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Irena Sławińska  – teoretyk literatury, 

tłumaczka dzieł z języka francuskiego 

 

================================================================== 

Polecana/Omawiana książka” 

IRENA SŁAWIŃSKA: Szlakami moich wód, Norbertinum, Lublin 2004. 

================================================================== 

Słowa kluczowe: Wilno ↔ Toruń, niezamężna, języki obce, patriotyzm, KUL 

 

Seria:  Profesorki Super-Babki 
Odcinek nr: 55 

 

 

Bohaterką kolejnego odcinka jest Pani Profesor Irena Sławińska1 (1913-2004), która 

jak wielu wilniuków, naukowców, po zakończeniu drugiej wojny światowej przeniosła 

się (na krótko) do Torunia, by w końcu osiąść w Lublinie. Należy do grupy bohaterek 

mniej znanych lub zapomnianych. 

Urodziła się 30 sierpnia 1913 roku w Wilnie (zmarła w Warszawie). Zatem 

przyszła na świat ponad 100 lat temu, w zaborze rosyjskim. W okresie I wojny 

światowej była kilkuletnią dziewczynką. Przeżyła 91 lat. Wilno było miastem 

promieniującym na całą Polskę – kulturą, nauką i sztuką. Nasza Bohaterka ukończyła 

Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej. Jako czternastolatka zaczęła zarabiać 

korepetycjami, ucząc języka francuskiego i matematyki („mieszanka piorunująca”). 

Domowy program rozwoju intelektualnego obejmował też naukę języków – łaciny, 

francuskiego, włoskiego oraz niemieckiego, ale nie rosyjskiego, choć Jej rodzice 

musieli go znać. Dopiero co odrodziła się Polska! Zatem Jej poziom znajomości 

francuskiego od lat młodzieńczych już był wysoki. Dodatkowo udzielanie korepetycji 

wymaga szczególnie głębokiej znajomości słownictwa i gramatyki. Jak zwykle – nasze 

                                                           
1 http://www.bu.kul.pl/irena-slawinska-1913-2004-we-wspomnieniach,art_11233.html; zdjęcia Bohaterki oraz 

życiorys. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/2004
http://www.bu.kul.pl/irena-slawinska-1913-2004-we-wspomnieniach,art_11233.html
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bohaterki znają języki obce – zatem aktualna Bohaterka nie odstaje… Przed II wojną 

światową, angielski nie był jedynym językiem nauki, nawet lepiej było znać 

równocześnie i francuski i niemiecki.   Angielskiego jednak uczyła się sama  

w późniejszych latach kariery naukowej  – co powinno być powszechnym zwyczajem 

pracowników uniwersyteckich!! 

 

Omawiana książka to autobiografia. Dobrze, że ludzie wybitni piszą o sobie. 

My czytelnicy (w tym związani w szkolnictwem wyższym), możemy zrozumieć jak 

dochodzi się do wyżyn nauki, jakie cechy decydują o sukcesie w życiu lub po prostu 

jak mądrze, uczciwie i pięknie żyć, a równocześnie mieć pewien sukces finansowy, 

który nie bywa celem samym w sobie. 

 

Książka liczy 215 stron, okładki są miękkie. Na przedniej okładce „Nike  

z Samotraki” rzeźba eksponowana w Luwrze. Nagłówek na okładce „Mistrzowie” – 

czyli w Lublinie wydaje się taką serię. Na stronie tytułowej informacja iż jest to 

wydanie drugie (2004). Pierwsze pewnie było w 1997, bo tak datowane jest 

wprowadzenie autorstwa bp. Józefa Życińskiego. Format jest jak mały zeszyt szkolny. 

Czcionka stosunkowo mała, Jest kilkadziesiąt zdjęć czarno-białych osób  

i dokumentów. Zdjęcia z Janem Pawłem II, Czesławem Miłoszem, ks. prof. 

Mieczysławem Krąpcem, studentami i wiele z rodziną z różnych okresów Jej życia. 

