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Zofia Kowalewska  
– matematyczka z XIX-wiecznej Rosji 
 

Motto: 

Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.  

Immanuel Kant 
 

Matematyka jest królową wszystkich nauk,  

jej ulubienicą jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem.  

Jędrzej Śniadecki 
 

 

Seria: Profesorki Super-Babki 
Odcinek nr: 24 
Podseria: matematyczki 
 

Polecane/Omawiane książki: 
(i) Zofia Kowalewska: Wspomnienia z dzieciństwa, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa, 1978  (Tłumacz: Rojewska-Olejarczuk Ewa). 
(ii) Rachel Swaby: Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę  

i świat, 2017. 
(iii) P. Połubarinowa-Koczina: Zofia Kowalewska: Wielki matematyk 

rosyjski. Czytelnik, Warszawa 1951. 
 

Słowa kluczowe: przypadek, rozeznanie geniuszu przez znajomych ojca, Heidelberg i Sztokholm 
 
Dedykacja – swoim nauczycielkom matematyki: 
Pani Profesor Oldze Macedońskiej-Nosalskiej 
za wykłady z algebry na studiach w Politechnice 
Śląskiej, rosyjski akcent nadawał uroku Jej mowie, 
Pani Profesor Ewie Prylińskiej (IV LO Bydgoszcz) 

 
Bohaterka tegoż odcinka to Zofia Wasiljewna Kowalewska1 (w pisowni 
rosyjskiej: Софья Васильевна Ковалевская). Urodziła się Ona 
3 stycznia/15 stycznia/2 1850 w Moskwie, a zmarła 29 stycznia/10 lutego/  1891  
w Sztokholmie. Była słynną  rosyjską matematyczką, żoną paleontologa Władimira 
Kowalewskiego. Według Wikipedii3: „Ojciec Kowalewskiej, Wasilij Wasiljewicz 

                                                           
1 http://piekniejszastronanauki.pl/?p=563;  
2 Różne daty wynikają z różnicy w kalendarzu używanym w Rosji. Warto poczytać o różnicach datowania. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Daty_nowego_i_starego_porz%C4%85dku;  
3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Sofja_Kowalewska;  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1850
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/10_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1891
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztokholm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matematyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adimir_Kowalewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adimir_Kowalewski
http://piekniejszastronanauki.pl/?p=563
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daty_nowego_i_starego_porz%C4%85dku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sofja_Kowalewska
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Krukowski, był oficerem pochodzenia polskiego (potomkiem Korwin-
Krukowskich), matka Jelizawieta Fiodorowna Schubert pochodziła z rodziny 
niemieckich imigrantów, jej (matki) dziadkiem był astronom Theodor von 
Schubert, a ojcem (matki Bohaterki) generał i kartograf Friedrich von Schubert. Jej 
starszą siostrą była Anna Jaclard, zwana Aniutą, uwieczniona jako Anna w powieści 
‘Idiota’ Fiodora Dostojewskiego”. Ona zawsze identyfikowała się jako Rosjanka – 
mimo wieloletniego zamieszkiwania w Niemczech oraz Szwecji. Dzieciństwo 
spędziła w okolicach Smoleńska, gdzie po przejściu na emeryturę generalską, ojciec 
kupił majątek ziemski - Palibino. 
 
 Omawiana książka (i) to osobiste wspomnienia Bohaterki. W książce (ii) są 
tylko 2 strony z najważniejszymi informacjami o Bohaterce, spośród 52 innych 
wspomnianych w tytule. Książka (iii) znana jest autorowi eseju tylko z internetu.  
Książka (i) ma twarde okładki, oklejone płótnem (stary styl, może miała 
obwolutę?), przypominam – została wydana w 1978 roku, 41 lat temu. Jej zdobycie 
to wiele miesięcy klikania po antykwariatach. W końcu – jest (!!!) – biblioteka  
w Bydgoszczy wyrzucała ją jako staroć, ale naprzód proponuje sprzedaż tejże 
staroci. Telefon do brata (Bydgoszczanina)  i książka w moim posiadaniu. Papier 
jest pożółkły. 
 
