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Emancypacja naukowa kobiet w uniwersytetach

w Krakowie i we Lwowie do roku 1939

Od kiedy kobieta nauczy³a siê czytaæ, kwe-

stia kobieca posz³a w œwiat.

(Als eine Frau lesen lernte, trat Frauenfrage

in die Welt).

Marie Ebner von Eschenbach

We wspó³czesnym œwiecie nie dziwi¹ nikogo sale wyk³adowe wype³nione studentka-

mi, widok na katedrze uniwersyteckiej pani profesor, czy te¿ liczne publikacje naukowe,

których autorkami s¹ kobiety. Jeszcze na miêdzynarodowym kongresie kobiet w Berlinie,

odbytym w dniach 20 i 21 wrzeœnia 1896 r. i gromadz¹cym 1300 uczestniczek z ró¿nych

krajów Europy i z Ameryki, mo¿na by³o us³yszeæ — nie do przyjêcia ju¿ wówczas dla

Polek — informacjê, ¿e np. w Portugalii obowi¹zywa³ „przepis nie dozwalaj¹cy kobiecie

portugalskiej nic drukowaæ bez zgody mê¿a”1. Dokonuj¹cy siê powolnie, ale konsekwent-

nie faktyczny proces emancypacji naukowej kobiet zachodzi³ w okresie zaledwie ostatnie-

go stulecia. W powstaj¹cych bowiem w Europie od XII wieku uniwersytetach nie by³o

miejsca dla kobiet i dzieje kobiet jako studentek i pracowników nauki maj¹ swoj¹, licz¹c¹

siê zaledwie w kilkunastu dziesiêcioleciach, niezbyt odleg³¹ historiê.

Niektóre uniwersytety europejskie udostêpni³y studia kobietom w ostatnim trzydzie-

stoleciu ubieg³ego stulecia, wiêkszoœæ u progu XX wieku, ale pe³ny udzia³ kobiet w uni-

wersytetach europejskich i szko³ach wy¿szych jako studentek i pracowników nauki

nast¹pi³ w rzeczywistoœci dopiero po I wojnie œwiatowej.

Dopuszczenie kobiet do wy¿szych uczelni i do wykonywania zawodu zwi¹zanego z wy-

kszta³ceniem nast¹pi³o wskutek usilnych d¹¿eñ i zmagañ, w których po jednej stronie sta³y

kobiety pragn¹ce uzyskaæ niezale¿noœæ, a po drugiej stronie rz¹dy, prawo, opinia spo³eczna,

tradycje i obyczaje, a nawet przes¹dy. Z tych zmagañ zwyciêsko wysz³y kobiety.
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Ruch emancypacyjny w Europie, czyli d¹¿enie do uwolnienia siê od zale¿noœci,

podw³adnoœci, ucisku i przes¹dów, charakteryzowa³ ró¿ne grupy spo³eczne; nale¿a³y do

nich i kobiety zmierzaj¹ce do uzyskania pe³nych praw spo³ecznych i politycznych. Jednym

z istotnych ¿¹dañ ruchu emancypacyjnego kobiet by³o uzyskanie prawa do studiów uni-

wersyteckich oraz, co od pocz¹tku by³o ostatecznym celem d¹¿eñ, do wykonywania zawo-

du. O ile bowiem niektóre stronnictwa liberalne sk³onne by³y dopuœciæ kobiety do studiów

i prawo to okaza³o siê ostatecznie osi¹galne w pañstwach europejskich, o tyle dopuszczenie

kobiet do wykonywania zawodów, szczególnie lekarza, prawnika i pracownika nauki, na-

potyka³o na silny i skuteczny opór2. Wszêdzie jednak w Europie, wczeœniej czy póŸniej,

z wiêkszymi lub mniejszymi perturbacjami, w ostatnich dziesi¹tkach lat XIX wieku zacz¹³

siê wielki ruch, jak nigdy dot¹d w dziejach, zmierzaj¹cy w kierunku zmiany sytuacji

spo³ecznej i politycznej, daj¹cy nieodwracalny pocz¹tek nowemu modelowi wychowania

kobiet.

