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KOBIETY I UNIWERSYTETY
Kobiety mogły realizować swoje zainteresowania naukowe, towarzysząc swym bra
ciom, ojcom czy mężom w ich badaniach jako asystentki, laborantki lub sekretarki.
W dzisiejszej literaturze przedstawiającej rolę kobiet w historii nauki wprowadzo
no dla oddania tej sytuacji termin „niewidzialni współpracownicy ” (ang. invisible colleagues) lub „niewidzialni pomocnicy” (ang. invisible assistants).
Uniwersytet oznacza wspólnotę: wspólnotę uczących się i nauczających.
Przez kilka stuleci była to wspólnota, którą tworzyli wyłącznie mężczyźni.
Kobiety nie uczestniczyły w niej, choć z czasem zaczęły pojawiać się w rolach
pomocniczych, polegających na przykład na sporządzaniu notatek, szkiców
czy map lub na pracach usługowych w laboratoriach.
Uniwersytet kojarzy się nam dziś głównie z naukami humanistycznymi.
Wydziały humanistyczne są też na ogół najliczniejsze. Na nich zaś jest naj
więcej studentek oraz kobiet zatrudnionych na etatach naukowych. Szeroko
rozumiana humanistyka nie jest jednak jedynym obszarem zainteresowań kobiet-uczonych. Zawsze były takie, które interesowały się także naukami ści
słymi: matematyką, astronomią, fizyką, kosmologią. Można przypuszczać, że
byłoby ich znacznie więcej w historii, gdyby były dopuszczane do edukacji
w takim samym stopniu, jak mężczyźni. W tym artykule chcę przedstawić
sylwetki kobiet, które w różnych epokach wnosiły swój wkład w rozwój tych
właśnie dziedzin wiedzy. Dokonując wyboru postaci kobiet, które zostaną tu
przedstawione, przyjęłam kryterium ich znaczenia dla rozwoju dziedzin, w któ
rych pracowały. Mam jednak świadomość tego, że wybierając kogoś, pomija
się kogoś innego. Jednak przedstawienie sylwetek wszystkich kobiet-uczonych, które na to zasługują, wymagałoby obszernej monografii. Zapewne
było też wiele takich uczonych, o których pamięć się nie zachowała z powo
du braku dokumentacji historycznej lub przez celowe pomijanie i pomniej
szanie ich znaczenia.
W średniowieczu - epoce, w której powstała większość znanych uniwer
sytetów europejskich - szkoły wyższe zasadniczo były dostępne dla mężczyzn.
Kobiety mogły realizować swe zainteresowania intelektualne w klasztorach,
które stawały się wówczas prawdziwymi ośrodkami życia duchowego oraz
twórczości. Tam powstawały dzieła będące świadectwem ówczesnej wiedzy.
Klasztornym kopistkom zlecano także kopiowanie i ilustrowanie ważnych
dla kultury ksiąg.
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Zainteresowania intelektualne wykazywały także kobiety żyjące „w świe
cie”. Były to wysoko urodzone damy, dla których przepisywano ewangeliarze, psałterze i modlitewniki - ze względu na przepiękne iluminacje dzieła te
zajmują ważne miejsce w historii sztuki. Współczesna badaczka, mediewistka i archiwistka Regine Pemoud przytacza opinię romanisty Karla Bartscha,
który już w roku 1883, wziąwszy pod uwagę liczbę ksiąg kopiowanych z prze
znaczeniem dla kobiet pochodzących ze szlacheckich rodów, stwierdził, że
w średniowieczu kobiety czytały więcej niż mężczyźni1.
Zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu żyły i działały kobiety, o któ
rych mówi się jako o uczonych. Za pierwszą antyczną uczoną uważana jest
Hypatia. Wśród intelektualistek starożytności wymienia się także Teano (żonę
Pitagorasa), Arete (córkę Arystypa), Aksjoteę i Lasteneję (uczennice Platona)
oraz Hipparchię (żonę Kratesa).
Z okresu średniowiecza znanych jest z imienia więcej kobiet rozwijających
swoje zdolności intelektualne, między innymi: Dhuoda - autorka pierwszej
rozprawy o wychowaniu zatytułowanej Liber Dhuodane manualis quem ad fi| | i ! suum transmisit Willehalmum, napisanej dla syna; Roswitha von Gandersheim, autorka poematu historycznego Gęsta Ottonis i Trotula di Ruggiero lekarka w szkole medycznej w Salemo, domniemana autorka traktatu o choro
bach kobiecych, położnictwie i pielęgnacji dzieci. Podobno Trotula miała całą
grupę uczennic nazywanych „damy z Salemo” (łac. mulieres salemitanae)2.
Na uwagę zasługuje też Herrada z Landsbergu, autorka encyklopedycznego
Hortus deliciarum. Herrada była przeoryszą, podobnie, jak powszechnie dziś
znana Hildegarda z Bingen, autorka dzieł poruszających bardzo rozległą pro
blematykę od teologii przez kosmologię, antropologię po medycynę i nauki
przyrodnicze, nazwana pierwszym niemieckim lekarzem i przyrodnikiem.
Inna znana kobieta, Heloiza, w szkole klasztornej w Argenteuil zdobyła staranne
wykształcenie w zakresie artes liberales, znała arytmetykę, geometrię, astronomię,
zetknęła się także z poważanymi w jej czasach autorami łacińskimi: Owidiuszem,
Weigiliuszem, Cyceronem, Seneką. Dysponowała wiedzą z zakresu teologii, wła
dała biegle łaciną, greką i językiem hebrajskim. Ciekawą postacią jest Christine de
Pisań, która utrzymywała się z zawodowo uprawianej literatury. Wspomnieć trzeba
także Gertrudę z Helfty, która zyskała sobie przydomek „Wielka”. Gertruda studio
wała gramatykę, a następnie teologię. Mechtylda z Magdeburga zaś zasłynęła
jako autorka pierwszego dzieła z zakresu mistyki napisanego w języku nie
mieckim. Prawdopodobnie to ją właśnie wspomina Dante w Boskiej komedii.
Początkowo niektóre uniwersytety były otwarte dla kobiet; na przykład
Uniwersytet Boloński, który powstał w roku 1088, kształcił także kobiety. W roku
1Por. R. P e r n o u d, Kobieta w czasach katedr, tłum. I. Badowska, PIW, Warszawa 1990, s. 61.
