedstawia ą dużą wartość naukową. Obok gruntowne zna omości przedmiotu posiadała dr Czaplicka dar żywego opowiadania i popularyzowania, czym oǳnacza się zwłaszcza
praca e Mój rok na Syberii. „Manchester Guardian”²³, pisząc o te książce, twierǳi, że
„łączy ona w sobie obok wieǳy i drobiazgowości uczonego tak rzadko spotykany równocześnie pogląd i urok artysty”.
W zimie  r. odbyła podróż po Stanach Z ednoczonych, wygłasza ąc odczyty
o Polsce.
W roku bieżącym ma ą wy ść trzy naukowe e prace, których druk uległ opóźnieniu
skutkiem wo ny.
Zmarła tragiczną śmiercią przedwcześnie w ma u r. b. Zostawiła ciężki żal po sobie, zarówno wśród kolegów i uczonych w drugie swo e o czyźnie, która oczekiwała od
nie wielu eszcze niespożytych ǳieł twórczego umysłu, ak i w kra u, gǳie do poczucia
bolesne straty przyłączył się gorzki wyrzut niedocenienia naukowych zasług rodaczki,
niespożytkowania e siły i pracy na tych placówkach, w które — prócz wieǳy głębokie — byłaby tchnęła to serdeczne ukochanie, to zrozumienie celów i zadań roǳimych,
z akim szła zawsze ku Polsce.
*
Z chwilą dopuszczenia kobiet do Uniwersytetów w Krakowie i Lwowie powstał zastęp
uczonych kobiet polskich, które skończyły studia bądź całkowicie w kra u, bądź uzupełniły
e tylko następnie za granicą²⁴.
Do na wybitnie szych spomięǳy nich należy dr Zoﬁa Gąsiorowska-Schmytowa. Uroǳona w  r., doktoryzowała się w Krakowie na podstawie pracy Służba narodowa
w sprawie Andrzeja Towiańskiego, uznane przez prof. Kleinera („Tygodnik Ilustrowany”,
²³„Manchester Guardian” — bryty ski tygodnik założony w  w Manchesterze, od  ǳiennik, od 
wydawany pod nazwą „The Guardian”. [przypis edytorski]
²⁴Z chwilą dopuszczenia kobiet do Uniwersytetów w Krakowie i Lwowie powstał zastęp uczonych kobiet polskich…
— Pierwsze hostpitantki w Krakowie po awiły się w  r., we Lwowie zaś w  r. Pierwszy kobiecy doktorat
w Polsce otrzymała Zoﬁa Moraczewska w . [przypis autorski]
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) za pierwszą naukową książkę o ﬁlozoﬁe-mistyku polskim, a poza tym za „na ważnie szą spośród ogółu prac poświęconych ǳie om ducha polskiego w epoce porozbiorowe ”.
Mimo młodego wieku swo ego ma uż dr Gąsiorowska szereg cennych studiów i monograﬁi literackich za sobą, mianowicie: Idea wyzwolenia narodu w Konraǳie Wallenroǳie; Źródła „Monachomachii” Krasickiego; Wpływ Molière’a na komedie Krasickiego;
Lenartowicz w wykłaǳie; Norwida przekład ody Horacego do Pompejusza; Żółkiewski jako Lucjusz Emiliusz w Władysławie IV Twardowskiego; rozprawka O Bajce Chłop i Żmĳa
Mickiewicza.
Prace te wyszły nakładem bądź Towarzystwa Naukowego w Warszawie, bądź Akademii
Umie ętności w Krakowie.

Wyższe wieǳy poświęca się w Polsce coraz więce otwartych, śmiałych umysłów
kobiecych, których na droǳe do światła nowego poznania nic nie est w stanie powstrzymać: ani względy roǳinne, ani przeszkody materialne natury: nauka, połączona
— w walce o byt — z twardym, zarobkowym mozołem. Na każdym polu wieǳy po awia ą się u nas młode siły, wróżące przyszłość wybitną.
W ǳieǳinie przyrody zaznaczyły się prace pań: J. Wołoszyńskiej, J. Woǳińskiej, L.
Moczulskiej, H. Waniczkówny, M. Strzeleckiej, H. Lilienfeldówny i innych, drukowane
przeważnie w „Kosmosie”²⁵, oparte na gruntownych studiach i sięga ące do dna wieǳy.
Jedną z pierwszych kobiet, które otrzymały wykształcenie uniwersyteckie na kresach
(w Kĳowie), była zmarła w r. b. Zoﬁa Sławińska, asystentka przy katedrze zoologii w Poznaniu.
W ǳieǳinie archeologii wyszła książka p. Heleny Beatusowej O wykopaliskach Segesty i Selinunte we Włoszech. Numizmatyce poświęciły się pp. Ela Gumowska i Helena
Polaczkówna. Studia ludoznawcze prowaǳą: pp. Helena Windakiewicz (Katalog pieśni
polsko-morawskich), Kazimiera Skrzyńska (Kobieta w pieśni ludowej), Regina Lilientalowa
(Święta żydowskie w przeszłości i teraźniejszości, z dwuǳiestoma tablicami, nakładem Akademii Umie ętności w Krakowie), Maria Papieska, autorka albumu z rycinami motywów
ludowych, a poza tym wielce zasłużona dla przemysłu ludowego.
Kra oznawstwu odda ą się: pp. Ewa Zachertówna, Maria Sandozówna, Ludwika Życka
i inne. Do pierwszych badaczy Śląska Cieszyńskiego należała Maria Wysłouchowa, która
drukowała w „Tygodniu Lwowskim” barǳo wartościowe przyczynki do monograﬁi Śląska
Cieszyńskiego. W  r. czasopismo „Lud” pomieściło rozprawę e etnograﬁczną o wsi
Wiśle, opartą na mozolnie zebranych opisach strzech i chałup, sprzętów, pożywienia,
roślinności, narzęǳi, gwary górnośląskie .
Na polu antropologii pracu ą: pp. Maria Rzewuska, dokonywu ąca pomiarów antropologicznych z ramienia Towarzystwa Kra oznawczego i p. Jadwiga Lothowa-Niemirycz.
J. Klawówna przedstawiła w Instytucie Nauk Antropologicznych przy Warszawskim Towarzystwie Naukowym dn.  IV  r. rozprawę na temat Metody i kierunki w etnologii
ze stanowiska socjologii.
Z zakresu ęzykoznawstwa wydała poważną pracę Róża Centnerszwerowa O języku
Żydów w Polsce, na Litwie i Rusi.

Na szerszą arenę naukowe pracy kobiet stanowi ednak historia. Mamy liczny zastęp barǳo wybitnych historyczek, których dotychczasowa praca stwierǳa zauważoną
uż wielokrotnie dążność umysłu kobiecego do konkretne formy przesłanek. Historyczki
nasze, u mu ąc silnie rǳeń faktów ǳie owych, nie wkracza ą w ǳieǳinę historiozoﬁi,
ale z założeń swoich wyciąga ą wnioski o daleko nieraz idącym społecznym znaczeniu.
Indukc a odpowiada im więce aniżeli dedukc a, zaś silny nerw obywatelski oraz katego²⁵„Kosmos” — edno z na starszych polskich czasopism popularyzu ących wieǳę przyrodniczą, założone 
stycznia  we Lwowie przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika; obecnie wydawane w Warszawie ako kwartalnik. [przypis edytorski]
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ryczny imperatyw obowiązków narodowych każą im poświęcać dorobki czyste wieǳy
na rzecz popularyzowania e wśród mas szerokich.
Historyczki nasze — wszystkie prawie — pracu ą na polu pedagogicznym, piszą popularne broszury, wygłasza ą odczyty, buǳąc żąǳę poznania ǳie ów o czystych i szerząc
kult ich w naroǳie.
Jedną z na zasłużeńszych autorek w zakresie ǳie opisarstwa naszego est Ludwika
Trzcińska, które książkę Szkolnictwo ludowe w Rzeczypospolitej krakowskiej zalicza Akademia Umie ętności do na cennie szych ǳieł historycznych współczesnych. Helena Witkowska, prof. gimnaz um żeńskiego w Krakowie, ma za sobą szereg wysoce wartościowych
prac, ak: Komisja edukacji narodowej,Historia ustroju Polski,Pogląd na rozwój ǳiejowy,
Historia Zjednoczenia Włoch, Z ǳiejów luǳkości, Uǳiał Galicji w powstaniach polskich,
Polityczne prawa kobiet, Nauka obywatelstwa, Nauka o Polsce (łącznie z Sawickim) i inne.
Poza tym wraz z Katarzyną Kulikowską prowaǳiła wydawnictwo zeszytowe „Czytania
historyczne”, roǳa wypisów wprost ze źródeł.
Ten sam sposób wypisów, ale w wydaniu książkowym pod ęła również H. Orsza
(Helena Radlińska), autorka ǲiejów społecznych Polski, O naszych pierwszych książkach,
dawnych szkołach i uniwersytecie krakowskim i inne. Wypisy e : Z ǳiejów narodu poprowaǳone są z ogromnym nakładem pracy. Dr Natalia Gąsiorowska dała się poznać ǳiełem
O Wielkiej Rewolucji Francuskiej i pracą Ministrowie Królestwa Kongresowego jako gospodarze Warszawy (Warszawa, Arct, ), wygłasza przy tym gruntowne odczyty „O ustro u
Polski”. Cecylia Łubieńska wydała pod redakc ą Askenazego poważną książkę: Sprawa dysydencka (–). Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego Helena Bernszteinówna
opracowała epokę Królestwa Kongresowego; Cezaria Ehrenkrenzowa przedstawiła w Towarzystwie Naukowym pracę o św. Cecylii. Poza tym pracu ą wiele na polu ǳie oznawstwa pp. Maria Gomólińska, Justyna Jastrzębska, Z. Kollischerówna, A. Lipińska i inne.
Na wybitnie szą znawczynią historii ruchu kobiecego i autorką prac w tym kierunku była p. Paulina Kuczalska-Reinschmidt b. redaktorka „Steru”, organu poświęconego
sprawom kobiecym (zmarła we wrześniu  r.).