Ruch emancypacyjny kobiet mia³ swoje bezpoœrednie podstawy w wydarzeniach za-

chodz¹cych w Europie, w jakie obfitowa³a szczególnie druga po³owa XIX wieku. Walki

rewolucyjne 1848 r. wyzwoli³y nurt pr¹dów demokratyczno-liberalnych, które by³y

udzia³em Europy po Kongresie Wiedeñskim, g³ównie po roku 1831. By³y nastêpstwem

ideowym Wielkiej Rewolucji Francuskiej, g³osi³y has³a wolnoœci, demokracji i dzia³ania

w imiê tych idea³ów — równie¿ na rzecz zmiany sytuacji spo³ecznej i ekonomicznej ko-

biet, nie ograniczaj¹c siê tylko do Francji — objê³y Europê. Ruchy rewolucyjne 1848 r.

wi¹za³y siê z nadziej¹ na udzia³ kobiet w podnoszonych powszechnie jako program demo-

kratycznych prawach cz³owieka i obywatela. Ponadto wa¿n¹ okolicznoœci¹ nasilaj¹c¹

dzia³ania na rzecz praw kobiet stawa³y siê procesy prowadz¹ce do powstawania prze-

mys³u, klasy robotników i robotnic. Wydarzeniom tym towarzyszy³o zwiêkszenia liczby

ludnoœci miejskiej, w tym tak¿e kobiet poszukuj¹cych Ÿróde³ zarobkowania, coraz lepiej

op³acanego, a do tego niezbêdne by³o wykszta³cenie.

Tak¿e na ziemiach polskich sprawa edukacji kobiet na szczeblu œrednim i wy¿szym na

prze³omie XIX i XX stulecia sta³a w centrum uwagi spo³ecznej. By³a przedmiotem literac-

kich opracowañ, publicystyki, by³a przedmiotem prowadzonej na ³amach wielu ówczes-

nych czasopism o¿ywionej dyskusji, ale by³a przede wszystkim koniecznoœci¹ ¿yciow¹

wielu kobiet, bowiem na ziemiach polskich po upadku powstania styczniowego represje

zaborcy objê³y w pierwszym rzêdzie polskie ziemiañstwo. Liczne konfiskaty maj¹tków,

zes³ania, przymusowa emigracja mê¿czyzn, stawia³y kobiety przed koniecznoœci¹ ¿y-

ciow¹, jak¹ by³o podejmowanie pracy zarobkowej. Ponadto kryzys gospodarczy wKróles-

twie Polskim, porzucanie przez ziemiañstwo wsi i powstanie inteligencji zawodowej by³o

okolicznoœci¹ sprzyjaj¹c¹ procesom podejmowania dzia³añ na rzecz stworzenia odpo-

wiedniego systemu edukacji dla kobiet.

Czynnikami, które na ziemiach polskich mia³y decyduj¹ce znaczenie dla emancypacji

naukowej kobiet, by³y funkcjonowanie wy¿szych kursów ¿eñskich, studia w uniwersyte-

tach zagranicznych oraz dopuszczenie kobiet do uniwersytetów na ziemiach polskich.

Form¹ poprzedzaj¹c¹ regularne studia uniwersyteckie kobiet by³y kursy na poziomie

uniwersyteckim. W Galicji szansa wykszta³cenia na poziomie akademickim pojawi³a siê

po raz pierwszy przez utworzenie i finansowanie przez lekarza Adriana Baranieckiego
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w roku 1868 w Krakowie Wy¿szych Kursów dla Kobiet. Profesorowie (m.in. L. Rydel,
M. Zdziechowski, W. Czerkawski, M. Dubiecki) zapewniali wysoki poziom wyk³adów—
skorzysta³o z nich 4260 kobiet, mimo ¿e nie otrzymywa³y dyplomu ukoñczenia studiów
wy¿szych3. Podobne kursy dla kobiet zorganizowali po niemal trzydziestu latach, bo
w roku 1897, profesorowie Uniwersytetu we Lwowie (L. Æwikliñski, K. Twardowski,
A. Rehman, L. Finkiel, S. G³¹biñski, S. Zakrzewski, S. Askenazy i inni) i tu równie¿ cie-
szy³y siê one wielkim zainteresowaniem. Organizatorzy nie przyrzekali s³uchaczkom
„¿adnych uprawnieñ, ¿adnych korzyœci, prócz idealnych”, a mimo to w ci¹gu dwuletniej
dzia³alnoœci wykszta³cono 3200 kobiet. Analizuj¹c arkusze wpisowe z pierwszych kur-
sów, mo¿na zauwa¿yæ nazwiska wielu, które po otwarciu studiów dla kobiet sta³y siê stu-
dentkami Uniwersytetu.

W zaborze rosyjskim dzia³a³ w latach 1886 – 1905 tajny tzw. Uniwersytet Lataj¹cy
przekszta³cony w 1906 r. w Kursy Naukowe dla Kobiet, z wysoko kwalifikowan¹ kadr¹
wyk³adowców (m.in. J.W³. Dawid, P. Chmielowski, L. Krzywicki, I. Chrzanowski, J. Nus-
sbaum-Hilarowicz, B. Chlebowski). S³uchaczkami by³y m.in. Stanis³awa Dowgia³³o i Jad-
wiga z Sikorskich Klemensiewiczowa, póŸniejsze pierwsze studentki Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego, tak¿e póŸniejsza s³ynna uczona Maria Sk³odowska-Curie i ekonomistka Zofia
Daszyñska-Goliñska4.

