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GIZELA REICHER-THONOWA,
ZAPOMNIANA MATKA POLSKIEJ KOMPARATYSTYKI LITERACKIEJ
Non omnis moriar  moje dumne w³oci,
£¹ki moich obrusów, twierdze szaf niez³omnych,
Przecierad³a rozleg³e, drogocenna pociel
I suknie, jasne suknie pozostan¹ po mnie 1.

W roku 1933 ukaza³a siê w Krakowie monografia wybitna, do której badacze
twórczoci S³owackiego zaczêli jednak siêgaæ dopiero stosunkowo niedawno 
mowa o Ironii Juliusza S³owackiego w wietle badañ estetyczno-porównawczych
Gizeli Reicher-Thonowej 2. Z rozpraw¹ t¹, bêd¹c¹ pierwszym ca³ociowym i nowatorskim opracowaniem ironii S³owackiego, zetkn¹³em siê 15 lat temu i ju¿ wtedy zaczê³o nurtowaæ mnie pytanie: kim by³a autorka i jakie by³y jej losy? Nie
figurowa³a ona bowiem w ¿adnym s³owniku biograficznym 3, a krótka wzmianka
zamieszczona w Zag³adzie ¯ydów w Krakowie Aleksandra Biebersteina 4, wspominaj¹ca jej opiekê nad sierotami ¿ydowskimi, pozwala³a domylaæ siê najgorszego  wywózki do Be³¿ca, kominów krematoryjnych Auschwitz lub mierci w obozie w P³aszowie.
Kiedy wreszcie zacz¹³em szukaæ informacji na jej temat, zrozumia³em, ¿e nie
bêdê w stanie napisaæ o niej suchego, biograficznego tekstu, przestrzegaj¹cego
wymogów naukowego dyskursu. Gdy bowiem w krakowskim archiwum natrafi³em w koñcu na zdjêcie Gizeli Reicher-Thonowej, zamieszczone na mikrofilmie
1
Z. G i n c z a n k a, Non omnis moriar... W zb.: Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939
1988. Antologia. Wybór B. U r b a n k o w s k i, B. D r o z d o w s k i. Noty o autorach oprac.
W. K r u s z k a, A. R a p a c k a - F u r t e k. T. 1. £ód 1991, s. 612.
2
W niniejszym artykule zajmujê siê wy³¹cznie biografi¹ autorki, nie za jej ksi¹¿k¹  nie
bêd¹c bowiem specjalist¹ od S³owackiego, nie chcê wchodziæ na nie znany mi grunt. Recenzja pracy
Gizeli Reicher-Thonowej pióra J. £ a w s k i e g o ma siê ukazaæ w tomie zawieraj¹cym materia³y
z konferencji Piêkno S³owackiego (Bia³ystok, 69 V 2009). Na tej¿e konferencji zosta³a wyg³oszona
skrócona wersja mojego tekstu, w tomie pokonferencyjnym znajdzie siê za jego wariant najpe³niejszy, ilustrowany reprodukcjami listów i dokumentów. W dalszych planach jest tak¿e ponowne wydanie Ironii Juliusza S³owackiego w wietle badañ estetyczno-porównawczych.
3
Gizeli Reicher-Thonowej nie wymienia ¿adne z dwóch wydañ S³ownika wspó³czesnych pisarzy polskich, ani s³owa na jej temat nie znajdziemy te¿ w 10-tomowym s³owniku biobibliograficznym Wspó³czeni polscy pisarze i badacze literatury (Warszawa 19942007).
4
A. B i e b e r s t e i n, Zag³ada ¯ydów w Krakowie. Kraków 1985, s. 217.
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wród tysiêcy innych podañ o kennkartê z³o¿onych przez krakowskich ¯ydów,
dotar³o do mnie w pe³ni, co mia³a na myli Katarzyna Zimmerer, badaczka krakowskiego getta, która pisa³a:
Na ekranie monitora pojawiaj¹ siê przede mn¹ kolejne twarze  stare i m³ode, brzydkie
i ³adne. Jeden ruch prawej rêki, któr¹ przesuwam mikrofilm, wystarczy, by zniknê³y z pola
mojego widzenia. Czujê siê tak, jakbym tych ludzi ponownie wysy³a³a do szeolu  krainy
zmar³ych, miejsca milczenia i zapomnienia 5.

Bêdzie to wiêc opowieæ o wyrywaniu z szeolu milczenia i niepamiêci, opowieæ zbudowana ze strzêpków po¿ó³k³ych kart, pe³na luk, zagadek i pytañ, na
które ju¿ nikt nie potrafi odpowiedzieæ. Nie sposób bowiem z oficjalnych dokumentów wydobyæ twierdzy szaf niez³omnych, przecierade³ rozleg³ych i jasnych sukien wspomnianych w wierszu Ginczanki, czyli ca³ej ulotnej materii ¿ycia;
trudno jest znaleæ w nich odbicie studentki Gizeli Reicherówny i jej marzeñ, dowiedzieæ siê, dlaczego przeczyta³a c a ³ e g o S³owackiego i go z r o z u m i a ³ a.
Pozwólmy jednak na chwilê przemówiæ samej bohaterce niniejszego artyku³u.
W roku 1926 Gizela Reicherówna pisa³a:
Do Wysokiej Rady Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie
Reicherówna Gizela, s³uchaczka czwartego roku filozofii na Uniwersytecie Jagielloñskim
w Krakowie, zwraca siê do Wysokiej Rady z prob¹ o pozwolenie jej zdawania rygorozum
z filologii polskiej jako przedmiotu g³ównego i filologii angielskiej jako przedmiotu dodatkowego w ci¹gu dwunastego trymestru jej studiów.
Probê sw¹ popiera nastêpuj¹cymi za³¹cznikami:
1. curriculum vitae;
2. metryk¹ urodzenia;
3. wiadectwem z egzaminu dojrza³oci;
4. indeksem;
5. wiadectwami kolokwialnymi;
6. prac¹ p.tyt. Ironia S³owackiego w wietle badañ estetyczno-porównawczych.
Kraków, 27 maja 1926 6

W archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego zachowa³ siê tak¿e jej pisany odrêcznie ¿yciorys, Curriculum vitae Reicherówny Gizeli:
Urodzi³am siê 23 maja w 1904 r. w Nowym S¹czu. Jestem wyznania moj¿eszowego, przynale¿noæ mam do Nowego S¹cza, obywatelstwo polskie. W 1910 r. wst¹pi³am do pierwszej
klasy szko³y powszechnej w Nowym S¹czu, gdzie te¿ ukoñczy³am klasê czwart¹ w 1914 r. Po
zdaniu egzaminu wstêpnego do IIgiej klasy gimnazjalnej w roku szkolnym 191516 wst¹pi³am
do klasy IIgiej prywatnego gimnazjum ¿eñskiego z prawem publicznoci w Nowym S¹czu.
Studia moje w ci¹gu nauki gimnazjalnej nie uleg³y ¿adnej przerwie  w tym gimnazjum ukoñczy³am klasê VIIIm¹ i zda³am egzamin dojrza³oci 24 maja 1922 r.
We wrzeniu roku szkolnego 1922/3 zapisa³am siê na Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, i tu bez przerw oddawa³am siê studiom przez lat cztery. S³ucha³am wyk³adów filologii
polskiej  i to literatury i gramatyki, s³owiañskiej, angielskiej, jêzykoznawstwa indoeuropejskiego, filologii niemieckiej i filozofii cis³ej u pp. profesorów: Kallenbacha, Chrzanowskiego, Windakiewicza, £osia, Nitscha, Dyboskiego, Rozwadowskiego, Wukadinovièa, Rubczyñskiego, Heinricha i Garbowskiego. Obecnie uczêszczam te¿ na studium pedagogiczne. W ci¹gu studiów zda³am te¿ szereg kolokwiów z zakresu kultury i gramatyki polskiej i literatury
i gramatyki angielskiej.
5
K. Z i m m e r e r, Twarze. Gazeta Wyborcza, dodatek Gazeta w Krakowie, 2008, nr 63,
z 14 III, s. 11.
6
Archiwum UJ, rkps WF II 504. Teczki akt doktoratów, materia³y z lat 18601945.
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Bra³am udzia³ w æwiczeniach proseminaryjnych p. prof. Chrzanowskiego, pracowa³am w seminarium p. prof. Kallenbacha przez cztery lata, gdzie prócz pracy wstêpnej o Krasiñskim i szeregu referatów drobnych z³o¿y³am pracê p.tyt. Ironia S³owackiego w wietle badañ estetyczno-porównawczych. Bra³am czynny udzia³ w æwiczeniach seminarium polskiego p. prof. £osia w ci¹gu
trzeciego roku mych studiów, gdzie z³o¿y³am pracê i zda³am koñcowe kolokwium, oraz w tym¿e
roku by³am czynnym cz³onkiem seminarium jêzykoznawczego s³owiañskiego p. prof. Nitscha.
Bra³am te¿ udzia³ w æwiczeniach proseminarium i seminarium angielskiego u p. prof. Dyboskiego przez dwa lata. Na seminarium angielskim z³o¿y³am pracê Byrons irony. Na æwiczeniach
proseminarium filozoficznego z³o¿y³am referat proseminaryjny w roku szkolnym 1924/5 7.

