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Klementyna z Tańskich Hoffmanowa (1798-1845) – szkic do portretu pisarki, wychowawczyni młodzieży żeńskiej i ofiarnej patriotki
Andrzej Szwarc
Postać Klementyny Hoffmanowej nie zajmuje obecnie eksponowanego
miejsca w pamięci zbiorowej Polaków. Wiedzą, nie zawsze gruntowną,
o jej życiu i dorobku pedagogicznym i pisarskim dysponują niektórzy
historycy, badacze literatury polskiej i znawcy dziejów wychowania,
ale poza wąskim kręgiem specjalistów trudno znaleźć osoby, które mogłyby powiedzieć o niej choć kilka zdań. Przywoływana jest w pracach
naukowych, zwłaszcza z zakresu historii pedagogiki oraz w studiach
nad przemianami społecznej pozycji kobiet. Czasami odnoszą się do
niej przedstawicielki różnych nurtów ruchu feministycznego. Upamiętniają ją nieliczne stosunkowo ulice i szkoły, które noszą jej imię.
Od lat nie wznawia się utworów Hoffmanowej, nawet tych niegdyś
najbardziej popularnych. Tymczasem przez kilkadziesiąt lat, co najmniej do początków XX wieku, zajmowała jedno z czołowych miejsc
w skromnym, co prawda, narodowym panteonie najwybitniejszych
kobiet. Bohaterki późniejszych insurekcji i wojen odsunęły w cień jej
patriotyczne zasługi z czasów powstania listopadowego, literacką sławę przyćmiły Narcyza Żmichowska, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa i inne pisarki. A przecież bezpośrednio po jej śmierci na emigracji we Francji przedstawiciele polskiego wychodźstwa politycznego, na
ogół znajdujący się w niełatwej sytuacji finansowej, ufundowali jej
okazały pomnik na prestiżowym paryskim cmentarzu Père Lachaise.
Przedstawiono na nim dwie uczennice stojące u stóp popiersia Hoffmanowej, z których jedna prezentuje jakąś ręczną robótkę a druga czyta
książkę zmarłej. Urna z sercem pisarki znajduje się w katedrze na Wawelu; w kilku dalszych świątyniach (m. in. w warszawskim kościele
oo. reformatów przy ul. Senatorskiej) wmurowano tablice pamiątkowe.
W encyklopediach i wydawnictwach zbiorowych obrazujących i sumujących osiągnięcia kultury narodowej w XIX wieku zajęła miejsce
dość poczesne. Często podkreślano pionierski charakter jej programu
edukacji dziewcząt, a także niemały zasięg wielokrotnie wydawanych
powieści i opowiadań, które trafiały we fragmentach do elementarzy,
szkolnych czytanek i obowiązkowych lektur „przerabianych” przez kilka kolejnych pokoleń.
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Rzecz inna, że opinie o Hoffmanowej i jej dorobku nie składają się
wyłącznie z głosów tworzących pochwalny chór, z którego poręcznie
korzystać np. z okazji uroczystości rocznicowych. Tradycjonalizm
i konserwatyzm zarzucała jej już Narcyza Żmichowska, która w dzieciństwie poznała ją osobiście. Po latach jako zwolenniczka większej
samodzielności i niezależności kobiet sugerowała wręcz powstrzymywanie przez Hoffmanową postępów tzw. emancypacji, a przy tym podawała w wątpliwość jej osobiste talenty pedagogiczne1. Nie przeszkodziło to jednak Żmichowskiej wydać pieczołowicie trzynastu tomów
dzieł zebranych swej niegdysiejszej mentorki i chwalić niektóre jej
edukacyjne dokonania. Bardziej krytyczny był natomiast znany z radykalnego formułowania swych poglądów Aleksander Świętochowski. Czołowy przedstawiciel warszawskiego pozytywizmu scharakteryzował w 1873 r. dziedzictwo Hoffmanowej jako przestarzałe i wręcz
szkodliwe, wskazując m.in. na ograniczenie promowanego przez nią
programu nauczania dziewcząt do kwestii przydatnych w domu, rodzinie i życiu towarzyskim oraz przesadne rozbudowanie wątków religijnych. Z pasją zaatakował znajdujący się u jego podstaw wzorzec
i ideał kobiety, preferujący jego zdaniem „służebną uległość, pobożną
ślepotę, tkliwy idiotyzm i niewiarę we własne siły”. Następnie jednak
trochę stonował te zarzuty2. Nieco łagodniej wypowiedziała się w tym
samym roku Eliza Orzeszkowa, która w „Listach o kobietach” stwierdziła, że w systemie wychowawczym Hoffmanowej dostrzega „próby
podniesienia kobiety z poziomu próżniactwa i kokieterii”, ale uznała
je za niewystarczające3.
Nieprzypadkowo ostentacyjną, niekiedy bardzo ostrą krytykę przedstawicieli i przedstawicielek tradycyjnej, wręcz klasycznej „szkoły pedagogicznej”, której symbolem stała się Hoffmanowa, zaczęto
1		 Narcyza Żmichowska, Słowo przedwstępne do dzieł dydaktycznych Pani Hoffmanowej, [w:] Dzie
ła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, t. VIII, Warszawa 1876, s. 265.
2		 Aleksander Świętochowski, O średniem wykształceniu kobiet, „Przegląd Tygodniowy”
1873, nr 15, cyt. za: Joanna. E. Dąbrowska, Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich Hoff
manowej, Białystok 2008, s. 191.
3	  Cyt. za: Andrzej Szwarc, Krytyka kobiecości czy próżniaczego stylu życia? Stare i nowe wzorce ży
cia codziennego kobiet w publicystyce i literaturze pięknej epoki pozytywizmu, [w:] Kobieta i kultura
życia codziennego. Wiek XIX i XX, red. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, Warszawa 1997,
s. 298.
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formułować w epoce pozytywizmu. Jego rzecznicy propagowali przecież
typ kobiety samodzielnej, wykształconej, przygotowanej w razie potrzeby do podjęcia pracy zawodowej, no i pod wieloma względami
równej mężczyźnie. Napotykało to ogromny opór środowisk konserwa
tywnych, które chętnie przywoływały dziedzictwo nieżyjącej od lat
Hoffmanowej, podkreślały jej zasługi i używały jako argumentu w aktualnym sporze o modernizację kształcenia i wychowania dziewcząt.
W ten sposób – co charakterystyczne – nie tak dawna reformatorka programów i metod nauczania stawała się pośmiertnie patronką swoistej
konserwatywnej „kontrreformacji”! Tak czy inaczej jej dorobek przez
obie strony sporu traktowany był jako punkt odniesienia.
Jak widać w drugiej połowie XIX wieku dyskusjom na temat Hoff
manowej towarzyszyły niemałe emocje, które później jednak całkowicie wygasły. Ułatwia to próbę możliwie bezstronnej oceny jej poglądów
i dokonań. Pomaga w tym również całkiem obfita, choć nierównej
wartości literatura naukowa4. Przed przystąpieniem do ocen należy
jednak zapoznać się z okolicznościami miejsca i czasu.
Z dzisiejszego punktu widzenia w społeczeństwach przednowoczes
nych mamy do czynienia z głębokim upośledzeniem kobiet. Ich status
uświęcony przez tradycję i odpowiednio interpretowane nakazy religijne przewiduje ograniczenie kręgu ich aspiracji do rodziny i gospodarstwa domowego. O aktywności w życiu publicznym w zasadzie nie ma
4		 Najwięcej materiału faktograficznego przynosi wspomniana już monografia Joanny

autorstwa Jakuba Tatarkiewicza. Odlew

Izabela Kaniowska-Lewańska, Twórczość dla dzieci i młodzieży Klementyny z Tańskich Hoff

z brązu złoconego wykonany w warszawskiej

manowej, Opole 1964 oraz Stanisław Gawlik, Dziedzictwo pedagogiczne Klementyny z Tań

pracowni Jana Trouvè w 1847 roku jako XIII

skich Hoffmanowej, Opole 1995. Konteksty aktywności społecznej i zawodowej pisarki

z serii czterdziestu torsów słynnych Polaków

dobrze ukazują Anna Barańska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 1998,

wyrzeźbionych przez Tatarkiewicza.

Jerzy Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820-1918. W kręgu ofiary i poświęcenia, Warszawa

Od 2018 roku w zbiorach Muzeum Historii

1999 oraz Adam Winiarz, Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831),

Polski w Warszawie.

Lublin 2002. O trwałości naukowych zainteresowań jej osobą świadczą m.in. wciąż
nowe artykuły, np.: Weronika Kocela, Portret kobiety idealnej kobiecą ręką kreślony – Klemen
tyna z Tańskich Hoffmanowa „Pamiątka po dobrej matce, czyli ostatnie jej rady dla córki”, [w:] Tożsa
mość kobiet w Polsce: interpretacje, t. I: Od czasów najdawniejszych do XIX wieku, Katowice 2016,
s. 103-111; Elżbieta Stoch, Świat wartości w twórczości Klementyny z Tańskich Hoffmanowej adresowanej do dzieci i młodzieży (na wybranych przykładach), „Roczniki
Pedagogiczne”, t. 9, 2017 nr 1, s. 5-29.
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Popiersie Klementyny Hoffmanowej

