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WSTĘP

1. ZAKRES TEMATYCZNY 

W niniejszej publikacji poruszone problemy poszerzają wie-
dzę z zakresu rozwoju myśli pedagogicznej propagującej 

wychowanie i kształcenie kobiet w Polsce w drugiej połowie XIX 
wieku. Ukazują wkład, jaki do myśli pedagogicznej wniosła Ana-
stazja Dzieduszycka, ceniona nauczycielka, publicystka, a także, 
jak określił to Lech Słowiński: […] niestrudzona bojowniczka 
o przystosowanie kształcenia i wychowania kobiet do zmienionych 
warunków życia w dobie popowstaniowej1. Dzieduszycka należy 
do grona działaczek i pisarek drugiej połowy XIX wieku, które 
w swej twórczości podjęły zagadnienie edukacji kobiet.

Walka kobiet polskich o  swobodny dostęp do oświaty na 
szczeblu średnim i wyższym nasiliła się w drugiej połowie XIX 
wieku. Miało to związek ze wzrostem ich potrzeb, zwiększeniem 
zainteresowań kulturalnych, ale także ze zmieniającymi się wa-
runkami ekonomicznymi i społecznymi. Jak zauważyła Kamilla 
Mrozowska, ujawnienie się tych dążeń występowało nierówno-
miernie na terenie trzech zaborów, a także, co zrozumiałe, było 
silnie uzależnione od ówczesnej sytuacji politycznej2. Najlepsze 
i  najkorzystniejsze ku temu warunki panowały w  Galicji, czyli 
na ziemiach polskich należących do zaboru austriackiego, dzięki 

1 L. Słowiński, Z myślą o niepodległej. Z dziejów edukacji narodowej okresu 
postyczniowego, Poznań 1993, s. 268.

2 K. Mrozowska, Sto lat działalności kobiet polskich w oświacie i nauce, 
Kraków 1971, s. 3. 
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uzyskanej przez nią autonomii. Zmiany odnotowano także na te-
renie pozostałych zaborów. Przykładowo w Królestwie Polskim 
zwrot w  polityce Rosji dał pewne ustępstwa na gruncie szkol-
nictwa żeńskiego. Wówczas to zaczęły powstawać, początkowo 
w Warszawie, pierwsze pensje i  szkoły rządowe żeńskie3. Cho-
ciaż warunki ich funkcjonowania były niezwykle trudne, to nale-
ży podkreślić, że wobec zagrożenia, jakim było wynarodowienie, 
wartość ich była niezaprzeczalna. W tej walce pomoc niosły uka-
zujące się wówczas pierwsze czasopisma skierowane do kobiet, 
które poruszały problemy oświatowe. Były wśród nich: „Pier-
wiosnek” – wydawany przez Paulinę Krakowową4, „Dziennik 
Domowy”5 – współtworzony przez Konstancję Łubieńską oraz 
ukazujący się we Lwowie „Dziennik Mód Paryskich”6. Ponadto 
problematyka zwana kwestią kobiecą znajdowała się na łamach 

3 K. Mrozowska podaje, że w 1861 roku na terenie Królestwa Polskiego 
funkcjonowało siedem szkół żeńskich szczebla średniego, w których uczyło 
się ponad 1400 uczennic. Patrz: K. Mrozowska, op.cit., s. 4. 

4 „Pierwiosnek” – czasopismo będące pierwszym polskim zbiorowym 
wydawnictwem redagowanym i tworzonym wyłącznie przez kobiety. Miało 
ono charakter literacko-społeczny i wyrażało poglądy na rolę kobiety w społe-
czeństwie. Poza P. Krakowową publikowały tam m.in.: Klementyna z Tańskich 
Hoffmanowa, Antonina Jachowiczowa, Anna Nakwaska, Józefina Osipowska, 
Łucja Rautenstrauchowa, Walentyna Trojanowska, Paulina Wilkońska, Maria 
Wirtemberska, Eleonora Ziemięcka oraz Narcyza Żmichowska.

5 „Dziennik Domowy” był pismem kobiecym, przeznaczonym dla czytel-
niczek sympatyzujących z wielkopolskimi „organicznikami”.

6 „Dziennik Mód Paryskich” – było to czasopismo wydawane we Lwowie, 
a poświęcone modzie i literaturze, Ukazywało się w latach 1840–1849 (przy 
czym od 1848 do 1849 roku pod zmienionym tytułem „Tygodnik Polski. Pis- 
mo poświęcone Literaturze, Obyczajom i Strojom”.
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„Dziennika Warszawskiego” czy „Dziennika Literackiego”7. Po-
czątkowo publikowane artykuły dotyczyły głównie spraw gospo-
darstwa domowego, jednak oprócz tego coraz częściej zaczęły 
pojawiać się zagadnienia dotyczące żeńskiej edukacji. 

Ruch ten spowodował, że coraz więcej kobiet miało odwa-
gę i  potrzebę zabierania głosu w  tej ważnej dla siebie sprawie. 
Wśród tych, które często i zdecydowanie wyrażały swoje opinie 
i spostrzeżenia, należy wymienić: Eleonorę Ziemięcką, Narcyzę 
Żmichowską, Kazimierę Bujwidową, Józefę Śmigielską, Karoli-
nę Wojnarowską, Antoninę Machaczyńską oraz Anastazję Dzie-
duszycką. Te odważne i wszechstronne publicystki zasługują na 
szczególną uwagę ze względu na ich wkład, jaki wniosły do dys-
kusji na temat równouprawnienia kobiet w dziedzinie edukacji. 