¯yciorys ten uzupe³nijmy wiadomociami z bezcennej wrêcz, internetowej bazy
danych  Jewish Records Indexing, w której znajdziemy informacje dotycz¹ce rodziców Gizeli Reicherówny. By³a ona córk¹ Wolfa Reichera, zamieszka³ego w Nowym S¹czu, a urodzonego w Rudnej Ma³ej niedaleko Rzeszowa, syna Dawida i Gizeli, po której wnuczka zapewne otrzyma³a imiê. Jej matka, Leonora Kamm, pochodzi³a ze Lwowa i by³a córk¹ Julii i Adolfa. Rodzice Gizeli pobrali siê w 1902 r.
we Lwowie, ojciec mia³ wtedy lat 27, a matka 25 8.
Nieco wiêcej informacji o studiach Reicherówny znajdziemy w kartach immatrykulacyjnych wype³nianych ka¿dego roku przez studentów. Dowiadujemy siê
z nich m.in., ¿e jej opiekunk¹ by³a Leonora Reicherowa, nauczycielka, zamieszka³a w Nowym S¹czu (brak wyzmianki w tym miejscu o ojcu pozwala s¹dziæ, ¿e
nie ¿y³ ju¿ wtedy), a jêzykiem ojczystym studentki by³ polski  nieliczni studenci
wpisywali ¿ydowski lub hebrajski, czyli jidysz 9. W kolejnych rubrykach podawa³a niezmiennie na przestrzeni 4 lat: religia  moj¿eszowa, przynale¿noæ pañstwowa  polska, pochodzi³a wiêc zapewne z rodziny zasymilowanej. Od roku
akademickiego 1923/24 karty wpisowe s¹ ponadto dodatkowo opatrzone wielk¹,
wyran¹ pieczêci¹ oznaczaj¹c¹ narodowoæ (choæ ona sama jest przecie¿ i tak
podana w rubryce poni¿ej), w przypadku Gizeli Reicherówny to narodowoæ polska, nie  ¿ydowska 10.
W czasie studiów, w latach 19221927, mieszka³a kolejno na stancjach przy
ulicy So³tyka 11, D³ugiej 51 i Poselskiej 17. W roku 1925/26 stara³a siê o zwolnienie z czesnego, które ostatecznie zosta³o decyzj¹ dziekana roz³o¿one na 3 raty
(wiadcz¹ o tym piecz¹tki), a jego sp³ata odroczona do 10 lat. W kolejnym roku
nie zosta³a ju¿ zwolniona z op³at, choæ o to prosi³a. Nie by³a prawdopodobnie zamo¿na i jako córka nowos¹deckiej nauczycielki musia³a z pewnoci¹ udzielaæ
korepetycji i prowadziæ ¿ycie skromne 11.
Ibidem.
U. P e r k o w s k a w pracy Studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 18941939.
W stulecie immatrykulacji pierwszych studentek (Kraków 1994) zamieszcza Wykaz studentek poleg³ych w latach 19391945, w którym na s. 222 podaje: Reicher-Thon Gizela, ur. w Warszawie 1898,
c. Natana, przemys³owca, 1917 [data immatrykulacji na UJ], asystentka Wolnej Wszechnicy Polskiej,
zginê³a podczas II wojny wiatowej. Informacje te nie znajduj¹ jednak potwierdzenia w ¿adnym
z wymienionych róde³ bêd¹cych podstaw¹ wykazu, a poza nazwiskiem nie zgadzaj¹ siê ani fakty,
ani daty. Gizela Reicher-Thonowa nie figuruje te¿ w spisach osobowych Wolnej Wszechnicy Polskiej.
9
Jidysz nazywano wtedy jêzykiem hebrajskim lub ¿ydowskim, jêzyk hebrajski w swej
nowoczesnej wersji odradza³ siê dopiero w Palestynie.
10
W roku 1922/23, kiedy Gizela Reicherówna rozpoczyna naukê na Uniwersytecie Jagielloñskim, studiuje na nim 5379 osób (z czego 1213 stanowi¹ kobiety), wyznanie rzymskokatolickie
deklaruje 3350 osób, moj¿eszowe za 1716, a jako jêzyk ojczysty podaj¹ ¿ydowski lub hebrajski 32 osoby. Zob. te¿ P e r k o w s k a, op. cit., s. 98103.
11
Warunki bytowe studentek ukazuje w przywo³ywanej tu pracy P e r k o w s k a (s. 109140).
7
8
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Wybór przedmiotów, które deklarowa³a na pocz¹tku ka¿dego roku (dziel¹cego siê na 10-tygodniowe trymestry), wprawia w os³upienie, zw³aszcza jeli porównamy go z zajêciami, na które uczêszczali pozostali studenci. Otó¿ w ci¹gu
4 lat studiów Gizela Reicherówna nie tylko zaliczy³a 12 gruntowne kursy literatury
i jêzykoznawstwa polskiego oraz angielskiego i historii filozofii, ale tak¿e sporo
specjalistycznych cyklów wyk³adów z filozofii (interesowa³y j¹ przede wszystkim
estetyka i aksjologia), literatury amerykañskiej, historii architektury w Polsce, kurs
literatury francuskiej od w. XVI, specjalistyczne kursy angielskiej, polskiej i niemieckiej literatury romantycznej, dziejów teatru polskiego, niemieckiej gramatyki
historycznej, historii teatru hiszpañskiego, gramatyki historycznej jêzyka portugalskiego i ogólnie  romañskiego obszaru jêzykowego, wersologii, stylistyki i gramatyki historyczno-porównawczej jêzyków s³owiañskich. Uczêszcza³a na lektoraty jêzyka angielskiego, roczny intensywny lektorat jêzyka czeskiego, zaawansowany lektorat jêzyka francuskiego i lektorat jêzyka niemieckiego  o poziomie
tego ostatniego mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e æwiczenia konwersacyjne opiera³y siê na
dyskusjach na temat Hermana i Doroty Goethego oraz Dramaturgii hamburskiej Lessinga. Ponadto wszystkie przedmioty germanistyczne wyk³adane by³y
po niemiecku. Ka¿dy z kursów zajmowa³ za 28 godzin tygodniowo. Owe imponuj¹ce wykazy, sporz¹dzane corocznie pismem nerwowym, o brzydkim charakterze i z licznymi skreleniami (tylko w dokumentach z³o¿onych przed doktoratem Reicherówna postara siê, ¿eby mo¿na by³o j¹ odczytaæ  ale i tak jak¿e
ró¿ni¹ siê one od wykaligrafowanych, wycyzelowanych podañ innych studentek),
budz¹ podziw dla jej szerokich zainteresowañ naukowych, znajomoci jêzyków
(angielskim, francuskim i niemieckim w³ada³a biegle), a tak¿e powagi, z jak¹ traktowa³a studia  s³uchaj¹c wyk³adów profesora Nitscha z gramatyki czeskiej i s³owackiej zapisa³a siê od razu na intensywny kurs czeskiego, aby wiedzê teoretyczn¹ oprzeæ na praktyce.
Na pocz¹tku jej zainteresowania dotyczy³y zarówno jêzykoznawstwa, jak i literaturoznawstwa, od IV roku sk³ania³a siê bardziej ku temu drugiemu. Wybór
przedmiotów zdradza te¿ krystalizuj¹cy siê od IV roku pomys³ pracy doktorskiej:
coraz wiêcej w nim romantyków i dramatu. Zreszt¹ zainteresowanie S³owackim
towarzyszy Gizeli Reicherównie od samego pocz¹tku studiów, kiedy to zapisuje
siê ona na wyk³ad prof. Chrzanowskiego ¯ycie i twórczoæ S³owackiego.
Przemylany i konsekwentny dobór seminariów i odczytów zwraca tak¿e
uwagê na jej wybitnie komparatystyczne zainteresowania, obejmuj¹ce filologiê
polsk¹, angielsk¹, germañsk¹, romañsk¹ i s³owiañsk¹. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e ówczesny Wydzia³ Filozoficzny UJ stanowi³ niespójny i chaotyczny konglomerat seminariów i katedr, od matematyki pocz¹wszy, na filologii orientalnej skoñczywszy, a obowi¹zywa³a na nim pe³na wolnoæ studiowania  studenci
sami wybierali wyk³ady, kursy i fakultatywne kolokwia, kieruj¹c siê jedynie sugestiami pracowników uczelni. W przypadku filologii polskiej brzmia³y one nastêpuj¹co:
Ucilijmy: z du¿ym prawdopodobieñstwem, gdy¿ do zaliczenia kursu wystarcza³ tylko
podpis profesora przy rozpoczêciu wyk³adów (tzw. nomen) oraz po ich zakoñczeniu, a nie wszyscy studenci uczêszczali na zajêcia regularnie. Ksi¹¿ka Gizeli Reicher-Thonowej zawiera jednak
wiele wskazówek wiadcz¹cych, ¿e w wyk³adach i seminariach o takiej tematyce mog³a ona faktycznie braæ udzia³.
12
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Ten, czyje zainteresowania i prace kieruj¹ siê w stronê zagadnieñ z historii literatury, musi
znaæ gruntownie historiê jêzyka, czyli gramatykê historyczn¹ w ca³ym jej zakresie, to jest g³osowni, morfologii, s³owotwórstwa i sk³adni, a tak¿e dialektologii 13.