2 Por. W. Z a r e m b a, Zarys dziejów szkoły lekarskiej w Salemo , „Rocznik Towarzystwa
Przyjaciół Nauk”, t. 22(1986), s. 19.
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1296 zezwolenie na wykładanie prawa uzyskała tam Betdsia Gozzadini. W po
czątkach czternastego wieku wykładowcą prawa była Novella d’Andrea.
Według legendy odznaczała się ona tak wielką urodą, że prowadziła wykłady
ukryta za specjalną kurtyną, by nie rozpraszać uwagi słuchaczy. Żyjąca na
przełomie czternastego i piętnastego wieku Dorotea Bucca kierowała katedrą
medycyny3, a w roku 1791 katedrę greki objęła Clotilde Tamboni.
Inaczej sprawa przedstawiała się na Uniwersytecie Paryskim, który nieba
wem po ukonstytuowaniu się został zamknięty dla kobiet. Narastająca tenden
cja do posiadania przez uniwersytet wyłączności na kształcenie spowodowała
spadek znaczenia szkół klasztornych, w których kobiety wciąż mogły zdoby
wać wiedzę. Uniwersytet Paryski z czasem stał się światem wyłącznie męskim.
Później zabroniono kobietom wykonywania pewnych zawodów, w których
zaczęto wymagać odpowiednich dyplomów - a tych kobiety nie były w stanie
uzyskać, bo nie mogły pobierać nauk na uniwersytecie. Tak stało się z zawo
dem lekarza, który uprawiały liczne kobiety aż do czternastego wieku, kiedy
to zaczęto je ścigać ze względu na brak dyplomów uniwersyteckich4. We
Francji z oficjalnej edukacji akademickiej kobiety były wyłączone aż do poło
wy wieku dziewiętnastego - wówczas zaczęto je przyjmować do towarzystw
naukowych, choć wciąż jeszcze nie miały dostępu do edukacji uniwersyteckiej.
Wykluczenie kobiet z uniwersytetów dokonało się pod koniec średnio
wiecza i na początku renesansu. Był to trudny okres w historii Europy. Pano
wała wówczas epidemia dżumy, zwanej czarną śmiercią (łac. mors nigra),
która - jak się ocenia - pochłonęła jedną trzecią ludności starego kontynentu.
Europę wyniszczały także konflikty zbrojne między Anglią a Francją, nazwane
wojną stuletnią. To wszystko spowodowało spadek zainteresowania nauką,
również w klasztorach żeńskich, i skierowanie zainteresowań ku sferom praktycz
nym: działalności lekarskiej i charytatywnej, choć wówczas właśnie pojawiła
się możliwość szerszego upowszechniania wiedzy dzięki wynalezieniu druku.
Nawet te trudne czasy nie oznaczały całkowitego zaniku zainteresowań
nauką wśród kobiet. Do najsławniejszych ówczesnych uczonych należała
Alessandra Giliani (1307-1326), która interesowała się anatomią. Jako pierw
sza kobieta prowadziła badania w prosektorium. Sporządzała preparaty do
studiów anatomicznych i opracowała metodę upuszczania krwi z ciała.
Podobne zainteresowania rozwijały wspomniana wcześniej profesor medycy
ny Dorotea Bucca, a także zakonnica i lekarka Beatrix Galindo (1465-1534).
Beatrix była nauczycielką Izabeli Kastylijskiej i jej synów, była również profeso
3Na ten temat zob.: J. S. E d w a r d s,A Woman Is Wise: The Influence ofCivic and Christian
Humanism on the Education ofWomen in Northern Italy and England during the Renaissance, ,JEx
Post Facto: Journal of the History Students at San Francisco State University” 2002, t. 11 (http://
userwww.sfsu.edu/~epf/2002/edwards.html).
4 Por. P e r n o u d, dz. cyt., s. 253n.
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rem na uniwersytecie w Salamance. Zajmowała się literaturą, teologią i medy
cyną. Nieco później żyły i działały zajmująca się astronomią Dunka Sophia
Brahe (1554-1643) oraz Anna Saksońska, która założyła największe prywatne
laboratorium. Martine de Bertereau (ok. 1601-1640) prowadziła badania w zakre
sie mineralogii i inżynierii górniczej. Została oskarżona o czary, ponieważ w swych
poszukiwaniach geologicznych wykorzystywała różdżkarstwo. Napisała pra
cę La Restitution de Pluton, którą dedykowała kardynałowi Richelieu.
Wydawać by się mogło, iż w epoce nowożytnej kobiety powinny mieć
znacznie łatwiejszy dostęp do szkół wyższych, a dzięki temu większy udział
w życiu intelektualnym niż w okresie średniowiecza. Jednak sytuacja nie ule
gła zasadniczej zmianie, bo chociaż pojawiło się więcej kobiet o zaintereso
waniach naukowych, to grały one zazwyczaj role drugoplanowe. Wynikało
to z ówczesnego systemu szkolnictwa, który ograniczał kobietom możliwo
ści zdobywania wiedzy w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.
Warto jednak wspomnieć o tym, że właśnie na początku siedemnastego
stulecia (w 1600 roku) opublikowano w Wenecji dzieło Lucrezii Marinelli La
nobilta, et Ueccellenza delle donnę, co'diffetti, et mancamenti de gli huomini
[„O szlachetności i zaletach kobiet oraz o wadach i niedostatkach mężczyzn”].
Autorka domagała się w nim równego dostępu do wykształcenia dla kobiet i męż
czyzn. Dzieło Die lobwiirdige Gesellschaft der gelehrten Weiber [„Chwały god
ne stowarzyszenia uczonych niewiast”], opublikowane pod pseudonimem
Johann Frauenlob, miało podobny charakter. Ukazało się w roku 1631 w Niem
czech. Autor dowodził w nim, że kobiety są w tym samym stopniu predyspono
wane do nauki, co mężczyźni, a w sprzyjających warunkach zdolne są do osiągnię
cia lepszych rezultatów. Rzecznikiem kształcenia kobiet był w siedemnastym wie
ku także Wilhelm Ignatius Schiitz, który podkreślał, że mężczyźni i kobiety mają
jednakowe przymioty duchowe i intelektualne. W swym dziele Ehren-Preiss des
hochloblichen Frauen-Zimmers bronił tej tezy, odwołując się do argumentów
teologicznych, wspartych autorytetem Pisma Świętego i Ojców Kościoła.