Wracając do Bohaterki. Zamiłowanie do matematyki zaszczepili jej nauczyciel Józef 
Malewicz (często mówi się, że polskiego pochodzenia)  oraz  stryj Piotr 
Wasilijewicz Korwin – Krukowski, a także niewiarygodny splot okoliczności. 
Ojciec tapetował dom, zabrakło materiału. Zamiast jechać do St. Petersburga, 
wylepiono pokój dziecinny kartkami z podręczników do matematyki ojca. Tak, tak 
… można się zdziwić jakiej zaawansowanej matematyki uczono wojskowych 
wysokiego szczebla. Zatem Sofia na ścianach swojego pokoiku widziała codziennie 
różniczki, całki oraz funkcje trygonometryczne. Czytała, ale nic nie rozumiała, do 
czasu gdy sąsiad (profesor Tyrtow) zostawił książki w gabinecie ojca. Dzieci nie 
miały prawa tan wchodzić, ale Jej się przytrafiło. Książki okazały się podręcznikami 
fizyki, gdzie używa się do opisu zjawisk przyrodniczych – zaawansowanej 
matematyki. Były tam wyjaśnienia i definicje. Teraz miała odkryć – do głębi –  to co 
widziała na ścianach. Uczyła się sama. Przy kolejnej wizycie krewnego/znajomego 
odważyła się na dyskusję. Ten nie chciał wierzyć swoim uszom i oczom. Zawołał 
ojca i stwierdził, że ma córkę geniusza. Ale przecież zaledwie minęła połowa XIX 
wieku. Jemu i córkom udało się przekonać rodziców, że oprócz wychowania 
mieszkanki dworku  (gotowanie, granie na instrumentach) – może także brać lekcje 
z matematyki. Miała bony uczące Ją angielskiego i francuskiego. Niemiecki także 
był w użyciu.  Gdyż ciocie z rodziny mamy, mieszkanki St. Petersburga, 
preferowały niemiecki. Musiała istnieć duża niemiecka kolonia, skoro udawało się 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_von_Schubert
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_von_Schubert
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Jaclard
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3zef_Malewicz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3zef_Malewicz&action=edit&redlink=1
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im takie aktywne pielęgnowanie swojego języka. Rodzina jeżdżąc do stolicy często 
bywała u tych krewnych matki Bohaterki.  Studiowała w końcu także  
w Petersburgu (!!), gdzie nauczyciel stwierdził iż nikt z uczniów do tej pory tak 
szybko nie opanował pojęcia granicy funkcji (!!). Ten zapis wrył się w Jej pamięć, 
tak jak całki czy różniczki. 

Słynny rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski zaprzyjaźnił się z siostrą 
Bohaterki, bywał w majętności pod Smoleńskiem, spotykali się w St. Petersburgu. 
Matka nie była zadowolona z tej znajomości. W końcu doszło do zerwania. 

 
 Książka zawiera ciekawe opisy życia w dworku. Rodzina kupowała kilka 
tytułów gazet w różnych językach, które docierały pocztą z pewnym 
opóźnieniem, ale regularnie. Wynajmowano bony i pracowników do ogrodu oraz 
gotowania. Polecam książkę wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom. 
 

Jak zwykle mamy motta adekwatne do tematu: Immanuela Kanta, który 
działał w Królewcu (dziś to rosyjski Kaliningrad)   oraz  Jędrzeja Śniadeckiego. 
Wiele osób ma kłopoty z matematyką, autor eseju ukończył studia w Gliwicach ze 
specjalnością „matematyka stosowana”. Dobrze, że obecnie jest matura 
podstawowa i rozszerzona. Ci mniej entuzjastycznie nastawieni mogą wybierać coś 
łatwiejszego.  Drugie motto podkreśla zalety matematyki. Autor eseju zgłosił 
referat do czasopisma „Journal of Humanistic Mathematics” (no 2 /July/ 2019), 
jest też inne „Mathematics and the Arts” świadczące iż w/w dziedziny łączą się 
mimo obiegowej opinii, że nie maja nic wspólnego. Bohaterka właśnie łączyła te 
dziedziny bo oprócz uprawiania matematyki, pisała książki. 
 