Kursy dla kobiet, mimo poziomu akademickiego, nie dawa³y dyplomu uniwersytec-
kiego, ale w sumie wykszta³ci³y oko³o 7.500 kobiet. Natomiast dyplom uniwersytecki
w tym okresie mo¿na by³o uzyskaæ za granic¹, w pañstwach, które ju¿ udostêpni³y studia
kobietom. Nale¿a³y do nich przede wszystkim Szwajcaria, Francja, Belgia, Anglia. Pierw-
sze Polki, które uzyska³y na zagranicznych uniwersytetach dyplomy doktora, odegra³y
póŸniej niezwykle znacz¹c¹ rolê w procesie emancypacji naukowej, publicznej i zawodo-
wej. To one torowa³y drogê do samodzielnoœci i niezale¿noœci nastêpnym pokoleniom ko-
biet, które poprzez wykszta³cenie, zaczê³y zajmowaæ znacz¹ce pozycje w hierarchii ¿ycia
spo³ecznego.

W uniwersytetach zagranicznych, do czasu udostêpnienia kobietom uniwersytetów
monarchii austro-wêgierskiej, wykszta³ci³o siê wiele polskich lekarek, które równoczeœnie
by³y autorkami pierwszych publikacji medycznych. Szczególnym zainteresowaniem Po-
lek cieszy³o siê szwajcarskie œrodowisko uniwersyteckie; osi¹ga³y bardzo dobre wyniki
studiów i wiele z nich powo³anych by³o na stanowiska asystenckie. Jako przyk³ad mo¿na
przywo³aæ pierwsz¹ kobietê wykonuj¹c¹ z sukcesem zawód lekarza w Polsce, Annê Toma-
szewicz-Dobrsk¹ (1854 – 1918), która w 1877 r. w Zurychu otrzyma³a dyplom doktora na
podstawie rozprawy Beiträge zur Physiologie des Ohrlabyrinths. Rozprawa ju¿ w tym sa-
mym roku w Zurychu ukaza³a siê drukiem z dopiskiem: Inaugural — Dissertation vorge-

legt der hohen academischen Fakultät der Universität Wien; zwraca uwagê podkreœlenie
pochodzenia autorki z Warszawy, stolicy kraju, którego wówczas nie by³o na mapie Euro-
py. By³a ona nie tylko autork¹ publikacji medycznych— jeszcze przed doktoratem, w roku
1874, og³osi³a drukiem dwie rozprawy w „Pflüger Archiv”5, a wiêc tym samym przyczy-
ni³a siê do utorowania kobietom drogi do emancypacji naukowej i zawodowej.
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Wœród wielu pionierek ruchu emancypacyjnego na rzecz zmiany dotychczasowej
mentalnoœci kobiet, w odniesieniu do wykszta³cenia, pracy zawodowej, naukowej, wymie-
niæ nale¿y tak¿e lekarki polskie, które, obok czeskich, po³o¿y³y specjalne zas³ugi w rozwo-
ju opieki lekarskiej, po³o¿nictwa i ginekologii na b. ziemi jugos³owiañskiej. By³y autorka-
mi prac medycznych i równoczeœnie z sukcesem wykonywa³y zawód lekarki w okresie,
kiedy monarchia austriacka nie pozwala³a nawet na nostryfikacjê dyplomów zagranicz-

nych. W Serbii pracowa³a Ewa Halecka (1861 – 1947), wykszta³cona w Bernie i w Zury-

chu (1891), asystentka w uniwersyteckiej klinice ginekologiczno-po³o¿niczej w Wiedniu,

równoczeœnie autorka licznych publikacji drukowanych w „Serbskim ArchiwumMedycz-

nym”. W Boœni i Hercegowinie pracowa³a Teodora Krajewska (1854 – 1935), która dy-

plom doktora medycyny otrzyma³a w 1892 r. w Genewie. Ju¿ w czasie studiów zosta³a

przez prof. fizjologii, M. Schiffa, powo³ana na asystentkê, co by³o pierwszym przypad-

kiem zatrudnienia kobiety naWydziale LekarskimwZurychu.W1892 r. zosta³a mianowa-

na lekarzem rz¹dowymwBoœni, a jej dyplom— jako pierwszej kobiety wAustrii— zosta³

nostryfikowany. Uczestniczy³a w miêdzynarodowych kongresach medycyny i by³a au-

tork¹ licznych prac drukowanych w „Nowej Reformie”, „Wiener Klinische Rundschau”,

„Wiener Medizinische Wochenschrift”, a tak¿e na ³amach „Porad dla Salarjañskich Ko-

biet”, pisma wydawanego w jêzyku serbochorwackim.