 

Bardzo wiele czytała. Wśród lektur były książki Orzeszkowej, Gojawiczyńskiej, 

Dąbrowskiej. Jej matka czuwała nad edukacją kulturalną – chodziła z córkami  

do Reduty (wileńskiego teatru)2 na każdą premierę – jak Sławińska wyznaje – 

„kosztem masła na stole”. W dzieciństwie zetknęła się z teatrem nie tylko  

w charakterze widza, ale także występowała na szkolnej scenie. Zapamiętaną przez 

Nią rolą była: pani Herodowa (czyli jasełka). Tytuł rozdziału „FORMACJA” – zamiast 

lata szkolne, czy dzieciństwo i edukacja - to świadczy o Jej podejściu do samej siebie. 

Studiowała polonistykę i romanistykę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 

Magisterium w 1935 uzyskała pod promotorstwem prof. Manfreda Kridla3.  

                                                           
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Reduta_(teatr); o teatrze eksperymentalnym, w Wilnie w latach 1925 – 1929! 

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Manfred_Kridl;  warto przeczytać kilka słów z Wikipedii o promotorze. To KTOŚ 

niezwykle wybitny. Tu pewnie tkwi tajemnica kariery naszej Bohaterki – spotkanie z „gigantem” może 

inspirować, widać iż w Jej przypadku było to znaczące w całym Jej życiu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wile%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1935
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manfred_Kridl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reduta_(teatr)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manfred_Kridl
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W 1938 roku otrzymała stypendium Funduszu Kultury Narodowej na wyjazd do 

Paryża celem kontynuowania studiów na Sorbonie. Na rok przed rozpoczęciem  

II wojny światowej!!! Jak rozwijałaby się wtedy Polska, gdyby nie wojna do czego by 

doszła II Rzeczypospolita???  Razem z nią w Paryżu przebywał matematyk Józef 

Marcinkiewicz4, z którym planowała wspólną przyszłość. Ten jednak po powrocie  

do Polski, został zmobilizowany, a po 17 września pojmany w Sowiecką niewolę. 

Zginął w akcji wymordowania polskich oficerów. Irena Sławińska nigdy nie wyszła  

za mąż. Ona w czasie II wojny światowej pracowała jako nauczycielka w Kownie  

i Wilnie, za sowietów. Po wkroczeniu Niemców brała udział w tajnym nauczaniu.  

W czasie okupacji pracowała też fizycznie w majątku rolnym (w Glinciszkach, zdjęcie 

strony 112-113 – a właściwie wkładka zdjęciowa na kredowym papierze, której strony 

nie są numerowane).  

 

Po wojnie związała się najpierw z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, gdzie w 1946 roku obroniła doktorat Tragedia w epoce Młodej Polski. 

Jednak wskutek „czystki” została stamtąd usunięta, przez władze komunistycznej 

Polski. W 1996 w 50-rocznicę tego wydarzenia odbyła się uroczystość „odnowienia 

doktoratu” z inicjatywy Senatu UMK, po latach chciano wynagrodzić Bohaterce – Jej 

wyrzucenie z pracy. Przez krótki czas była zatrudniona w bibliotece Instytutu Badań 

Literackich5 (w Warszawie) jako pracownik techniczny.  

 

W 1950 roku otrzymała, zaproszenie na Katolicki Uniwersytet Lubelski.  

Tu uzyskała kolejne tytuły naukowe i stopnie hierarchii zawodowej – w 1956 roku 

została profesorem nadzwyczajnym, a w 1969 roku profesorem zwyczajnym. W latach 

1958-1959 (tzw. odwilż gomułkowska) miała staż naukowy na Yale University – 

jednym z najsłynniejszych w USA. Od chwili zatrudnienia w 1950 roku aż do roku 

1975 pełniła funkcję kierownika Katedry Teorii Literatury, w 1975 r. objęła 

kierownictwo Katedry Dramatu i Teatru. W latach 1962–1964 była Dziekanem 

Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. 

                                                           
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Marcinkiewicz_(matematyk); co za szkoda, że został zabity przez 

Sowietów w 1940 roku w Charkowie. 

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Bada%C5%84_Literackich_Polskiej_Akademii_Nauk; mieści się w 

Warszawie na Nowym Świecie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1958
https://pl.wikipedia.org/wiki/1959
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Marcinkiewicz_(matematyk)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Bada%C5%84_Literackich_Polskiej_Akademii_Nauk
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Pod jej kierunkiem powstało około 350 prac magisterskich, była też 

promotorem ponad 40 prac doktorskich (14 z jej doktorantów uzyskało habilitację) – 

rzadko kto z profesorów ma ponad 20 doktorantów, ale 40 to absolutna rzadkość.  