E. Dąbrowskiej (zob. przyp. 2). Z nieco dawniejszych opracowań zasługują na uwagę:

mowy, z wyjątkiem może działalności dobroczynnej, w tym opieki nad
chorymi i ubogimi, którą można postrzegać jako czynność pokrewną
pielęgnowaniu własnych dzieci. Kobiecie ze środowisk arystokracji,
zamożnej szlachty i bogatszego mieszczaństwa nie uchodziła umysłowa praca zawodowa, zwłaszcza wykonywana poza domem. Tymczasem ciężka praca fizyczna chłopek czy niezamożnych przedstawicielek
rzemiosła, handlu i usług uznawana była za rzecz oczywistą. W patriarchalnych rodzinach rządzili naturalnie mężczyźni. Ich pozycję
sankcjonowała tradycja i wzmacniało prawo. Zmiany w tym zakresie
były powolne i jeszcze w początkach XIX w. słabo widoczne. Kodeks Napoleona wprowadzony w Księstwie Warszawskim w 1808 roku niemal
bez wyjątku akceptuje przewagę mężczyzny, pozwalając mu jako mężowi decydować o wspólnym majątku czy losach dzieci z biernym tylko
udziałem żony. O jej równouprawnieniu nie było mowy, skoro przyczyną rozwodu mogła stać się każda zdrada małżeńska kobiety, natomiast
mężczyzna dawał do niego powód dopiero wtedy, gdy „utrzymywał
nałożnicę w domu własnym”. Prawo zabraniało „poszukiwania ojcostwa”. Świeckie śluby i rozwody, które wywołały tyle oburzenia ze strony Kościoła i katolickiej opinii publicznej, istniały niedługo, bowiem
w Królestwie Polskim zostały zniesione.
W części arystokratyczno-ziemiańskich elit małżeństwo i rodzina
wyglądały jednak inaczej niż wzorzec usankcjonowany przez Kościół,
dawny obyczaj i prawo. Tu samodzielność kobiet była większa; często
dysponowały one swobodnie znacznymi majątkami. Rozejście z mężem – przeprowadzone formalnie lub tylko faktyczne – nie oznaczało
osobistej i finansowej katastrofy, choć groziło częściowym bojkotem
towarzyskim. Wiek XVIII i epoka oświecenia przyniosły większą tolerancję i poszerzyły granice swobód obyczajowych, chociaż wyłącznie
w środowiskach elitarnych.
Powszechnie akceptowany wzorzec i zestaw przekonań na temat
koniecznych ograniczeń ról społecznych kobiety trzymał się jednak
bardzo mocno. W wychowaniu dziewcząt z „warstw oświeconych” dominowało przygotowanie do małżeństwa jako jedynej możliwej drogi
życiowej. Widać to wyraźnie w poradnikach obyczajowych, traktatach
pedagogicznych a także w niektórych pamiętnikach. Można w nieskończoność cytować „nauki moralne” i nakazy w rodzaju: „kobieta
jest istotą niższą od mężczyzny”, która nie dorównuje mu inteligencją,
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„nie rodzina winna służyć jej szczęściu, ale ona szczęściu rodziny”,
„Żona wystrzega się, aby nie dawać mężowi żadnej okazji do sprzeczki
i marszczenia się czoła”, „tylko o mężu ma myśleć”, „winna być skromna, niezrzędna i niekłótliwa, na swoją niedolę nie szemrać”5.
Do zadań damy zamożnej i wysoko usytuowanej w hierarchii społecznej należał oczywiście ogólny nadzór nad gospodarstwem domowym i udział w życiu towarzyskim, z którym często związane były
ambicje czy kariera małżonka. Musiała też w jakiejś mierze zająć się
wychowaniem dzieci i czuwać nad ich edukacją, choć często przekazywała te obowiązki niańkom, guwernantkom i nauczycielom prywatnym, niekiedy – jak podkreślali publicyści – źle przygotowanym do
wychowywania i nauczania na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. I te właśnie obowiązki stały się pretekstem do poszerzenia
programów edukacji dziewcząt, które bardzo odbiegały na niekorzyść
od zakresu nauczania chłopców. Skoro bowiem przyszłe matki miały
wychowywać nie tylko córki, ale i synów oraz kontrolować kształcących ich nauczycieli, to powinny być do tego lepiej przygotowane. W
epoce porozbiorowej w dyskusjach nad wychowaniem młodych Polaków i Polek, w których słychać zarówno głosy konserwatystów, jak i liberalnych zwolenników ostrożnych reform społecznych, coraz więcej
miejsca zajmują również wątki patriotyczne. Ubolewano np., że angażowane do nauki języków „bony”, przeważnie Francuzki lub Niemki,
nie przekazują swym wychowankom narodowych wartości. Nie są też
w stanie zastąpić matek w pierwszych latach edukacji religijnej. Te
ostatnie powinny zatem zdobyć odpowiednie kwalifikacje.
Tymczasem szkół przeznaczonych dla dziewcząt było niewiele a poziom większości z nich należy określić jako fatalny. Warto pamiętać,
że koedukacja nie mieściła się w ówczesnych pojęciach – z wyjątkiem
pierwszych klas szkół podstawowych przeznaczonych w zasadzie dla
„ludu”. U progu XIX wieku na ziemiach polskich pod zaborami pozadomowego kształcenia dziewcząt na niższym poziomie średnim podejmowało się kilkadziesiąt tzw. pensji prywatnych, często prowadzonych przez zakonnice. Nauka ograniczała się zazwyczaj do języków
nowożytnych (z francuskim na czele), rachunków, elementów historii
5	 