Kobiety mogły realizować swoje zainteresowania naukowe, towarzysząc
swym braciom, ojcom czy mężom w ich badaniach (mających zresztą często
charakter hobbystyczny) jako asystentki, laborantki lub sekretarki. W dzisiejszej
literaturze przedstawiającej rolę kobiet w historii nauki wprowadzono dla odda
nia tej sytuacji termin „niewidzialni współpracownicy” (ang. invisible colleagues)
lub „niewidzialni pomocnicy” (ang. invisible assistants). Pierwszy z terminów
wprowadzili Robert L. Helmreich i Janet T. Spence5, a drugi Londa Schiebinger6.
5Zob. R. L. H e 1m r e i c h, J. T. S p e n c e i in., Making It in Academic Psychology, Demographic and Personality Correlates o f Attainment,,Journal of Personality and Social Psychology”
39(1980) nr 5, s. 896-908.
6Zob. L. S c h i e b i n g e r , The Mind Has No Sex? Women in the Origins o f Modem Science,
Harvard University Press, Cambridge, MA 1989.
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I tak wspomniana już Sophia de Brahe pracowała ze swym bratem, duń
skim astronomem Tychonem. Była od niego o dziesięć lat młodsza. To on
zauważył jej inteligencję i zainteresowania, sam też ją uczył. Ich współpraca
zaowocowała opracowaniem modelu orbitowania planet. Poza tym Zofia in
teresowała się botaniką, medycyną i historią; kroniki jej autorstwa stanowić
mogą wzór metodologii badawczej historyka.
Elisabeth Hevelius z domu Koopman, znana w Polsce jako Elżbieta Hewe
liusz (1647-1693) prowadziła obserwacje astronomiczne w domowym obser
watorium. Przez dwadzieścia siedem lat pracowała ze swym mężem, a w roku
1690 wydała ich wspólną pracę Prodromus astronomiae. Jest to katalog tysią
ca pięciuset czterdziestu sześciu gwiazd i ich pozycji.
Jako asystentka męża pracowała również Maria Małgorzata Winkelmann
(1670-1720). Była ona edukowana w domu przez ojca i wuja, a możliwość
pracy naukowej zyskała dzięki małżeństwu z astronomem Gotfrydem Kirchem.
Wraz z nim prowadziła badania w obserwatorium astronomicznym w berliń
skiej Akademii Nauk. Maria opracowywała kalendarze, które poza zwykłymi
danymi zawierały informacje o pozycji Słońca, Księżyca i planet, terminy
zaćmień Słońca i Księżyca, fazy Księżyca oraz godziny wschodu i zachodu
Słońca na każdy dzień roku. Kalendarze ukazywały się pod nazwiskiem jej
męża, a jej roli w ich powstaniu w ogóle nie uwzględniano. Podobnie było z odkry
ciem w roku 1702 nieznanej wcześniej komety: kometę spostrzegła Maria
Winkelmann, ale wiadomość o tym odkryciu rozpowszechniona została je
dynie z nazwiskiem jej męża, który dopiero po latach wyznał, jak było na
prawdę. Takie sytuacje zdarzają się również dzisiaj. Jednym z przykładów
może być fakt z historii badań w dziedzinie radioastronomii. Nagrodę Nobla
za odkrycie pulsarów otrzymali w 1974 roku Martin Ryle i Antony Hewish,
chociaż jj jak podaje Aleksander Wolszczan - odkrycia tego dokonała stu
dentka Jocelyn Bell w roku 19687. Maria Winkelmann opublikowała trzy pra
ce z zakresu astronomii. Możliwość prowadzenia badań w obserwatorium
zawdzięczała pozycji i autorytetowi męża, a po jego śmierci straciła pracę,
mimo wiedzy i zdobytego doświadczenia.
Za pierwszą w historii kobietę, która dokonała odkrycia komety, uznano
Caroline Herschel (1750-1848). Współpracowała ona jako asystentka ze
swym bratem Williamem. W latach 1786-1797 odkryła osiem komet. Dzięki
temu uzyskała pensję, przyznaną jej przez króla Prus. Dzięki swym obserwa
cjom uzupełniła istniejące dotąd spisy naukowe o pięćset sześćdziesiąt jeden
gwiazd. Po śmierci brata w roku 1822 Caroline kontynuowała prowadzone
przez niego obserwacje astronomiczne. W 1828 opublikowała jego prace na
temat odkrytych przez niego mgławic. W tym samym roku została honorową
7Por. A. W o l s z c z a n , Laury za P SR 1913 + 75, „Postępy Astronomii” 1993, nr 14, s. 170.
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członkinią Royał Astronomical Society i jako pierwsza kobieta otrzymała zło
ty medal tego towarzystwa. Była jedyną kobietą wyróżnioną tym medalem aż
do roku 1996, kiedy odznaczenie to otrzymała Vera Rubin.
Marie Anne Paulze (1758-1836), będąc żoną Antoine’a Lavoisiera, ak
tywnie uczestniczyła w prowadzonych przez niego eksperymentach, dzięki
czemu zdobyła wiedzę z zakresu chemii. Ponieważ uczyła się także rysunku
i malarstwa, mogła dokumentować rysunkami eksperymenty przeprowadza
ne w pracowni męża. Tłumaczyła prace autorów angielskich, dzięki czemu
jej mąż mógł zapoznawać się z prowadzonymi przez nich badaniami. W roku
1830 opublikowała dwa tomy prac Lavoisiera pod tytułem Memoires de Chimie.
Autorką pierwszego programu astronomii dla kobiet była Amerykanka
Maria Mitchell (1818-1889). Korzystając z obserwatorium swego ojca, pro
wadziła obserwacje astronomiczne i za pomocą teleskopu dokonała odkrycia
komety nazwanej później jej imieniem. Maria Mitchell jest pierwszą kobietą,
która została członkiem American Academy of Arts and Sciences oraz Ame
rican Association for the Advancement of Science. W roku 1865 została
pierwszym profesorem astronomii w Vassar College Observatory w Nowym
Jorku. Była współzałożycielką American Association for the Advancement
of Women. Maria Mitchell, która zaczynała jako asystentka ojca i bibliotekar
ka, osiągnęła stanowisko profesora astronomii i sławę dzięki odkryciu kome
ty w 1874 roku.