O swojej pracy pedagogicznej powiedziała:  

 

„Wypadło mi profesorować na wielu uniwersytetach polskich 

i zagranicznych (zaoceanicznych). Wyrosły z tego trwałe przyjaźnie. 

Świadectwa byłych [moich] studentów utwierdzają mnie w przekonaniu, 

że podjęcie tej roli nie było życiową pomyłką ani iluzoryczną satysfakcją. 

Może właśnie to powołanie wiąże się z ogołoceniem, bezdomnością, 

samotnością, które stały się moim udziałem? Wielki Reżyser, który 

rozdziela role, lepiej wie od nas, aktorów, w jakiej przestrzeni i w jakim 

zespole mamy swoją rolę odegrać. A także – kiedy nas ze sceny odwoła”.  

 

Irena Sławińska pełniła również funkcję visiting professor na uniwersytetach 

europejskich – Katolickim Uniwersytecie Louvain (Belgia), Uniwersytecie we Fryburgu 

(Szwajcaria) oraz na kilku uniwersytetach amerykańskich (Brown University i University 

of Illinois) i kanadyjskich (Montreal, Toronto).  Francuski miała „w jednym palcu”, 

angielskim także musiała władać wzorowo, skoro prowadziła zajęcia w USA!!!  

 

Wypromowanie tylu następców w sztafecie pokoleń pracowników uniwersytetu 

oznacza iż miała tzw. szkołę, Jej wiedza i sposób pracy promieniowały na wielki 

zespół ludzi. Ważne wydaje się także uczestnictwo w stażach, konferencjach oraz 

wykładach zagranicznych – dla niej samej, ale i dla grona Jej współpracowników. 

Przywozi się idee, tematy badawcze, podpatruje się innych, ale rozsławia się i nasz 

kraj… 

 

Strona 146: Pani Profesor zainicjowała tzw. obozy naukowe-językowe dla 

kadry, aby wszyscy Jej współpracownicy szlifowali swój angielski. Eseista był  

na podobnym obozie-szkole z Politechniki Śląskiej w okolicach Zawoi. Wydaje się,  

że dzisiaj angielski znają wszyscy, ale okazuje się, że nie wszyscy chcieli przeprowadzić 

cykl 40 godzin, wykładów, które zrealizował autor eseju w FH we Frankfurcie nad 

Menem (w 2001r.), przy prawie 100% obecności na sali wykładowej niemieckiego 
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opiekuna tejże wizyty. Opinia była pozytywna, następny nowy wykład na 36 godzin, 

powtarzany był przez eseistę trzykrotnie. 

 

Po przejściu na emeryturę w 1983 roku, w wieku 70 lat, prof. Sławińska nadal 

prowadziła seminaria magisterskie i doktoranckie, kontynuowała prace w projektach 

badawczych, tłumaczyła dramaty Claudela i Oscara Miłosza. Jej zainteresowania 

skupiały się na dramacie – zwłaszcza poetyckim – oraz na twórczości 

dramatycznej Cypriana Kamila Norwida i Paula Claudela6.  

 

Bibliografia prac naukowych Ireny Sławińskiej obejmuje piętnaście pozycji 

książkowych, w tym po francusku i angielsku. 15 książek – to znaczna liczba. Wśród 

tychże piętnastu można wymienić: Tragedia w epoce Młodej Polski (1948, 

monografia); Pięć studiów o Norwidzie (1949, współautorka); O komediach Norwida 

(1953); Sceniczny gest poety (1960); Myśl teatralna Młodej Polski (1966, antologia 

tekstów z epoki opatrzona komentarzem; redakcja i wstęp); Reżyserska ręka Norwida 

(1971); Współczesna refleksja o teatrze (1979, synteza); Le theatre dans pensee 

contemporaine. Anthropologie et theatre (1985); Odczytywanie dramatu (1988); Teatr 

w myśli współczesnej: ku antropologii teatru (Warszawa, 1990). Norwid dziś jest 

powoli zapominany… Eseista poleca swoje analizy teatralne za pomocą teorii grafów – 

np. „Graph-based analysis of Anton Chekhov’s Uncle Vanya”. 