Jadwiga Szymczak-Hoff, Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku (stu
dium źródłoznawcze), Rzeszów 1982.
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i geografii. Nie uczono przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz
ł aciny i greki, co uniemożliwiało ewentualne kontynuowanie nauki na
wyższych szczeblach. Niektóre pensje kładły przede wszystkim nacisk
na zaznajamianie uczennic z zasadami dobrych manier, amatorskiego
muzykowania i tańca, niekiedy robótek ręcznych. W dobie Księstwa
Warszawskiego Izba Edukacyjna, czyli najwyższy państwowy urząd do
spraw oświaty, zorganizowała inspektoraty („dozory”) szkolne w Warszawie i na prowincji. W ich składzie znalazły się niemal wyłącznie
przedstawicielki arystokracji i żony wyższych urzędników. W Królestwie Polskim powstałym w 1815 roku po Kongresie Wiedeńskim przepisy, regulaminy i programy nauczania szkół żeńskich opracowywała
i wprowadzała w życie Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego – jak brzmiała ówczesna nazwa
resortu oświaty. W 1817 r. jej nadzorem objętych było 79 szkół i pensji
skupiających zaledwie 1115 uczennic – a ludność kraju liczyła wówczas
ok.3,5 miliona! W dyskusjach nad opłakanym stanem edukacji podkreślano brak wykształconych nauczycielek oraz podręczników i lektur przeznaczonych specjalnie dla dziewcząt. Dążenia do naprawy tego
stanu rzeczy zbiegły się z początkiem kariery literackiej i pedagogicznej młodziutkiej, bo urodzonej 23 listopada 1798 r. w Warszawie Klementyny Tańskiej. Co więcej bardzo tę karierę ułatwiły i przyspieszyły.
Rodzice przyszłej pisarki należeli do nielicznego środowiska inteligencko-mieszczańskiego, które zaczęło rozwijać się za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej ojciec Ignacy Tański, wychowanek Collegium Nobilium, szkoły prowadzonej na wysokim poziomie
w Warszawie przez zakon pijarów, pracował jako urzędnik w Departamencie Policji Rady Nieustającej (która stanowiła namiastkę rządu) a następnie został sekretarzem Gabinetu Spraw Cudzoziemskich.
W 1791 r. ożenił się z Marianną Czempińską, córką warszawskiego lekarza, właściciela kamienicy na Starym Mieście, medyka Jego Królewskiej Mości i świeżo nobilitowanego mieszczanina. Utrata niepodległości spowodowała degradację majątkową nieźle prosperującej rodziny.
W okresie powstania kościuszkowskiego rodzice Tańskiego 
zginęli
w trakcie rzezi Pragi dokonanej przez wojska rosyjskie 4 listopada
1794 r. Sam Ignacy stracił posadę i musiał skorzystać z pomocy swego
przyjaciela, ziemianina Jana Łuszczewskiego, który wydzierżawił mu
na korzystnych warunkach niewielką wieś Wyczułki koło Sochaczewa.
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Siedzibą rodziny stał się nie tyle dworek, co nieco okazalsza wiejska
chata. Zarządzanie majątkiem ziemskim w trudnych porozbiorowych
warunkach nie szło Tańskiemu zbyt dobrze, dlatego chętnie w 1801 r.
przyjął stanowisko sekretarza księcia Adama Kazimierza Czartorys
kiego, jednego z pierwszych magnatów dawnej Rzeczypospolitej.
Oznaczało to przeniesienie się do Puław, słynnej rezydencji księcia
znanej jako ośrodek życia intelektualnego, artystycznego i politycznego na skalę ogólnokrajową. Niestety już w 1805 r. Tański nieoczekiwanie zmarł, co sprawiło, że wdowa po nim i trzy osierocone córki
znalazły się w bardzo trudnym położeniu. Już wcześniej zresztą Marianna Tańska zdecydowała się oddać Klementynę „na wychowanie”
do dostatniego domu Anieli Szymanowskiej, wdowy po staroście wyszogrodzkim Janie, właścicielki majątku Izdebno koło Grodziska Mazowieckiego. Tam dziewczynka spędziła ponad 10 lat, w ramach „edukacji domowej” nauczyła się gruntownie francuskiego i niemieckiego
oraz poznała wiele książek, zwłaszcza napisanych w pierwszym z tych
języków. Dom Szymanowskiej był konserwatywny i bardzo bogobojny,
ale znajdował się pod silnym wpływem kultury francuskiej. Nie oznacza to oczywiście, że czytywano tam Woltera czy Diderota, preferowano bowiem dzieła pisarzy religijnych i kaznodziejów z czasów Ludwika
XIV, lecz siłą rzeczy ulegano też wpływowi stylu życia charakterystycznego dla Paryża epoki oświecenia. Atmosfera nacechowana była egzaltowanym sentymentalizmem; w gruncie rzeczy dystansowano się od
spraw narodowych i zaniedbywano polskojęzyczne lektury. Kilkunastoletnia Klementyna dostrzegła to wyraźnie dopiero po przeniesieniu
się do Warszawy, gdzie zamieszkała wraz z matką w 1811 roku. W stolicy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego znalazła się wśród
znajomych rodziny z kręgu patriotycznej inteligencji i ziemiaństwa.
Skorzystała z poważniejszych niż w Izdebnie salonowych rozmów,
a z czasem zaczęła brać w nich czynny udział imponując swoją wiedzą
i oczytaniem. Kontaktowała się okazjonalnie z profesorami uniwersyteckimi i członkami Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jej wiedza była rezultatem samokształcenia, ponieważ nie uczęszczała do żadnej szkoły. Pisywała za to wiersze i bardzo wcześnie zaczęła ją pociągać praca
umysłowa oraz wychowanie małych dzieci, jako że przy różnych okazjach opiekowała się dorywczo kilkuletnimi i nieco starszymi dziewczętami z dalszej rodziny. Mimo namów matki nie miała natomiast
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ochoty na szybkie zamążpójście, które sama uznawała za naturalne
przeznaczenie młodych panien. Przeszkodą – a zarazem po części przyczyną decyzji o poświęceniu się literaturze i pracy nauczycielskiej –
były też niedostatki urody oraz mówiąc dzisiejszym językiem – lekka
niepełnosprawność6. Pewną rolę odegrała też tradycja rodzinna – jej
ojciec był autorem poezji i kilku drobnych utworów scenicznych, które
wskutek starań rodziny ukazały się drukiem już po jego śmierci.
Debiutem literackim samej Klementyny Tańskiej była – jeśli nie
li
czyć kilku artykułów w „Pamiętniku Warszawskim” – Pamiątka po
dobrej matce, czyli ostatnie jej rady dla córki, która ukazała się w Warszawie
w 1819 r. Jest to przeróbka dzieła niemieckiego pastora Jacoba Glatza,
twórcy wielkiej liczby umoralniających opowiastek. Tańska zmieniła
je gruntownie i rozbudowała, dbając o przystosowanie do polskich realiów. Pozostała jednak zasadnicza koncepcja: oto matka przewidując
nadchodzącą śmierć przemawia do „duszy i serca” swej córki, udziela
jej wskazówek życiowych i praktycznych rad. Pragnie przygotować ją
do jak najlepszego pełnienia tradycyjnych ról kobiecych ale podkreśla,
że warto też zająć się lekturą dobrych książek. „Nic więcej nie uczy, nie
oświeca, jak czytanie – mówi dobra matka – gust do niego dobrze prowadzony czasem edukacji miejsce zastąpić może”7. Warto zauważyć,
że w tym dość banalnym spostrzeżeniu można dopatrzeć się autobiograficznej refleksji.
6	  Eugeniusz Skrodzki, który żywił dla Tańskiej wiele sympatii, opisał jej ułomność
bardzo delikatnie: „Odznaczała się dobrocią, łagodnością, wyrozumiałością dla innych … Nieładna była, cokolwiek na lewe ramię od pracy pochylona, płci [tj. cery]
delikatnej, blondyna. Wyraz duchowy dodawał jej piękności, tak iż mogła się z samej
powierzchowności podobać” (Eugeniusz Skrodzki (Wielisław), Wieczory piątkowe i inne
gawędy, Warszawa 1962, s. 77). O wiele brutalniejsza była charakterystyka Kajetana
Koźmiana, który nie mógł wybaczyć, że napisała o jego poemacie „Ziemiaństwo”, iż
jest „płaski jak droga stąd do Błonia” (co można skojarzyć z opinią Adama Mickiewicza zawartą w „Salonie warszawskim” z III części „Dziadów”, gdzie padają wzgardliwe słowa „tysiąc wierszy o sadzeniu grochu”). Urażony autor stwierdził bowiem:
„wszyscy znaliśmy panią Hoffman ułomną, z garbem na plecach” (Kajetan Koźmian,
Pamiętniki, t. II, Wrocław 1972, s. 183). Zdaniem najlepiej chyba poinformowanej siostry, Aleksandry Tarczewskiej z Tańskich, przyczyną było „złe sznurowanie gorsetu”
(Jadwiga E. Dąbrowska, op. cit., s. 32).
7	  Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Dzieła, t. VIII, Warszawa 1876, s. 380.
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Pamiątka po dobrej matce opublikowana pod pseudonimem Młoda Polka
okazała się ogromnym sukcesem wydawniczym. Książka zawierała
wyraźne akcenty patriotyczne; autorka podkreślała potrzebę dobrego
poznania języka polskiego oraz zaznajomienia się z krajobrazem i przeszłością ojczyzny. Najwidoczniej zaspokoiła przynajmniej częściowo
zapotrzebowanie na nieskomplikowany, pozbawiony zbędnego teoretyzowania poradnik pedagogiczny, którego forma przyciągałaby do
lektury zarówno matki, jak i córki. Widoczny w narracji dość łzawy
sentymentalizm mieścił się w guście epoki. Inteligenckie otoczenie
Tańskiej nie szczędziło pochwał. Namawiano ją też usilnie do dalszego
pisania obiecując przy tym konsultacje i pomoc. W istocie jak wynika
z pamiętnika Młodej Polki korzystała ona z m.in. z rad i korekt znanego pisarza Kazimierza Brodzińskiego, a także ze wskazówek Krystyna
Lacha Szyrmy, profesora Uniwersytetu Warszawskiego i przyjaciela
domu Tańskich. Pod ich wpływem konsekwentnie krytykowała tzw.
„francuszczyznę”, królującą zwłaszcza w wychowaniu panien z tak
zwanych dobrych domów. Nie chodziło przy tym o ograniczenie nauki
języka, którym sama władała znakomicie, lecz raczej o zmniejszenie
wpływu obcego dziedzictwa kulturowego, które intensywnie aplikowane w młodym wieku wypierało rodzime.
Zachęcona pochwałami autorka Pamiątki po dobrej matce, do której będzie często nawiązywać w swojej późniejszej twórczości, już po roku
przedstawiła następną książkę: Powieści moralne dla dzieci. Dwanaście
opowiastek miało budzić chęć pomocy słabszym, piętnowało egoizm,
ukazywało na przykładach, że opłaca się praktykowanie takich cnót
jak posłuszeństwo i skromność. Istotne, że Tańska w przeciwieństwie
do wielu współczesnych, w tym bardzo popularnych bajkopisarzy, nie
uprawiała „pedagogiki strachu”, nie epatowała nieszczęściami lub nawet tragediami, które spowodować może „niegrzeczne zachowanie się”
dziecka. Fabuły Powieści moralnych często nawiązywały do realiów życia
codziennego różnych warstw społecznych, miewały też odniesienia
do ludowych obyczajów. Zawierały również ukrytą krytykę wyłącznie
„salonowego” wychowania.
Rok 1822 przyniósł pierwszy tom poradnika Amelia matką; w 1823 r.
Tańska wydała zbiór czytanek Wiązanie Helenki. Książeczka dla małych
dzieci uczących się czytać, w 1825 wyszła Druga książeczka Helenki. Powieści dla
dzieci zaczynających już czytać gładko. O ich sukcesie świadczy duża liczba
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wznowień: Pamiątka po dobrej matce do początku XX wieku miała 15 wydań, Wiązanie Helenki – aż 21. Równocześnie Tańska spróbowała swych
sił na polu nieco poważniejszej literatury przeznaczonej dla dorastającej młodzieży i dorosłych. Jednym z pierwszych efektów był Dziennik
Franciszki Krasińskiej (Warszawa 1825), powieść w formie rzekomego diariusza córki magnackiej rodziny, która oczarowała i potajemnie poślubiła księcia Karola, syna władcy Saksonii i króla Polski Augusta III Sasa
z dynastii Wettynów. Autorka dowiodła dobrej znajomości epoki, ponieważ wielu czytelników uznawało tekst za autentyczny. Czytywała
bowiem prawdziwe listy z czasów saskich, korzystała z ustnych wspomnień jednej z członkiń rodziny Krasińskich, sięgnęła też do głośnego
„Opisu obyczajów” Jędrzeja Kitowicza. I znów posypały się wznowienia,
a z czasem i tłumaczenia (na niemiecki, angielski, francuski i włoski).
Dziennik Franciszki Krasińskiej to chyba jedyny utwór Tańskiej czytywany
niekiedy i dziś.
W drugiej połowie lat dwudziestych XIX w. doszło do tego, że znakomity historyk Joachim Lelewel namawiał ją, „aby swym powabnym
pisania talentem przedsiębrała wykład dziejów narodowych dla dzieci”, obiecując przy tym swą pomoc. Chodziło konkretnie o napisanie
zwięzłego, łatwego w lekturze zarysu historii Polski8. Ostatecznie do
takiej współpracy nie doszło a traktującą o dziejach ojczystych książeczkę przeznaczoną dla najmłodszych napisał sam Lelewel.
W tym samym czasie autorka Pamiątki po dobrej matce stała się organizatorką i naczelną redaktorką poważnego przedsięwzięcia wydawniczego, jakim był miesięcznik „Rozrywki dla Dzieci”, który wychodził
w latach 1825-1829. Wbrew tytułowi adresowano go również, a może
przede wszystkim do dorosłych. Świadczą o tym już same tytuły działów oraz oczywiście ich zawartość: „Wspomnienia narodowe”, „Powieści”, „Anegdoty prawdziwe o dzieciach”, „Wyjątki służące do ukształtowania serca i stylu”, „Wiadomości mogące być matkom przydatne”,
wreszcie „Przypowieści”. Tylko niektóre teksty nadawały się do czytania najmłodszym. Oprócz Tańskiej (która drukowała tu m. in. swoje
powieści, opowiadania, poważne porady wychowawcze oraz krótkie, wesołe komedyjki) do czasopisma pisywali regularnie Kazimierz
8	  Aniela Kowalska, Mochnacki i Lelewel – współtwórcy życia umysłowego Warszawy i kraju 1825-1830,
Warszawa 1971, s. 228-229.
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Brodziński, Krystyn Lach Szyrma, etnograf i historyk-amator Łukasz
Gołębiowski oraz poeta i bajkopisarz Antoni Górecki. W ciągu pięciu lat
wyszło 60 dość okazałych tomów, cieszących się powodzeniem w ożywionej intelektualnie Warszawie ostatnich lat przed powstaniem listopadowym. Patriotyczne motywy czasami powodowały kłopoty z zaostrzającą się w tym czasie cenzurą.
Jakby tego wszystkiego było mało, Tańska wkroczyła równocześnie
na nowe pole publicznej aktywności. W 1825 r. po dłuższych namowach
zgodziła się objąć funkcję jednej z wizytatorek (tzw. eforek) warszawskich pensji żeńskich, a równocześnie weszła w skład Dozoru Pensji
i Szkół Wyższych Płci Żeńskiej, na którego czele stał wówczas prezydujący w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, minister Stanisław Grabowski. Towarzyszyła mu zasłużona opinia
skrajnego konserwatysty i bezwzględnego lojalisty, postanowił jednak
rozbudować zaniedbane szkolnictwo żeńskie. Ze względu na brak profesjonalnych nauczycielek w 1825 r. otwarto tzw. Szkołę Guwernantek, przekształconą rok później w Instytut Rządowy Wychowania Płci
Żeńskiej. Nauka trwała trzy lata, z czego ostatni rok przeznaczony był
na praktykę we wzorowej pensji dla dziewcząt. Uczono religii i moralności, pedagogiki, historii, geografii, arytmetyki, przyrody, języków
polskiego, francuskiego i niemieckiego, rysunków, muzyki i śpiewu.
Z pozoru była to dość elitarna placówka oświatowa; liczba uczennic
nie przekraczała trzydziestu, co roku dyplom otrzymywało kilka zaled
wie absolwentek. Kariera guwernantki nie była jednak zbyt atrakcyjna i wysoko ceniona, trafiały tam zatem córki niezamożnej szlachty
i inteligencji, nierzadko z niepełnych rodzin dotkniętych kłopotami
finansowymi. Osobowość i droga życiowa niejednej z nich odpowiadała postaciom pojawiającym się czasami w utworach Tańskiej: dziewczynom z uboższych środowisk, cichym i pracowitym, które ucząc się
pilnie a następnie wychodząc za mąż poprawiały swoją sytuację – nie
ubiegając się, broń Boże, o zajęcie wyższej pozycji a zwłaszcza wyjście
poza granice ról społecznych przypisanych kobietom. Wykładowcami byli wyłącznie mężczyźni zatrudnieni równocześnie w szkołach
dla chłopców – przede wszystkim nauczyciele Liceum Warszawskiego,
które słusznie uchodziło za najlepsza szkołę średnią w stolicy. Jedynym wyjątkiem była właśnie Klementyna Tańska, która w 1828 r. objęła kurs moralności. Obowiązki te łączyła z pracą w Dozorze, który
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proponował programy nauczania, planował budżet, dbał o właściwy
poziom nauki i podczas wizytacji prywatnych pensji zwracał uwagę na
odpowiednie traktowanie uczennic i dobre warunki w internatach. Jak
na czasy, o których mowa, było to niesłychane wyróżnienie. Tańskiej
jako pierwszej kobiecie na ziemiach polskich przysługiwał tytuł profesora. Pobierała dość wysokie wynagrodzenie; 4000 złotych polskich
rocznie za wykłady w Instytucie Wychowania Płci Żeńskiej, 2000 za
prace w Dozorze. W sumie była to pensja równa tej, którą otrzymywali
profesorowie uniwersyteccy, sędziowie i urzędnicy co najmniej średniego szczebla. Za złotówkę, a nawet mniej można było bez kłopotu
przeżyć dzień albo zjeść niezły obiad w warszawskiej restauracji. Koszt
wynajęcia skromnego mieszkania w centrum stolicy nie przekraczał
kilkuset złotych w skali rocznej. Do wysokich zarobków w służbie państwowej dochodziły trudne do wyliczenia, ale stale rosnące honoraria
autorskie. Młoda kobieta, która jeszcze niedawno zastanawiała się, jak
pomóc matce żyjącej wspólnie z nią we względnym niedostatku, teraz
nie musiała się troszczyć o codzienne potrzeby. W 1829 r. zanotowała
w swym dzienniku: „Jest rzeczą dość rzadką, aby kobieta w wyższym
nieco stanie urodzenia samą pracą umysłową utrzymać się potrafiła i –
że tak powiem – drogą męską doszła do pewnych dochodów”9. Współczesna badaczka jej dokonań ujęła to nieco dosadniej: „W ciągu dziesięciu lat stała się autorką znaną, szanowaną i zamożną. Miała służbę,
jeździła powozem, ubierała się elegancko”10. Zgłoszono też jej kandydaturę do prestiżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ostatecznie
jednak po długich dyskusjach członkowie stowarzyszenia stwierdzili,
że statut nie przewiduje przyjmowana kobiet do ich grona. Ponieważ
nie było w nim także wyraźnego zakazu, należy uznać, iż zasiadający
w Towarzystwie mężczyźni nie byli jeszcze gotowi do równego traktowania nawet wybitniejszych przedstawicielek „płci odmiennej”.
Nie ulega wątpliwości, że zajęcie i zachowanie tak eksponowanej
pozycji wymagało co najmniej poprawnych stosunków z władzami.
9	  Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Pamiętnik, Berlin 1849, s. 157.
10		