W czasach nowożytnych istniały także inne miejsca, w których kobiety
mogły rozwijać swoje zainteresowania naukowe. Były to salony intelektual
ne: literackie, artystyczne i naukowe, w których główne role odgrywały wy
kształcone w ramach edukacji domowej damy z wyższych sfer. Ta forma
życia intelektualnego zaowocowała ciekawymi i wartymi pamięci dokona
niami kobiet.
Jedną z takich salonowych uczonych była księżna Newcastle Margaret
Cavendish (1623-1673), która uczestniczyła w debatach naukowych w pro
wadzonym przez siebie salonie, a raz wzięła udział także w zebraniu Royal
Society. Jej zainteresowania skupiały się na naukach ścisłych i filozofii przy
rody, co znalazło wyraz w pracach z tego zakresu; księżna opublikowała mię
dzy innymi Observations upon Experimental Philosophy i Grounds ofNatural
Philosophy. Głosiła poglądy nawiązujące do mechanistyczno-atomistycznej
teorii materii. Przyjmowała „inteligencję” natury: zdolność materii do samowiedzy i spontanicznego ruchu8.
Niektóre kobiety zdobywały rozległą i rzetelną wiedzę głównie dzięki
edukacji domowej. W ten sposób znakomite wykształcenie uzyskała Gabrielle Ćmilie Le Tonnelier de Bretuil markiza du Chatelet (1706-1749). Znała
8 Por. S c h i e b i n g e r, dz. cyt., s. 47-59.
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grekę, łacinę i język niemiecki oraz interesowała się fizyką i filozofią, a także
wielkimi religiami objawionymi. Rezultaty swych dociekań filozoficznych
przedstawiła w dziele poświęconym myśli Leibniza Analyse de la philosophie de Leibnitz ( 1740), zainteresowaniom religioznawczym dała wyraz w
pracach: De VExistence de Dieu ( 1782) i Doutes sur les religions revelees
( 1792), a wyniki badań z zakresu fizyki opublikowała w Dissertation sur la
naturę et la propagation du feu ( 1744). Miała ważne osiągnięcia w dziedzinie
nauk fizykalnych - była jednym z twórców zasady zachowania energii, prze
widziała zjawisko podczerwieni i ustaliła wzór na energię kinetyczną. Nie
można także pominąć faktu, że to właśnie ona przełożyła na język francuski
(w roku 1740) dzieło Newtona Philosophiae naturalis principia mathematica9.
Majątek odziedziczony po zmarłym pierwszym mężu umożliwił działalność
naukową Mary Somerville ( 1780- 1872), która poświęciła się fizyce i astrono
mii. Badała zjawisko magnetyzmu, a wyniki badań opublikowała w roku
1852 w pracy zatytułowanej The Magnetic Properties ofthe Wiolet Rays ofthe
Solar Spectrum. Zajmowała się też mechaniką i fizyką newtonowską, z tej
dziedziny napisała pracę Mechanism o f the Heavens opublikowaną w roku
1843. Była drugą - po Caroline Herschel - kobietą, która została członkiem
Royal Society, była także członkinią innych europejskich towarzystw nauko
wych. Badania naukowe prowadziła do samej śmierci w wieku dziewięćdzie
sięciu dwóch lat. Opublikowała również prace: Physical Geography ( 1848)
i Molecular and Microscopic Science ( 1869)10.
Pierwszą uczelnią, która w czasach nowożytnych (w epoce oświecenia)
zatrudniła kobietę na stanowisku wykładowcy był Uniwersytet w Bolonii.
Jak już wspomniano, kobiety pracowały tam jako wykładowcy jeszcze w piętna
stym wieku, nastąpił więc powrót do sytuacji sprzed trzystu lat. Uczoną, o której
mowa, była Laura Bassi ( 1711- 1778) zajmująca się fizyką, filozofią i anato
mią. W dziedzinie fizyki prowadziła badania dotyczące właściwości i prze
mian fazowych gazów i cieczy. W okresie dwudziestoośmioletniej pracy na
uniwersytecie propagowała metodę eksperymentalną. Była autorką prac z za
kresu mechaniki i hydrodynamiki: De aeris compressione ( 1746), De immbctio
fluidis aere ( 1748), De problemate ąuodam mechanico ( 1757), De problemate ąuodam hydrometrico ( 1757)11.
9Zob. F. M a u r o, Źmilie du Chdtelet, Ćditions Plon, Paris 2006.
10 Zob. E. Ch. P a t t e r s o n , Mary Fairfax Greig Somerville ( 1780-1872), w: Women o f
Mathematics: A Biobibliographic Sourcebook, red. L. S. Grinstein, P. J. Campbell, Greenwood
Press, Westport, CT 1987, s. 208-216; B. T e r m a a t >Mary Fairfax Greig Somerville> w: Notable
Women in Mathematics: A Biographical Dictionary, red. Ch. Morrow, T. Perl, Greenwood Press,
Westport, CT 1998, s. 233-238.
11 Zob. A. E 1e n a, "In lode della filosofessa di Bologna ”: An Introduction to Laura Bassi,
„Isis” 82(1991) nr 3, s. 510-518; B. C e r a n s k i , “ Und sie fUrchtet sich vor niemandem ”. Die
Physikerin Laura Bassi ( 1711- 1778), Campus, Frankfurt a. M. 1996.
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Jej następczynią na stanowisku profesora została Maria Gaetana Agnesi
(1718-1799). Interesowała się matematyką, filozofią, teologią i lingwistyką.
Była poliglotką - znała łacinę, grekę, hebrajski, francuski, niemiecki i hi
szpański. Agnesi znana jest jako autorka pierwszej książki na temat rachunku
różniczkowego i całkowego. Katedrę matematyki i filozofii naturalnej po
wierzył jej papież Benedykt XIV w roku 1750. Jej najwybitniejsze dzieło to
dwutomowa praca: Instituzioni analitiche ad uso della gioventu italiana [„Za
sady analizy dla młodzieży włoskiej”], opublikowana w roku 1748, w 1755
przetłumaczona na język francuski, a w 1801 na angielski. Kolejna praca,
Traitć analytiąue des sćctions coniąues ofthe marąuis de 1'Hópital [„Traktat
analityczny o sekcjach konicznych markiza de 1’Hópital”], nie została opu
blikowana. Agnesi opisała krzywą versoria, którą od jej imienia nazwano
„lok Agnesi” (lub - wskutek pomyłki w tłumaczeniu łacińskiego słowa „versoria” - „czarownica Agnesi”). Badania nad tą krzywą prowadzili wcześniej
Pierre de Fermat i Guido Grandi. Od roku 1752 Agnesi zajmowała się studia
mi teologicznymi, zwłaszcza dziełami Ojców Kościoła. Zaangażowała się w
opiekę nad chorymi i potrzebującymi pomocy12, była przełożoną przytułku
dla ubogich w Mediolanie. Spełniając swoje pragnienie rozwoju duchowego,
wstąpiła do zgromadzenia szarytek.