 

 

Irena Sławińska była także tłumaczką dramatów /wyżej wspomnianego/ Claudela 

(Atłasowy trzewiczek, Joanna d'Arc na stosie) oraz Oskara Miłosza (Szaweł z Tarsu  

i Mefiboset). 

 

Nasz bohaterka publikowała także artykuły z czasopismach katolickich, już  

w okresie międzywojennym, kiedy to współpracowała z pismem „Porozumienie 

Akademickich Katolickich Stowarzyszeń - Pax”, z którym związani byli m.in. Stanisław 

Stomma7 i Jerzy Turowicz8. Od 1956 roku prof. Sławińska wchodziła w skład redakcji 

„Tygodnika Powszechnego”, ale nie jest to powszechnie znane. 

                                                           
6 https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2013/11/12/paul-cloudel-poeta-i-dramaturg-francuski/; informacja 

o dramaturgu francuskim, który deklarował swoje nawrócenie na wiarę katolocką. 

7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Stomma;  

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2013/11/12/paul-cloudel-poeta-i-dramaturg-francuski/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Stomma
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Ważnym wydarzeniem było to, że w 1981 roku była promotorem doktoratu 

honoris causa KUL dla Czesława Miłosza9. Rok wcześniej była zaproszona  

na uroczystość wręczenia mu Nagrody Nobla (razem z Jerzym Giedroyciem, Zofią 

Hertzową, Stefanem Kisielewskim czy Stanisławem Barańczakiem). Miała też 

pozanaukowe zainteresowania. Pytana o swoje największe pasje: teatr – jako widz, 

przyjaźń i włóczęgę. 

 

W 2019 na ATH Wydział Humanistyczno-Społeczny zorganizował konferencję 

na temat analizy teatru, rodzajów teatru, scenografii, ludzi teatr itd. Komitetowi 

Organizacyjnemu przewodniczył prof. Carlos Dimeo. Konferencja miała wieli sukces, 

warto aby była kontynuowana. Eseista wygłosił referat.  

 

 

Warto przeczytać tę książkę, warto – aby naukowcy polscy mieli okazję do bywania  

w ośrodkach naukowych całego świata. Przecież, Polska ma plany bycia 

„społeczeństwem opartym na wiedzy”. Może ta praca będzie inspiracją do nauki 

języków obcych, starań o stypendium i sukcesów naukowych o znaczeniu światowym.  

                                                                                                                                                                                     
8 

https://www.google.pl/search?source=hp&ei=hixlXqDWNIOprgS194OADA&q=jerzy+turowicz&oq=jerzy+turo&

gs_l=psy-ab.1.0.0l5j0i22i30l5.3892.9484..11741...0.0..0.200.1301.2j7j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i10.pDP-

2eOPoTE;  

9 http://www.bu.kul.pl/czeslaw-milosz-doktorat-honoris-causa-kul-czerwiec-1981-r,art_11606.html; na tej 

stronie można przeczytać Jej „laudację” czyli mowę promotorską. 

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-tokarczuk-z-literackim-noblem/fakty/news-czeslaw-milosz-laureat-

nobla-1980-literatura-zwrocona-ku-his,nId,3373786; informacja także o nagrodzie Nobla dla Miłosza. 

http://teatrnn.pl/leksykon/node/3219/czes%C5%82aw_mi%C5%82osz_1911%E2%80%932004
https://www.google.pl/search?source=hp&ei=hixlXqDWNIOprgS194OADA&q=jerzy+turowicz&oq=jerzy+turo&gs_l=psy-ab.1.0.0l5j0i22i30l5.3892.9484..11741...0.0..0.200.1301.2j7j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i10.pDP-2eOPoTE
https://www.google.pl/search?source=hp&ei=hixlXqDWNIOprgS194OADA&q=jerzy+turowicz&oq=jerzy+turo&gs_l=psy-ab.1.0.0l5j0i22i30l5.3892.9484..11741...0.0..0.200.1301.2j7j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i10.pDP-2eOPoTE
https://www.google.pl/search?source=hp&ei=hixlXqDWNIOprgS194OADA&q=jerzy+turowicz&oq=jerzy+turo&gs_l=psy-ab.1.0.0l5j0i22i30l5.3892.9484..11741...0.0..0.200.1301.2j7j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i10.pDP-2eOPoTE
http://www.bu.kul.pl/czeslaw-milosz-doktorat-honoris-causa-kul-czerwiec-1981-r,art_11606.html
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-tokarczuk-z-literackim-noblem/fakty/news-czeslaw-milosz-laureat-nobla-1980-literatura-zwrocona-ku-his,nId,3373786
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-tokarczuk-z-literackim-noblem/fakty/news-czeslaw-milosz-laureat-nobla-1980-literatura-zwrocona-ku-his,nId,3373786
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UWAGI  DODATKOWE 

