
Słowo wstępne

Badania nad miejscem, znaczeniem oraz sposobami postrzegania kobiet
w przeszłości cieszą się coraz większą popularnością wśród historyków, czego
efektem są liczne monografie, artykuły i prace zbiorowe poświęcone tym za-
gadnieniom. W większości przypadków publikacje te traktują o reprezentantkach
uprzywilejowanych warstw społecznych, ukazywanych przez pryzmat typowych
dla danej kultury, epoki czy przynależności stanowej ról społecznych bądź profe-
sji przedstawicielek płci niewieściej. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie
pomijanych czy też marginalizowanych w dotychczasowym dyskursie naukowym
sfer aktywności kobiet, jak również wskazanie nowych możliwości w badaniach
nad – wydawać by się mogło – dobrze rozpoznanymi w dotychczasowej historio-
grafii przejawami kobiecej działalności czy poglądami na role i zadania, jakie im
kulturowo przypisywano. Ramy chronologiczne tych rozważań zostały nakreślone
bardzo szeroko, bowiem obejmują okres od czasów starożytnych aż po przełom
XX i XXI stulecia.

Książka została podzielona na dwie części. W części pierwszej Czytelnik od-
najdzie rozważania nad rolą i miejscem kobiet w społeczeństwie i polityce na
przestrzeni minionych stuleci. Przedstawiono tutaj społeczno-kulturowe uwarun-
kowania pojawienia się pierwszej kobiety-lekarza w starożytnym Egipcie oraz
udział kobiet w obrzędach pogrzebowych na terenie Liburnii w początkach naszej
ery. W tym miejscu podjęto również próbę rekonstrukcji obrazu kobiet w średnio-
wiecznych źródłach z terenu Inflant, przybliżono ich rolę w dyplomacji w późno-
średniowiecznym Dubrowniku, jak również odniesiono się do takich zagadnień,
jak: pozycja matki przełożonej w wybranych konwentach żeńskich w Małopol-
sce w wiekach średnich, udział przedstawicielek rodzin panujących w polityce
małżeńskiej w Europie wczesnonowożytnej, obecność kobiet w bractwach sta-
ropolskich na przykładzie archidiakonatu gnieźnieńskiego w XVII stuleciu oraz
aktywność XVIII-wiecznych arystokratek polskich w świetle ich korespondencji
przechwyconej przez tajne służby Augusta III. Ponadto, w kręgu rozważań ba-
daczy znalazły się tu zagadnienia związane ze śledzeniem losów i działalności
konkretnych postaci kobiecych, takich jak: królowa Cypru Szarlota z Lusignan,
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Agnieszka Nieparcka, Konstancja z Denhoffów Rogalińska, Wanda Umińska oraz
Janina Kirtiklis.

W drugiej części prześledzono obecność i aktywność kobiet w nauce, oświa-
cie, literaturze i muzyce. Odtworzono sposób postrzegania przedstawicielek płci
pięknej zarówno na kartach dzieł stoików w I–II w. n.e., jak i w pismach rabinów
oraz żydowskich działaczek społecznych, pisarek i publicystek z terenu Niemiec
w XIX w. i w pierwszej połowie XX stulecia. Ponadto, Autorzy odnosili się do
takich zagadnień, jak: udział kobiet-skrybów w powstawaniu średniowiecznych
rękopisów hebrajskich, osiągnięcia właścicielek szkół muzycznych we Lwowie
w dobie autonomii galicyjskiej, znaczenie poglądów Urszuli Ledóchowskiej dla
rozwoju polskiej myśli pedagogicznej oraz poziom wykształcenia mieszkanek
województwa łódzkiego w okresie międzywojennym na podstawie przeprowa-
dzonych wówczas spisów ludności. Sposoby postrzegania niewiast w literaturze
pięknej przedstawiono, opierając się na analizie XVII-wiecznej elegii Wincente-
go Fabrycjusza oraz współczesnych (powstających po 1989 r.) polskich powieści
historycznych, zaś obecność i odbiór społeczny kobiet w polskiej muzyce roz-
rywkowej drugiej połowy XX w. ukazano na przykładzie polskich wokalistek
rock’n’rollowych lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Redaktorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania Osobom, które przyczy-
niły się do wydania tej publikacji, przede wszystkim Panu Dziekanowi Wydziału
Humanistycznego UMCS – Profesorowi Robertowi Litwińskiemu oraz Dyrekto-
rowi Instytutu Historii UMCS – Profesorowi Markowi Siomie.
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Introduction