Joanna Niklewska, Autorki literatury dla dzieci i młodzieży w zaborze rosyjskim w XIX i początkach

Konserwatywnej ekipie kierującej w latach dwudziestych XIX wieku
resortem oświaty w Królestwie Polskim musiały podobać się zachowawcze poglądy Tańskiej na miejsce i rolę kobiety w społeczeństwie
oraz jej niekwestionowana religijność i eksponowanie wychowania
religijnego w programach nauczania. Cechująca ją ostrożność nakazywała, by nie demonstrować niezadowolenia z łamania konstytucji
Królestwa, prześladowania patriotów i despotycznych odruchów nieoficjalnego wielkorządcy kraju, brata cara wielkiego księcia Konstantego. Krytyczne opinie zapisywała niekiedy w prywatnym dzienniku.
Na zewnątrz trzeba było okazywać „prawomyślną” postawę i deklarować wdzięczność rządzącym. Zdarzało się na przykład, że na balu maskowym uświetniającym imieniny żony ministra Jadwigi Grabowskiej
tańczyły ku uciesze gości przebrane za elfy wychowanki Tańskiej ze
Szkoły Guwernantek. Chociaż nie wszystkim to się podobało, podobne
gesty przed 1830 rokiem nie budziły większych zastrzeżeń.
W szczytowym okresie swoich sukcesów, 7 lutego 1829 r., Tańska wyszła za mąż. Swego wybrańca, Karola Boromeusza Hoffmana znała od
dawna i darzyła skrywaną sympatią. Współpracowała też z nim w ramach redakcji „Rozrywek dla Dzieci”. Był jej rówieśnikiem, synem administratora majątków ziemskich. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął pracę w sądownictwie, ale gdy
wykryto w 1822 jego udział w tajnej organizacji studenckiej, został pozbawiony posady i na krótko aresztowany. Być może już wówczas zwrócił na siebie uwagę przyszłej żony. Niełaska skończyła się po sześciu
latach, gdy pozwolono mu na objęcie stanowiska w Banku Polskim;
w 1830 roku został nawet jednym z jego dyrektorów. Równocześnie publikował prace z dziedziny prawa, historii i skarbowości oraz redagował „Themis Polską” – pierwsze poważne pismo prawnicze na ziemiach
polskich11. Po ślubie wraz z żoną prowadzili skromny salon literacki.
Świetnie zapowiadające się kariery wziętej pisarki i nauczycielki (od
chwili ślubu podpisującej się konsekwentnie jako Klementyna z Tańskich Hoffmanowa) oraz obiecującego prawnika i historyka przerwał
wybuch powstania listopadowego. W Szkole Guwernantek i związanej z nią wzorowej pensji żeńskiej nie przerwano zajęć, chociaż

XX wieku, [w:] Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury literackiej i artystycznej w dobie roz
biorów i w niepodległym państwie polskim, red. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, Warszawa 1996, s. 66.
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11

Por. Andrzej Wierzbicki, Karol Boromeusz Hoffman (1798-1875), [w:] Tenże, Poczet historyków
polskich, Poznań 2014, s. 83 nn.
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jak wspominała jedna z wychowanek „w głowach panienek dziwny
panował zamęt, nauka nie szła. Profesorowie, zajęci czym innym,
opuszczali lekcje”12 Dwie uczennice usiłowały nawet zbiec w męskim
przebraniu by wstąpić do wojska, ale zostało to udaremnione. Sama
Hoffmanowa nadal regularnie prowadziła wykłady, aż do krwawego
szturmu Warszawy na początku września 1831 r., kapitulacji stolicy
i wkroczenia wojsk rosyjskich. Równocześnie zaangażowała się bardzo aktywnie w działalność charytatywną i pomoc dla polskiej armii.
Słowem i piórem głosiła, że kobiety powinny ofiarnie wspierać mężów,
braci i synów walczących za ojczyznę. Nie wystarczą przy tym indywidualne wysiłki lecz konieczne są działania zbiorowe. Już 29 grudnia
utworzony został z jej wydatnym udziałem Związek Patriotycznej Dobroczynności Warszawianek. Inicjatywa wyszła od kilkunastu kobiet,
przeważnie żon oficerów, prawników i urzędników. Hoffmanową wybrano przewodniczącą; byłą też autorką statutu, a zebrania organizacyjne odbywały się często w jej mieszkaniu. Zakres aktywności Związku był dosyć szeroki: zbieranie składek i darów oraz przydzielanie
zapomóg pieniężnych i rzeczowych rodzinom wojskowych, szczególnie
rannych i poległych. Zbieranie i rozdzielanie żywności. Zaopatrzenie
powołanych do powstańczej armii żołnierzy i ochotników w bieliznę
i odzież. Przygotowanie środków opatrunkowych i lekarstw. Wspieranie lazaretów i szpitali wojskowych, w tym czynny udział członkiń
Związku w pielęgnacji rannych i chorych.
W relacjach z powstańczej Warszawy podkreśla się sprawność organizacyjną stowarzyszenia, przez które przewinęło się około 400
kobiet, z których część miała tytuł «opiekunek”. Położyły bez wątpienia ogromne zasługi w okresach wzmożonego napływu rannych,
np. w końcu lutego 1831 r. po bardzo krwawej bitwie pod Grochowem.
Hoffmanowa nie tylko sprawnie koordynowała te wytężone prace, ale
i sama opiekowała się ofiarami wojny w powierzonym Związkowi Patriotycznej Dobroczynności Warszawianek lazarecie umieszczonym
w Pałacu Krasińskich. Dochodziło do tego wyszukiwanie potrzebujących po domach i udzielanie im pomocy a także prowadzenie rachunkowości. Autorka Pamiątki po dobrej matce zdobyła wówczas szacunek