Laura Bassi i Maria Agnesi zajmowały wysoką pozycję w świecie uni
wersyteckim, ale był to wówczas wyjątek. Wiele uczonych kobiet pracowało
samotnie i nie zostało docenionych przez współczesnych13.
Przyjmuje się, że pierwszą kobietą w dziejach, która uzyskała dyplom
ukończenia studiów wyższych i zdobyła stopień licencjata, była Catherine
Brewer (1822-1908). Studiowała w Georgia Female College (obecnie Wesleyan College w Middletown w stanie Connecticut w USA). „Pierwszeństwo”
Brewer ma przyczynę dość banalną: po prostu była pierwsza na alfabetycz
nej liście absolwentek z roku 183614.
W drugiej połowie dziewiętnastego wieku dostęp kobiet do edukacji stał
się łatwiejszy i bardziej powszechny. Zaczęły powstawać szkoły mające na
celu kształcenie dziewcząt, na przykład w Wielkiej Brytanii: North London
Collegiate School (1850), Cheltenham Ladies’ College (1853), szkoły Girls’
Public Day School Trust (od 1872), Girton College (1869) i Newnham College
(1871) w Cambridge oraz Somerville College w Oxfordzie (1879). W Stanach
Zjednoczonych także powstawały wówczas kobiece szkoły wyższe, a nie
które już istniejące stawały się koedukacyjne. Powoływano również wyższe
,2Zob. R. L a r s o n, R. P. H o s t e 11e r, H. B r u c e , Calculus o fa Single Variable: Early
Transcendentni Functions, Houghton Mifflin, Boston 2003.
13Zob. M. H o l i j o w a y . j j j f f f własne laboratorium , „Świat Nauki” 1994, nr 1(29), s. 78-88.
14Zob. C. A. F a r n h a m , The Education ofthe Southern Belle: Higher Education and Student
Socialization in the Antebellum South, University Press, New York 1994.
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szkoły medyczne dla kobiet: New York Infirmary for Women and Children
(1857) i Women’s Medical College (1868). Ich założycielkami były Emily
Blackwell i Maria Zakrzewska.
Kobiety zaczęły pojawiać się na uniwersytetach, studiowały na kierun
kach matematycznych i przyrodniczych, jednak wciąż stanowiły nikły pro
cent słuchaczy.
Jedną z nielicznych kobiet, które zapisały się na trwałe w historii matema
tyki jeszcze przed końcem dziewiętnastego wieku, jest Zofia Kowalewska
(1850-1891). Urodziła się w Moskwie jako córka generała polskiego pochodze
nia Wasilija Korwin-Krukowskiego. Podstawy wykształcenia zdobyła w ro
dzinnym domu w posiadłości wiejskiej w Palibino, znajdującej się w guberni
witebskiej, gdzie - pod okiem prywatnego nauczyciela Józefa Malewicza uczyła się matematyki. Zainteresowanie tą dziedziną wiedzy rozbudził w niej
stryj, będący zresztą samoukiem, który opowiadał jej o matematyce. Niemałe
znaczenie miał też pewien osobliwy fakt z dzieciństwa: otóż podczas remon
tu domu zabrakło tapet do pokoju Zofii. Ściany wyłożono więc papierem
przechowywanym na strychu. Wśród różnych kartek znajdowały się tam lito
graficzne odbitki wykładów z rachunku różniczkowego i całkowego, których
słuchał w młodości jej ojciec. Jedenastolatka, przyglądając się tym tapetom,
nauczyła się na pamięć obszernych fragmentów wykładów oraz wielu wzo
rów. Za namową sąsiada, profesora fizyki, ojciec piętnastoletniej wówczas
Zofii wyraził zgodę na jej dalszą edukację. Kontynuowała naukę w Peters
burgu, gdzie pobierała prywatne lekcje rachunku różniczkowego i całkowe
go oraz geometrii analitycznej.
W carskiej Rosji kobiety miały zamknięty wstęp na uniwersytety, Zofia
nie mogła więc dostać się ani na Uniwersytet w Petersburgu, ani na Uniwer
sytet Moskiewski. Możliwość studiów otworzyła się przed nią dzięki małżeń
stwu z geologiem i paleontologiem Włodzimierzem Kowalewskim, z którym
wyjechała do Niemiec. Wstąpiła na Uniwersytet w Heidelbergu. Po dwóch
latach przeniosła się do Berlina, jednak berliński uniwersytet nie przyjmował
kobiet. W Berlinie Kowalewska zwróciła na siebie uwagę wybitnego mate
matyka Karla Weierstrassa, który zaproponował jej darmowe prywatne lekcje.
W tym czasie napisała trzy prace z matematyki, za które w roku 1874
otrzymała od Uniwersytetu w Getyndze tytuł doktora filozofii (z odznacze
niem). Wyniki jednej z tych prac są przytaczane w podręcznikach analizy
matematycznej jako twierdzenie Cauchy’ego-Kowalewskiej. W roku 1884,
po samobójczej śmierci męża, wyjechała do Szwecji, gdzie została profeso
rem matematyki w Sztokholmie.
Jest pierwszą w historii kobietą, której przyznano tytuł profesora matema
tyki. W Szwecji znalazła grono przyjaciół, ale była też atakowana przez nie
przyjazną jej prasę. Do tych ataków przyłączył się, a nawet je inspirował,
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znany dramaturg August Strindberg. W Szwecji napisała swoją główną pracę
naukową: O zagadnieniu obrotu ciała sztywnego wokół nieruchomego punktu,
uzyskując za nią nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Paryską Akademię
Nauk. Później otrzymała nagrodę od Szwedzkiej Akademii Nauk, a następ
nie została członkinią Petersburskiej Akademii Nauk.
