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Doldadnic prl.cd stu laty. w 1899 roku ukazala sie (wydana nakladem krakowskiej

olicyny W.l. Anczyca) ksiazka pl. Szkice psychologiczne I . Autorka tej pracy, Anna
W) Cl.tllkowska miala za soba doswiadczenie pisarskie. poniewaz publikowala juz wczes-

niej teksty naukowe i popularyzatorskie z dziedziny filozofii i psychologii. Zanim jed-

nak pokrÓtce omówimy te psychologiczna rozprawke z przelomu wieków, warto przy-

pomniec sylwetke jej autorki.

Anna Maria z Dulebów Wyczólkowska urodzila sie 7 listopada 1853 roku

w Krakowie. jako córka Lyjacych w nieformalnym zwiazku: bogatego ziemianina Hen-

ryka Dul�by i Marii z Wyczólkowskich Skibowej. Starszy brak autorki, Wladyslaw

l)ul��a (I R51-1930). byl lwowskim adwokatem. politykiem i tzw. ministrem dla Galicji

prl) austriackiej Radzie Panstwa. Mlodsza jej siostra, Maria Dulebianka (1861- I 919)

hyla malarka i literatka, dzialaczka polityczno-spoleczna, znana zwlaszcza z wystapien

"' kwestii równouprawnienia kobiet. Anna Wyczólkowska do roku 1874 uczyla sie

w jednej z krakowskich szkól wychowania i ksztalcenia panien. Dwa lata pózniej zlo-

iyla egzamin pedagogiczny i do roku 1883 próbowala swych sil na polu artystycznym

i I itcrackim. W latach 1883- I 886 studiowala na Sorbonie. Studia te przerwala ze wzgle-

du na prohlemy finansowe. Pod koniec pazdziernika 1891 roku immatrykulowala sie

ponownie. tym razem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zurychu. Jej wykla-

dowcami byli: R. Avenarius (psychologia), A.L. Kym (historia filozofii) oraz J. Gaule

(filozofia). Pod koniec lipca 1893 roku uzyskala stopien doktora filozofii na podstawie

rozprawy Schopenhauers Lehre von der menschlichen Freiheit in ihrer Beziehung zu

Kam llnd Schulling (wyd. Wieden 1893). Po powrocie do kraju opublikowala kilka

artykulów psychologicznych. Wiele czasu spedzala jednak na podrózach zagranicznych,

do Berlina i Wiednia, a po roku 1900 - równiez do USA. Rychlo przeniosla sie za

ocean i zamieszkala w Chicago. gdzie dala sie poznac jako aktywna dzialaczka polo-

niJna. R6wnoczesnie drukowala prace w "The Psychological Review". Byly to m.in.:

A Jtudy o! certain phenomena concem;ng the limits o! beats (I 906), /llusions o! re-

I:ersible perspective (1906), The automatic writing o! children Jrom two 10 su )'ears,

illdicative o! organic der;vation o! writing in general (1914). W tym samym czasie

ukalaly sie w ..Przegladzie Filozoficznym" jej prace dotyczace psychologii mowy

I A. Wyczólkowska. S:.kice p.{ycl1l1/og;cme. Kraków 1899.
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i sluchu oraz dwa tomy rozprawy pl. Dualizm organiczny albo mowa i mysl (Kraków.

cz. I - 1913. cz. II - 1916). Ostatni tekst opublikowany w Polsce. Na uslllgach skarbll

polskiego (..Bluszcz. 1924) byl wspomnieniem o jednej z dzialaczek kobiecych. Zmarla

w Chicago w roku 1919 2 .
Szkice psychologiczne Wyczólkowskiej sa zbiorem szesciu artykulów. z których

cztery to przedruki jej tekstów z lat 1893-1898. ogloszonych na lamach ..Ateneum"

oraz ..Zycia". Dwa sa nowe i od nich wypada zaczac krótkie omówienie ksiazki. Oto

w pierwszym z nich (O lokalizowaniu procesów psychicznych w mózgu), autorka przy-

pomina trzy etapy badania tego problemu. Najwczesniejszemu dali poczatek filozofowie

(np. Demokryt. Platon. Arystoteles. pózniej zas Kartezjusz). Drugi etap poszukiwan sta-

nowia teorie frenologiczne i fizjonomiczne. Przedstawiajac trzeci etap nad lokalizacja

procesów psychicznych w mózgu. odwoluje sie Wyczólkowska glównie do prac do-

swiadczalnych. Dzieli teorie lokalizacyjne na trzy grupy: I) naj starsza. traktujaca kore

mózgowa jako organ niezróznicowany. wywiedziona z badan F1ourensa. 2) tzw. loka-

lizacyjna, wedlug której w korze mózgowej znajduje sie znaczna liczba osrodków czu-

ciowych i ruchowych; jej zapowiedzia byla teoria Galla. jednakze podwaliny temu nur-

towi dala rozprawa Hitziga i Fritschego (1870), 3) posrednia. wedlug której zróznico-

wanie w mózgu ma postac anatomiczna a nie funkcjonalna; poglad ten propagowal

Wundt w dziele Physiologische Psychologie.