W 1868 poślubiła paleontologa Włodzimierza Kowalewskiego - jej mąż należał do 
radykalnego ugrupowania politycznego walczącego o równouprawnienie kobiet  
i zapewnienie im dostępu do edukacji[1]. Było to "fikcyjne małżeństwo", które 
umożliwiło jej studiowanie, gdyż jako kobieta potrzebowała zgody ojca lub męża 
na naukę za granicą. Sonia z mężem i siostrą wyjechała do Heidelbergu, gdzie 
studiowała między innymi u Hermanna von Helmholtza, Gustava Kirchhoffa i 
Roberta Bunsena.4  Dalsze studia odbyła w Berlinie pod kierunkiem Karla 
Weierstrassa. Warto sprawdzić w encyklopediach – te nazwiska to giganci nauki. 
Mając takich nauczycieli można wiele samemu osiągnąć. Studia związane były z 
trudnościami, ponieważ uniwersytety w Niemczech (XIX wiek) nie przyjmowały 
kobiet, musiała się specjalnie starać o prawo słuchania wykładów, bez formalnej 
przyjęcia w poczet studentów.  

                                                           
4 http://piekniejszastronanauki.pl/?cat=78;  

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adimir_Kowalewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sofja_Kowalewska#cite_note-:0-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Weierstrass
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Weierstrass
http://piekniejszastronanauki.pl/?cat=78
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Wiadomości z książki warto uzupełnić danymi z zasobów internetowych. Sofia w 
roku 1874 (!!)  została pierwszą Europejką z doktoratem w dziedzinie 
matematyki (Uniwerytet w Goetingen). W 1884 jako jedna z pierwszych kobiet na 
świecie uzyskała stopień profesora na Uniwersytecie w Sztokholmie. Tam też w 
roku 1885 objęła funkcję dziekana Wydziału Matematyki. Wydaje się zatem, że 
oprócz w/w języków musiała także nauczyć się płynnie mówić po szwedzku.  W 
1888 roku wygrała konkurs paryskiej Akademii Nauk - w temacie ścisłego 
rozwiązania równań ruchu bryły sztywnej (znane były rozwiązania Eulera i 
Lagrange’a, rozwiązanie Kovalevskiej jest do tej pory trzecim i ostatnim takim 
przypadkiem - "wierzchołek Kovalevskaya"). Przydały się Jej zatem wykładu z 
zakresu fizyki wysłuchane w Heidelbergu. Była członkinią Petersburskiej Akademii 
Nauk.  
Jej prace dotyczą głównie równań różniczkowych, ale także mechaniki i optyki.  
Była także utalentowaną pisarką. Opublikowała kilka powieści i dramatów, pisywała 
do gazet. Wydano:  

 Uniwersytet chłopski w Szwecji (szkice), 1903; 
 Wspomnienia z dzieciństwa, 1948 (wyd. pol. 1978); 
 Nihilistka (powieść), 1928[4]. 

Na jej cześć nazwano planetoidę (1859) Kovalevskaya oraz krater księżycowy 
Kovalevskaya.  
 
Autorka wspomnień podkreślała znaczenie zmiany nastawienia rodziców co do 
problemu Jej uczenia, postąpili wbrew obowiązującym zwyczajom, przełamali się 
dla dobra dziecka. Czyli miała cudownych rodziców. Oczywiście nie wszystkie 
nowości są zawsze wartościowe. Jednak uznanie przez ojca, byłego wojskowego, 
którego można by posądzać o sztywniactwo, słuszności zmiany pozycji kobiet – 
swoich córek, to wspaniały przykład  mądrej miłości  i  pięknego ducha 
rodzinnego.  
 
Książka jest małego formatu, liczy 196 stron, jest jedno zdjęcie Bohaterki – 
powtarzane na wielu stronach internetowych. Wstęp napisała Alicja Wołodźko5. 
Oprócz wspomnień, na końcu są dwa dodatkowe rozdziały: Dostojewski oraz 
Opowiadanie biograficzne – przedruk z czasopisma „Russkaja starina” z 1890 roku. 
Autorka podaje, że kolejnego domowego nauczyciela matematyki wynajął dla niej 
ojciec, a był nim A. N. Strannolubskij. Z nim przerobiła geometrię analityczną oraz 
rachunek różniczkowy i całkowy.  