Wybitną matematyczką była też Emmy Noether (1882-1935), córka Maxa
Noethera - profesora matematyki na Uniwersytecie w Erlangen. W Erlangen
ukończyła gimnazjum dla dziewcząt (Stadtische Hohere Tochterschule), a w la
tach 1904-1907 studiowała matematykę na tamtejszym uniwersytecie. Począt
kowo nie była pełnoprawną studentką, gdyż uniemożliwiały jej to sztywne
przepisy. W semestrze zimowym w roku akademickim 1903/1904 przebywa
ła (jako wolny słuchacz, ponieważ jako kobieta nie mogła być immatrykulo
wana) na Georg-August Universitat w Getyndze, ówczesnym centrum
matematycznej myśli niemieckiej15.
Po powrocie do Erlangen została jednak immatrykulowana na uniwersyte
cie (w październiku 1904 roku) i poświęciła się pracy naukowej w dziedzinie
algebry wyższej. W 1907 roku uzyskała doktorat, a jej rozprawa została opub
likowana, co było dużym sukcesem. Stopniowo zyskała uznanie. W roku
1909 została członkinią Niemieckiego Stowarzyszenia Matematyków, w ra
mach którego prowadziła specjalistyczne wykłady w różnych ośrodkach uni
wersyteckich Niemiec i innych krajów Europy.
W roku 1915 przeniosła się na Uniwersytet w Getyndze, gdzie prowadziła
bardzo intensywne prace badawcze. Pokazała, pod jakimi warunkami półgrupa przekształceń Poincarego w ogólnej teorii względności dopuszcza prawa
zachowania. Niestety, nie udało się jej osiągnąć habilitacji, ponieważ w ówcze
snych Niemczech do habilitacji dopuszczani byli jedynie mężczyźni; przepi
sy nie pozwalały bowiem kobietom na obronę pracy otwierającej drogę do
samodzielności naukowej. Jej praca, mimo że została opublikowana (w roku
1918) i bardzo wysoko oceniona przez innych matematyków, mogła jedynie
nieoficjalnie zostać uznana za rozprawę habilitacyjną. Noether nie mogła
nawet osobiście publicznie przedstawić wyników swoich badań, nie uzyska
ła bowiem pozwolenia, aby występować na posiedzeniu organizacji nauko
wej w Getyndze 16 lipca 1918 roku. Jej referat odczytał Felix Klein.
Przepisy uniemożliwiające kobietom uzyskiwanie habilitacji zmieniły się
po pierwszej wojnie światowej. Wówczas Niemki uzyskały nieskrępowany
dostęp do wszystkich uczelni akademickich oraz pełną możliwość zdobywa
nia stopni naukowych. 21 maja 1919 roku Rada Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu w Getyndze większością głosów zgodziła się na
kolokwium habilitacyjne Emmy Noether, która tym samym stała się pierwszą
15Zob. A. D i c k , Emmy Noether 1882-1935, Birkhauser, Basel 1970.
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na tej uczelni kobietą ze stopniem doktora habilitowanego z matematyki. Po
wielu zabiegach kolegów, którzy ją cenili i podkreślali jej zasługi, udało się
doprowadzić do przyznania jej tytułu nieurzędowego profesora nadzwyczaj
nego. Noether miała wielu uczniów, wśród których byli wybitni matematycy:
Max Deuring, Otto Schilling, Werner Weber. Jest twórcą tak zwanego twier
dzenia Noether, które ma istotne znaczenie w fizyce. Jej badania w zakresie
teorii pierścieni przyczyniły się do rozwoju algebry abstrakcyjnej.
Prawo nauczania na getyńskim uniwersytecie odebrano jej w kwietniu
1933 roku - dwa miesiące po dojściu Hitlera do władzy - z powodów raso
wych (była pochodzenia żydowskiego). Po kilku miesiącach wyjechała do
Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała między innymi w Instytucie Stu
diów Perspektywicznych w Princeton. Geniusz matematyczki docenił Albert
Einstein, który nazwał ją najznakomitszym twórczym geniuszem matema
tycznym16. Za najbardziej znaczącego matematyka współczesności uznał ją
także Dirk Jan Struik, autor zarysu dziejów matematyki17.
Inną nauką ścisłą, która budziła zainteresowanie kobiet, była fizyka. Dziś
kobieta zajmująca się tą dziedziną wiedzy nie budzi już zdziwienia, choć jest
to nadal obszar zdominowany przez mężczyzn. Wśród stu czternastu nobli
stów w dziedzinie fizyki są tylko dwie kobiety: Maria Skłodowska-Curie oraz
Maria Goeppert-Mayer.
Maria Skłodowska-Curie jest pierwszą kobietą, która została profesorem
Sorbony, jedyną osobą w historii nauki, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę
Nobla, a także jedyną kobietą pochowaną na francuskim Panteonie.
Życie i dorobek naukowy Marii Skłodowskiej-Curie są znane; przypo
mnijmy jednak istotne dla omawianego tematu fakty. Była piątym dzieckiem
Władysława Skłodowskiego, nauczyciela gimnazjalnego, wykładowcy ma
tematyki i fizyki, i Bronisławy Boguskiej, przełożonej szkoły żeńskiej. Po
czątkowo uczyła się na prywatnej pensji, a potem w gimnazjum rządowym,
które ukończyła w roku 1883 z wyróżnieniem. Studiowała przez rok (1884-1885)
na nielegalnym Uniwersytecie Latającym, a następnie pracowała jako guwer
nantka. Dzięki kuzynowi Józefowi Boguskiemu uzyskała dostęp do laboratorium
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, gdzie zapoznała się z pracą naukowo-badawczą i opanowała podstawy analizy chemicznej. W 1891 roku wyjechała do
Paryża i podjęła studia na Sorbonie. Uzyskała dwa licencjaty: z fizyki i z mate
matyki.
Poważną pracę naukową podjęła wraz z mężem Piotrem Curie w roku
1895. Pierwsza samodzielna praca zatytułowana Własności magnetyczne za
16Por. tamże, s. 37; por. E. P i o t r o w s k a , Emmy Noether (1882-1935) - kobiecy geniusz, w:
Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 59.
17Por. D. J. S t r u i k , Abriss der Geschichte der Mathematik, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1976, s. 227.
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hartowanej stali została opublikowana w roku 1899, a doktorat, zainspirowa
ny odkryciem promieniowania soli uranu, którego dokonał Henri Becąuerel,
nosił tytuł Badanie ciał radioaktywnych. Wraz z mężem Skłodowska-Curie
badała zjawisko promieniotwórczości (ona też wprowadziła tę nazwę) i od
kryła dwa nowe pierwiastki, które nazwała: rad i polon.