Poza historią na silnie pociąga umysły kobiece ǳiał krytyk literackich. W piśmiennictwie naszym duże zasługi położyły w tym kierunku: Seweryna Duchińska, pisu ąc
w drugie połowie XIX w. gruntowne sprawozdania i oceny z ǳieǳiny literatury zagraniczne w na poważnie szych miesięcznikach i tygodnikach naszych; Waleria Marréne-Morzkowska, pierwsza z tych, którzy zwrócili uwagę na Cypriana Norwida i tłumaczyli ducha ego twórczości; Maria Krzymuska, autorka wydanych w Warszawie Studiów
literackich niepospolite wartości; Maria Ilnicka, Wila Zyndram-Kościałkowska, Maria
Grossekowa, autorka głęboko reﬂeksy nych Dialogów Italiana („Echo literackie”, Warszawa, ), J. Dicksteinówna, J. Oksza (Julia Kisielewska), Savitri Anna Leo-Rose, Maria
Rakowska, Malwina Posner-Garfeinowa, Maria Dąbrowska, Czesław Halicz²⁶, Ewa Łuskina, Mossoczowa, Helena d’Abaucourt de Franqueville, Maria Rafałówiczówna i inne.
Głębokie ǳieło O Mickiewiczu które prze ǳie do literatury ako edna z prac pomnikowych, napisała Maria Konopnicka.
W ǳiale historii, krytyki i studiów muzycznych oǳnaczyły się: Wanda Landowska,
autorka książki La musique ancienne (do spółki z mężem), Władysława Stefanowska-Tobiczyk, Alicja Simonówna, Katarzyna Małecka, p. Frankowska, autorka referatu Upadek
sztuki śpiewaczej — jego przyczyny i środki zaradcze, wygłoszonego na z eźǳie muzyków
w Warszawie dn.  IV  r.
*
Wysoki stopień kultury, erudyc ę i polot ﬁlozoﬁczny spotykamy u kilku na młodszych
beletrystek i poetek naszych.
²⁶Czesław Halicz (pseud.), właśc. Czesława Endelmanowa-Rosenblattowa (ur. ) — pisarka, publicystka,
tłumaczka, krytyczka literatury i sztuki. [przypis edytorski]
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Nowele Marii Jehanne-Walewskie (hr. Wielopolskie ) i Ewy Łuskiny to racze na subtelnie sze mozaiki, z mozolnych szperań po starych papirusach złożone, aniżeli zręczna
fabuła na eżonych intrygami opowieści, akich — zwłaszcza od piór kobiecych — wymagano dotąd.
Dla opisu edne pa ęcze chusteczki studiu e się całe tomy ǳie ów koronkarstwa; dla
dania dokładnego obrazu starożytne kamei²⁷ sieǳi się miesiącami po muzeach.
Jak Flaubert, Gauthier, Anatol France…
Wysokim intelektualizmem i wieǳą gruntowną tchną powieści J. Marcinowskie ,
Theresity, Orsyda (A. Limprechtówny), poez e Savitri, Grossekowe , Dicksteinówny.
Nowele i powieści psychologiczne Zoﬁi Rygier-Nałkowskie (np. Węże i róże) to
eden subtelny przekró zata onych stanów podświadomości, dla zgłębienia których nie
wystarcza ani spostrzegawczość, ani doświadczenie życiowe: opierać się muszą na podłożu
badań ścisłych, aby nie prowaǳiły na bezdroża irrac onalizmu.
Głęboką naukowość wniosły: Żmichowska, Orzeszkowa, Konopnicka, ale kapłaństwo
ich społeczne przysłoniło intelektualne podłoże.
*
Na więce zapału, na gorętszy poryw serc i umysłów wykazywały kobiety zawsze w ǳieǳinie pracy pedagogiczne .
W każdym naroǳie i w każdym okresie cywilizac i były wielkie wychowawczynie,
urabia ące ducha pokoleń.
Miały Niemcy swo ą Karolinę Rudolﬁ, miała Franc a p. de Rémusat, Anglia — Marię
Astelli i Marię Wollstoncra, Ameryka — Emmę Willard i Lukrec ę Mott.
Mieliśmy i my nasze Hoﬀmanowe, Jaraczewskie, Eleonory Ziemięckie, Felicje Boberskie,
Bibianny Moraczewskie, Antoniny Machczyńskie, Narcyzy Żmichowskie, które kształciły
duszę polską.
Pierwszą wychowawczynią naszą, która wprowaǳiła pierwiastek naukowy do prac pedagogicznych, była Aniela Szycówna. Poświęciwszy się metodyce nauczania, oparła wskaźniki niezbędnych reform na badaniu ciała i duszy ǳiecka, nie spuszcza ąc nigdy z oczów
celów nauki ścisłe przy praktycznym zastosowaniu przesłanek.
Umysł samoǳielny i twórczy, natura ruchliwa, czynna, niestruǳona w pracy, od
na wcześnie szych lat uż zdraǳała Aniela Szycówna niezwykły pęd do zawodu wychowawczyni. Młoda nauczycielka Machczyńskie , pierwsza książka pedagogiczna, aką przeczytała, wywarła na nie tak silne wrażenie, że odtąd ak na skrupulatnie poczęła spisywać
spostrzeżenia swo e nad ǳiećmi. W pracy te utrwaliło ą eszcze ǳieło Dawida: Program
psychologicznych spostrzeżeń nad ǳieckiem od uroǳenia do  roku życia. Odtąd nie zbacza
ani na chwilę od raz wytkniętego kierunku i w gorączce na pilnie szych robót zna due zawsze czas dla umiłowanych badań, wyda ąc cały szereg studiów poświęconych te
sprawie.
Pierwsze e prace ukazały się w „Przegląǳie Pedagogicznym” w  r. Podpisane pseudonimem „Młode Pedantki”, zwróciły na siebie uwagę bystrością spostrzeżeń
i wytrawnym sądem. Odtąd stale pisywała do na poważnie szych organów fachowych
i naukowych w kra u, a także za granicą.
Stała współpracowniczka kwartalnika „La Revue Psychologique” w Brukseli, redaktorka „Nowych Torów”, była edną z głównych założycielek Towarzystwa Badań nad
ǲiećmi i Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, profesorem metodyki nauczania
w Wolne Wszechnicy i w Instytucie Pedagogicznym warszawskim. Do wybitnie szych
e prac należą: Rozwój pojęciowy ǳiecka, O zadaniach i metodach psychologii ǳiecięcej,
Kwiaty i ǳieci, Ptaki i ǳieci (dwie ankiety szkolne),Pedologia, czyli nauka o ǳiecku,
Bibliograﬁa pedologiczna polska.
Zmarła w ma u  r. na posterunku pracy — prawie mięǳy ednym wykładem
a drugim, w pełni nowych naukowych pomysłów.