Podczas gdy wiele wymienionych wyżej działaczek, redakto-
rek, pisarek doczekało się biografii i analizy najważniejszych ich 
dzieł, to w dotychczasowych publikacjach na temat edukacji ko-
biet nie podjęto się charakterystyki życia i  twórczości, związa-
nej z Galicją – Krakowem i Lwowem – Anastazji Dzieduszyckiej. 
Dlatego celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie poglądów 
tej nauczycielki i  publicystki pedagogicznej na wychowanie 
i kształcenie kobiet w drugiej połowie XIX wieku.

Rozważania w  pracy obejmują lata 1842–1890, czyli ży-
cie głównej bohaterki. Podstawowe zagadnienia przedstawione 
w pracy dotyczą: najważniejszych wątków biograficznych Ana-
stazji z  Jełowickich Dzieduszyckiej, koncepcji dotyczących wy-
chowania i  kształcenia kobiet proponowanych w  jej pisarstwie 
oraz kierunków działalności w dorobku pisarskim.

7 K. Mrozowska, op.cit., s. 5–6. 
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Powyższe zagadnienia zaprezentowano w  czterech rozdzia-
łach. Pierwszy z nich, pt. Życie Anastazji z  Jełowickich Dziedu-
szyckiej, ma charakter wprowadzający w  problematykę pracy. 
Jego celem jest ukazanie dzieciństwa i młodości prezentowanej 
działaczki, a więc wychowania, kształcenia oraz sytuacji rodzin-
nej. Omówiono też pracę zawodową w seminarium nauczyciel-
skim żeńskim w Krakowie. W rozdziale tym podjęto również pró-
bę odpowiedzi na pytanie, jakie były zasługi Dzieduszyckiej na rzecz 
edukacji kobiet. Istotnym elementem rozważań tej części pracy 
jest także zwrócenie uwagi na pewien wzorzec wizerunku kobiety 
końca XIX wieku, który proponowała w swym pisarstwie.

Głównym celem rozdziału drugiego, pt. Twórczość pisarska 
Anastazji Dzieduszyckiej, jest charakterystyka jej dorobku. Skła-
dały się na niego: publikacja podręcznikowa oraz znana i cenio-
na literatura skierowana do najmłodszych odbiorców, a  także 
przekłady prac z  języków obcych. Ważnym punktem jest uka-
zanie walorów wychowawczych, jakie Dzieduszycka opisuje na 
kartach swych książek. 

W rozdziale trzecim, zatytułowanym Ideał kobiety w poglą-
dach Anastazji Dzieduszyckiej, autorka starała się odpowiedzieć 
na pytanie, jakie elementy składały się na kreowany przez Dzie-
duszycką ideał kobiety? Prezentacja tego zagadnienia wymagała 
uwzględnienia takich części składowych, jak: znaczenie kobiety 
w rodzinie (a więc powinności matki oraz zadania kobiety w go-
spodarstwie domowym), kobieta w  roli żony (problemy zwią-
zane z zamążpójściem oraz życiem w małżeństwie), miejsce ko-
biety w społeczeństwie (znaczenie jej pracy zawodowej, relacja 
szkoła–państwo–społeczeństwo).

Ostatni, czwarty rozdział, pt. Anastazji Dzieduszyckiej poglą-
dy na kształcenie kobiet, ma na celu odpowiedź na pytanie, jak 
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prezentowała się koncepcja kształcenia kobiet według Dziedu-
szyckiej. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zaprezentowano pro-
gram nauczania, jaki proponowała autorka oraz uwagi na temat 
edukacji nauczycielek szkół ludowych. Ponadto w tej części pra-
cy poruszona została również kwestia problemów edukacji ko-
biet w drugiej połowie XIX wieku, jakie dostrzegała Dzieduszyc-
ka i którym próbowała zaradzić. 

2. DOTYCHCZASOWY STAN BADAŃ

Trzeba zaznaczyć, że niewiele informacji możemy odnaleźć na 
temat Dzieduszyckiej w  opracowaniach poruszających proble-
matykę kształcenia kobiet. Jej biogram znajduje się w  Polskim 
słowniku biograficznym, a krótkie wzmianki dostępne są w pra-
cach poświęconych nauczycielkom, działaczkom oświatowym 
i  publicystkom drugiej połowy XIX wieku. W  opracowaniach 
tych Dzieduszycka jest jedynie wspominana na tle szerszej, ogól-
nej koncepcji edukacji kobiet. Natomiast zdecydowanie brak ca-
łościowego ujęcia i analizy jej twórczości. 

W dotychczasowej historiografii autorzy publikacji dotyczą-
cych edukacji kobiet podejmowali zagadnienia związane z  ich 
dążeniem do równouprawnienia w dziedzinach oświaty i kultu-
ry8. Ponadto pojawiły się opracowania ukazujące wybrane szkoły 

8 Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, pod red. W. Jam-
rożka i D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2003; Rola i miejsce kobiet w edukacji 
i kulturze polskiej, t. 1 i 2 pod red. W. Jamrożka i D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 
2001; K. Dormus, Kazimiera Bujwidowa 1867–1932. Życie i działalność spo-
łeczno-oświatowa, Kraków 2002; B. Czajecka, Z domu w szeroki świat. Droga 