Jadwiga Olszewska (1871 – 1924) równie¿ po³o¿y³a du¿e zas³ugi dla opieki zdrowot-

nej kobiet jako lekarka w Boœni i Hercegowinie. Dyplom doktora uzyska³a w Genewie

(1892). By³a asystentk¹ w genewskiej klinice po³o¿niczej i autork¹ publikacji publicy-

stycznych na temat podniesienia stanu higieny i zdrowotnoœci ludnoœci6.

Wymienione lekarki nale¿a³y do pierwszych kobiet, które zdoby³y dyplomy doktora

w Szwajcarii, jednak nie wolno im by³o wykonywaæ zawodu lekarskiego ani w habsbur-

skiej Austrii, ani w kraju, tylko w dalekiej i zacofanej Boœni. Mimo to nie tylko mia³y ce-

nione osi¹gniêcia zawodowe, ale zaznaczy³y swój udzia³ w rozwoju piœmiennictwa me-

dycznego.

Równie¿ na wydzia³ach filozoficznych wykszta³ci³o siê w zagranicznych uniwersyte-

tach wiele Polek, które pracowa³y naukowo i zas³u¿y³y siê jako dzia³aczki w ruchu kobie-

cym, wskazuj¹c kobietom wartoœæ prawa do wykszta³cenia i pracy. Do pionierek nale¿a³a

studiuj¹ca w Uniwersytecie w Zurychu pierwsza kobieta z dyplomem doktora filozofii

z zakresu historii (1875), a by³a ni¹ w³aœnie Polka, Stefania Wolicka-Arnd; w Genewie na-

uki przyrodnicze studiowa³a Michalina Stefanowska (odby³a te¿ studia psychologiczne

w Genewie), a po habilitacji w roku 1902 w Genewie otrzyma³a stopieñ docenta; nauki

œcis³e studiowa³a w Genewie Paulina Kuczalska-Reinschmit (1859 – 1921), dzia³aczka

polskiego ruchu kobiecego, d³ugoletnia redaktorka i za³o¿ycielka czasopisma „Ster”, na-

uki spo³eczne — Helena Witkowska, póŸniejsza dzia³aczka ruchu kobiecego, i Teodora

Mêczkowska, autorka prac publicystycznych na temat idea³ów spo³eczno-etycznych ruchu

kobiecego. W Zurychu ekonomiê studiowa³a Zofia Goliñska-Daszyñska (1866 – 1934),

póŸniejszy wyk³adowca na kursach dla kobiet, prywatny docent w Akademii Humboldta

w Berlinie, autorka licznych prac naukowych z zakresu ekonomii, socjologii pracy, demo-

grafii, a tak¿e artyku³ów dotycz¹cych kwestii kobiecej; nauki spo³eczne i filozoficzne
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w Genewie i w Zurychu studiowa³a Józefa Kodisowa (1865 – 1940), autorka wielu roz-

praw, krytyk, recenzji i prac z zakresu teorii poznania metodologii i teorii nauki, wieloletni

wyk³adowca, a ponadto zwolennik i propagator emancypacji kobiet, szczególnie nauko-

wej. W paryskiej Sorbonie dyplomy doktora jako jedne z pierwszych otrzyma³y siostry

Sk³odowskie: najs³ynniejsza polska uczona, absolwentka nauk œcis³ych Maria Sk³odow-

ska-Curie (1867 – 1934), oraz dyplom lekarza jej siostra, Bronis³awa ze Sk³odowskich

D³uska, póŸniej znana lekarka. W Pary¿u doktorat uzyska³a Justyna Budziñska-Tylicka

(1867 – 1936), autorka licznych publikacji z zakresu higieny, aktywna dzia³aczka na rzecz

równouprawnienia kobiet, m.in. domaga³a siê zast¹pienia lekarzy w szko³ach przez lekar-

ki, za³o¿ycielka Towarzystwa Lekarek Polskich. Uznan¹ uczon¹ by³a Józefa Joteyko

(1886 – 1929), wykszta³cona w Genewie, Brukseli i Pary¿u (jej rozprawa doktorska z me-

dycyny w 1896 r. uzyska³a nagrodê Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu w Brukseli), au-

torka ponad 100 prac naukowych z dziedziny fizjologii i psychologii, nagradzana przez

Akademiê Nauk i Belgijsk¹ Akademiê Lekarsk¹.