Rady te Gizela Reicherówna, studentka I roku, wziê³a sobie, jak widaæ, do serca. S¹dz¹c po wykazach zajêæ, najsilniej zwi¹zana by³a naukowo z profesorami polonistyki Józefem Kallenbachem, Janem £osiem i Stanis³awem Windakiewiczem
(stosunkowo ma³o wybiera³a zajêæ prof. Chrzanowskiego, znanego sk¹din¹d z ostrych,
endeckich przekonañ, choæ  jak wspomina³ Wiktor Weintraub  do zdolnych ¯ydów mia³ on stosunek przychylny), slawist¹ prof. Kazimierzem Nitschem, filozofem prof. Witoldem Rubczyñskim, germanist¹ prof. Spiridionem Wukadinovièem
oraz ojcem polskiej anglistyki, prof. Romanem Dyboskim 14. Wybór Kallenbacha na
mistrza naukowego wiadczyæ mo¿e te¿ o pewnym nonkonformizmie. O ile na seminaria Chrzanowskiego studenci walili drzwiami i oknami, by³ on bowiem cz³onkiem komisji egzaminacyjnej i warto by³o zaskarbiæ sobie jego przychylnoæ, o tyle
wyk³ady Kallenbacha nie poci¹ga³y s³uchaczy ani form¹, ani tematyk¹  ubr¹zowianiem romantyków i semazjologiczn¹ metod¹ badañ, skupiaj¹c¹ siê na rodkach wyrazu wybieranych przez autorów 15. Gizelê Reicherównê do Chrzanowskiego mog³y te¿ z pewnoci¹ zniechêcaæ g³oszone przez niego antysemickie pogl¹dy.
Na ostatnim roku studiów Reicherówna przygotowuj¹c siê do zawodu nauczycielki zapisa³a siê ponadto do Studium Pedagogicznego, w którego ramach uczêszcza³a na kursy pedagogii ogólnej, psychologii pedagogicznej, higieny szkolnej,
wychowania fizycznego, dydaktyki literatury i jêzykoznawstwa polskiego oraz
prawodawstwa szkolnego. W tym czasie jednak szko³a rednia by³a startem dla
wielu póniejszych profesorów uniwersytetu, tzw. docentów prywatnych, a uczeni ze stopniem doktora mogli staraæ siê o zni¿ki godzin, urlopy czy zasi³ki 16.
Nie zachowa³y siê, niestety, oceny Gizeli Reicher, wykaz 19 zdanych kolokwiów i indeks odebra³a ona bowiem, zwyczajem innych studentów, z dziekanatu
po doktoracie, o czym wiadczy potwierdzenie i zamaszysty, o³ówkowy podpis.
Niew¹tpliwie by³a jednak bardzo zdolna (przeskoczy³a przecie¿ od razu jedn¹
klasê gimnazjum, a recenzje jej pracy doktorskiej by³y doskona³e).
Karty wpisów pokazuj¹ tak¿e, ¿e niew¹tpliwie mia³a poczucie humoru. Otó¿
gdy w formularzu na pytanie: Na jakiej zasadzie ¿¹da student immatrykulacji?,
wiêkszoæ odpowiada: na podstawie indeksu, ksi¹¿eczki legitymacyjnej, wizy
dziekañskiej, wpisuj¹ca siê na II rok Gizela Reicherówna bezceremonialnie nagryzmoli swoim chaotycznym, nigdy nie trzymaj¹cym linii prostej pismem: Na
tej, ¿e w zesz³ym roku by³am wpisana na rok 1szy.
Sam doktorat uzyska³a wyj¹tkowo wczenie, jako jedna z trzech najm³odszych
kobiet-doktorów na UJ w Dwudziestoleciu miêdzywojennym 17. W owych latach
Spis wyk³adów Uniwersytetu Jagielloñskiego. Kraków 1922, s. 4647.
Zob. P. M r o c z k o w s k i, Roman Dyboski (18831945). Pioneer of English Studies in
Poland. W zb.: Professor Roman Dyboski Founder of English Studies in Poland: Proceedings of the
Commemorative Conference for Roman Dyboski (18831945), Kraków, 12 June 1995. Ed. T. B el a, E. M a ñ c z a k - W o h l f e l d. Kraków 1998.
15
Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagielloñskim. Red. T. Ulewicz.
Kraków 1996, s. 185.
16
Zob. ibidem, s. 179.
17
Zob. J. S u c h m i e l, Udzia³ kobiet w nauce do 1939 roku w Uniwersytecie Jagielloñskim.
Czêstochowa 1994, s. 152.
13
14
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nie istnia³y bowiem egzaminy magisterskie (wprowadzi³a je dopiero ustawa ministerialna z r. 1925), a studia koñczy³y siê absolutorium, tzn. ni¿szym stopniem
naukowym. Jedynie nieliczni po jakim czasie przedstawiali pracê doktorsk¹, przystêpowali do rygorozów i ubiegali siê o stopieñ wy¿szy. Egzamin doktorski na
Wydziale Filozoficznym UJ uchodzi³ ponadto za trudny i ma³o przydatny w dalszej karierze zawodowej, nic dziwnego te¿, ¿e 90% absolwentów koñczy³o studia bez stopnia naukowego i konkretnych kwalifikacji zawodowych 18. Aby uzyskaæ uprawnienia nauczycielskie, nale¿a³o zdaæ dopiero osobny egzamin przed
Pañstwow¹ Komisj¹ Egzaminów dla Nauczycieli Szkó³ rednich.
Gizela Reicherówna doktorat obroni³a jeszcze jako studentka IV roku, choæ
zwykle odbywa³o siê to kilka lat po ukoñczeniu studiów 19. Zachowane w teczce
dwa podania o dopuszczenie do rygorozum ju¿ w trakcie XII trymestru nauki pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e nie by³a to praktyka czêsta, pierwsze z nich spotka³o siê te¿
z odmow¹ w³adz uczelni. Recenzja prof. Kallenbacha rozwiewa³a jednak wszelkie w¹tpliwoci:
Praca P. Gizeli Reicherównej pt. Ironia S³owackiego, wykonana z mojej inicjatywy w mym
seminarium w latach 19231926 (in folio, stron 282), dowiod³a gruntownych studiów i rzetelnego badania danego tematu i wiadczy jak najkorzystniej o uzdolnieniu i pracowitoci kandydatki, która na podstawie tej pracy upowa¿niona jest w zupe³noci do dalszych egzaminów
ustnych 20.

Prof. £o stwierdza³ za, ¿e ze wzglêdu na treæ i formê rozprawa p. Reicherówny odpowiada wymaganiom i na jej podstawie mo¿na dopuciæ autorkê do
ustnych rygorozów 21.
Dwugodzinny egzamin z jêzyka polskiego i angielskiego odby³ siê 12 XII 1926
(egzaminowali profesorowie Kallenbach, £o i Dyboski) i zosta³ oceniony na celuj¹cy, a godzinne rygorozum z filozofii 12 II 1927 (egzaminowali profesorowie
Rubczyñski i Heinrich)  tylko na dostateczny. Uroczysta promocja doktorska (jako
promotor wystêpowa³ prof. Dyboski) mia³a miejsce 18 II 1927.
Mo¿na spytaæ, dlaczego Reicherówna nie myla³a od razu o kontynuacji kariery naukowej. Etatów na uczelniach by³o jednak wtedy niewiele i nawet badacze
z wybitnymi doktoratami pracowali z regu³y jako nauczyciele gimnazjalni, a po
ewentualnej habilitacji jako nie op³acani docenci czekali na zwolnienie siê katedry. Byæ mo¿e, wyjanienia nale¿y te¿ szukaæ w panuj¹cej w owym czasie konserwatywnej i niechêtnej kobietom (a zw³aszcza tym ¿ydowskiego pochodzenia 22)
atmosferze krakowskiego uniwersytetu. Maria D³uska, rozpoczynaj¹ca we wszech18
K. M i c h a l e w s k a, Wydzia³ Filologiczny Uniwersytetu Jagielloñskiego. W zb.: Inwentarz akt wydzia³ów i studiów Uniwersytetu Jagielloñskiego 18501939. Red. J. Michalewicz. Kraków 1997, s. 235236.
19
Myli siê wiêc S u c h m i e l (op. cit., s. 151), gdy pisze, i¿ Reicherówna z³o¿y³a rozprawê
doktorsk¹ rok po studiach. Na temat doktoratów w dziedzinie filologii polskiej, recenzowania prac,
stopnia trudnoci egzaminów i terminów obron zob. w tej ksi¹¿ce na s. 14149.
20
Archiwum UJ, rkps WF II 504. Teczki akt doktoratów, materia³y z lat 18601945.
21
Ibidem.
22
Szanse Gizeli Reicher na asystenturê by³yby minimalne, przede wszystkim ze wzglêdu na
jej ¿ydowskie pochodzenie  sz³o wszak o polonistykê, filologiê narodow¹. Chrzanowski, którego zdanie wiele w Krakowie znaczy³o, mia³ powiedzieæ do Wiktora Weintrauba (którego lubi³
i ceni³): a jednak nie chcia³bym, ¿eby pan uczy³ moje dzieci (informacja od prof. Henryka
Markiewicza).