²⁷kamea (z wł.) — ozdoba z kamienia szlachetnego lub półszlachetnego z płaskorzeźbą, często portretową.
[przypis edytorski]
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Nauczycielka

*
Poryw doraźnego czynu i dążenie do osiągnięcia konkretnych wyników naukowe
pracy pchnęły falę pierwszych studentek wszystkich kra ów na wyǳiały medyczne.
W pierwszych szeregach sta ą Polki, da ąc wkrótce na większy odsetek lekarek w stosunku do liczebności różnych innych narodów.
Nie było uniwersytetu zagranicznego, w którym by nie studiowały medycyny Polki.
W Uniwersytecie Warszawskim wstęp dla kobiet za czasów rosy skich był wzbroniony,
a w Ros i dopiero w  r. został otworzony petersburski Medyczny Instytut Żeński.
W Polsce pod zaborem austriackim miały dostęp tylko poddane austriackie i to zaledwie
od  r.
Pierwszą lekarką polską była dr med. Anna Tomaszewicz-Dobrska²⁸, która w  r.
skończyła Uniwersytet Zuryski i po złożeniu rozprawy doktorskie , a następnie po nostryﬁkac i swego dyplomu, t . powtórnym złożeniu wszystkich egzaminów w Ros i, osiadła na
stałe w Warszawie. Było to  lat temu, kiedy opinia całego społeczeństwa nie uznawała
eszcze kobiet-lekarzy. Jednak ta wybitna indywidualność, ten doskonały lekarz praktyk, ten ścisły umysł uczonego zdobywa wkrótce Warszawę, toru ąc drogę koleżankom
z zawodu. Dr Dobrska zostawiła kilka prac fundamentalnych. Na głównie sze spomięǳy
nich: O labiryncie ucha, O ǳiałaniu chloralu, O drażnieniu mięśni. Poza tym pisała na
temat zagadnień higieny społeczne .
Drugą lekarką w Polsce była dr Teresa Ciszkiewiczowa, która skończyła studia w  r.
i praktykowała również w Warszawie. Po nich uż nie ednostki, ale ǳiesiątki wychowanek
uniwersytetów zagranicznych, a następnie i polskich: w Krakowie, we Lwowie.
Niektóre spomięǳy lekarek naszych za ęły wybitne stanowiska, ak np. dr Stanisława Popławska, pierwsza kobieta-ordynator szpitala oalmicznego²⁹ w Warszawie. Inne
odda ą się teoretycznym i praktycznym studiom z ǳieǳiny bakteriologii, ak dr Maria Zielińska i dr Maria Dunin-Karwicka, autorka pracy, która w swoim czasie zwróciła
uwagę uczonych: Über Vorkommen von Fett in Geschwülsten.
Popularyzu ą wieǳę medyczną w zakresie wskazań zdrowotnych: dr J. Buǳińska-Tylicka, autorka b. rozpowszechnione książki Higiena kobiety i innych prac z te ǳieǳiny;
dr Matylda Biehlerowa, autorka cenionych podręczników z zakresu higieny szkolne , higieny ogólne i higieny ǳiecka.
Poza kra em wyróżniły się: dr Izabella Czarnomska, chirurg-ortopedystka, kierowniczka szkoły-pracowni w Petersburgu, uzdolnia ące kaleki do robót rzemieślniczych; dr
Melania Lipińska, autorka nagroǳone na konkursie w Paryżu gruntowne i cenne pracy
w ęzyku ancuskim Historia kobiet-lekarzy od czasów starożytności aż po dni nasze.
Lekarki w Polsce stanowią przeszło % ogółu lekarzy. Pod ęły one spec alności ze
wszystkich ǳieǳin medycyny z wybitnym uwzględnieniem wszakże akuszerii i ginekologii.
W wo nie ostatnie powołane do świadczeń wo ennych na równi z lekarzami — oddały
naǳwycza ne usługi w walkach z epidemiami, pada ąc często oﬁarą ich.
Szpitalnictwu zasłużyła się wykonaniem mapy szpitali Królestwa Polskiego w  r.
p. Wanda Lubelska.
W ǳieǳinie farmaceutyki oǳnaczyła się p. A. Leśniewska, magister farmac i, kierowniczka pierwsze szkoły farmaceutyczne dla kobiet w Petersburgu.

Polska, Kobieta, Lekarz,
Nauka

*
W zakresie prawa nie znalazła się dotąd uczona teoretyczka polska. Pierwszą prawniczką była p. Janina Podgórska, zapisana przy adw. Lednickim w Moskwie, nieprzy ęta
ednak w poczet adwokatów przysięgłych. Pierwszą kobietą, która stawała w sąǳie polskim (Warszawa  r.), była p. Rappaportowa.
²⁸Pierwszą lekarką polską była dr med. Anna Tomaszewicz-Dobrska — Właściwie, według Karbowiaka (ǲieje
wychowania w wiekach średnich), pierwszą lekarką polską była Joanna Medica w XIII w. w Poznaniu. Skończyła
studia, ale czy praktykowała, nie est to eszcze dowieǳione, na Zachoǳie bowiem w średnich wiekach kobiety-lekarze były bo kotowane przez ciało profesorskie. Bakalarze medycyny musieli przysięgać, iż z nimi, zarówno
ak z praktyku ącymi Żydami i analfabetami w żadne stosunki wchoǳić nie będą. [przypis autorski]
²⁹oftalmiczny — dotyczący chorób ocznych, związany z okulistyką. [przypis edytorski]
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Prawo, Nauka, Praca,
Kobieta, Mizoginia

W polityce mamy kilka zdolnych publicystek, spośród których wyróżniły się: p. Iza
Moszczeńska i Stefania Landynowa, autorka Listów do Rusi (–).
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CZĘŚĆ II
Pierwsze kroki kobiet polskich na polu nauki dały uż — ak wiǳimy — wyniki niezmiernie dodatnie. Rosnący wciąż napływ studentek na wszystkie uniwersytety i wolne
wszechnice w kra u naszym stwierǳa ten głód wieǳy, który zapowiada promienny rozkwit intelektu kobiecego.
Gdy w pierwszych latach istnienia swego Uniwersytet Krakowski liczył zaledwie 
studentek, w / było ich uż , t . % ogółu studentów. Inne uniwersytety wykazywały w tym okresie:
Wileński
Warszawski
Lwowski
Wolna
Wszechnica
w Warszawie
Lubelski
Poznański

 studentek
 studentek
 studentek
 studentek

% ogółu studiu ących
% ogółu studiu ących
% ogółu studiu ących
% ogółu studiu ących

 studentek
 studentek

,% ogółu studiu ących
% ogółu studiu ących

Przeważna liczba studentek naszych uczęszcza na Wyǳiał Filozoﬁczny: przeciętnie
%.
Medycyna na większy procent studentek ma w Wilnie: % i we Lwowie: %;
w Krakowie est ich %, w Warszawie %, w Poznaniu %.
Prawny Wyǳiał liczy w Wilnie %, w Warszawie %, w Krakowie %, we Lwowie
%, w Poznaniu %.
Zastanawia ące est, że Pedagogiczny Wyǳiał, na którym — zdawałoby się — powinna przeważać liczba kobiet, ma ich na Wolne Wszechnicy warszawskie tylko ,%,
a więc nawet nie połowę. Rolny, który też mógłby przyciągać kobiety, zaledwie %
w Krakowie, w Warszawie zaś — w Wyższe Szkole Gospodarcze Rolnicze — ,%,
w Poznaniu %³⁰.
Do Politechniki Warszawskie w okresie / r. szk. uczęszczało  studentek na
 studentów, czyli ,%.
W tym:
Na Wyǳiał Inżynierii Budowlane
Na Wyǳiał Inżynierii Wodne
Na Wyǳiał Mechaniki
Na Wyǳiał Chemii
Na Wyǳiał Architektury
Na Wyǳiał Elektrotechniki

 kobiet
 kobiet
 kobiet
 kobiet
 kobiet
 kobiet
 kobiet

*
Czy wielki napływ kobiet na wyǳiał ﬁlozoﬁczny wróży nowy rozkwit te nauki i nowe
e tory?…
³⁰Pedagogiczny Wyǳiał (…) ma ich na Wolnej Wszechnicy warszawskiej… — Wykazy nadesłane do broszury ninie sze z sekretariatów uniwersyteckich i z kół Bratnie Pomocy nie są zupełnie ścisłe: brak danych
w większości co do wyǳiałów matematyczno-przyrodniczych włączonych do Wyǳiału Filozoﬁcznego. Farmaceutyka w niektórych uniwersytetach, np. we Lwowie, podana została łącznie z Wyǳiałem Filozoﬁcznym,
tak że trudno wyciągnąć szczegółowe wnioski, ogólnie ednak rzuca się w oczy, że humanistyka na barǳie
pociąga umysły studentek współczesnych. [przypis autorski]
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Kobieta, Filozof, Nauka,
Rozum