i podziw ludności Warszawy, dzieląc je z kilkoma innymi najbardziej
ofiarnymi patriotkami: Klaudyną Potocką, Emilią Sczaniecką czy Katarzyną Sowińską. Umiejętnie wykorzystała sieć powiązań towarzyskich i sąsiedzkich. Wciągnęła też do pomocy uczennice i wychowanki
warszawskich pensji dla dziewcząt, wśród których zawiązało się – zapewne z jej inicjatywy i pod jej kuratelą – Towarzystwo Patriotyczne
Młodych Polek13.
Klęska powstania nie przerwała początkowo tej działalności, gdyż
nadal starano się udzielać pomocy rannym i chorym. Dopiero po kilku tygodniach zwycięscy okupanci rosyjscy znacznie ograniczyli zorganizowaną kobiecą akcję charytatywną. Rozpoczęły się też represje. Zamknięto na stałe Uniwersytet Warszawski i na wiele miesięcy
wszystkie szkoły średnie. Osoby, które pragnęły nadal zajmować posady rządowe zmuszane były do upokarzających deklaracji żalu za udział
w „buncie” oraz ponownego składania przysięgi wierności carowi Mikołajowi I. Hoffmanowa stanowczo odrzuciła taką możliwość i zdecydowała się na emigrację. Decydująca była zapewne chęć podążenia za
mężem. Karol Hoffman w czasie insurekcji miał kilka znaczących wystąpień publicystycznych; już w końcu grudnia 1830 r. opublikował napisaną naprędce broszurę „Wielki tydzień Polaków”, która tłumaczyła
przyczyny dążeń do niepodległości i wystąpienia przeciwko Rosji. Później nie przerywając pracy w Banku Polskim związał się z powstańczą
służbą dyplomatyczną kierowaną przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Z jego ramienia został wysłany z poufną misją do Frankfurtu nad Menem, której częścią były nieudane starania o pożyczkę dla
Rządu Narodowego. Po kapitulacji wojsk powstańczych wyjechał do
Drezna, by tam spotkać się z żoną. Opuściła ona Warszawę 14 października 1831 r., żegnana uroczyście przez współpracownice ze Związku Patriotycznej Dobroczynności Warszawianek, które wręczyły jej prezent
w postaci pierścienia z dołączoną do niego poetycką dedykacją14 .
13

Anna Barańska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 1988, s. 157-172.

14		 Znalazły się w niej m. in. następujące słowa:
„W kwiecie młodości nie szczędziłaś pracy
Lubych ci ziomków ziściłaś nadzieje,
Twymi pamiątki pysznią się rodacy,

12
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Seweryna Duchińska, Pisma. Pamiętniki. Poezja, Lwów 1893, s. 64, cyt za: Adam Winiarz,

Tobą powiększy historia ich dzieje”.

Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831), Lublin 2002, s. 335.

(cyt. za Anna Barańska, op. cit., s. 318).
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Na emigracji w innych warunkach i przy ograniczonych możliwościach Hoffmanowa starała się ze zmiennym powodzeniem rozwijać
wszystkie trzy zakresy swoich prac: pisarstwo pedagogiczne i pisarstwo dla dzieci, nauczanie oraz organizowanie zbiorowego wysiłku
kobiet nakierowanego na opiekę nad osobami cierpiącymi niedostatek,
chorymi i potrzebującymi z jakichś względów pomocy. Polityka zaborców ograniczyła w znacznym stopniu łączność z krajem, w tym także
możliwości legalnego docierania jej pism na ziemie polskie. Odpadło
natomiast a przynajmniej wyraźnie zmniejszyło się uzależnienie od
cenzury. Można już było znacznie śmielej rozwijać wątki patriotyczne
i wspierać ideę niepodległości ojczyzny.
Przez pierwsze miesiące wychodźstwa Hoffmanowa przebywała w Dreźnie, które przejściowo stało się ważnym ośrodkiem polskiej
emigracji politycznej – dopóki naciski Rosji, Austrii i Prus na rząd
Saksonii nie spowodowały konieczności przeniesienia się w inne rejony Europy, głównie do Francji. W jej kwaterze spotykali się generałowie przegranego powstania, posłowie na sejm i ludzie kultury – wśród
nich sam Adam Mickiewicz. Zawiązano też z udziałem pisarki lokalny
komitet, który łączył cele dobroczynne i polityczne, pozostając w łączności z paryskim Komitetem Narodowym. Opiekowano się uchodźcami, utrzymywano też kontakty ze znajomymi cudzoziemcami, którzy
przekazywali niekiedy dary pieniężne. Po przeniesieniu się do Paryża
Hoffmanowa nadal angażowała się w pomoc emigrantom oraz działalność na rzecz sprawy polskiej. Wraz z mężem znalazła się w kręgu
księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który patronował wielu różnorodnym inicjatywom organizacyjnym. Należeli więc Hoffmanowie
do Towarzystwa Literackiego, które, jak głosił statut, miało „zbierać i ogłaszać materiały tyczące się dawnego Królestwa Polskiego”.
W 1836 r. wzbogaciło się ono o Wydział Historyczny; niebawem założono Bibliotekę Polską w Paryżu, która istnieje do dziś. Wśród członków
Towarzystwa znaleźli się Julian Ursyn Niemcewicz, generałowie Karol
Kniaziewicz i Józef Bem oraz autor Pana Tadeusza.
Karol Hoffman redagował (w latach 1836-1839) umiarkowanie konserwatywną „Kronikę Emigracji Polskiej”, natomiast Klementyna
została wciągnięta przez żonę księcia Adama Annę z Sapiehów Czartoryską do Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich w Paryżu. Tak
jak w Warszawie zajęła się sprawami organizacyjnymi: napisała statut
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i pełniła kluczową funkcję sekretarki stowarzyszenia. Chodziło o tradycyjną aktywność filantropijną, uznawaną za odpowiednią dla kobiet. Fundusze pozyskiwano m. in. urządzając koncerty, przedstawienia teatralne i loterie – nie licząc oczywiście systematycznych składek
i okazjonalnych jednorazowych darowizn. Pomocy u
 dzielali Francuzi
nie stroniący od kontaktów z polskimi arystokratami, a nawet dwór
królewski. Pieniądze przeznaczano na żywność, odzież, bieliznę i obuwie dla ubogich emigrantów. Starano się też zapewnić im w razie potrzeby bezpłatną lub częściowo płatną pomoc medyczną oraz lekarstwa.
Nie udało się natomiast Hoffmanowej zrealizować planów utworzenia na emigracji szkoły dla polskich panien, pomimo, że kilkakrotnie
do nich wracała. Skończyło się na dorywczym kształceniu kilku uczennic. Założenie placówki edukacyjnej z prawdziwego zdarzenia, którą
dla zmniejszenia kosztów planowano umieścić pod Paryżem, wymagałoby zdobycia poważnych kapitałów. Tymczasem zamożnych emigrantów było naprawdę niewielu, a podejmowane przez nich przedsięwzięcia o charakterze politycznym bywały kosztowne. Niewykluczone
też, że swoją rolę odegrało powszechnie znane skłócenie polistopadowego wychodźstwa.
W tej sytuacji najwięcej chyba czasu poświęcała Hoffmanowa na
twórczość literacką, edukacyjną i publicystyczną, która tak jak dawniej miała charakter zdecydowanie moralizatorski i dydaktyczny
niezależnie od tego, czy przybierała formę powieści, podręcznika czy
poradnika. Pierwszy gatunek reprezentowały m.in.: romans obyczajowy Karolina (Lipsk 1839) będący pochwałą drogi młodej kobiety do
małżeństwa oraz Krystyna (Lipsk 1841) – nieco bardziej kontrowersyjna
opowieść o pannie, która potrafi żyć bez pomocy mężczyzny „dobrze
wypełniając obowiązki społeczne i obywatelskie”15. W 1842 r. ukazała
się powieść historyczna o Janie Kochanowskim. Wszystkie te książki
miały w następnych latach po kilka wznowień, ale nie przynosiły już
autorce takiego rozgłosu jak te z okresu przedpowstaniowego. Nie powiodło się też wydawanie czasopisma nawiązującego do poczytnego
periodyku z lat dwudziestych. „Nowe Rozrywki dla Dzieci” upadły po
wydaniu dwóch tomów.