GIZELA REICHER-THONOWA...

193

nicy krakowskiej studia 4 lata wczeniej ni¿ Gizela Reicher i mog¹ca siê pochwaliæ trochê mniej imponuj¹cym wyborem kursów, uzyska³a doktorat rok po niej.
By³by to wiêc przypadek zaprzepaszczonych mo¿liwoci, talentu, który, mimo
napisania wybitnej ksi¹¿ki, nie rozb³ysn¹³ jednak do koñca?
Publikacja pracy doktorskiej Gizeli Reicher-Thonowej zosta³a zatwierdzona
dwa lata póniej, na posiedzeniu Wydzia³u Filologicznego Polskiej Akademii
Umiejêtnoci w maju 1929 23. W tym samym czasie ukaza³o siê te¿ jej francuskie
streszczenie w miêdzynarodowym biuletynie Akademii 24. Przed drukiem 25 rozprawa zosta³a dodatkowo uzupe³niona o nowe ród³a i opracowania przez autorkê 26 i wydana w 1933 r. w Krakowie. Thonowa z pewnoci¹ musia³a zabiegaæ
o publikacjê  wiêkszoæ doktoratów z tamtego czasu nigdy nie zosta³a wydana.
Trudno te¿ odpowiedzieæ na pytanie, jakim cudem tak konserwatywna instytucja
jak PAU, na dodatek nie darz¹ca ¯ydów sympati¹ (co zreszt¹ wykpiwa³ w S³ówkach Boy-¯eleñski 27), zdecydowa³a siê opublikowaæ ksi¹¿kê nie znanej nikomu
starozakonnej badaczki. Mo¿na siê tylko domylaæ inicjatywy którego z profesorów UJ, np. Kallenbacha (zmar³ego we wrzeniu 1929).
I tutaj zaczynaj¹ siê problemy. Ksi¹¿ka przesz³a w³aciwie bez echa. W zachowanym archiwum korespondencji Kazimierza Czachowskiego znajdujemy
4 rozpaczliwe listy Gizeli Thonowej, która b³aga o recenzjê. Zacytujê z nich kilka
ustêpów:
List z 12 wrzenia 1933 roku
Ostatnio zwróci³am siê do Generalnego Sekretariatu Polskiej Akademii Umiejêtnoci
z prob¹ o polecenie przes³ania WPanu mej pracy Ironia Juliusza S³owackiego w wietle badañ estetyczno-porównawczych. Wydanie Polskiej Akademii Umiejêtnoci 1933.
Jak mnie z Akademii poinformowano, praca zosta³a wys³ana, wobec czego proszê uprzejmie o ³askawe zainteresowanie siê jej treci¹.
By³abym WPanu szczerze zobowi¹zana za ³askawe udzielenie mi swych cennych uwag,
ewentualnie za napisanie recenzji na temat tej pracy w jakim z pism literackich, z którym
WPan wspó³pracuje. Bardzo zale¿y mi na recenzji WPana, która bêdzie wyrazem powa¿nej
i sumiennej krytyki.
List z 19 lutego 1934 roku
Poniewa¿ dotychczas nie dosta³am ani potwierdzenia przesy³ki, ani odpowiedzi na list,
przypuszczam, ¿e mo¿e WPana nie by³o wtedy w Krakowie lub w jaki inny sposób ksi¹¿ka
i list czy te¿ jedno z nich poginê³o. Dlatego pozwalam sobie jeszcze raz zwróciæ siê do WPana
z prob¹ o ³askawe zainteresowanie siê rozpraw¹ oraz o zamieszczenie recenzji o niej na ³a23

1929).

Sprawozdania z czynnoci i posiedzeñ Wydzia³u I Akademii Umiejêtnoci. T. 24, nr 5 (maj

24
G. R e i c h e r ó w n a, LIronie de S³owacki à la lumière des recherches desthétique comparée. Bulletin International de lAcadémie Polonaise des Sciences et des Letters (Kraków) 1929,
nr 4/6 (AvrilJuin), s. 134135.
25
W serii Rozprawy Wydzia³u Filologicznego (t. 63, nr 4).
26
G. R e i c h e r - T h o n o w a, Ironia Juliusza S³owackiego w wietle badañ estetyczno-porównawczych. Kraków 1933, s. II.
27
T. ¯ e l e ñ s k i - B o y, O tem, co w Polszcze dziejopis mieæ winien. W: Pisma. T. 1: S³ówka.
Red. H. Markiewicz. Warszawa 1956, s. 153: Dowiedzielimy siê z komunikatu Krakowskiej Akademii Umiejêtnoci, i¿ ta, ku wielkiemu swemu ¿alowi, nie mog³a przyznaæ nagrody imienia Barczewskiego na rok bie¿¹cy prof. Aszkenazemu, a to dla jego brzydkiego wyznania. W tym przypadku jednak Boy nie mia³ racji, Aszkenazy nie zosta³ odrzucony z powodu niechêci Akademii do
¯ydów, ale ze wzglêdu na sam status nagrody, zastrze¿onej wy³¹cznie dla katolików.
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mach tego pisma (czy pism), z którymi WPan wspó³pracuje. Bêdê WPanu mocno zobowi¹zana
za recenzjê, na której mi bardzo zale¿y, bo bêdzie ona wyrazem powa¿nej i umiejêtnej krytyki
naukowej. Oczekujê tym razem na pewno ju¿ ³askawej odpowiedzi. £¹czê wyrazy powa¿ania
G. Thonowa
Gdyby ksi¹¿ki WPan nie otrzyma³ by³, chêtnie j¹ natychmiast przelê.
List z 19 kwietnia 1934 roku
Pozwalam sobie powo³aæ siê na kartkê WPana z 9 III b.r., w której WPan przyrzek³ mi
³askawie omówiæ moj¹ pracê o S³owackim (Ironia Juliusza S³owackiego w wietle badañ estetyczno-porównawczych) (Pol. Ak. Umiej., 1933) w ci¹gu najbli¿szych tygodni. Uprzejmie przypominam ³askawe przyrzeczenie i bardzo proszê o powiadomienie mnie, kiedy (mniej wiêcej)
i gdzie pojawi siê recenzja, bo chcia³abym siê postaraæ póniej o odpowiednie zeszyty pisma
(czy pism), w których bêdzie recenzja.
Praca ta jest owocem d³u¿szych mych studiów i w³o¿y³am w ni¹ bardzo wiele trudu i serca, zale¿y mi wiêc bardzo na ocenie krytyka tak powa¿nego i sumiennego jak WPan.
List z 10 stycznia 1935 roku
Powo³uj¹c siê uprzejmie na list WPana z 9 III 1934, w którym WPan przyrzek³ mi, ¿e
w najbli¿szym czasie (w ci¹gu kilku tygodni) napisze recenzjê o pracy mej (Ironia Juliusza
S³owackiego w wietle badañ estetyczno-porównawczych, Pol. Ak. Um., 1933), zwracam siê
z uprzejm¹ prob¹ o ³askawe poinformowanie mnie, czy WPan napisa³ ju¿ recenzjê, jeli tak 
to gdzie i kiedy (chcê j¹ sobie sprowadziæ), wzglêdnie je¿eli to siê jeszcze nie sta³o z powodu
nawa³u innych prac, proszê, by by³ Pan ³askaw, proszê o sprawie tej pamiêtaæ i w mo¿liwie
krótkim czasie zainteresowaæ siê prac¹ i napisaæ o niej sprawozdanie.
Proszê wybaczyæ zwrot w rych³ym czasie, ale praca wysz³a jeszcze w 1933 r. i dlatego
zale¿y mi bardzo, by teraz by³a omówiona.
[...] Uprzejmie proszê, by by³ Pan ³askaw ewent. zamieciæ recenzjê w Czasie i Gazecie Polskiej. Do G. Pol. pos³a³am egzemplarz recenzyjny na rêce p. Kadena-Bandrowskiego, ale odpowiedzi nie otrzyma³am. W tej chwili przegl¹dam list jednego z krytyków, który
informuje mnie, ¿e WPan pisze do Gazety Polskiej, i dlatego sprawê tê poruszam dopiero
w postscriptum 28.