Kobieta nie stworzyła dotąd wielkich systemów ﬁlozoﬁcznych. Umysł e nie zdraǳa
ciążenia ku wieǳy bezprzedmiotowe i błąǳeniu w przestworzach myśli czyste . Z dotychczasowych danych należałoby wątpić o możności po awienia się kobiecego Platona,
Spinozy, Kanta, Schopenhauera, Hoene-Wrońskiego.
Były Hypatie³¹… kamienowane przez wrogi tłum…
Były w dwanaście wieków późnie księżny Elżbiety Pfalckie; była Klara Maria von
Ende, uważana długi czas za nauczycielkę Spinozy.
Zasłynęła w Niemczech współczesnych ﬁlozoﬁcznymi studiami swymi o silnie podmiotowym zabarwieniu i samorzutnych pomysłach Maria Ludwika Enkendorﬀ.
Szczyci się Franc a ǳiełami Klementyny Royer (–), ﬁlozofki, ekonomistki,
przyrodniczki i antropologistki, która w ǳieǳinie etyki zostawiła cenne studium Dobro
i prawa moralności, a wraz z Ernestem Haecklem była inic atorką i organizatorką pierwszych stowarzyszeń „Wolne myśli” ako podstawy, dążenia do postępu. Znane są również
prace p. Aleksandry David, badaczki ﬁlozoﬁi chińskie , autorki wielu cennych studiów,
z których na ważnie sze: Filozof Meh-Ti i idea solidarności.
Dużym uznaniem w świecie uczonych cieszy się ǳieło O Spinozie dr ﬁl. prof. uniwersytetu w Bernie Ros anki Tumarkiny i Elżbiety Schmidt.
Są eszcze inne prace, pełne spontanicznych rzutów przemyśleń, ale nie zostały po
nich kategorie prawd wiecznych.
Kobiety-ﬁlozofki szły dotąd obok wielkich myślicieli świata, z nimi lub za nimi. Komentatorki, adeptki, służebnice geniuszy, nie wyprzeǳiły dotąd ednak żadnego z nich.

Kobieta, Filozof

*
Pierwotnym założeniem ruchu kobiecego było dążenie do zupełnego zrównania pierwiastków umysłowości żeńskich z męskim i nadanie im edne gatunkowe wartości,
doprowaǳenie do ednakowych skutków wyda ne siły, postawienie na wyżynach, do
których tylko edne prowaǳą stopnie: te — od wieków przez geniusz męski wykute.
Usiłowaniem chwili obecne est wynalezienie tych odrębności intelektu kobiecego,
które — przy odpowiednie kulturze — rozszerzyłyby widnokrąg wieǳy i wniosły nieznane wartości…
Czy wkroczywszy tłumnie w białe świątynie nauki, kobieta dźwignie nowe ołtarze,
czy też przy tych, które uż są, pobudu e sobie klęczniki?
Czy na mocy danych, akie mamy, można uż ǳiś wróżyć przyszłość, czy też trzeba
czekać eszcze z sądem i wyrokiem?
Czy należy starać się o wyhodowanie i wypielęgnowanie odrębnych cech umysłowości kobiece drogą odpowiednie kultury, czy zostawić rozwó ich samorzutne woli
gatunkowego napięcia?
Byłoby złym znakiem naukowych przeznaczeń kobiety, gdyby w przeciętnej intelektualne robocie stanęła za mężczyzną.
Wiǳimy, że ta trudność uż została pokonana, że setki tysięcy kobiet na wybitnych
stanowiskach w ǳieǳinie za ęć umysłowych dorównywu ą na zupełnie mężczyźnie.
Stanowcze orzeczenie, akie będą drogi, aka meta i aki plon naukowe pracy kobiet,
gdy przystąpi do nie ogół, a nie wybitnie sze ednostki — est dotąd wszakże eszcze
przedwczesne.
Za dużo przeszkód zewsząd, za dużo pocisków, których odparcie zużywa energię i napięcie intelektualnych porywów.
Każda nowa siła kobieca musi prze ść przez fazę niedoceniania z edne strony, przeceniania — z drugie .
„Pani Curie nie wynalazłaby radu bez pana Curie” — woła ą wrogowie feministycznych zakusów, nieuzna ący geniuszu w kobiecie, nieprzypuszcza ący ego możliwości.
„Tylko pani Curie, która po wynalezieniu polonu i aktynu traﬁła samorzutnie na ślad
radu, zawǳięcza luǳkość epokowe odkrycie” — krzyczy obóz przeciwny.
³¹Hypatia z Aleksandrii (ok. –) — aleksandry ska matematyczka, astronomka, ﬁlozofka neoplatońska;
brutalnie zamordowana przez tłum chrześcĳan, zwolenników biskupa Cyryla. [przypis edytorski]
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Kobieta, Mężczyzna,
Rozum, Nauka, Kondyc a
luǳka

A praca pp. Curie nie może być podciągnięta ani pod roǳa męski, ani pod żeński:
est edna, bezpoǳielna, ak bezpoǳielny być musi każdy wysiłek, gromaǳący po linii
napięcia swego wszystkie sobie podobne, aby — przy ostateczne mecie — ręką tego, co
stał się narzęǳiem cudu, wybić w murze niewieǳy białe okno poznania³².