15

Joanna E. Dąbrowska, Klementyna…, s. 156.
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Niektóre z pozycji napisanych w latach emigracyjnych służyły wyłącznie wychowaniu religijnemu i modlitwie. Ich tytuły mówią same
za siebie: Książeczka do modlitwy dla małych dzieci (Kraków 1836 i kilka następnych wydań), Książka do nabożeństwa dla Polek (Kraków 1838 i dziesięć
późniejszych wznowień), Święte niewiasty. Obrazki kobietom żyjącym w świecie
ofiarowane (Lipsk 1843). Do tych wydawnictw o charakterze typowo dewocyjnym dochodziły napisane prostym językiem niewielkie traktaty
pedagogiczne, porady pisane z myślą o stosowaniu w praktyce. Można
do nich zaliczyć O moralności dla kobiet – skrót wykładów z Instytutu Guwernan
tek (Kraków 1841) oraz O wychowaniu dzieci (Wilno 1850). Publikowała też
Hoffmanowa wrażenia z kilku swoich podróży po Europie, podczas
których odwiedzała Włochy i kraje niemieckie oraz zwiedzała Francję.
Pełna lista jej drukowanych osobno tytułów liczy 49 pozycji, ale część
z nich zawiera mniejsze lub większe fragmenty wcześniejszych publikacji. Autorka potrafiła przy tym targować się z wydawcami i stawiać
im twarde warunki.
Ostatnich kilka lat jej życia upływało w coraz większym stopniu
pod znakiem walki z chorobą nowotworową. Znosiła ją mężnie; przeszła m. in. dwie bolesne operacje, ale ówczesny poziom leczenia onkologicznego nie był wysoki. Nie mógł jej pomóc nawet sławny doktor
Karol Marcinkowski. W roku 1843 odbyła jeszcze podróż w Poznańskie,
w związku z kolejnymi planami założenia szkoły dla dziewcząt. Zmarła w Passy pod Paryżem 21 września 1845 r. W kilka lat po jej śmierci
owdowiały Karol Hoffman ożenił się ponownie.
Przez kilka następnych dziesięcioleci, jak już wspomniano, pisma
Klementyny Hoffmanowej uznawano dość powszechnie za najlepszy
„pokarm duchowy” zarówno dla małych dziewczynek jak dla dorastających dziewcząt. Potem zaczęły się spory o to, czy stymulowała czy też
raczej hamowała emancypację kobiet. Na dobrą sprawę trwają one do
dziś. Szukając wyważonej oceny warto przytoczyć sąd znakomitej niemieckiej badaczki Bianki Pietrow-Ennker, doskonale znającej sprawy
polskie i dysponującej rozległą skalą porównawczą. Jej zdaniem propagowany przez Hoffmanową wzorzec kobiety wychodził od ujęcia tradycyjnego, ale nieznacznie i bez ostentacji je modyfikował. W wersji
autorki Pamiątki po dobrej matce kobieta to „strażniczka moralności, twórczyni domowej i piastunka narodowej kultury zasługująca na ten sam
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szacunek jak mężczyzna, ponieważ i on, i ona spełniają w społeczeństwie różne, lecz równie ważne funkcje”16.
Oddajmy na koniec głos samej Hoffmanowej, która w wierszowanym
„wykładzie” O powinnościach kobiet tak określała ich miejsce w rodzinie:
„Los małżonka pod twojem rozwija się okiem
Twojem dzieci najpierwej spoglądają wzrokiem
Twoich ust jedno słowo, ócz jedno spojrzenie
Rzuca smutek na wszystko lub rozweselenie”17.
Na głębszą analizę najrozmaitszych form kulturowego upośledzenia kobiet i na hasła ich pełnego równouprawnienia było jeszcze za
wcześnie. Rzecz inna, że droga życiowa samej Hoffmanowej wyraźnie
odbiegała od ideału „pani domu”, którą – jeśli trafi na odpowiedniego męża – satysfakcjonuje bez reszty nieformalne królowanie w rodzinie. Chcąc nie chcąc stanowiła przykład kobiety w znacznym stopniu
wyemancypowanej.

Artykuł napisany z okazji jubileuszu 145-lecia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie w 2019 roku.
prof. dr hab. Andrzej Szwarc
Historyk Uniwersytetu Warszawskiego zajmujący się historią społeczną ziem polskich XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględeniem
historii inteligencji, kobiet i relacji polsko-rosyjskich w tym okresie.
16		

Bianka Pietrow-Ennker, Tradycje szlacheckie a dążenia emancypacyjne kobiet w społeczeństwie
polskim w dobie rozbiorów, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, cz. 1, red.
Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, Warszawa 1995, s. 18-19.

17		

Joanna E. Dąbrowska, Klementyna…, s. 282 (reprodukcja rękopisu wiersza Hoffm anowej).
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Mowa księdza Hieronima Kajsiewicza
wygłoszona na pogrzebie Klementyny
z Tańskich Hoffmanowej w 1845 roku.
Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
www.sbc.org.pl
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Pragnęli, czynili, minęli
(fragment niepublikowanej książki)
Małgorzata Stanisława Prawdzic-Szczawińska

Babcia Janka Przasnyszanka
W latach 1910–1916 trzy przyjaciółki przasnyszanki Janka, Ola i Zosia
mieszkały w Warszawie, w szkole z internatem. Była to pensja dla
dziewcząt Pauliny Hevelke, jedna z najstarszych szkół średnich w stolicy, istniejąca od 1874 roku. Babcia i Ola Świeżyńska uczyły się w jednej
klasie. Zosia Huzarska, młodsza od nich była o dwie klasy niżej. Następcą prawnym pensji Hevelkówny jest IX Liceum Ogólnokształcące
imienia Klementyny Hoffmanowej.
Szkoła mieściła się przy ulicy Marszałkowskiej 122, w budynku usytuowanym na rogu ulic Marszałkowskiej i Sienkiewicza. Część koleżanek mieszkała w Warszawie i przychodziła na lekcje z domów. Zamiejscowe mieszkały w internacie mieszczącym się w tym samym
budynku na ostatnim, trzecim piętrze. Sypialnie dla uczennic były
wieloosobowe. Nie spały same. Opiekowała się nimi nauczycielka zwana „damą klasową”. Zadaniem damy klasowej było pilnowanie uczennic, by kładły się spać zgodnie z regulaminem, nie jadły i nie czytały
po nocach. Do jej obowiązków należało sprawdzanie przez rozpoczęciem lekcji czy uczennice nie zakręciły sobie włosów. Kręcone grzywki
były zakazane jako nieskromne. Uczennice, które popełniły wykroczenie były przed rozpoczęciem lekcji prowadzone przez damę klasową do
łazienki pod kran w celu zmoczenia i wyprostowania grzywki. Ważnym zadaniem damy klasowej było pilnowanie, by podopieczne nie interesowały się zbytnio nocnym życiem stolicy. Odpędzała dziewczyny
od okien, gdy policjanci nad ranem prowadzili na pobliski posterunek
zatrzymane damy lekkich obyczajów. Nie zawsze jej się to udawało,
czasami przysnęła. Wtedy dziewczyny podchodziły do okien i z zaciekawieniem obserwowały rozgrywające się sceny. Pensja Hevelkówny
była szkołą demokratyczną, postępową i używając dzisiejszego określenia wielokulturową. Koleżankami Babci były uczennice wyznania
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Uczennice klas IV i V na wycieczce w lubelskie, 1912 r.
od lewej: dziewiąta Janina Piechowska, dziesiąta
38

Felicja Paciorkowska, jedenasta Zofia Opielińska,
39

siedemnasta Aleksandra Świeżyńska

rzymsko-katolickiego, ewangelickiego, prawosławnego i mojżeszowego. Zajęcia z religii prowadzili duchowni wszystkich wyznań. Mało
tego, uczennice jednego wyznania mogły uczestniczyć w lekcjach
religii prowadzonych dla koleżanek innych wyznań. Babcia wspominała swą koleżankę z klasy, jedną z najlepszych uczennic, Żydówkę
Elzę Moszkowską. Elza pasjonowała się filozofią i teologią. Prowadziła
z uczącym religii księdzem katolickim bardzo ciekawe dyskusje. Nie
tylko dzięki rodzicom, ale także dzięki nauce w tej szkole babcia była
demokratką, osobą otwartą i tolerancyjną. W szkole zdobyła nie tylko
wiedzę. Szkoła nie przygotowywała poddanych miłościwie panującego
cara, ale świadome obywatelki przyszłej, wolnej Polski.
Nauczycielami na pensji Hevelkówny byli znani w wolnej Polsce naukowcy: chemik Stefan Mycho, geolog Stanisław Karczewski, zoolog
Wacław Jezierski, biolog Kazimierz Czerwiński, chemik Tadeusz Miłobędzki, filozof Ludwik Krzywicki. Damą klasową była Józefa Zienkowska. Lekcje religii ewangelickiej prowadził znany i zasłużony
warszawski pastor August Loth. W latach 1912-1913 w szkole pracowała
prekursorka postępowych ruchów kobiecych Romana Pachucka.
Szkoła przywiązywała wielką wagę do wychowania patriotycznego. Babcia wyniosła ze szkoły umiłowanie literatury polskiej i naszej
historii. Lekcje historii Polski odbywały się oficjalnie jako lekcje robót ręcznych. Uczennice nie robiły notatek, tylko pilnie słuchały. W
życiu internatu zdarzały się śmieszne momenty. Władze carskie nakazywały wywieszanie chorągwi w dniach rosyjskich świąt państwowych. Uczennice zamiast chorągwi wystawiały za okna sypialni kije
od szczotek z przymocowanymi majtkami z długimi nogawkami. Psikusy te były w ich mniemaniu czynami patriotycznymi. Plucie na widok popa przechodzącego ulicą miało zapewnić szczęście i powodzenie.
Reakcje popów na to zachowanie bywały różne. Jedni przechodzili natychmiast na drugą stronę ulicy, inni okropnie się złościli i głośno złorzeczyli na dziewczyny, jeszcze inni coś mamrotali pod nosem.
W programie nauczania na pensji były również zajęcia z wychowania fizycznego. Zimą uczennice chodziły pod opieką nauczycieli na
pobliskie lodowisko, wylewane w Ogrodzie Saskim. Jazda na łyżwach
była popularnym sportem. Łyżwiarzom przygrywała wojskowa orkies
tra dęta. Dowcipni młodzieńcy przynosili na ślizgawkę cytryny, stawali w pobliżu orkiestry i ssali owoce. Na ten widok trębaczom ciekła
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ślinka i trąby zaczynały wydawać dziwne dźwięki. Wyprawy na śliz
gawkę były okazją do zawierania znajomości z kolegami ze szkół męskich i ze studentami. W karnawale szkoła organizowała bal. Był to
jedyny dzień w roku, kiedy zapraszano chłopaków z zaprzyjaźnionej
szkoły męskiej. Na balu dziewczyny nie musiały występować w szkolnych mundurkach. Dozwolone były bardziej strojne wizytowe suknie.
Szkoła organizowała wycieczki krajoznawcze. W albumie Babci zachowały się zdjęcia uczennic klasy IV i V w jednakowych mundurkach
podczas wyjazdu w 1912 roku na wycieczkę w lubelskie. Uczennice
zwiedzały Puławy i ruiny zamku w Janowcu.
Dnia 5 maja 1920 roku w warszawskiej Zachęcie odbył się zjazd koleżeński absolwentek pensji. Odziedziczyłam po babci pamiątkowy
album oprawiony w płótno z fotografiami grona nauczycielskiego i koleżanek z klasy. Niestety zdjęcia nie są podpisane. Zidentyfikowałam
jedynie kilka osób. W listopadzie 2017 roku przekazałam album w darze IX Liceum Ogólnokształcącemu imienia Klementyny Hoffmanowej
w Warszawie. To zasłużone warszawskie liceum jest następcą prawnym pensji Hevelkówny.

