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Omawiana/Polecana Książka: 

Z Kołomyi do Krakowa. Jubileusz Profesor Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. 

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS,  

Kraków 2011. 
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Kolejny odcinek naszej serii dotyczy Pani Profesor z UJ-u (czyli z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego). Pani Maria Podraza-Kwiatkowska1 (1926 - 2016) – Bohaterka 

odcinka zajmowała się literaturą polską, a w szczególności okresem Młodej Polski.  

 Właśnie grane jest „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Polskim  

w Bielsku-Białej. Gdy zobaczyłem zapowiedź pomyślałem, czy da się wystawić  

to dzieło jakoś inaczej! Jest inaczej pod względem scenografii, strojów i ruchu 

scenicznego – jest po prostu genialnie (!!!), bo m.in. ORYGINALNIE – czarna 

scenografia kontra białe stroje, na tym tle drobne elementy kolorowe są porażająco 

widoczne. Tak, tak - stroje aktorów są unikalne. 

 

                                                           
1 http://www.archiwum.uj.edu.pl/maria-podraza-kwiatkowska; słuchano 14-go grudnia 2019, Szanowni 

Czytelnicy!!! To ARCHIWUM UJ-u. Koniecznie słuchajcie!! Mówi sama Bohaterka. W Wielkiej Brytanii wybitni 

naukowcy bywają nobilitowani – otrzymują tytuł „Sir” lub „Lady”. Kto zobaczy filmiki, wie iż bez nominacji 

Heroina była arystokratką ducha. 

http://www.archiwum.uj.edu.pl/maria-podraza-kwiatkowska
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Wracając do książki – nie ma ona podanego redaktora. Ma ona 53 strony, format 

małego zeszytu szkolnego, nie zawiera rysunków. Okładka ma skrzydełka, na 

których są reklamy książek z kolekcji firmy Universitas - czyli krakowskiego 

wydawnictwa, które wydaje publikacje w sposób niezwykle elegancki. Co zawiera 

książka? Słowo wstępne – gdzie dowiadujemy się, że w 2011 miała miejsce 

uroczystość uczczenia 85-tych Urodzin Bohaterki oraz promocji Jej nowej książki  

pt.: „Labirynty – kładki – drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do 

Gombrowicza”. Nowa książka w tym wieku - niecodzienne. Dalej jest kilka esejów  

o Autorce i o tejże nowej książce. Pierwszy esej napisał Prof. Franciszek Ziejka2. Z 

kolei Pani Profesor Gabriela Matuszek3 napisała esej pt.: Feminizm Marii Podrazy-

Kwiatkowskiej, z podrozdziałem „Młodopolska erotyka”. Książkę kończy 

bibliografia podmiotowo-przedmiotowa z lat 2000-2011, z uzupełnieniami z lar 1994-

1996 oraz 1999. Autorami esejów są pracownicy Katedry Pozytywizmu i Młodej 

Polski, którą prowadziła nasza Bohaterka odcinka przez  wiele lat. Używała Ona 

m.in. pojęcia „Łańcuszka intertekstualnego”, jeśli nasza seria to łańcuch pokoleń 

profesorek, to Ona jest silnym ogniwem. 

 

Przejdźmy wreszcie do sylwetki naszej Bohaterki. Urodziła się w 1926 roku (tym 

samym co moja mama) w  Kołomyi na kresach. Moja mama z kolei w Drohobyczu, 

który jest w odległości 190 km od Kołomyi. Całe dzieciństwo słuchałem wspomnień 

rodzinnych dotyczących tychże okolic. Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, 

ale wiemy o wojnie 1920 roku. Zatem odrodzona Polska była zaledwie od 8 lat.  

W wyżej wymienionych filmikach z Archiwum UJ, Pani Profesor pokazuje zdjęcia  

z dzieciństwa. Dzieciństwo spędziła jednak w pobliskiej Żółkwi, bo tam przeniosła 

się Jej rodzina. 

Była – jak mówi - późnym dzieckiem; ojciec miał 54 lata, a mama 40 lat. Ojciec zmarł, 

gdy Bohaterka miała 4 lata. Ojciec był wojskowym. Podobnie 2 Jej ciocie miały, 

mężów wojskowych. Mimo, że ci wojskowi zaczynali kariery w armii austriackiej – 

byli jednak wszyscy polskimi patriotami. Rodzice bohaterki mieli domek rodzinny. 

Mieli długi. Mama sprzedała domek w 1939 i spłaciła długi. Ludzie mówili w czasie 

wojny – po co? Odpowiedź mamy była – teraz mam czyste sumienie. Mama 

                                                           
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Ziejka; informacje o Panu Profesorze, Rektorze UJ w latach 1999-

2005, Przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 

3 http://www.pmp.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/prof.-dr-hab.-gabriela-matuszek; informacje o autorce 

jednego z rozdziałów.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Ziejka
http://www.pmp.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/prof.-dr-hab.-gabriela-matuszek
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zachęcała Bohaterkę do nauki – to daje tylko zarys, migawkę jaka to była rodzina, 

jakie wartości i postawy były charakterystyczne dla Jej najbliższych! 

Szkołę średnią skończyła we Lwowie. Ze szkoły młodzież jeździła na wycieczki – 

byli kilka razy w Krakowie!! Kraków był Jej znany. Natomiast, maturę zdawała już 

na tajnych kompletach pod rosyjską okupacją (drugie Sowiety – jak powiedziała). 

Zdała też maturę w Związku Radzieckim, który przyszedł do Jej Lwowa!!!!! Sowieci 

uruchomili szkoły. Miała zatem 2 matury. Moja mama już po wojnie zamieszkała na 

Śląsku i dopiero tam zdała maturę.  