                                                           
5 http://www.ir.uw.edu.pl/pl/?src=/prac/awb.html; dane o Pani Profesor UW (Dyrektor Instytutu Rysycystyki) 

oraz Jej osiągnięciach naukowych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Sztokholmie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosyjska_Akademia_Nauk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosyjska_Akademia_Nauk
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnanie_r%C3%B3%C5%BCniczkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Optyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sofja_Kowalewska#cite_note-polubarinowa-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/(1859)_Kovalevskaya
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kovalevskaya_(krater)&action=edit&redlink=1
http://www.ir.uw.edu.pl/pl/?src=/prac/awb.html
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Jak pisze Bohaterka  na stronie 187 „Wspomnień”: 
 

„Z Heidelbergu pojechałam do Berlina, lecz tu od pierwszej chwili 
czekało mnie rozczarowanie. Stolica Prus okazała się … zacofana. 
Mimo wszystkich próśb i starań nie udało mi się uzyskać w Berlinie 
pozwolenia na uczęszczanie na wykłady uniwersyteckie” 

 
Jednak Prof. Karl Weierstrass6 poznał się na Niej i podjął się wykładów 

prywatnych.  
Bohaterka jak dalej pisze publikowała swoje prace tylko po francusku lub po 

niemiecku. Po wyjeździe do Sztokholmu, podjęła pracę wykładowczyni na 
Uniwersytecie. Jak pisze (str. 192) „wykładałam na początku po niemiecku, po roku 
jednak już mogłam wykładać po szwedzku”. W każdym odcinku serii – na 
przykładzie Heroin zachęcam wszystkich do nauki języków obcych!! – jest to jeden 
motywów serii, drugi to historia, trzeci patriotyzm. 

Nasz Bohaterka, początkowo miała stanowisko docenta, a od roku 1884 
profesora zwyczajnego. W 1888 zdobyła nagrodę Paryskiej Akademii Nauk (!!) za 
rozwiązanie pewnego problemu ciała stałego. Trzeba przeczytać stronę 194….. 
Maria Skłodowska wyjechała z Polski do Paryża w 1891 roku, zatem wtedy nie 
mogły się spotkać. 
 
Czy miłośnikom tej serii uda się znaleźć tę książkę w bibliotekach? O ile nie,  to 
warto poklikać na liczne zasoby internetowe w różnych językach. Zwykle uważa się, 
że mniej kobiet zajmuje się matematyką. W mojej grupie studenckiej w Gliwicach 
było około 40% koleżanek. Oprócz Pani Profesor Olgi Macedońskiej, której 

przebojem był wiektor normalnyj, były inne Panie Profesor z matematyki i fizyki.  

 
 
Najważniejsze, że było to ich, jak i Bohaterki pasją na całe życie. 
 

                                                           
6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Weierstrass; króciutki życiorys profesora. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Weierstrass
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https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/902299/Tomasz_Jan_Maliszewski
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/644650
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/644650
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/644650
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/institutions/3421/Instytut_Pedagogiki
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/institutions/3421/Instytut_Pedagogiki
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ŚLADAMI   BOHATERKI 
(jak zwykle zdjęcia własne autora recenzji, który jeździ po Europie za Bohaterkami tej serii) 

 

ST. PETRSBURG 

 
Makieta cerkwi (na krwi) powstałej dla 

upamiętnienia zamachu na cara 

 

 

Ołtarz 
 

Sklepienie nad ołtarzem 

 Płot w pobliskim parku 



Profesorki Super-Babki Nr 24 2019 

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ 

Rok 2019 jest Rokiem MATEMATYKI w Polsce 

__________________________________________________________________________________ 

------------------------------------  SOFIA KOWALEWSKA  ------------------------- 8 

 

 

 



Profesorki Super-Babki Nr 24 2019 

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ 

Rok 2019 jest Rokiem MATEMATYKI w Polsce 

__________________________________________________________________________________ 

------------------------------------  SOFIA KOWALEWSKA  ------------------------- 9 

 

  
Newski Prospekt – główna ulica miasta  
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Jedna z cerkwi 

 
Jeden z pałacyków carskich 
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HEIDELBERG – miasto studiów Bohaterki 
 
 

 

 

Widok z rynku na wzgórze zamkowe Uliczka na starym mieście 

 
Uliczki  na Starym mieście 
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Jego wykładów słuchała Bohaterka odcinka. 

 
 
 
 
 

 
Wejście do jednej z kamienic. 
 
                                                 Obok: figura na Rynku 
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