Świat nie jest prosty. Polityka nie jest prosta. Demokracja nie
jest prosta – z Agatą Bielik-Robson rozmawiają Julia Kordowska
i Damian Kazimierski

Czy mogłaby Pani opowiedzieć jaką szkołą była Hoffmanowa, gdy
ją Pani kończyła i jak wtedy wyglądała matura?

Tarcza szkolna IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie,
lata 70. XX wieku. Własność Jarosława Pietrzaka.

Było to już 35 lat temu, ale jednak dobrze matury pamiętam, zwłaszcza z polskiego, bo udało mi się napisać ją tak, że uzyskałam drugie
miejsce na krajowym konkursie. Dzięki temu przez cały następny rok
miałam małe stypendium pieniężne. Było to bardzo fajne w czasach
dużej biedy – był to przecież środek lat osiemdziesiątych, dogorywający
PRL – i było po prostu za co brać kolegów z Instytutu Filozofii na piwo.
(śmiech). Poszłam na maturę z języka polskiego, by ją po prostu napisać. Wybrałam najprostszy temat, coś o Kochanowskim, by mieć jak
najszybciej spokój (humanistką zostałam dużo później) i nagle widzę,
że za moimi plecami pojawia się mój polonista, który był również dyrektorem szkoły, doktor Wacław Wawrzyniak i zobaczył, że nie wybrałam tematu wolnego, który był bardziej filozoficzny, bo trzeba było się
odnieść do problemu odpowiedzialności w myśli dwudziestowiecznej.
Dyrektor zrobił mi awanturę, a ja już miałam dwie strony napisane.
„Wybieraj ten wolny! Co ci do głowy przyszło?”, stwierdziłam, że trochę
mi już szkoda tego, co zrobiłam, ale zgodnie z jego życzeniem zaczęłam pisać na ten temat wolny, i na tyle dobrze mi poszło, że dostałam
potem nagrodę „Życia Warszawy”. Dyrektor i zarazem polonista miał
rację. Zresztą był to świetny polonista i wybitny dyrektor, udało mu się
przeprowadzić nasze liceum przez bardzo trudne czasy stanu wojennego, a to nie było łatwe.
Poznaliśmy już dyrektora Wawrzyniaka, a jak Pani wspomina innych nauczycieli, którzy Panią uczyli w liceum?
Jak mówię, wybitny polonista doktor Wawrzyniak, był też bardzo
fajnym człowiekiem. Jemu w dużej mierze zawdzięczam to, że skończyłam liceum. Należałam do tzw. młodzieży trudnej, co w latach
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osiemdziesiątych nie było rzadkie. To się wiązało z tym, że byliśmy
trochę uwikłani w politykę, braliśmy często udział w różnego rodzaju burdach i demonstracjach ulicznych, za co ówczesna władza karała
tzw. wilczymi biletami, trzeba było rezygnować z nauki w normalnym
liceum i szło się do tzw. „Sorbony”, czyli Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dyrektor w dużej mierze mnie przed taką historią uratował.
Ujął się za mną osobiście, mówiąc, że jestem tak wybitną uczennicą,
że sobie nie wyobraża, bym się gdzieś marnowała. Mogę jeszcze opowiedzieć o innych nauczycielach. Teresa Holzer, wy pewnie już jej nie
pamiętacie, inna polonistka. Nie byłam wprawdzie w klasie humanistycznej tylko biologiczno-chemicznej, ale naprawdę dobrze wspominam Holzerową. Była też dzielną członkinią opozycji, Solidarności
i bardzo wspierała uczniów zaangażowanych politycznie. Ale dobrze
też pamiętam mojego fizyka, Włodzimierza Natorfa, który z kolei wierzył w komunizm, więc politycznie był dokładnie po przeciwnej stronie,
a jednak bardzo żeśmy go szanowali i lubili, bo był świetnym nauczycielem. Było oczywiście w szkole wiele innych osób, Barwikowska od
geografii, Irena Tryc, łacinniczka. Legendarna nauczycielka. Po dziś
dzień pamiętam łacinę, ale też trochę greki zupełnie pozaprogramowo. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o nauczycieli, to ta szkoła nawet
w tych najtrudniejszych latach osiemdziesiątych była bardzo wybitna.
Jeśli chodzi o porównanie dzisiejszej edukacji i tego co było za Pani
czasów, co się zmieniło? Oprócz tego, że rzeczywiście jesteśmy
w dużo lepszej sytuacji ekonomicznej i politycznej. Nikt nie wysyła
nas z wilczym biletem.
Na razie, miejmy nadzieję, to jeszcze nie grozi, choć jak widać sytuacja
polityczna jest niestabilna. Nie wiadomo czy Unia Europejska przetrwa. Nie wiadomo, czy Polska przetrwa w Unii, jeśli Unii uda się przetrwać. A jeśli Polska nie przetrwa w Unii, to jaki ustrój będzie panował,
kto wtedy będzie gwarantował demokrację liberalną i praworządność,
prawa człowieka? Już widać, że są z tym kłopoty. Dla nas, dla mojego
pokolenia, które pamięta lata osiemdziesiąte, to jest trochę powtórka
z rozrywki i dlatego my jesteśmy takimi alarmistami. Ale poza tymi
niepokojącymi analogiami bardzo wiele się zmieniło. Przede wszystkim jesteście już Europejczykami.
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A w samej edukacji? Czy sądzi pani, że uczeń, który wychodzi teraz
z polskiej szkoły jest lepiej wykształcony od ucznia, który wychodził ze szkoły w latach osiemdziesiątych?
Być może tak jest. Mam do czynienia tylko z doktorantami, więc trudno mi powiedzieć, jak ci uczniowie polscy wyglądają. Ale jest taka ogólna tendencja do tego, żeby poziom nauczania się wszędzie wyrównywał. Hoffmanowa w latach osiemdziesiątych była jedną z najlepszych
szkół w Polsce, w Warszawie. Wtedy też oczywiście była podstawa
programowa, ale panowała dużo większa dowolność, co oznaczało, że
tak dobre liceum jak Hoffmanowa wprowadzało bardzo wiele tematów
i informacji poza podstawą. Cały świat ku temu zmierza, żeby techniki nauczania wszędzie się zrównały i osiągnęły porównywalny poziom. Chodzi o to, żeby uczeń z Anglii, z Włoch, czy Polski, mógł zdać
tę samą maturę i studiować na dowolnym uniwersytecie na świecie.
To wymusza inny rodzaj nauczania, który być może jest nieco gorszy
dla tych bardziej utalentowanych, indywidualnych uczniów, którym
trudno jest myśleć szablonowo.
Czy obecnie wprowadzana reforma edukacji wpłynie pozytywnie,
czy jednak negatywnie na ogólny poziom edukacji w Polsce i odszukiwanie tych wybitnych jednostek?
Ta reforma edukacji jest w ogóle od samego początku kompletnie niepotrzebna. Po pierwsze, powiedzmy to sobie szczerze, jest realizacją
widzimisię prezesa Kaczyńskiego, który doszedł do wniosku, że gimnazja to jest jakiś rozsadnik demoralizacji wśród młodzieży, że dochodzi tam do strasznych historii: narkotyki, orgie, nie wiadomo co. To
są oczywiście bzdury kompletne, zupełnie niepoparte badaniami, ale
kosztowały państwo grube miliardy wyrzucone w błoto. Po drugie,
skumulowany rocznik oznacza, że mniej utalentowanej młodzieży
będzie mogło studiować, uczyć się najpierw w dobrych liceach, potem
studiować na wybranych przez siebie kierunkach. Jesteśmy społeczeństwem na dorobku, po 50 latach strasznego eksperymentu społecznego, który wyniszczył ten kraj i nie możemy pozwolić sobie na to, żeby
marnować trzy roczniki potencjalnie bardzo zdolnych ludzi, a to się
właśnie dzieje.
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Wśród polskiej młodzieży zauważa się bardzo dużą polaryzację.
Jest albo bardzo prawicowa, albo bardzo lewicowa i nic pomiędzy.
Polaryzacja jest wielkim nieszczęściem naszej epoki na całym świecie
i w dużej mierze odpowiedzialne są za to media społecznościowe, bo
tam po prostu trzeba mówić wyraźnie „tak” albo „nie” i ten przekaz
musi być prosty. Świat nie jest prosty. Polityka nie jest prosta. Demokracja liberalna nie jest prosta. Ja się wypisałam z Facebooka kilka lat temu, między innymi dlatego, że nie miałam ochoty się ciągle
dookreślać.
Jeżeli miałaby pani przedstawić procentowo wkład w rozwój młodego człowieka – szkoła a dom – to jakby mniej więcej wyglądała
proporcja?
Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj dochodzi do głosu coś,
co można by nazwać różnicą klasową. Podejrzewam, że dzieci z rodzin
robotniczych, chłopskich, wiejskich nie są edukowane w domu. To się
jednak zostawia kościołowi i szkole. I wtedy bardzo wiele od szkoły zależy. W waszym przypadku myślę, że rodzice zadbali, żebyście mieli
i odpowiednie wykształcenie i odpowiednie poglądy. Kiedy pomyślę
o młodzieży wiejskiej, to tutaj rzeczywiście rola szkoły jest ogromna,
a jednocześnie wciąż niedoceniana.
Przechodząc dalej, do uniwersytetów, czy uważa Pani, że jest duża
różnica pomiędzy dostępem do kariery naukowej pomiędzy Polską
a krajami zachodu? Czy kobiety mają tyle samo przeciwności co
mężczyźni?
Myślę, że w Polsce zmieniło się dużo na korzyść – nie mam co do tego
żadnych wątpliwości. W latach osiemdziesiątych było po prostu fatalnie. Kobiety były traktowane otwarcie jako studentki drugiej kategorii.
Kiedy było do wyboru zatrudnić zdolnego studenta czy zdolną studentkę, to prawie zawsze wybór był po stronie mężczyzny, więc, jak mówię,
przez te ostatnie 30 lat udało się bardzo wiele poprawić. Nie wiadomo
jednak jak trwałe będą te zmiany – Polska jest na zakręcie, więc tutaj
także mogą wrócić złe nawyki kulturowe.
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Wśród społeczności akademickiej nadal jest bardzo duży odsetek
mężczyzn, czy trudno jest odnaleźć się kobiecie w tej patriarchalnej społeczności akademickiej?
Jest patriarchalna, rzeczywiście, na co mają wpływ różne czynniki, nawet nie tyle formalne, co charakterologiczne. Kobiety w Polsce
ciągle jeszcze wychowywane są mniej asertywnie niż młodzi chłopcy.
Widzę to wśród moich studentów – chłopcy odzywają się na zajęciach
chętniej, bo mają wysokie poczucie własnej wartości, dziewczyny zanim coś powiedzą, długo mielą w sobie tę wypowiedź, są stremowane.
Rzadko trafia się taka asertywna „dziewucha”, która po prostu mówi,
co myśli. W przypadku chłopców to absolutnie naturalne. Druga rzecz
to jest zakładanie rodzin. Na poziomie doktoratów wszystko jeszcze
jest wyrównane. Statystyka się absolutnie zmienia na poziomie habilitacji, bo to okres, kiedy kobiety zakładają rodziny, mają dzieci i okazuje się, że w Polsce nie sposób połączyć jednego z drugim.
Nierówności widać też na poziomie liceum. Czym to może być spowodowane? Szkoły są koedukacyjne, uczą ci sami nauczyciele, więc
dlaczego kobiety są uczone innych zachowań niż mężczyźni?
Oczywiście jest to wpły kulturowy; weźmy choćby katolicyzm, w którym role płciowe są bardzo wyraźnie rozdane. Kobiety mają być przede
wszystkim wychowywane do roli matki, opiekunki, dobrej żony, ale
jest to rola podporządkowana w stosunku do mężczyzny, którego się
wychowuje do tego, żeby to on utrzymał rodzinę. To od mężczyzny zatem oczekuje się, że będzie zadawał pytania, że może zgłaszać uwagi
nie do końca przemyślane, ale nauczyciel odniesie się do tego z sympatią. Kiedy dziewczyna zaczyna się zachowywać w ten sam sposób,
to się to wydaje podejrzane, że ona jest jakaś nadmiarowa, arogancka,
dzika. Za moich czasów trudna uczennica była oceniana zdecydowanie negatywnie, podczas gdy trudni uczniowie potrafili być doceniani jako „trudny, ale zdolny”, „trudny, ale oryginalny”, a tutaj tylko:
„trudna, ale trochę wariatka”. Od nas, kobiet, się oczekuje żebyśmy
były bierną częścią kobiecej zbiorowości, żebyśmy za bardzo nie miały
cech wyróżniających.
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Myśli pani, że to się w najbliższym czasie w jakiś sposób zmieni,
może nadchodzi przełom, skoro już jesteśmy na zakręcie?