Nasza Bohaterka miała skierowanie na przymusowe roboty do Niemiec. Ukrywała 

się, nie mogła posługiwać się dokumentami. Udało się jednak,  że rodzina dokonała 

skreślenia Jej z listy. Mogła wrócić do „normalnego” życia. Mimo wszystko podjęła 

tajne nauczanie, które było zakazane i zagrożone karą!! Nie wiadomo jak długo 

wojna potrwać – uczyła się na pamięć, absolutnie na pamięć, aby zostało na wiele lat. 

Taki zwyczaj zaprocentował na całe Jej życie! 

Nasza Bohaterka przeniosła się po wojnie do Krakowa, na dalsze bycie oraz pracę 

zawodową. Jako tzw. repatriantka, jechała 7 dni na otwartej platformie, dwa dni 

padał deszcz!! Wysiadła w Płaszowie na własną rękę, bo pociąg nie zatrzymywał się 

w Krakowie jechał na Ziemie Odzyskane. W 1949 roku wyszła za mąż za Jerzego 

Kwiatkowskiego4. Studia z polonistyki i historii sztuki ukończyła w roku 1951 (dwa 

kierunki), czyli już jako mężatka. Promotorem magisterki o Staffie był prof. Stanisław 

Pigoń5.  Była na półrocznym stypendium w Paryżu, z polecenia i za namową prof. 

Kazimierza Wyki6. Czy znała zatem francuski – na pewno, bo czytała dziesiątki 

książek w Paryskich bibliotekach. Mimo - jak mówi – iż miała małe dzieci nie 

zrezygnowała z wyjazdu. Mąż i pewnie mama musieli pomóc. Mąż dojechał nawet 

na krótko do Paryża, bo też otrzymał dofinansowanie – był rok 1960, czyli lekkie 

zelżenie komunizmu w Polsce. Byli z mężem w Paryżu u Państwa Czapskich oraz 

spotkali się ze Zbigniewem Herbertem.  

                                                           
44 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kwiatkowski; informacje o mężu Bohaterki, żołnierz Powstania 

Warszawskiego, naukowiec, w latach 1976-1978 oraz 1983-1984 wykładał na uniwersytecie w Clermont-

Ferrand. Nie podano w jakim języku wykładał, ale w tych latach musiał to być język francuski. 

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Pigo%C5%84; informacja o promotorze magisterium 

Bohaterki. 

6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Wyka; informacje o profesorze UJ. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kwiatkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
https://pl.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Pigo%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Wyka
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Doktorat napisała o nieznanej dziś postaci Wacława Rolicz-Lidera7. Jak mówi – miała 

zaleczoną gruźlicę. Jeździła na studenckie turnusy rehabilitacyjne 1946, 1947  – jak 

mówi - z księdzem Roztworowskim8 (wybitny kaznodzieja, z rodziny ziemiańskiej). 

W 1948 już nie pojechała, ale turnus był już bez księdza. 

Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Badań Literackich. Jak mówi, 

męża pouczano (UB? Milicja?), że jako naukowiec nie może należeć do Sodalicji 

Mariańskiej. Donos był nieudany, bo  już nie należał, ze względu na nawał pracy. 

Młodzi małżonkowie nie mieli nic!! Jak mówi bohaterka, w wagonie, czy raczej na 

wagonie miały z mamą tylko dwie walizki!! Musieli oboje dorabiać na wszelkie 

możliwe sposoby. 

Szanowni Czytelnicy! odsłuchajcie proszę te filmiki, są urocze, Bohaterka ma pewien 

archaiczny akcent, niezwykle interesujące. Aby się go pozbyć, zapisała się na lektorat 

wymowy?? Nie dało rady, pozostało Jej do końca życia. 

Doktorat obroniła na UJ poza uczelnią i dopiero potem – podjęła pracę naukową na 

UJ!! Była edytorką serii „Biblioteki Młodej Polski” kilkadziesiąt książek w serii,  

z bogatą analizą literacką, historyczną i bibliograficzną. 

 

Miała wybitnych profesorów, i to takich, którzy chcieli pomóc młodej mężatce nie 

tylko w nauce, ale i sprawach materialnych, bytowych itd.  

 

Polecam książeczkę gorąco, tradycja aby zrobić Profesorowi święto nie jest 

powszechna, a żeby jeszcze wydać książeczkę – to rzadkość. Chwała profesorom  

z UJ, z Polonistyki, że tak uczcili swoją Koleżankę, Szefa, Współpracownika, 

Promotora i Współautora prac naukowych. 

                                                           
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Rolicz-Lieder; informacja o postaci analizowanej przez 

Bohaterkę. 

8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Rostworowski_(jezuita); informacja. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Rolicz-Lieder
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Rostworowski_(jezuita)
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WYBRANE PUBLIKACJE BOHATERKI ODCINKA 

PANI PROFESOR MARII PODRAZY-KWIATKOWSKIEJ 

 

 

1. Młodopolskie harmonie i dysonanse, Warszawa 1969,  

2. Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1975.  

3. Somnambulicy, dekadenci, herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej 

Polski, Kraków 1985.  

4. Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992.  

5. Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001.  

6. Labirynty - kładki - drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego 

do Gombrowicza, Kraków 2011.  

7. Wacław Rolicz-Lieder, Warszawa 1966. //doktorat wydany jako książka// 

 

Szeroki spis publikacji BOHATERKI zamieszczono w omawianej książce!  

Lub można wyklikać w ‘Scholargoogle’. 
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ZDJĘCIA Z KRAKOWA 
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Zdjęcia: Autor Eseju – Stan Zawiślak 

 