Przez ponad 20 lat Polki kszta³ci³y siê w uniwersytetach zagranicznych do czasu udo-

stêpnienia kobietom uniwersytetów polskich. To one swoj¹ postaw¹, pionierskimi

dzia³aniami, jak chocia¿by polskie lekarki pracuj¹ce w Boœni i Hercegowinie, faktycznie

dokonywa³y prze³omu w tradycyjnym modelu kobiety. Mimo ¿e uzyskanie stopnia doktora

nie wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ druku, by³y autorkami wartoœciowych monografii nauko-

wych i licznych artyku³ów badawczych i publicystyki naukowej. Prasa galicyjska, podob-

nie jak w Królestwie, na bie¿¹co informowa³a o sukcesach wykszta³conych Polek, o ich

sukcesach zawodowych i naukowych. Tym samym przyczyni³a siê do propagowania

zupe³nie odmiennego wizerunku kobiet, w którym znacz¹cym elementem stawa³o siê wy-

kszta³cenie, zapewniaj¹ce samodzielnoœæ i niezale¿noœæ.

Zagraniczne studia Polek i ich sukcesy zawodowe i naukowe przyczyni³y siê te¿ bez-

poœrednio do wzrostu potrzeb i aspiracji edukacyjnych, ale i do wzmo¿enia intensywnych

dzia³añ przede wszystkim o prawo kobiet do studiów w uniwersytetach krajowych. Dla

wielu bowiem potencjalnych studentek nie do przekroczenia by³a bariera finansowa, pobyt

za granic¹ by³ kosztowniejszy ni¿ studia w rodzimym mieœcie czy kraju, a galicyjska poli-

tyka stypendialna w stosunku do kobiet by³a niewystarczaj¹ca; nielicznym tylko uda³o siê

uzyskaæ stypendia Komisji Pomocy Naukowej w Zurychu, Muzeum Polskiego w Rappers-

wilu czy Stowarzyszenia Pomocy dla Polek im. J. Kraszewskiego z Krakowa. Mniejsze

znaczenie mog³a mieæ bariera jêzykowa, gdy¿ szko³y dawa³y na ogó³ dobr¹ znajomoœæ jê-

zyków obcych, g³ównie niemieckiego i francuskiego. Jednak przede wszystkim trudnoœci¹

by³ obowi¹zek nostryfikowania lekarskich dyplomów (od 1896 r.), co wi¹za³o siê z tzw.

„podwójn¹ kar¹”, czyli koniecznoœci¹ powtórnego zdawania egzaminów.

Trendy te prze³o¿y³y siê na silny ruch emancypacyjny na terenie ziem polskich, jak

piœmiennictwo, publicystyka, petycje do w³adz, zjazdy i kongresy krajowe oraz zagranicz-

ne, dzia³alnoœæ licznych stowarzyszeñ i organizacji. Doprowadzi³y w rezultacie, wraz z au-

striackim ruchem emancypacyjnym i w innych krajach monarchii Habsburgów, do wyda-

nia stosownego rozporz¹dzenia przez ministerstwo Oœwiaty i Nauki w Wiedniu. Lata 1897

oraz 1900 by³y prze³omowe — dopuszczeno kobiety w monarchii austro-wêgierskiej do

studiów i do doktoratów7.
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W tym czasie na ziemiach polskich funkcjonowa³y dwa Uniwersytety, Jagielloñski

i we Lwowie, które od II po³. XIX w. do ok. koñca lat trzydziestych XX w. rozwija³y siê

niezwykle dynamicznie. Wp³ynê³y na to polonizacja uczelni oraz nap³yw na uniwersytety

uczonych i m³odzie¿y nie tylko galicyjskiej, ale i z pozosta³ych zaborów. Na tê dynamikê

mia³y wp³yw tak¿e i kobiety, które zaczê³y uczêszczaæ na uniwersytety ju¿ jako tzw. hospi-

tantki (jeœli nie ukoñczy³y szko³y œredniej daj¹cej prawo do studiów), s³uchaczki nadzwy-

czajne (absolwentki seminarium nauczycielskiego, ¿eñskiego liceum) oraz pe³noprawne

studentki, tzw. s³uchaczki zwyczajne, które posiada³y maturê, obywatelstwo austriackie

i ukoñczone 18 lat ¿ycia. Wszystkie trzy grupy studentek by³y w uniwersytetach reprezen-

towane. Ze wzglêdu na fakt, ¿e nie wszystkie pragn¹ce studiowaæ kobiety mia³y maturê od-

powiadaj¹c¹ maturze w gimnazjach mêskich, hospitantki i s³uchaczki nadzwyczajne by³y

bardzo licznie reprezentowane, szczególnie przewa¿a³y iloœciowo w pierwszych trzech la-

tach studiów kobiet. Dowodem dynamicznoœci kobiecej jest fakt iloœciowego przyrostu

studentek np. w Uniwersytecie w Krakowie: kiedy w roku 1897/98, kobiety stanowi³y