Recenzja nigdy nie powsta³a. Thonowa wysy³a³a egzemplarze ksi¹¿ki, w któr¹
w³o¿y³a bardzo wiele trudu i serca, zabiega³a o zainteresowanie, pisa³a te¿ do
Jana Gwalberta Pawlikowskiego (a przypuszczam, ¿e podobnych listów musia³a
wys³aæ o wiele wiêcej):
Czy nie by³by pan Profesor ³askaw zainteresowaæ siê treci¹ mej rozprawy, która usi³uje
uj¹æ, co to kszta³t twórczoci ironicznej S³owackiego? Mo¿e by³by Pan Profesor ³askaw podzieliæ siê ze mn¹ swymi cennymi uwagami, wzglêdnie  gdyby WPan zajmowa³ siê takimi
problemami  mo¿e zechcia³by Pan Profesor opublikowaæ recenzjê rozprawy.
By³abym szczerze zobowi¹zana za recenzjê, która by³aby wyrazem oceny tak zas³u¿onego badacza 29.

Doczeka³a siê za to zjadliwej recenzji Mariana Szyjkowskiego w Nowej
Ksi¹¿ce:
Omawiana praca jest typem pracy seminaryjnej, sumiennoci¹ przeprowadzonej tezy, systematycznoci¹ w rozk³adzie materia³u, dok³adnoci¹ jego rozwarstwowienia podniesionej 
i s³usznie  do godnoci pracy akademickiej. Niemniej pozostaje na niej ów lad scholastycznego pochodzenia  w³anie w nadmiarze dok³adnoci drobiazgów i kategoryzowania, które s¹
tak typowe dla fabrykantów doktorskich dysertacyj niemieckich uniwersytetów  gdzie przed
laty 20-tu studia stylometryczne cieszy³y siê szczególn¹ predylekcj¹.
28
29

Bibl. Jagielloñska, rkps 8981 III, k. 249256.
Ibidem, rkps 11308 IV, k. 202.
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Na chwa³ê autorki powiedzmy, ¿e jej stylometria jest o wiele szersza; ¿e siêga do zagadnieñ starszej i nowszej estetyki i ¿e próbuje t¹ drog¹ chwytaæ pewne konkluzje, tak¿e ideowe, a nawet etyczne.
Rezultaty nie s¹ jednak proporcjonalne do podjêtego trudu. Pozytywnie zyskujemy sumiennie przeprowadzon¹ systematykê ironii S³owackiego  lecz koñcowe uogólnienia s¹
zbyt sztucznie oderwane od p³aszczyzny analitycznej wnêtrza pracy.
A ju¿ tezy etyczne wydaj¹ nam siê ca³kiem dowolne. Autorka wysuwa je na sam koniec,
jako szczytowy owoc pracy, która pozwoli³a nam spojrzeæ w g³¹b cierpi¹cej duszy wielkiego,
szlachetnego cz³owieka.
Osobicie nie dam siê przekonaæ, ¿eby u¿ywanie ironii mia³o jakikolwiek zwi¹zek ze
szlachetnoci¹ twórcy  który w³anie zaprzesta³ u¿ywaæ tego rodka stylistycznego z chwil¹
wejcia w epokê Króla-Ducha, to jest po przebyciu wewnêtrznej katharsis.
W myl takiej tezy chyba najszlachetniejszym na wiecie pisarzem by³by  epikurejczyk Anatol France 30.

S³owa Szyjkowskiego wiadcz¹ o zupe³nym niezrozumieniu zamys³u ksi¹¿ki,
a niewykluczone, ¿e s¹ te¿ dowodem urazy, któr¹ recenzent ¿ywiæ móg³ w stosunku do mistrza autorki, Kallenbacha, wszak to on, a nie Szyjkowski, otrzyma³ upragnion¹ profesurê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Dla Gizeli Reicher-Thonowej,
która musia³a mieæ wiadomoæ, ¿e napisa³a dzie³o wybitne (dodajmy, predysponuj¹ce j¹ dzi do miana matki polskiej komparatystyki), musia³ to byæ zapewne
cios. Rozprawa, któr¹ badacze S³owackiego od 20 lat wci¹¿ cytuj¹, w momencie
wydania spotka³a siê z milczeniem, niedocenieniem i absolutnym niezrozumieniem ze strony rodowiska naukowego. Ironia Juliusza S³owackiego w wietle
badañ estetyczno-porównawczych by³a jednak ksi¹¿k¹ prekursorsk¹, powsta³¹
w czasach, gdy polski romantyzm i jego wieszczów traktowano ze mierteln¹,
bogoojczynian¹ powag¹  nie by³o w niej miejsca dla humoru i ironii.
Korespondencja Gizeli z Czachowskim mówi nam te¿ co o jej ¿yciu osobistym. Wysz³a za m¹¿, o czym wiadczy zmiana nazwiska na Thon, a listy pisze
z £odzi, gdzie mieszka przy ulicy Cegielnianej 9.
Fakt ten ma, byæ mo¿e, zwi¹zek z pierwsz¹ recenzj¹ ksi¹¿ki Thonowej, pióra
³ódzkiego polonisty i krytyka literackiego pochodzenia ¿ydowskiego, Wilhelma
Falleka, z którym autorkê ³¹czy³y zapewne wiêzi towarzyskie. Recenzja ta ukaza³a
siê w r. 1933 w krakowskim Nowym Dzienniku, polskojêzycznej gazecie ¿ydowskiej, i stanowi³a ca³kowite przeciwieñstwo póniejszej opinii Szyjkowskiego:
Autorka przeora³a wzd³u¿ i wszerz ca³¹ bogat¹ twórczoæ S³owackiego. Przebrnê³a przez
ca³¹ historycznoliterack¹ krytykê o tym wieszczu. Znalaz³a szerokie pole porównawcze miêdzy ironi¹ S³owackiego a ironi¹ Szekspira i Byrona. U z b r o i ³ a s i ê w s u m i e n n i e
z d o b y t ¹ w i e d z ê, a b y o  w i e t l i æ i r o n i ê, t e n n a j b a r d z i e j z a s a d n i c z y
s k ³ a d n i k t w ó r c z o  c i t a k u m i ³ o w a n e g o p r z e z n i ¹ p o e t y. N a u c z y ³ a
n i e j e d n o d z i e ³ o S ³ o w a c k i e g o i n a c z e j c z y t a æ, i n a c z e j r o z u m i e æ.
mia³o dociera do istoty Beniowskiego i Króla-Ducha i w r ê c z r e w e l a c y j n e i r e w ol u c y j n e, a trafne i piêkne myli z tych arcydzie³ wyprowadzi³a. [...] Dzie³o to tak napêcznia³e jest treci¹, ¿e w prawdziwym jestem k³opocie, jak popularnie zapoznaæ czytelników z tezami i wynikami pracy Reicher-Thonowej 31.