W ǳie ach luǳkości była chwila, kiedy — mistycznym kwiatem agawy, który każe
czekać na siebie wieki — wybu ała umysłowość kobieca.
Katarzyna Cornaro, Ysotta Malatesta, Emilia Pia, Cecylia Gonzaga, Izabella d’Este,
Weronika Gambarra, Izabella z Kordowy, Julianna Moreli, na uczeńsze z niezliczonego
zastępu kobiet Odroǳenia, po ǳień ǳisie szy świadczą, że tylko odpowiednich warunków trzeba, aby z kurze ślepoty otrząsnął się umysł niewieści.
W XVI w. we Włoszech kształcono ǳiewczęta na równi z chłopcami pod kierunkiem
ednych i tych samych mistrzów. Uniwersytet stał dla kobiet otworem. Zapraszano e do
uǳiału w rozprawach, liczono się z nimi, notowano skrzętnie śmiałe, bu ne ich sądy.
Czy uderzyła wówczas akimkolwiek rysem odrębność intelektu kobiecego?
Za na większy zaszczyt uważały sobie ﬁlozofki, artystki, poetki i mówczynie doby
ówczesne pochwałę, że posiada ą „męski umysł”.
Już w XIII w. słynna bolońska doktorka teologii, która miewała kazania i wykłady
uniwersyteckie, chwalona była przede wszystkim z powodu „męskie siły wymowy”.
Novella d’Andrea, mistrzyni prawa kanonicznego i Magdalena Buonsignori były prawniczkami „o męskim dowcipie”. Ysotta Nogarolla, Isakretta Monti i Emilia Brembati,
których wymowa przyciągała tysiące słuchaczy — wszystkie te uczone profesorki kładły
główny nacisk na to, aby „zaimponować męskim umysłem”³³.
Dążność do umężczyźniania intelektu kobiecego powrotną falą odbiła się w pierwszych
etapach uniwersyteckie pracy kobiet.
„Tematy doktoryzacy nych rozpraw młodych historyczek obracały się wszystkie niemal dokoła zagadnień w roǳa u »rozstawienie wo sk pod Kunaksą³⁴«” — ironizu e dr
Gertruda Bäumer w studium swoim Istota i dążenie naukowej pracy kobiet („Dokumente
des Fortschritts”, VII zeszyt, ).
Zwrot w kierunku odmężczyźnienia uczonych profesorek i doktorek datu e od barǳo
niedawna.
Zadanie to ciekawe, ale niebezpieczne.
Dążyć do wyodrębnienia umysłu kobiety — znaczy: zwalić od podstaw mozolnie
wznoszone i barǳo eszcze chwie ne rusztowania koedukac i, wzmocnić straszaki i po
dawnemu: ǳiewczętom — od zarania stawiać za wzór życie, czyn, myśli królowe Jadwigi, chłopcom — Kościuszki, ak gdyby nie było edne skali męstwa, odwagi, rozumu,
i samooﬁarne siły, które — bez różnicy płci — powinien hołdować ogół.
Prawda est edna dla wszystkich, ak edna powinna być praca, w pełnym porywie
indywidualne siły poczęta i samorzutnie ku umiłowanym zadaniom skierowana.
³²nie może być podciągnięta ani pod roǳaj męski, ani pod żeński: jest jedna, bezpoǳielna, jak bezpoǳielny być
musi każdy wysiłek, gromaǳący po linii napięcia swego wszystkie sobie podobne… — We Franc i uż nie ednokrotnie wspólna praca kobiet i mężczyzn dała znakomite wyniki. Jedną wielką salę Muzeum Luwru za mu ą zbiory
pp. Dieulafoy, którzy, wysłani przez rząd ancuski, razem długie lata robili poszukiwania archeologiczne i etnograﬁczne w Pers i, przywiózłszy do kra u niezwykle cenne wykopaliska. Współpracowniczkami mężów były pp.
Condorcet, Edgar Quinet i p. Michelet, które po śmierci tych znakomitych uczonych oddały się katalogowaniu
i wydawaniu prac ich, przygotowywaniu biograﬁi itp. W Anglii pracowała wespół z bratem, sławnym astronomem, Karolina Herschel (ur. w Hanowerze), która samoǳielnie odkryła  komet. Lady Anggins, pierwsza
kobieta, która została członkiem honorowym Towarzystwa Astronomów w Londynie, prócz badań na własną
rękę dopomaga mężowi. Przykładów takich est o wiele więce . Podałam pierwsze, które nasunęły mi się na
myśl. [przypis autorski]
³³Novella d’Andrea, mistrzyni prawa kanonicznego i Magdalena Buonsignori były prawniczkami „o męskim
dowcipie”… – Lili Braun, Historia rozwoju ruchu kobiecego, w opracowaniu J. Okszy. Warszawa, Gebethner
i Wolﬀ. [przypis autorski]
³⁴bitwa pod Kunaksą ( września  p.n.e.) — stoczona pomięǳy armią króla perskiego Artakserksesa II
a wo skami ego brata Cyrusa Młodszego, który usiłował zagarnąć tron; zakończona śmiercią Cyrusa i prze ściem
ego odǳiałów na stronę króla. W skład armii Cyrusa wchoǳiło m.in.  tys. greckich na emników, którzy po
bitwie przebyli liczącą  mil drogę powrotną do o czyzny przez wrogie terytoria, opisaną przez Ksenofonta
w ǳiele pt. Anabaza. [przypis edytorski]
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Odmienne mogą być tylko drogi do nie i różne sposoby, akimi ręce luǳkie usiłu ą
zedrzeć omam odwieczny: ta emniczą zasłonę z twarzy Izydy³⁵.
Czy kobieta współczesna weszła na odrębne tory nauki i czy kroczy nimi?
Przy wyciąganiu wniosków należy zachować wielką ostrożność mięǳy innymi i z tych
prostych względów, iż czysta wieǳa w wy ątkowych wypadkach tylko otwiera przed kobietą widoki kariery pod postacią katedr profesorskich, kierownictwa obserwatoriów,
wielkich pracowni naukowych itp. Poza tym dostępna est tylko dla tych, co w zdobywaniu e nie potrzebu ą oglądać się za środkami do życia.
Na mocy dotychczasowych danych można stwierǳić, że nauki humanistyczne więce
odpowiada ą umysłom kobiecym od przyrodniczych, zaś przyrodnicze od matematycznych, sąd ostateczny ednak należy do przyszłości.
Statystyka studiów kobiecych w Niemczech przed wo ną bowiem wykazywała, że
gdy w pierwszych latach różne zewnętrzne przeszkody, a głównie trudność przygotowania, powstrzymywały studentki od nauk ścisłych, w ostatnich semestrach podniosła się
znacznie cya³⁶ matematyczek.
Gdy w  r. za mowała matematyka piąte mie sce w szeregu poczytności, w 
przesunęła się na trzecie, czyli że poza fakultetem ﬁlozoﬁcznym ustąpiła tylko ﬁlologicznemu.
We Franc i w ostatnim roku przed wo ną uczęszczały na prawo  studentki, na
medycynę , na „nauki” (sciences)³⁷ ; literatura liczyła aż  słuchaczek.
W Stanach Z ednoczonych ilość studentek klasyczek wynosiła do niedawna cztery
siódme, gdy ǳiał „nauk” pociągał zaledwie trochę więce nad edną piątą. A różnica ta
ostatnimi czasy wzmaga się znacznie na korzyść humanistyki, ak wykazu ą choćby tablice
statystyczne naszych uniwersytetów.
W ǳieǳinie nauk ścisłych zabłysło uż ednak kilka świetnych nazwisk, ak: Zoﬁi
Kowalewskie , miss Fawcet, miss Ethel Sargent i innych słynnych matematyczek, Marii
Cunitz, Karoliny Herschel, Marii Sommerville, Marii Mischel, Lady Anggins, p. Chandon, znakomitych astronomek, Marii Curie-Skłodowskie , genialne wynalazczyni radu,
Idy Smodley i Naǳiei Ziber-Szumowe , wybitnych chemiczek, spomięǳy których ta
ostatnia była długoletnią asystentką doktora Nenckiego i ego następczynią, kierowniczką odǳiału chemicznego, rzeczywistym członkiem Instytutu Medycyny Doświadczalne
w Petersburgu.
W ǳieǳinie ﬁzyki oǳnaczyła się Hertha Ayzton, psychoﬁzyki p. Sidgvich, przewodnicząca Towarzystwa Psychologicznego w Londynie, oǳnaczona medalami przez
uniwersytet. W ǳiale geologii zasłynęła p. Ogilvia Gorclin, zoologii — pp. Wilcox, Solles, Robertson, Bonnevie, ta ostatnia, Szwedka o ancuskim nazwisku, prof. zoologii na
katedrze uniwersytetu Sztokholmskiego i długoletnia kierowniczka pracowni wiwisekcy ne , zgłębia ąca ze szczególnym umiłowaniem życie i organizac e tworów morskich.
W rzęǳie uczonych bakteriologów stanęła Pery Frankland. Entomologia³⁸ ma przedstawicielkę w p. Ormerod, laureatce Towarzystwa Ogrodniczego i uniwersytetu w Edynburgu. Nauki ścisłe, ak wiemy, ma ą znakomite przedstawicielki u nas w dr Józeﬁe Joteyko
i dr Michalinie Stefanowskie .
Antropologii, etnograﬁi i archeologii poświęca się barǳo wiele kobiet w Anglii
i Ameryce.
Wielkie zasługi ako etnografka, archeologistka i wybitna podróżniczka położyła we
Franc i p. Jane Dieulafoy, o które uż wspomniałam na innym mie scu, oǳnaczona Krzyżem Legii Honorowe ³⁹, autorka wielu cennych prac (zwłaszcza o Pers i), uwieńczonych
przez Akademię Naukową w Paryżu.
Sławę archeologistki zdobyła w Niemczech p. Dorota v. Schlözer monograﬁą swo ą
Historia monet w Rosji.
³⁵Izyda (mit.) — egipska bogini przyrody, pełna dobroci patronka macierzyństwa, roǳiny, sztuki i magii;
często przedstawiana ako sieǳąca matka karmiąca piersią swego syna, Horusa. [przypis edytorski]
³⁶cyfra (daw.) — liczba, wielkość liczbowa; ǳiś popr.: po edynczy znak pisarski służący do zapisywania liczb.
[przypis edytorski]
³⁷nauki (sciences) — nauki ścisłe. [przypis edytorski]
³⁸entomologia — ǳiał zoologii za mu ący się owadami. [przypis edytorski]
³⁹Legia Honorowa — na wyższy order ancuski, ustanowiony przez Napoleona I w  r. [przypis edytorski]
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*
Wyższe wieǳy poświęca ą się na ogół te otwarte i śmiałe umysły, których nic nie
zatrzyma w droǳe do światła nowego poznania i to est uż ważną zapowieǳią przyszłych
dorobków, wskaźnikiem szybszego rozwo u luǳkości.
Systemów nowych nie stworzyły dotąd ani przyrodniczki, ani ﬁlozofki, ani ekonomistki, ani historyczki, ani literackie krytyczki i estetki świata całego.
Ale na Darwinów, na Kantów, Schopenhauerów, Hoene-Wrońskich, na Marksów,
Lassalle’ów, na Taine’ów i St. Beuve’ów czekała luǳkość wieki, a kobieta — po krótkie
ak życie kwiatu dobie odroǳenia — weszła na próg świątyni wieǳy zaledwie przed pół
wiekiem.
Czy mogła wcześnie ? Czy były ręce, które by ą pobłogosławiły?
Schopenhauer⁴⁰ pozwalał e być tylko bezosobowym żywiołem, ślepym popędem
gatunkowym, który służy wyłącznie celom rozrodczym.
Renan⁴¹ ze świata marzeń swoich, urzeczywistnia ących ideał rozumu, wykreślił kobietę, zostawia ąc ą tylko ako nagrodę zwykłych śmiertelników dla zapewnienia im celu
życia.
Chamfort⁴² uważał, że esteśmy stworzone po to, aby korzystać z męskie słabości
i głupoty, nie z męskiego rozumu.
Weininger⁴³, ak na soborze w Macon⁴⁴, usiłował nie przyznać nam duszy, a eżeli
stawał zdumiony wobec siły i samorzutności intelektu kobiecego, uznawał w nim zbłąkane
drogi atawistycznych pierwiastków męskich.
Jony chciał, abyśmy były ochroną życia mężczyzny w początkach, przy emnością w środku, pociechą przy końcu.
Ruskin⁴⁵, doprowaǳiwszy swo ą „Lilię z ogrodu królowe ” do rubieży asnych krynic
wieǳy czyste , kazał e odwrócić się nagle i rzucić o cu, bratu, mężowi do stóp półrozwinięty kwiat poznania.
Amiel⁴⁶ polecał kobiecie „roztopić się w mężczyźnie, żeby go wznieść, umocnić sobą”.
Emerson⁴⁷ prorokował: „Nie bęǳie pisała, walczyła, budowli i muzyki tworzyła, bo czyni
to tylko pośrednio, da ąc natchnienie mężczyźnie”.
Nietzsche⁴⁸ wołał: „Chcesz iść do kobiet? — Nie zapomina bata!”.
⁴⁰Schopenhauer, Arthur (–) – niemiecki ﬁlozof, reprezentant pesymizmu, autor ǳieła Świat jako wola
i wyobrażenie (). [przypis edytorski]
⁴¹Renan, Joseph Ernest (–) — ancuski pisarz, historyk, ﬁlolog, orientalista, ﬁlozof pozytywista,
krytyczny badacz historii religii; zasłynął ako autor pracy Historia początków chrześcĳaństwa (wyd. . –
), z które szczególnie znany est tom I pt. Żywot Jezusa. [przypis edytorski]
⁴²Chamfort, Sébastien-Roch de (–) — ancuski literat epoki Oświecenia, autor licznych maksym
i złotych myśli. [przypis edytorski]
⁴³Weininger, Otto (–) — austriacki ﬁlozof, autor mizoginiczne rozprawy Płeć i charakter. Kilka
miesięcy po publikac i swo e książki popełnił samobó stwo. Zarówno książka, ak i postać Weiningera zyskały
ogromną popularność w epoce. [przypis edytorski]
⁴⁴sobór w Macon — właśc. synod w Mâcon we Franc i, w roku , drugi z synodów biskupów ancuskich;
słynny z wydarzenia przytoczonego w ǳiele Historie Franków. Na synoǳie eden z biskupów stwierǳił, że
kobiety nie można nazywać człowiekiem (homo), ale inni podawali mu rozmaite cytaty biblĳne przeciwko
ego opinii i w końcu go przekonali. W klasyczne łacinie oprócz słowa homo, oznacza ącego człowieka bez
rozróżniania płci, istniały słowa vir (mężczyzna, mąż) i femina (kobieta). Natomiast w średniowieczne łacinie
państwa Franków homo funkc onowało tak samo, ak we współczesnym ęz. ancuskim, w którym homme,
oznacza ące: człowiek, znaczy także i zazwycza : mężczyzna, a tylko na określenie kobiety istnie e osobne słowo:
femme. W czasach reformac i streszczono i uproszczono tę historię, która zaczęła następnie krążyć w wers i,
akoby sobór za mował się rozważaniem, czy kobiety ma ą duszę. [przypis edytorski]
⁴⁵Ruskin, John (–) — bryty ski krytyk i teoretyk sztuki, pisarz, ﬁlozof i ﬁlantrop; autor m.in. książki
Sezam i lilie (), napisane na podstawie swoich wykładów o edukac i i wzorowym zachowaniu. [przypis
edytorski]
⁴⁶Amiel, Henri Frédéric (–) — szwa carski ﬁlozof-moralista, autor słynnego ǲiennika intymnego.
[przypis edytorski]
⁴⁷Emerson, Ralph Waldo (–) — amerykański eseista, poeta i ﬁlozof, eden z na barǳie wpływowych
myślicieli i pisarzy XIX w.; przedstawiciel transcendentalizmu. [przypis edytorski]
⁴⁸Nietzsche, Friedrich (–) — niemiecki ﬁlozof i ﬁlolog klasyczny, eden z na barǳie wpływowych
myślicieli końca XIX i początku XX w.; dokonał radykalne krytyki chrześcĳaństwa i ufundowane na nim
kultury zachodnie ; koncentrował się na aﬁrmac i życia i postulował powrót do wartości kultury starożytne ;
głosił śmierć Boga (t . powszechny zanik poczucia obcowania z sacrum), pochwałę woli mocy i nadczłowieka
oraz wieczny powrót, hasła często rozumiane opacznie ako nihilistyczne. [przypis edytorski]
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Ale przeszli przez świat ǳiwacy: Condorcet, Mill… i nasi: Skimborowicze, Dembowscy, Prąǳyńscy…
Głos ich wstrząsnął twierǳe dogmatów. Rozwarły się wrota świątyni. Sięgnęła po
berety doktorskie pieszczona ręka „służebnicy gatunku” i — przetrwała śmigi klątw…
*
Każdym na podniośle szym duchem kobiecym targał akiś ziemski niepokó , rzuca ący
go w odmęty robót konkretnych.
Św. Teresa⁴⁹, genialna mistyczka średniowiecza, reformowała klasztory, a po aktach
bezprzykładnych ekstatycznych wzlotów, po skupieniu metaﬁzycznych dociekań brała się
do na uciążliwszych robót powszednich, ak szorowanie podłóg, czyszczenie, sprzątanie,
szycie.
Nie ǳięki kobiecie zaryło się każde z ubiegłych stuleci akimś ważnym wskaźnikiem
dyskursywnych poglądów. Ale przez kobietę powstawały systematy wierzeń i sekty religĳne: metaﬁzyka, przeniesiona na grunt przystosowań realnych.
Były panie Krüdener⁵⁰, były Bławatskie⁵¹; est śmiesznie mała duchem, ale silna wolą i sprężystością organizac i, omal nie niebezpieczna czasu niewoli „mateczka Kozłowska⁵²”…
Humanizm ǳisie szy wraz z pragmatyzmem, na głównie szym swoim prądem, sprowaǳa ąc wszelkie prawdy i wartości do człowieka, uzna ąc teoretyczne dociekania za wytwór i narzęǳie praktycznych potrzeb luǳkości może pociągnie konkretny umysł kobiety.
W Ameryce, kolebce pragmatyzmu, są uż wybitne ﬁlozofki, profesorki uniwersytetów. Czy nie należy czekać od nich nowych systematów na droǳe te , mocno w wynikach
swoich konkretne , nawet religię ze stanowiska potrzeb życiowych rozpatru ące ﬁlozoﬁi?
Tylko kobieta da e ciepło i polot, którego brak suchym, zawiłym wywodom Schillerów, Jamesów, Devey’ów.