Twórczość (wybór, książki) 

 Tragedia w epoce Młodej Polski (1948, monografia) 

 Pięć studiów o Norwidzie (1949, współautorka) 

 O komediach Norwida (1953) 

 Sceniczny gest poety (1960) 

 Myśl teatralna Młodej Polski (1966, antologia tekstów z epoki, opatrzona 

komentarzem; redakcja i wstęp) 

 Reżyserska ręka Norwida (1971) 

 Współczesna refleksja o teatrze (1979, synteza) 

 Le theatre dans pensee contemporaine. Anthropologie et theatre (1985) 

 Odczytywanie dramatu (1988) 

 Teatr w myśli współczesnej: ku antropologii teatru, Warszawa (1990). ISBN 83-01-

09327-7 

 SŁAWIŃSKA, Irena. Autoprezentacja formalistów rosyjskich foro externo. Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne 

poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. (1980) 71/4, 261-268. 

 

O naszej BOHATERCE 
 

STYK, Maria Barbara. Wspomnienie o śp. Profesor Irenie Sławińskiej (1913-2004). Roczniki 
Nauk Społecznych, 2017, 32.2: 145-158. 
 

KACZMAREK, Wojciech. Profesor Irena Sławińska (1913-2004). Osoba i dzieło. Studia Norwidiana, 

2017, 22: 405-414. 

KACZMAREK, Wojciech. Listy Romana Ingardena do Ireny Sławińskiej. Teksty Drugie, 2005, 1-2: 303-

312. 

FITAS Adam: "Zatrzymani w stylu. O książkach wspomnieniowych Czesława Zgorzelskiego i Ireny 

Sławińskiej." (2014): 169-179. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1948
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1949
https://pl.wikipedia.org/wiki/1953
https://pl.wikipedia.org/wiki/1960
https://pl.wikipedia.org/wiki/1966
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1971
https://pl.wikipedia.org/wiki/1979
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Opracowanie_syntetyczne&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/1985
https://pl.wikipedia.org/wiki/1988
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8301093277
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8301093277
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ŚLADAMI  BOHATERKI 

Wilno 

 

Kościół w Wilnie 
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Informacja o zbliżającej się wizycie  

Papieża Franciszka  

 

Cmentarz na Rossie w Wilnie 
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Katedra i Zamek w Wilnie 
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Tablica pamiątkowa dla Czesława Miłosza na budynku Uniwersytetu Wileńskiego. 

Nasza BOHATERKA przeprowadzała uroczystość Jego uhonorowanie na KUL w Lublinie. 
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Tablice pamiątkowe  

w kościele uniwersyteckim 

 



Profesorki Super-Babki Nr 55 2020 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 

Irena Sławińska 14 

 

 

 



Profesorki Super-Babki Nr 55 2020 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 

Irena Sławińska 15 

 

 



Profesorki Super-Babki Nr 55 2020 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 

Irena Sławińska 16 

 

 

Popiersie Słowackiego w budynku Uniwersytetu. 

Opuszczamy piękne Wilno, Bohaterka zdecydowała się przenieść do nowej Polski. 
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Paryż - nasza Bohaterka była tu na stypendium 
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TORUŃ – miasto, gdzie uzyskała doktorat 

 

 

Budynek Urzędu Wojewódzkiego – województwo kujawsko-pomorskie 
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Wnętrza w stylu „Art. Deco” 
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Teatr w Toruniu im Wilama Horzycy  

 

Zdjęcia wykonał: Stan Zawiślak10 

 

                                                           
10 Trwa narodowa kwarantanna (marzec 2020), zdjęcia z KUL zostaną zrobione, gdy będzie 

można podróżować i będą opublikowane w eseju dotyczącym innej Bohaterki z Lublina. 