6,61% wszystkich studiuj¹cych — to w latach trzydziestych ich iloœæ wzros³a do niemal

30%. Dowodem dynamiki kobiecej jest tak¿e inny fakt, mianowicie, kiedy w Uniwersyte-

cie w roku 1932 studiowa³a najwy¿sza liczba studentów do II wojny, bo 7654 osób (w 1860 r.

by³o tylko 260 studiuj¹cych), kobiety w tej populacji stanowi³y 29%. Kiedy natomiast tu¿

przed sam¹ wojn¹, bo w 1938 r., nast¹pi³ wyraŸny spadek ogó³u studiuj¹cych do 5658

osób, kobiety nadal stanowi³y populacjê z niewielkim spadkiem, bo tylko 2% i stanowi³y

nadal pokaŸn¹ grupê 1541-osobow¹8. Porównywalna sytuacja mia³a miejsce w Uniwersy-

tecie we Lwowie. Kobiety stanowi³y niemal ok. 30% ogó³u studiuj¹cych.

W porównaniu z Uniwersytetem Wiedeñskim, statystyka ta wypada³a na korzyœæ Po-

lek. W Wiedniu bowiem, w porównywalnym okresie, tj. w r. ak. 1897/98, kiedy studiowa³o

piêæ razy wiêcej studentów ni¿ w Krakowie, by³o zapisanych tylko 37 studentek, w tym

tylko trzy zwyczajne. Studentki stanowi³y wiêc zaledwie 0,5% ogó³u studiuj¹cych w Uni-

wersytecie w Wiedniu. (WyraŸny wzrost mia³ miejsce od 1904/05, w którym studiowa³o

4,2% kobiet, w r. ak. 1912/13 stanowi³y ju¿ 12,5% wszystkich studentów9). Nie tylko stu-

diowa³y, ale uzyskiwa³y stopnie naukowe. W obu polskich uniwersytetach do roku 1939

stopnie doktora uzyska³o 1451 kobiet (tabela 1).

W Uniwersytecie Jagielloñskim od udostêpnieniaw studiów kobietom do roku 1918

stopnie doktora otrzyma³y 102 kobiety (z medycyny: 54, z filozofii: 48). Natomiast w okre-

sie 1918 – 1939 stopnie doktora uzyska³o 571 kobiet (215 z medycyny, a na Wydziale Filo-

zoficznym: 320 oraz 36 na Wydziale Prawa). Podobnie by³o w Uniwersytecie we Lwowie.

Stopnie doktora w okresie 1897 – 1918 uzyska³o 115 kobiet — z medycyny: 60, z filozofii:

55. Natomiast w okresie 1918 – 1939 by³o 663 dyplomów (z medycyny 348, na Wydziale

Filozoficznym: 297, z prawa: 18).

Po roku 1918 nie tylko wszystkie kierunki studiów sta³y siê dostêpne dla kobiet. Zo-

sta³y udostêpnione równie¿ wszystkie stopnie kariery akademickiej, ³¹cznie z dotychczas

nieosi¹galnym, tj. habilitacj¹. By³ to wiêc okres umo¿liwiaj¹cy kobietom uzyskiwanie pe³nej

emancypacji naukowej. Sta³a siê ona pe³nym udzia³em przede wszystkim tych, które dosz³y
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8 Obliczenia w³asne na podst.: J. Z i e l i ñ s k i, Inwentarz akt Senatu Akademickiego UJ 1849 – 1939, Kra-

ków 1963, s. 15; U. P e r k o w s k a, Studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1894 – 1939, Kra-

ków 1994, s. 36 – 38, 40.
9 Durch Erkenntnis zu Freiheit und Glück Frauen an der Universität Wien, (ab 1897), Herausgegeben von

W. H e i n d l und M. T i c h y, Wien 1990, s. 80.



Tab. 1. Dyplomy doktora nadane kobietom w Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie oraz Uni-

wersytecie we Lwowie w latach 1900 – 1939

Lata
Medycyna Filozofia Prawo

Razem

UJ

Razem

UL
UJ UL UJ UL UJ UL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1900 1 — — — — — 1 —