⁴⁹Teresa z Ávili, właśc. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada (–) — hiszpańska karmelitanka, znana
z doświadczania stanów mistycznych połączonych z ekstazą; reformatorka zakonu karmelitańskiego; kanonizowana w . [przypis edytorski]
⁵⁰Krüdener, Barbara von (–) — rosy ska pisarka i kaznoǳie ka-mistyczka pochoǳenia niemiecko-bałtyckiego, autorka romansu sentymentalnego Valérie (); w epoce wo en napoleońskich uznała Napoleona Bonaparte za antychrysta, wieściła nadchoǳący koniec świata, ogłosiła się prorokinią; przez kilka lat
miała ogromny wpływ na cara Aleksandra I; wędrowała po Europie, obwieszcza ąc swo ą mis ę i przekonu ąc
nawróconych, by sprzedali wszystko i podążali za nią. [przypis edytorski]
⁵¹Bławatska, Helena Pietrowna (–) — rosy ska spirytystka i teozofka, współzałożycielka Towarzystwa
Teozoﬁcznego (), propagu ącego światopogląd łączący w sobie różne idee wywoǳące się z gnostycyzmu,
neoplatonizmu i buddyzmu. [przypis edytorski]
⁵²Kozłowska, Maria Franciszka, zw. Mateczką (–) — zakonnica rzymskokatolicka, która w  miała dostąpić ob awienia, zobowiązu ącego ą do pod ęcia mis i uzdrowienia polskiego duchowieństwa. Stała się
założycielką i duchową opiekunką mariawityzmu, ruchu ǳiała ącego początkowo w ramach kościoła rzymskokatolickiego. W  watykańska Kongregac a Świętego Oﬁc um uznała, że e wpływ na księży est zbyt duży,
nakazała rozwiązanie Zgromaǳenia Kapłanów Mariawitów i zakazała kontaktów z Kozłowską. Spowodowało
to wypowieǳenie przez wspólnotę posłuszeństwa biskupom, ekskomunikę w , a tym samym powstanie
nowego wyznania, liczącego początkowo kilkaǳiesiąt tysięcy wiernych. [przypis edytorski]
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CZĘŚĆ III
Jeżeli intelekt kobiecy ǳiś eszcze szuka dróg zrealizowania teoretycznych przesłanek;
eżeli nie może wytrwać długo w kręgach abstrakc i — est to w większości wypadków
niewątpliwie wynikiem żółwich pancerzy ǳieǳictwa, ale w barǳo wielu razach instynkt
społeczny, poczucie obowiązku względem luǳi współczesnych, którzy zbiera ą plony tylko czynów doraźnych, gdy teoria to pokarm dla pokoleń wstępnych, odrywa ą uczone
nasze od „szkiełek mędrców” i każą im iść w tłum bez względu na prace rozpoczęte,
z których mogłyby powstać rusztowania naukowych doktryn.
To ciepło serdeczne, to podporządkowanie swoich własnych górnych ambic i, swego
„amor intellectualis”⁵³ interesom i wymogom dobra ogólnego — ta potrzeba samooﬁary
iǳie z nimi w świat nowego utra…