o własnej wartości i dobrze. Żeby tylko ten kompleks przezwyciężyć!
Już na zakończenie, nad jakim projektem Pani obecnie pracuje?

Ja ciągle mam taką nadzieję, wszystko zależy oczywiście od tego, jak
silnie na Polskę będzie oddziaływać wzorzec zachodni. Liberalny Zachód jest emancypacyjny i równościowy: nie masz tam Żyda ani Greka,
nie masz kobiety ani mężczyzny tak, jak mawiał św. Paweł. Tak więc
jeśli ten wzorzec zachodni będzie silnie oddziaływał na nas tak, jak
oddziaływał przez ostatnie trzydzieści lat, to rokowania są dobre.
Czy musi to być ruch oddolny polskiego społeczeństwa? Nie wys
tarczy to, że my, Polacy, postanowimy być równi? Potrzebne są
przepisy prawne?

Za chwilę będzie wychodziła moja trzecia książka po angielsku. Jest
to poważna praca filozoficzna, poświęcona idei życia skończonego. Jak
przemyśleć pozytywnie pojęcie życia skończonego, któremu nie towarzyszy już obietnica nieśmiertelności? Jak przezwyciężyć pesymizm,
uznający, że skoro życie ludzkie jest skończone, to nie ma sensu? Moja
książka jest próbą spojrzenia na życie śmiertelne jak na potencjalnie
spełnione, czyli bardziej optymistycznie. Jest to rzecz na pograniczu
filozofii oraz teologii, bo zajmuję się w Anglii między innymi problematyką teologiczną, widzianą w dużej mierze od strony judaizmu.

Jak widać właśnie teraz, Polacy w większości odrzucają te równościowe
idee. W związku z tym musi przychodzić korekta prawna z zewnątrz.
Być może rzeczywiście jest tak, że przeciętny Polak chciałby tego „pedała” pogonić. W związku z tym, żeby to się nie działo, państwo liberalne ciągle ma obowiązek chronić mniejszości. Tutaj też nie ma co rąk
załamywać, że Polska nie jest jak kraje Zachodu. Ja jestem i tak zach
wycona tym, co się wydarzyło przez ostatnie trzydzieści lat. Postęp
jest, tylko spokojnie, trzeba być po prostu zdeterminowanym. Trzeba
dużo cierpliwości, ale też zaangażowania, więc tutaj też nie możecie
odpuszczać i po prostu się spodziewać, że ktoś za was to załatwi.
Co chciałaby Pani powiedzieć Hoffmaniaczkom, absolwentkom liceum, które chciałyby zacząć karierę naukową na Zachodzie lub
w Polsce?
Trzeba mieć własne publikacje, najlepiej w miarę wcześnie zacząć,
zadbać o własną karierę naukową, czyli jeździć na konferencje, pisać
własne prace, artykuły i próbować je publikować, już na etapie doktoratu. Asertywność przede wszystkim, to znaczy porzucić kompleks
polski, nie mieć poczucia, że bycie tutaj jest czymś gorszym. Jakby ktoś
mi powiedział w latach osiemdziesiątych, że będę profesorem na uniwersytecie w Nottingham, to bym się w głowę popukała. Wtedy jeszcze
działał ten kompleks. Być może wy już jesteście bardziej przekonani
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Agata Bielik-Robson, profesor filozofii na University of Nottingham,
wykładowczyni w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii
Nauk, absolwentka IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.

Życie szkoły oczami uczniów. Zdjęcia
wykonane na terenie szkoły aparatami
jednorazowymi na kliszę czarno-białą.
Autorzy: Mateusz Stępień, Jan Filipecki,
Krzysztof Małecki.

Szkoła dziś. Fotoreportaż

Festiwal Teatralny 12 Minut
i Festiwal Filmowy 9 Minut to imprezy
gromadzące wielu absolwentów, nauczycieli,
rodziców i uczniów. Zawsze w listopadzie.
(fot. Mariusz Szczodry)

Obozy narciarskie to wieloletnia
tradycja naszej szkoły.

Rejsy żaglowcem STS „Pogoria” to szkoła życia

100 na 100, czyli bieg 100 kilometrów na

kształtująca charaktery Hoffmaniaków

100-lecie odzyskania niepodległości Polski

(fot. Antek Plasota).

w 2018 roku na stadionie Skry w Warszawie
(fot. Mariusz Szczodry).

Hoff Garden Party czyli muzyczna impreza
na dziedzińcu tuż przed zakończeniem
roku szkolnego (fot. Aleksandra Musioł).

Wiosną każego roku odbywa się między-

Wystawa „Spór o odbudowę”, zorganizowana

klasowy wyjazd studyjny do Muzeum

w dawnej siedzibie szkoły przy ul. Emilii Pla-

Auschwitz-Birkenau.

ter 29, była czącią 7.edycji festiwalu Muzeum
Sztuki Nowoczesnej „Warszawa w budowie”
w 2015 roku.

Uczniowie zostali zaangażowani przez
pracowników i studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie w projektowanie
nowej biblioteki.

Uczniowie na planie filmu pt. „Patronka” w Dreźnie...

... i w Paryżu

(fot. Julia Kordowska).

(fot. Adam Rębacz).
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