Tu nastêpowa³o streszczenie rozprawy i podkrelenie jej najwa¿niejszych zalet, za jakie Fallek trafnie uzna³ zaobserwowanie przez autorkê ewolucji w stosoM. S z y j k o w s k i, rec. w: Nowa Ksi¹¿ka 1935, z. 1, s. 1314.
W. F a l l e k, Nowa ksi¹¿ka o Juliuszu S³owackim. Nasz Dziennik 1933, nr 257, s. 9. Podkrel. P. O.
30
31
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waniu przez S³owackiego ironii, przejcia od kosmopolitycznej tradycji ironii romantycznej, rozumianej jako bezwzglêdna wy¿szoæ artysty umo¿liwiaj¹ca prowadzenie gry ze wiatem, do narodowej koncepcji Króla-Ducha. Podkrela³ te¿,
¿e Reicher-Thonowa pokaza³a, i¿ ewolucja ta przebiega³a od ironii negatywnej
(Kordian) do ironii pozytywnej, afirmuj¹cej, a S³owacki z krytyka i satyryka b³êdów narodowych zmienia³ siê stopniowo w wodza duchowego narodu. Recenzent konkludowa³:
Z wielk¹ si³¹ argumentacji przeciwstawia siê autorka temu kierunkowi krytyki, która uwa¿a
S³owackiego za poetê nieziemskiego, neguj¹cego rzeczywistoæ, jakkolwiek wieszcz realistycznie traktuje ró¿ne wydarzenia i osoby (Mazepa, Fantazy, fragmenty). O b s z e r n e s t u d i u m
R e i c h e r - T h o n o w e j l e ¿ a ³ o n a p ³ a s z c z y  n i e j e j t a l e n t u i u m i ³ o w an i a. Zdarza siê, ¿e w³amuje siê w otwarte drzwi, ale obok nielicznych s¹dów powszechnie
znanych i uznanych (a¿ banalnych!) w i d z i m y c a ³ e f a l a n g i s ¹ d ó w o r y g i n a ln y c h, n a w s k r ó  p r z e m y  l a n y c h. O d k r y w a p o p r o s t u n o w e l ¹ d y i p os ³ u g u j e s i ê p r z y t y m p i e r w s z o r z ê d n ¹ m e t o d ¹ a n a l i z y e s t e t y c z n e j,
n i e p o m i j a j ¹ c j e d n a k s y n t e z y 32.

Opinia Falleka przyznawa³a w du¿ej mierze s³usznoæ dokonaniom Thonowej, nie sposób jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e stanowi³a rodzaj przys³ugi dla znajomej krytyka (o czym wiadcz¹ osobiste w¹tki recenzji  tak umi³owanego przez
ni¹ poety). Ukaza³a siê ona ponadto nie w specjalistycznym czasopimie naukowym, ale w poczytnej gazecie codziennej o nastawieniu syjonistycznym, w s¹siedztwie reklamy szamponu do w³osów dla blondynek. Mimo pozytywnego wydwiêku popularne zapoznanie czytelników z tezami i wynikami pracy nie zadowala³o z pewnoci¹ ambicji autorki, która przez dwa lata jeszcze prosi³a Kazimierza
Czachowskiego o recenzjê bêd¹c¹ wyrazem powa¿nej i umiejêtnej krytyki naukowej, a zamiast tego zosta³a przez Szyjkowskiego zaliczona w poczet fabrykantów doktorskich dysertacyj.
Po raz kolejny w dokumentach Gizela Thonowa pojawia siê w listopadzie 1940.
Z zachowanego w Archiwum Miasta Krakowa podania o kennkartê dowiadujemy
siê, ¿e przyjecha³a do miasta 25 V 1940 wraz z 10-letni¹ córeczk¹ Hann¹ Thon
(ur. 2 IX 1930), jest nauczycielk¹ gimnazjaln¹ i wynajmuje pokój przy ul. Dietla 66/11, a w trakcie sk³adania papierów przenosi siê na ul. Dajwór 21. Byæ mo¿e,
przyby³a do Krakowa, miasta swych studiów, z liczn¹ fal¹ uchodców  wygnanych ¯ydów ³ódzkich? Jest zamê¿na, ale nic nie wiadomo na temat jej ma³¿onka.
Akt urodzenia Hanny Miriam Thon, który zdoby³em w ³ódzkim Urzêdzie Stanu Cywilnego, dodatkowo te kwestie komplikuje. Otó¿ wynika z niego, ¿e Hanna
Miriam Thon urodzi³a siê 2 IX 1930 jako córka Alberta Teitelbauma i 26-letniej
Gizeli Teitelbaum z domu Reicher, w r. 1933 decyzj¹ wojewody ³ódzkiego (która
siê nie zachowa³a) zmieniono za jej nazwisko na Thon. Czy¿by Gizela Reicher-Teitelbaum owdowia³a lub rozwiod³a siê i wysz³a ponownie za m¹¿? Jeliby bowiem wraz z rodzin¹ mia³a zmieniaæ nazwisko, zmieni³aby je raczej na polsko
brzmi¹ce, jak czyni³o wtedy wielu ¯ydów.
Formularz wype³niony jest w bezb³êdnej niemczynie i podpisany: Gisela
Thon, nie: Gizela, Nowy S¹cz to Neu Sandez, wszêdzie te¿ pojawia siê skrót dr,
jakby liczy³a, ¿e stopieñ naukowy zapewni jej ¿yczliwsze spojrzenie okupanta.
32