Jak żurawie ściąga ą ǳiś uczone nasze do wolne Polski, aby ą budować. Zostawia ą
warsztaty pracy na szerokich wszechświatowych arenach i sta ą, gotowe do każde na czarnie sze roboty, żeby nie zbrakło ich własne cegiełki w gmachu stawianym.
Dr Joteyko rzuca zaszczytne wykłady w Collège de France i spieszy ob ąć katedrę
psychologii pedagogiczne oraz laboratorium psychologiczne przy Państwowym Instytucie
Pedagogicznym w Warszawie. Mobilizu e na szeroką skalę badania psychoﬁzyczne; pracu e
nad ugruntowaniem sekc i Polskie przy Mięǳynarodowym Muzeum Pedagogicznym
w Brukseli; organizu e współuǳiał Polski na Mięǳynarodowym Kongresie Opieki nad
ǲieckiem, sama pisze referat, wyszuku e luǳi, przynagla ich do uczestnictwa w z eźǳie,
rozumie ąc, że nie powinno ich zbraknąć tam, gǳie przemawia ą wszystkie ludy świata…
Dr Stefanowska spieszy zapobiec wielkim brakom szkolnictwa dla ǳieci anormalnych
i obe mu e kierunek ego w szkołach mie skich st. m. Warszawy.
Dr Daszyńska-Golińska w chwilach organizowania biurowości nasze sta e na czele
referatu Ochrony Pracy Kobiet i Młodocianych w Ministerstwie Pracy i Opieki Społeczne i wkłada w trud pod ęty wiele inic atywy, energii, dobre woli, idąc po linii dawne
swe ǳiałalności, którą ze szczególnym umiłowaniem poświęcała zawsze kwestii kobiece .
Prócz tego, ak w pierwszych latach pracy, nie przesta e walczyć piórem i żywym słowem
w obronie zasad antyalkoholizmu. W chwili wybuchu wo ny należy do czynnych członków Ligi Kobiet. Podczas inwaz i bolszewickie eźǳi na przyontowe pozyc e dla rozdawania paczek żołnierzom, pomaga w organizac i pomocy dla wo ska, kwestu e, przyłącza
się do współpracy z różnymi instytuc ami ma ącymi na celu budowanie Polski.
Dr Kodisowa, organizatorka pierwszego uniwersytetu ludowego polskiego w Chicago, zaciąga się od początku wo ny do kadr ratunkowych ako siostra miłosierǳia.
W  r. osiada w Warszawie, gǳie obe mu e kierownictwo sekc i statystyczno-naukowe w Wyǳiale do Spraw Robotniczych st. m. Warszawy. Przewodniczy przy tym
Towarzystwu Psychologicznemu i pracu e w Warszawskim Instytucie Filozoﬁcznym.
Dr Czaplicka opuszcza katedrę w Oksforǳie, żeby ob echać Stany Z ednoczone z odczytami o Polsce i zbuǳić dla nie przy aźń Ameryki. Nagła tragiczna śmierć wydarła nam
ą w chwili, gdy wszystek swó czas i wszystkie siły poświęcała sprawie zbliżenia polsko-angielskiego, ednania nam przy aciół w drugie swo e o czyźnie. Przy rozgałęzionych
stosunkach swoich nie tylko w świecie naukowym, ale w prasie i we wszystkich organizac ach kobiecych miała szczególną sposobność po temu. Wielki takt, doskonałe odczucie
umysłowości i psychiki angielskie ułatwiały e zadanie. Toteż przy aciele zmarłe stawali
się przy aciółmi Polski. Przed śmiercią rozpoczęła pracę o Polsce na podstawie wrażeń
z ostatnie bytności w kra u, zorganizowała sekc ę polską w Lyceum-Club, którego była
członkiem. Jednym słowem wszęǳie, gǳie mogła, przedstawiała Polskę taką, aką est,
paraliżu ąc wysiłki wrogów e . „Jeżeli ze śmiercią śp. Marii Czaplickie ubył pracownik
naukowy europe skie miary, to cała Polska poniosła nie mnie szą stratę, gdyż boda nie