1901 — — — — — — —

1902 1 — — — — — 1 —

1903 — — — 1 — — — 1

1904 — 1 — 1 — — — 2

1905 — 1 — — — — — 1

1906 1 1 1 2 — — 2 3

1907 3 2 — — — — 3 2

1908 6 1 3 1 — — 9 2

1909 2 4 — 3 — — 2 7

1910 5 1 4 5 — — 9 6

1911 4 9 6 1 — — 10 10

1912 1 10 7 9 — — 8 19

1913 6 6 6 5 — — 12 11

1914 13 9 7 7 — — 20 16

1915 9 1 — 3 — — 9 4

1916 1 6 5 7 — — 6 13

1917 1 8 9 10 — — 10 18

Razem 54 60 48 55 — — 102 115

1918 2 — 8 — — 10 —

1919 7 13 16 2 — 23 15

1920 5 8 10 2 — 15 10

1921 9 14 7 6 — 16 20

1922 13 49 9 5 — — 22 54

1923 14 24 8 8 1 2 23 34

1924 14 26 17 8 1 — 32 34

1925 22 44 16 13 3 — 41 57

1926 24 42 21 20 1 1 46 63

1927 22 25 23 21 3 — 48 46

1928 21 30 19 24 2 3 42 57

1929 17 22 18 26 2 4 37 52

1930 17 14 23 26 10 2 50 42

1931 7 19 17 17 4 — 28 36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1932 3 — 46 80 1 3 50 83

1933 — — 35 20 2 1 37 21

1934 3 1 12 4 1 — 16 5

1935 3 — 3 1 1 1 7 2

1936 — 3 4 2 1 — 5 5

1937 6 3 3 5 2 1 11 9

1938 4 5 3 3 — — 7 8

1939 2 6 2 4 1 — 5 10

Razem 215 348 320 297 36 18 571 663

Razem 269 408 368 352 36 18 673 778

Razem: Uniwersytet Jagielloñski i Lwowski 1451

�ród³o: J. Suchmiel, Dzia³alnoœæ naukowa kobiet wUniwersytecie we Lwowie do roku 1939, Czêsto-

chowa 2000, s. 77, 144; J. Suchmiel, Udzia³ kobiet w nauce..., s. 53, 130.

do habilitacji, uzyskuj¹c tym samym stanowisko docenta, czyli posiada³y pe³ne prawo

uprawiania nauk i pe³ne prawo do prowadzenia dydaktyki uniwersyteckiej (veniam legen-
di). W Uniwersytecie Jagielloñskim do roku 1939 stopnie doktora habilitowanego uzy-

ska³o 11 kobiet10. Z kolei na Uniwersytecie we Lwowie habilitowa³y siê 4 kobiety, a dwie

w Poznaniu i w Wilnie11. Tylko dwie habilitacje by³y z zakresu medycyny; prawdopodob-

nie nie bez znaczenia by³o wejœcie w ¿ycie nowej ustawy o doktoratach, a konkretnie wy-

mogu przedstawienia rozprawy doktorskiej tak¿e na wydzia³ach lekarskich. Pozosta³e to

habilitacje z dyscyplin grupuj¹cych siê w obrêbie nauk realizowanych na wydzia³ach filo-

zoficznych. W obu uniwersytetach kobiety ze stopniem doktora habilitowanego stanowi³y

niewielk¹, bo zaledwie 1,19% grupê.

Z grupy kobiet, które wKrakowie i we Lwowie do roku 1939 uzyska³y stopnie doktora
i doktora habilitowanego, uda³o siê ustaliæ dla ponad 30% aktywnoœæ naukow¹wyra¿on co

najmniej jedn¹ publikacj¹. Nie jest to lista zamkniêta, gdy¿ w przypadku zmiany nazwiska

identyfikacja napotyka na du¿e trudnoœci. Natomiast z tej grupy ok. 5% opublikowa³o od

kilkunastu do kilkudziesiêciu prac naukowych i dotyczy to osób, które dosz³y do habilitacji
i z tej racji mia³y w swoim dorobku naukowym najwiêksz¹ iloœæ publikacji. Wœród grupy
pisz¹cych kobiet mo¿na zauwa¿yæ du¿¹ rozpiêtoœæ zainteresowañ — od humanistyki do

nauk matematyczno-przyrodniczych. Jednak iloœciowa przewaga doktoratów z dziedzin
filologiczno-historycznych nie mia³a proporcjonalnego odzwierciedlenia w stosunku do
iloœci publikacji z tych¿e dyscyplin. Najwiêcej bowiem kobiet, lub niemal wszystkie, pub-
likowa³y prace badawcze z dyscyplin: zoologia, geologia, filologia ruska, matematyka, mi-
neralogia, chocia¿ by³y to iloœciowo mniej liczne doktoraty. Nierzadko by³a to publikacja
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10 H. Gajewska (anatomia porównawcza, 1920), L. Rybicka (historia filozofii, 1920), M. Sachs-Skaliñska (bo-