The studies on the place, significance and ways of perceiving women in the
past are becoming increasingly more popular amongst the historians, the result
of which are numerous monographs, articles and collections of works dedicated
to these problems. In the majority of cases, these publications refer to female
members of the privileged social classes portrayed through the prism of social
roles or professions of the representatives of the fairer sex, which were typical
for a given culture, historical period or class affiliation. The purpose of this
publication is to bring closer the scope of women’s activities, so far neglected or
marginalised in the scholarly discourse, as well as to indicate new possibilities
for a research on – what would seem to be – well-recognised in the current
historiography manifestations of female activities or views on roles and duties
culturally attributed to them. Chronological framework of these argumentations
has been outlined very broadly for they cover the period from ancient times to
the turn of the 20th and 21st century.

The book is divided into two parts. In the first part, the Reader will find
deliberations on the role and place of women in the societies and politics of the
past centuries. The socio-cultural conditions of the presence of the first female
doctor in ancient Egypt and the participation of women in funerary rites in the
territories of ancient Liburnia at the beginning of our era were presented here.
Also in this section, an attempt was made to reconstruct the image of women
in the medieval sources from the areas of Livonia, to bring closer their role
in diplomacy of late medieval Dubrovnik, as well as to refer to the following
problems: position of mother superior in the chosen female monasteries of Lesser
Poland in the Middle Ages, participation of female representatives of royal families
in the marriage politics in Early Modern Europe, presence of women in Old Polish
confraternities based on the example of the Archdeaconry of Gniezno in the 17th

century, and the activities of the 18th-century Polish female aristocrats in the light
of their correspondence intercepted by the intelligence service of August III. In
addition, the authors included in their considerations also the problems concerning
the tracing of lives and activities of specific historical figures, i.e.: Charlotte
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of Lusignan, Queen of Cyprus, Agnieszka Nieparcka, Konstancja born Denhoff
Rogalińska, Wanda Umińska and Janina Kirtiklis.

The second part follows the presence and activities of women in academia,
education, literature and music. It reconstructs the modes of perceiving the
representatives of the fairer sex presented both on the pages of the Stoics’ works
from the 1st and 2nd century AD and in the writings of rabbis, and Jewish social
activists, writers and publicists from the areas of Germany in the 19th and the
first half of the 20th century. Furthermore, the Authors referred to issues such as:
participation of female scribes in the making of medieval Hebrew manuscripts,
achievements of the owners of music schools in Lviv during the times of Galician
autonomy, significance of Urszula Ledóchowska’s views on the development of
Polish pedagogical thought and levels of education of female inhabitants of Łódź
Voivodeship in the interwar period studied on the basis of censuses conducted at
the time. The means of perceiving women in belles-lettres were presented through
the analysis of the 17th century elegy by Wincenty Fabrycjusz and modern (written
after 1989) Polish historical novels, while the presence and social reception of
women in Polish popular music in the second half of the 20th century was
illustrated by the example of Polish female rock and roll music singers of the
1960s.

The editors of the volume wish to express their deep gratitude to people
who contributed to publishing this book, first and foremost, to the Dean of the
Faculty of Humanities UMCS – Professor Robert Litwiński and the Director of
the Institute of History UMCS – Professor Marek Sioma.
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