⁵³amor intellectualis (łac.) — miłość intelektualna. [przypis edytorski]
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ma ǳiś nikogo w Anglii, kto by tak ak ona bronił sprawy polskie i takie w tym kierunku
posiadał kwaliﬁkac e”⁵⁴.
Jak żołnierz na stanowisku pada również śp. Aniela Szycówna, która mimo wątłych
sił i przeciążenia pracą zawodową zna dowała zawsze czas na ǳiałalność społeczną. Poza
instytuc ami naukowymi, których była czynnym członkiem i współzałożycielką, należała
do różnych organizac i wywoływanych potrzebą chwili. Nie chybiała nigdy terminów;
pierwsza z awiała się na posieǳeniach; pierwsza zaoﬁarowywała pracę swo ą. Śmierć zaskoczyła ą w chwili, gdy z wielkim umiłowaniem i młoǳieńczym porywem za ęła się
sekc ą kulturalno-oświatową w Kole Opieki nad Ochotniczą Legią Kobiet.
Dr Dobrzyńska-Rybicka całą prężność woli swo e poświęca wznowieniu wykładów
z ǳieǳiny ﬁlozoﬁi ścisłe i psychologii, prowaǳonych niegdyś przez ǳiada swego, Jędrze a Moraczewskiego w Poznaniu, rozszerza ąc e na Toruń, Gniezno, Inowrocław.
J. Dicksteinówna opieku e się więźniami politycznymi za czasów rosy skich w Warszawie, urząǳa biblioteki dla nich, sta e się łącznikiem mięǳy nimi a ich roǳinami.
W czasie okupac i niemieckie przesuwa opiekę swo ą na legionistów- eńców w Beniaminowie i Szczypiornie, otacza staraniami eńców włoskich w Cytadeli. Wraz z oǳyskaniem
niepodległości pracu e w różnych organizac ach o charakterze demokratycznym. Dla zbliżenia Polski z Włochami tworzy Towarzystwo Polsko-Włoskie Leonarda da Vinci, zasila
stale prasę polsko-włoską wiadomościami z ǳieǳiny ruchu społeczno-naukowego Polski, pisze o literaturze nasze , tłumaczy na ęzyk włoski prace na wybitnie szych autorów
ostatnie doby.
Zoﬁa Sławińska, asystentka przy katedrze zoologii na Uniwersytecie Poznańskim,
brała podczas wo ny żywy uǳiał w ruchu oświatowym polskim na Ukrainie, ǳięki któremu powstał uniwersytet w Kĳowie ( r.). Była również inic atorką, edną z założycielek
i przewodniczącą zrzeszenia asystentów w Poznaniu.
Na większą samooﬁarność wszakże wykazywały zawsze i wykazu ą u nas kobiety-lekarki. Wszystkie bez wy ątku poświęcały naukową swo ą pracę dla robót konkretnych
a niezbędnych.
Dr Tomaszewicz-Dobrska organizu e i prowaǳi bezpłatne przytułki położnicze, roztacza opiekę nad ubogimi matkami, walczy piórem i żywym słowem o sprawę równouprawnienia kobiet, urząǳa kongresy, wiece, z azdy, przyczynia się do utworzenia Towarzystwa Kultury Polskie , które odegrało rolę wybitną w umysłowo-społecznym życiu
naszym. Sta e się edną z głównych sprężyn ego ǳiałalności i trwa do końca na stanowisku.
Dr Ciszkiewiczowa odda e się bezpoǳielnie pracy oświatowo-społeczne , sta ąc w szeregach organizatorów ta nego nauczania za czasów niewoli rosy skie . W epoce Legionów
wysuwa się na czoło tych, którzy popierali e z bezgranicznym poświęceniem, nieustraszonym męstwem, trudem i wiarą w cud polskiego oręża.
Dr Buǳińska-Tylicka zasiada w Raǳie Mie skie , zawiązu e Klub Polityczny Kobiet Polskich, organizu e i prowaǳi Koło Opieki nad Ochotniczą Legią Kobiet, w czasie
na azdu bolszewickiego urząǳa szpital na oncie i sta e na czele wszystkich doraźnych
poczynań, związanych z naglącymi potrzebami chwili.
Dr W. Szczawińska zakłada „Kroplę Mleka”, pracu e niezmordowanie na niwie ochrony niemowląt.
Dr G. Ma ewska, lekarz sanitarny mie ski, wkłada w pracę swo ą zawodową wiele
serca i poświęcenia. Dr Kasperowiczowa, Drzewiecka, i wiele innych spieszą na ont.
Powołane do świadczeń wo ennych na równi z lekarzami, kobiety-lekarki odda ą nadzwycza ne usługi w walce z epidemiami, pada ąc często na stanowiskach, ak dr Maria
Ratyńska, ǳiałaczka soc alistyczna, typ ideowego lekarza i społecznika, pełna bezgranicznego poświęcenia i oﬁarności, zmarła na tyfus plamisty w czasie na ścia bolszewików.
Niezmiernie żywiołową, energiczną i planową akc ę społeczną rozwĳa ą studentki polskie wszystkich uniwersytetów i wszystkich wyǳiałów. Szczególnie szą żywotność wykazały zwłaszcza w okresie na azdu bolszewickiego, gdy prawie cała młoǳież akademicka

⁵⁴Jeżeli ze śmiercią śp. Marii Czaplickiej ubył pracownik naukowy europejskiej miary… — „Kurier Polski”, 
czerwca  r. [przypis autorski]
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Kobieta, Wo na,
Poświęcenie, Lekarz,
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wyruszyła na ont, a na ich barki padła organizac a doraźne pomocy dla żołnierza polskiego w ogóle, dla studenta-żołnierza w szczególności.

Poryw społeczny, ten na silnie szy kamerton duszy kobiece , od którego biorą barwę,
moc, trwanie i pokrewność wszystkie e dźwięki, iǳie za nią ak biała kolumna przeznaczeń w każdą ǳieǳinę pracy.
*
Rozwó naukowości wśród kobiet uwarunkowany est pomocą społeczną.
Zrozumiała to Ameryka. Popiera ąc zwłaszcza przyrodnicze studia, ustanowiła stypendia kobiece przy różnych stac ach zoologicznych (np. w Neapolu), przy wielkich pracowniach, przy ogrodach botanicznych itp. Drogą składek publicznych albo własną samooﬁarnością tworzą Amerykanki fundusze żelazne, których celem — pomoc naukowa
rodaczkom.
U nas istnie e fundusz im. Kraszewskiego w Krakowie dla studentek polskich. Pomoc w pracach uczonych polskich płci obo ga uwzględnia ą: Kasa im. Mianowskiego
i Towarzystwo Naukowe w Warszawie oraz Akademia Umie ętności w Krakowie.
Jest to barǳo nikłe zaspoko enie potrzeb ogółu luǳi pracu ących na polu naukowym, ale prawidłowy rozwó państwa naszego wzmocni niewątpliwie wysiłki prywatne
i społeczne w tym kierunku. Polska na wzór Ameryki nie omieszka uǳielać poparcia
swego wszystkim wybitnym ednostkom rwącym się do wieǳy.
Zrozumienie przez kobietę polską znaczenia nauki ako wielkie dźwigni narodu tkwiło w nie uż od dawna. Królowa Jadwiga odda e wszystkie kosztowności swo e na ufundowanie pierwsze wszechnicy polskie . Śladem e i innych przodownic życia umysłowego
idą późnie sze oﬁarnice.
Na kilka lat przed wo ną p. M. Tahanowska zakłada pracownię psychologiczną w Warszawie, a p. Kierbeǳiowa fundu e piękny gmach Biblioteki Publiczne w stolicy Polski.
Tradyc a więc została. Kobieta nasza szła zawsze z kagankiem oświaty poprzez ǳiee narodu. ǲiś — w odroǳonym państwie — tym silnie dążyć bęǳie do spełniania
wszystkich ciążących na nie zadań obywatelskich, a więc — w pierwszym rzęǳie — do
krzewienia wieǳy, umacniania e podstaw i szerzenia kultu dla nie .
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WYKAZ LICZBY STUDENTÓW I STU
DENTEK NA UNIWERSYTETACH POL
SKICH W / ROKU
Wyǳiał ﬁlologiczny
— Lwów —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  (,%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  (,%)
Wyǳiały ﬁlozoﬁczne
— Kraków —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  (,%)
— Lwów —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  (,%)
— Poznań —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Warszawa: Uniwersytet —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Wyǳiały humanistyczne
— Lublin —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  (,%)
— Warszawa: Wolna Wszechnica —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  (,%)
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– Wilno —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  ,%
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Wyǳiały lekarskie
— Kraków —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Lwów —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Poznań —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Warszawa: Uniwersytet —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Wilno —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Wyǳiały matematyczno-przyrodnicze
— Warszawa: Wolna Wszechnica —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet: ,%
— Wilno —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  (,%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
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Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Wyǳiały pedagogiczne
— Warszawa: Wolna Wszechnica —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  (,%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  (,%)
Wyǳiały polityczne i społeczne
— Warszawa: Wolna Wszechnica —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Wyǳiały prawne
— Kraków —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Lublin —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  (,%)
— Lwów —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Poznań —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Warszawa: Uniwersytet —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Wilno —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
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Kobiet:  (%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Wyǳiały rolne
— Kraków —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Poznań —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Wyǳiały teologiczne
— Kraków —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
— Wilno —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Wyǳiały sztuk pięknych
— Wilno —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Wyǳiały farmaceutyczne
— Warszawa: Uniwersytet —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
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— Wilno —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Wyǳiały weterynaryjne
— Warszawa: Uniwersytet —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
RAZEM
— Kraków —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Lublin —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (,%)
Kobiet:  (,%)
— Lwów —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Poznań —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Warszawa: Uniwersytet —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Warszawa: Wolna Wszechnica —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
— Wilno —
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)
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Ogółem na uniwersytetach polskich:
Liczba studiu ących: 
Mężczyzn:  (%)
Kobiet:  (%)

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/walewska-kobieta-polska-w-nauce/
Tekst opracowany na podstawie: Cecylia Walewska, Kobieta polska w nauce, Wydawnictwo Towarzystwa Zawodowego Kształcenia Kobiet, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Sﬁnansowano ze środków Miasta Stołecznego Warszawy
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Aleksandra Sekuła, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Edna Winti@Flickr, CC BY .
ISBN ----
Wesprzyj Wolne Lektury!
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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