tanika, 1924), A. Koz³owska (geografia roœlin, 1930), M. D³uska (filologia s³owiañska, 1935), J. Kowalczy-

kowa (medycyna, 1936), Z. Budkowa (nauki pomocnicze historii, 1937), M. Ruxerówna (archeologia kla-

syczna, 1937), i tu¿ przed II wojn¹, bo w sierpniu 1939 r. — J. Ackerman (histiologia).
11 S. Skwarczyñska (fil. polska, 1937), £. Charewiczowa (historia, 1937), Z. Jerzmanowska (chemia, 1938),

K. Lanckoroñska (historia sztuki, 1936), H. Polaczek (historia, 1930), H. Schuster (medycyna, 1934).



tylko jednej pracy doktorskiej, która by³a na tyle dobra, ¿e profesorowie kwalifikowali j¹
jako nadaj¹c¹ siê do druku, lecz bez dalszych konsekwencji naukowych lub niewielkich.

Dzia³o siê tak np. w przypadku og³oszonych drukiem prac doktorskich z mineralogii czy
chemii. I trudno jest bezspornie stwierdziæ, jaka by³a faktyczna przyczyna zaniechania
dzia³alnoœci badawczej, mimo budz¹cych nadziejê recenzji. Jest prawdopodobne, ¿e bada-

nia tego typu, wymagaj¹ce warsztatu, laboratoriów, nie mog³y byæ kontynuowane w wa-

runkach pozauczelnianych, jednak niekiedy starano siê je organizowaæ w warunkach do-

mowych. Kobiety publikowa³y przede wszystkim w formie artyku³ów, najczêœciej w cza-

sopismach wydawanych w Krakowie i we Lwowie, a w okresie II Rzeczypospolitej rów-

nie¿ w wydawnictwach ogólnopolskich. By³y autorkami prac monograficznych, podrêcz-

ników szkolnych.Wydawa³y nie tylkow jêzyku ojczystym, ale tak¿e w zagranicznych cza-

sopismach w jêzyku niemieckim, francuskim, w³oskim, angielskim, hebrajskim. Podkreœ-

liæ nale¿y, ¿e przy braku funduszy, warunki publikowania nie nale¿a³y wówczas do

naj³atwiejszych, ponadto same wydawnictwa boryka³y siê czêsto z k³opotami finansowy-

mi i druk by³ zawsze spraw¹ trudn¹. Niemniej wraz ze wzrostem iloœci wykszta³conych ko-

biet powoli, ale systematycznie, wzrasta³a iloœæ publikuj¹cych. Tê zale¿noœæ dostrzeg³y

ówczesne œrodowiska naukowe; ju¿ w 1933 r. znany historyk, £ucja Charewiczowa, pisa³a

o zwi¹zku „miêdzy twórczoœci¹ kobiet, a ich wykszta³ceniem”12. Przyk³adowo — wg

ustaleñ J. Maternickiego— je¿eli kobiety pisz¹ce do, wychodz¹cego od 1887 r. do dzisiaj,

„Kwartalnika Historycznego” w 1906 r. stanowi³y tylko 1,3% autorów, to w II Rzeczypo-

spolitej nast¹pi³ ponaddziesiêciokrotny wzrost, a wspó³czeœnie kobiety stanowi¹ 29,3%

wszystkich autorów, co mog³oby œwiadczyæ o postêpuj¹cej feminizacji historiografii13.

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e mimo nie³atwych warunków grupa Polek, która

pierwsza przekroczy³a próg emancypacji, przetar³a szlaki nastêpnym pokoleniom. Pokole-

niom tych wszystkich kobiet, które poszukuj¹ i odnajduj¹ drogê swojej samorealizacji

równie¿ w aktywnoœci naukowej. Praktycznie przyczyni³y siê wiêc do ukszta³towania

w pierwszej po³owie XX wieku nowego modelu wychowania kobiet.
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12 Zob. szerzej: J. S u c h m i e l, £ucja Charewiczowa (1896 – 1943). ¯ycie i dzie³o, Czêstochowa 2002.
13 J. M a t e r n i c k i,Miejsce i rola „Kwartalnika Historycznego” w dziejach historiografii polskiej, „Kwar-

talnik Historyczny” 1988, nr 1, s. 3 – 20.