W 1900 roku na Międzynarodowym Kongresie Fizyki małżonkowie
przedstawili sprawozdanie ze swych badań i postawili podstawowe pytanie
0 źródło promieniowania: Czy źródłem tym jest otoczenie, czy jakieś procesy
zachodzące wewnątrz atomów badanych ciał? Fakt, że uran emitował ener
gię nawet w próżni, przemawiał za przyjęciem drugiej ewentualności. To spo
strzeżenie zwróciło na Marię Skłodowską-Curie uwagę uczonych.
Od 1900 roku Maria Skłodowska-Curie pracowała w Wyższej Szkole
Normalnej w Sevres: była pierwszą kobietą profesorem kształcącym przyszłe
nauczycielki żeńskich liceów.
W 1903 roku za prace nad promieniotwórczością otrzymała swoją pierw
szą Nagrodę Nobla (wspólnie z mężem oraz z Becąuerelem). Po tragicznej
śmierci męża (w 1906 roku, został stratowany przez wóz konny) objęła kate
drę fizyki na Sorbonie, a w 1908 została profesorem tytularnym.
Maria Skłodowska-Curie poznała najwybitniejszych naukowców: Alber
ta Einsteina, Maxa Plancka, Paula Langevina, Henriego Poincarćgo.
W 1911 roku otrzymała drugą Nagrodę Nobla, tym razem z dziedziny
chemii, za pracę nad własnościami chemicznymi i fizycznymi polonu i radu.
Wyrazem uznania dla Marii Skłodowskiej-Curie były liczne nagrody i odzna
czenia, honorowe doktoraty i członkostwa wielu towarzystw naukowych.
W 1914 roku założyła w Paryżu Instytut Radowy, w którym pracowała aż
do śmierci. Jej prace stanowiły punkt wyjścia do zrozumienia budowy mate
rii i odkrycia energii jądrowej. W Paryżu z Marią Skłodowską-Curie współ
pracowały inne polskie uczone: Jadwiga Schmidt i Alicja Dorabialska. Wart
podkreślenia jest fakt, że Alicja Dorabialska była pierwszą kobietą, która zo
stała profesorem Politechniki Lwowskiej (w 1934 roku).
Skłodowska-Curie była też matką i teściową noblistów: Irene Joliot-Curie
1Fredćrika Joliot-Curie. Irene Joliot-Curie (ur. 1897) prowadziła badania w dzie
dzinie radioaktywności, fizyki i chemii jądrowej. Nagrodę Nobla w dziedzi
nie chemii otrzymała - wraz z mężem - w roku 1935 za odkrycie zjawiska
sztucznej radioaktywności.
Maria Goeppert-Mayer pochodziła z rodziny o długiej tradycji naukowej:
jej ojciec Friedrich Goeppert był lekarzem i profesorem medycyny (odkrył
nowatorską metodę walki z zapaleniem opon mózgowych), dziadek był pro
fesorem prawa, pradziadek profesorem botaniki, a prapradziadek profesorem
farmacji. Urodziła się w Katowicach. W roku 1910 wraz z rodzicami przenio
sła się do Getyngi, ponieważ jej ojciec otrzymał stanowisko profesora w tam
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tejszym uniwersytecie. W 1924 roku rozpoczęła studia jako jedna z nielicznych
studentek. Przez trzy lata studiowała matematykę, a następnie fizykę.
Przedmiotem jej zainteresowań była fizyka kwantowa. W roku 1930 zrobiła
doktorat pod kierunkiem noblisty Maxa Borna.
Po wyjściu za mąż wyjechała do Stanów Zjednoczonych (w 1930 roku),
gdzie wykładała na Johns Hopkins University w Baltimore, a następnie na
Columbia University w Nowym Jorku. W czasie drugiej wojny światowej
współpracowała z konstruktorami bomby atomowej. Od roku 1946 była pro
fesorem na uniwersytecie w Chicago, a od 1960 w Berkeley w Kalifomi.
W swoich badaniach zajmowała się głównie teorią budowy jądra atomowego
- opracowała model powłokowy jądra atomu. Za to właśnie otrzymała Nagrodę
Nobla w roku 1963. Jej imieniem nazwano wyróżnienie, którym Amerykań
skie Towarzystwo Fizyczne nagradza młode uczone poświęcające się fizyce18.
Można stworzyć dłuższy poczet wybitnych kobiet, które przyczyniły się
do rozwoju fizyki. Antoni Szczuciński19opracował listę trzynastu najbardziej
znaczących uczonych w tej dziedzinie. Uczynił to na podstawie Historii fizy
ki Maxa von Laue, który wymienia czterystu czterdziestu wybitnych fizyków,
w tym cztery kobiety (są to: Irena Curie, Lise Meitner, Maria SkłodowskaCurie i Ida Eva Tackę20), i na podstawie pracy Jurija Chramowa Fiziki, który
przedstawia postaci dziewięciuset dwudziestu fizyków, w tym dziesięciu kobiet.
Przytaczam za Szczucińskim osiągnięcia tylko tych uczonych, których
postaci nie zostały tu omówione: Marietta Blau (ur. 1894), która zajmowała
się fizyką jądrową, pierwsza wykorzystała płyty fotograficzne do badania
promieniowania kosmicznego. Eugćnie Cotton (ur. 1881) prowadziła bada
nia z zakresu magnetyzmu. Aleksandra Andrejewna Głagolewa-Arkadiewa
(ur. 1884) opracowała nową metodę generacji krótkich fal elektromagnetycz
nych, wykazała istnienie fal między falami długimi i podczerwonymi. Lise
Meitner (ur. 1878) badała rozpad pierwiastków promieniotwórczych, pierwsza
obliczyła energię wyzwalaną przy rozszczepieniu jąder atomowych i przewidzia
ła łańcuchową reakcję jądrową. Współpracowała z Otto Hahnem, wraz z którym
odkryła pierwiastek protaktyn. Marguerite Perey (ur. 1909) odkryła pierwia
stek chemiczny - frans. Antonina Fiedorowna Prichotko (ur. 1906) zajmowa
ła się stetoskopią kryształów, pierwsza zbadała dyspersję w kryształach,
odkryła ekscytrony w kryształach molekularnych. Ida Eva Tackę (ur. 1896)
wraz z Walterem Noddackiem, swoim przyszłym mężem, i Otto Bergiem odkryła
nowy pierwiastek - ren. Marie-Antoinette Tonnela (ur. 1912) zajmowała się
18Zob. B. T a r n o w s k a , Nagrody Nobla. Leksykon PWN, PWN, Warszawa 2000, s. 90.