Do pism Wundta odnosi sie nastepny szkic, pl. O iluzjach optycznych. Jest to

w istocie krytyka opinii lipskiego psychologa na temat genezy zludzen zmyslowych

wylozona w jego rozprawie Die geometrisch-optischen Tiiuschungen. Wundt zanegowal

wartosc motywów natury psychicznej (wyobraznia, fantazja, wola, falszywe sady) jako

przeslanek wyjasniajacych powstawanie zludzen. Opowiedzial sie zas za czynnikami

fizjologicznymi, zwiazanymi z funkcjonowaniem narzadu wzroku. Wyczólkowska uwaza

jego teze za niedostateczna i wskazuje na glebsze przyczyny tego zjawiska. tkwia-

ce w fizjologii oka lub w specyfice funkcjonowania systemu nerwowego. Wspomnijmy

na marginesie. ze do zagadnienia tego autorka powrócila w wydanej rok pózniej

pracy pl. O iluzjach optycznych. W tej rozprawce przedstawila oparta na wlasnych

eksperymentach teorie. w swietle której zludzenia optyczne sa wynikiem proporcji. w

jakiej pozostaja rózne czesci spostrzeganego przedmiotu do srodkowych i peryferycz-

nych osrodków siatkówki: te czesci przedmiotu. które padaja na najlepszy obszar WI-

dzenia oceniamy jako wyrazne (lub blizsze). natomiast czesci percypowane przez ob-

wodowe czesci siatkówki spostrzegamy jako mniej wyrazne lub dalszeJ.
Sposród pozostalych szkiców najbardziej interesujacy wspólczesnemu czytelnikowi

moze sie wydac tekst pl. O zmysle statycznym. Wyczólkowska opisuje w nim badania.

:! Jedyna. jak dotad. krótka nota o Annie Wyczólkowskiej. tj. jej nekrolog opublikowany w ..Ruchu Filozo-

ficznym" (l928n9. t. I I. 5. 221) podaje informacje bledne i niepelne. Autor dziekuje dr. G.A. Nuglerowi
z Universitatsarchiv Zurich oraz dr. P. Kuhlerowi z Krakowa za pomoc w dotarciu do niektórych mate-

rialów biograficznych przydatnych do rekonstrukcji zyciorysu A.M. Wyczólkowskiej.

3 A. Wyczólkowska. O i1u:jllch optyc:.nycll, Kraków 1900. s_ J I. 14 ryc.
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dzieki którym zostal odkryty zmysl równowagi u czlowieka i zwierzat, przypominajac,

ze mieli w tym swój udzial tacy uczeni, jak: Flourens, Goltz, Breuer i Mach, a sposród

polskich badaczy - lekarka A. Tomaszewicz-Dobrska. Dwa kolejne artykuly-

to O rozwoju psycholoRii i jej metod oraz Najnowsze kierunki i obecny kryzys w psy-

dlO/O/;:ii. Stanowia one glos w dyskusji nad drogami rozwoju psychologii i jej perspe-

ktywami w przyszlosci. Ostatni tekst pt. Subiektywizm kobiet ma postac gawedy psy-

chologicznej i odzwierciedla poglady autorki na temat roli i polozenia kobiety.

Szkice psychologiczne Wyczólkowskiej zostaly zrecenzowane w roku 1909 na la-

mach "Przegladu Powszechnego" przez Maurycego Straszewskiego. Szczególnie kryty-

cznie ocenil on rozdzialy poswiecone dziejom i rozwojowi psychologii, polemizujac

z wykladem Wyczólkowskiej na temat historii psychologii oraz z jej analiza przyczyn

kryzysu w nauce o psychice. M. Straszewski wynalazl kilka bledów merytorycznych,

sugerujac nieznajomosc tekstów zródlowych, na których autorka sie oparla oraz dopa-

trzyl sie pewnych sprzecznosci logicznych w jej rozumowaniu. Wydaje sie jednak, ze

glówna wina Wyczólkowskiej byl fakt, iz podobnie jak W. Heinrich byla ona zwolen-

niczka kierunku empiryczno-krytycznego w psychologii. a wiec nalezala do innej - niz

4 recenzent - szkoly .
Czytelnikom warto polecic lekture jej ksiazki. pl. Dualizm organiczny albo mowa

i m.ro�l. Wynika z niej (co moze byc zaskoczeniem dla wielu wspólczesnych psycholo-

gów), ze hadania nad mowa i rozumowaniem dzieci nie rozpoczely sie wraz

I era J. Piageta czy N. Chomskiego, a przypisywane im slownictwo i pewne przeslanki

teoretyczne funkcjonowaly w nauce wiele dziesiecioleci przed nimi.

Po stu latach od wydania Szkiców psychologicznych nalezy stwierdzic, iz nazwisko

Wyczolkowskiej zbyt szybko zostalo zapomniane. Mimo liczacego sie Gak na owe cza-

sy) dorohku, którego czesc zostala opublikowana poza granicami kraju, pozostaje ona

dla wspólczesnych psychologów postacia nieznana, chociaz byla jedna z pierwszych

Polek popularyzujacych psychologie. Nadto jawi sie ona jako badacz dociekliwy, po-

siadajacy zmysl krytyczny oraz umiejetnosc syntezy przeciwstawnych teorii. Warto zre-

Slta na zakonczenie przypomniec krótki cytat ze wspomnianej ksiazki, bedacy refleksja

autorki na temat dalszego rozwoju psychologii: ,Jak filozofia ogarniala niegdys wszy-

stkie nauki, które nastepnie wyemancypowane oderwaly sie od niej kolejno, poszukujac

na wyodrebnionych gruntach praw przyrody. tak kiedys. choc w dalekiej przyszlosci,

zlacza sie one znów we wspólny aeropag w celu rozwiazania najtrudniejszych zagadnien

psychologicznych''''i. Z perspektywy wieku, który uplynal od wydania szkiców psycholo-
gicznych mozemy chyba powiedziec, iz byla to mysl wizjonierska.

-l M. Strasl-cwski. Dr AIIIIlI �w.z(illwWotkt,. ..S:J;;{Oe p.t."{'hlJIlJg;aJle". ..przeglqd Ptnl:s1.echn,.... /909. I. 10/.
.f. 272-2HH..

� A. Wyczólko\\'ska. S�k.if.a�.... s. 30.