19Por. A. S z c z u c i ń s k i , Kobiety wfizyce współczesnej, w: Kobiety w poznaniu naukowym
wczoraj i dziś, s. 116-125.
20 Zob. M. v o n L a u e , Historia fizyki , tłum. A. Teske, PWN, Warszawa 1957; por.
S z c z u c i ń s k i, dz. cyt., s. 115n.
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ogólną teorią względności, teorią grawitacji, klasyczną teorią pola i historią
nauki. Chien-Shiung Wu (ur. 1913) odkryła szereg właściwości słabych od
działywań, między innymi prawo zachowania liczby leptonów; prowadziła
badania w zakresie fizyki jądrowej.
Dziedziną, która szczególnie cieszyła się zainteresowaniem kobiet jest
astronomia. W tej właśnie dziedzinie, jak twierdzi Małgorzata Szczęśniak21,
po raz pierwszy odnotowano zjawisko promowania i wspierania młodych
uczonych kobiet przez ich starsze koleżanki. Postawę taką przyjęła na przy
kład Mary Anna Palmer (1839-1914), która przyczyniła się do zatrudnienia
wielu kobiet astronomek w Harvard Observatory, oraz Agnes Mary Ciarkę
(1842-1907). Promotorką edukacji kobiet była Mary Watson Whitney (1847-1921)
- profesor i dyrektor obserwatorium w Vassar College. Szczęśniak wymienia
też współczesne uczone w dziedzinie kosmologii: Margaret Geller, astrofizyk
w Smithsonian Center for Astrophysics na Harvard University, zajmuje się
astronomią pozagalaktyczną i kosmologią. Jest współodkrywczynią (z Johnem
Peterem Huchrą) tak zwanego Wielkiego Muru - wielkiej struktury zawierającej
tysiąc siedemset galaktyk. Vera Rubin, członkini Department of Terrestrial
Magnetism w Camegie Institution of Washington oraz Papieskiej Akademii
Nauk, prowadzi badania w dziedzinie astronomii galaktycznej i pozagalaktycznej, bada istnienie ciemnej materii i rotacje galaktyk. Neta Bahcall odkry
ła zjawisko skupiania się bardzo od siebie oddalonych gromad galaktyk22.
Promotorką kobiet w świecie nauki jest także francuska uczona Claudine
Hermann, pierwsza kobieta, która została profesorem Ecole Polytechniąue w Pary
żu (w 1992 roku). Przedmiotem jej badań była fizyka (optyka) ciała stałego
(doktorat w 1976 roku). Jej dorobek z fizyki obejmuje osiemdziesiąt publika
cji, a dodać należy do tego jeszcze trzydzieści publikacji dotyczących miej
sca kobiet w nauce i promocji kobiet w nauce. Obecnie, na emeryturze,
Claudine Hermann zajmuje się - w ramach instytucji istniejących w Unii Eu
ropejskiej - działalnością na rzecz kobiet w nauce.
Przez wiele wieków kobiety zajmujące się nauką stanowiły wyjątki od
reguły, która im tego zakazywała. Chcąc zrealizować swoją potrzebę pracy
badawczej, musiały nie tylko przeciwstawić się panującym obyczajom, ale
także nauczyć się łączenia pracy naukowej, która wymaga wielkiego zaanga
żowania, z obowiązkami wynikającymi z innych ról, na przykład macierzyń
stwa. Musiały uporać się z utrudnieniami w kształceniu się i zdobywaniu
stopni naukowych. Zapewne trudności te spowodowały, że wiele kobiet nie
rozwinęło nigdy swych zainteresowań. Z drugiej strony - paradoksalnie 21 Por. M. S z c z ę ś n i a k , Obecność kobiet w kosmologii, w: Kobiety w poznaniu naukowym
wczoraj i dziś, s. 167.
22 Por. tamże, s. 168.
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ograniczenia w dostępie do wiedzy mogły przyczynić się do tego, że w tak
trudnych warunkach nauką zajmowały się tylko kobiety naprawdę wybitne,
odznaczające się bardzo silnym pragnieniem wiedzy. Dlatego tak wielkie są
ich osiągnięcia.
Sytuacja kobiet na uniwersytetach nie jest już dziś tak trudna, jak w prze
szłości. Po drugiej wojnie światowej ich obecność stała się wyraźna, jednak
obraz, jaki wyłania się z raportów na ten temat przygotowywanych dla róż
nych instytucji, nie jest zbyt optymistyczny. Wprawdzie studentek jest znacz
nie więcej niż studentów (zwłaszcza na kierunkach szeroko rozumianej
humanistyki), i bardzo dużo asystentek, to już wśród osób ze stopniem dok
tora zaczyna być widoczna przewaga mężczyzn. Staje się ona jeszcze wyra
źniejsza w grupie doktorów habilitowanych i profesorów. Ponadto kobiety
zatrudnione są zazwyczaj w tych dziedzinach, w których wydatki na badania
kształtują się na najniższym poziomie. Instytucje i organizacje naukowe oraz
takie ciała, jak komisje kwalifikacyjne, rady nauki czy konferencje rektorów,
są prawie całkowicie zdominowane przez mężczyzn. Dane na ten temat są
wciąż opracowywane i publikowane zarówno przez instytucje europejskie,
jak i ministerstwa poszczególnych krajów. Jako przykład może posłużyć raport
z roku 2000 przygotowany dla Philippe’a Busquin’a - europejskiego komi
sarza do spraw badań naukowych. Wynika z niego, że w środkowej i wscho
dniej Europie oraz w państwach bałtyckich kobiety stanowią trzydzieści
osiem procent naukowców. Mężczyźni mają trzykrotnie większe szanse na
zdobycie wyższych stanowisk akademickich niż kobiety23. Zagadnienia te
należą jednak do sfery polityki i socjologii, i chociaż niewątpliwie są bardzo
ciekawe, nie stanowią tematu tego artykułu.
23 Zob. Women and Science: Preliminary Results of She Figures 2009, http://ec.europa.eu/
research/science-society.