Ibidem, s. 10. Podkrel. P. O.
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Dowiadujemy siê równie¿, ¿e wystêpuj¹ca o kennkartê jest zdrowa, nale¿y do kasy
chorych i zatrudniona jest od 20 V 1940 jako sekretarz wszystkich sekcji w dystrykcie krakowskim w Centosie  charytatywnej Centrali Towarzystw Opieki nad
Sierotami przy Podbrzeziegasse 3, które zajmuje siê oko³o 3050 sierotami i porzuconymi dzieæmi. Pracuje 7 godzin dziennie i zarabia 300 z³otych miesiêcznie (dla
porównania, w 1939 r. opaska z gwiazd¹ Dawida kosztowa³a 10 z³otych, a Gmina
¯ydowska wyp³aca³a w tym¿e roku kierowanym do pracy przymusowej ¯ydom
ze specjalnego funduszu 2,506 z³otych dziennie) 33. Nie by³y to wiêc pieni¹dze
pozwalaj¹ce na utrzymanie siê.
Aleksander Bieberstein nadmienia, ¿e Gizela Thonowa pracowa³a w Centosie
z ramienia ¯ydowskiej Samopomocy Spo³ecznej, sam Centos za wznowi³ po
wrzeniowej klêsce dzia³alnoæ w Krakowie w maju 1940. Jest to równie¿ data
przyjazdu Gizeli do miasta. Pod koniec r. 1940 zorganizowano tak¿e placówkê
opieki nad 25 sierotami przy ulicy Dajwór 21, dok³adnie ten sam adres podaje
Gizela Thonowa jako miejsce swego zameldowania 34. Tak¿e jej pierwszy krakowski adres, ul. Dietla 66, to bezporednie s¹siedztwo Zak³adu Sierot ¯ydowskich im. Ró¿y Rockowej. Pozwala to przypuszczaæ, ¿e jej przyjazd do Krakowa
móg³ mieæ zwi¹zek z dzia³alnoci¹ w Centosie, w którym szybko zreszt¹ otrzyma³a odpowiedzialn¹ funkcjê. Micha³ Weichert pisa³: Z czasem dzia³alnoæ prezydium wydzia³u opieki nad dzieæmi tak siê rozros³a, i¿ musielimy powo³aæ specjalnego sekretarza fachowego w osobie dr Gizeli Thonowej 35.
W formularzach Gizela Thonowa stwierdza, ¿e 4 VIII 1940 dope³ni³a obowi¹zku zg³aszania przez ¯ydów ca³ego maj¹tku posiadanego przez jej matkê, Leonorê Reicher (dotyczy³o to nawet mebli i ma³o wartociowych przedmiotów). Tu
te¿ pojawia siê po raz pierwszy nowos¹decki adres matki  ul. Narutowicza 6,
prawdopodobnie kiedy równie¿ rodzinny dom Gizeli. To niedaleko ul. Szwedzkiej, przy której przed wojn¹ mieci³o siê ¿ydowskie gimnazjum, byæ mo¿e, miejsce pracy jej matki 36.
Do³¹czona do dokumentów kartka z marca 1941 g³osi:
Wniosek o dalszy pobyt w Krakowie zosta³ uwzglêdniony. Wzywa siê Pana(i¹) do zg³oszenia siê dnia podanego na odwrotnej stronie miêdzy godz. 8 a 12 celem osobistego odebrania
karty rozpoznawczej oraz naramiennego znaku rozpoznawczego dla ¿ydów 37, przepisanego
urzêdowo. [...] Taksa za kartê rozpoznawcz¹ oraz znak naramienny wynosi z³ 20 38.

W archiwum znajduje siê te¿ najwa¿niejsza rzecz, mianowicie zdjêcie, najprawdopodobniej jedyne zachowane zdjêcie Gizeli Thonowej. 36-letnia Gizela
ubrana jest w ciemny, elegancki kostium, ma klasyczne, lekko poci¹g³e rysy twarzy, delikatny makija¿, wysokie czo³o, zaczesane do ty³u ciemne w³osy, prosty nos
i piwne, wyj¹tkowo du¿e, piêkne oczy, zdaj¹ce siê nostalgicznie patrzeæ w obiektyw. Nie ma tzw. z³ego wygl¹du, ale nie jest to te¿ uroda bezsprzecznie aryjska  mo¿e budziæ niebezpieczne pytania o pochodzenie, choæ przy pewnej dozie
Zob. B i e b e r s t e i n, op. cit., s. 2122.
Ibidem, s. 216217.
35
M. W e i c h e r t, Pamiêtniki. Archiwum ¯ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, rkps 302/25, s. 134.
36
Zob. Archiwum Miasta Krakowa, rkps SM Kr 561, s. 1009, 10181020.
37
Celowo pisano ¿ydzi, a nie ¯ydzi, chc¹c w ten sposób okazaæ pogardê dla nich.
38
Archiwum Miasta Krakowa, rkps SM Kr 561, s. 1012.
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szczêcia pozwala³aby na prze¿ycie 39. Ale Thonowa na razie chyba nie chce na
fa³szywych papierach wtopiæ siê w t³um. Pracuje przecie¿ w ¿ydowskiej organizacji i najprawdopodobniej, jak wielu krakowskich ¯ydów, przejdzie do getta przez
III Most na Wile (to raptem kilka kroków od ul. Dajwór, gdzie mieszka).
W tym samym czasie jej matka tak¿e dzia³a na rzecz sierot. Akta Prezydium
¯ydowskiej Samopomocy Spo³ecznej w Krakowie, bêd¹ce zbiorem lunych spisów wspó³pracowników i podañ o wydanie legitymacji pracowniczych wszystkich

Zdjêcie 36-letniej Gizeli Reicher-Thonowej
z podania o kennkartê (1940)
(Archiwum Miasta Krakowa, PNN 35, nr 11180)

delegatur krakowskiego Centosu, zawieraj¹ Spis wspó³pracowników Dzieciñca
w Nowym S¹czu z 11 VII 1941. Na pierwszym miejscu figuruje w nim: Reicher
Leonora, ur. Lwów 21.10.1876, ul. Zdrojowa 12, kierowniczka Dzieciñca 40.
Zmiana adresu zamieszkania pozwala s¹dziæ, ¿e 65-letnia Leonora Reicher zosta³a ju¿ wysiedlona ze swego mieszkania przy ul. Narutowicza. Prawie ka¿da z kart
w aktach opatrzona jest prostok¹tn¹ pieczêci¹ Wp³ynê³o... i wpisywan¹ rêcznie
dat¹. Wydaje mi siê, ¿e czêsto rozpoznajê w tych cyfrach charakter pisma Gizeli,
choæ sam jej podpis nie figuruje nigdzie.
Tutaj lad siê urywa. Gizela nie pojawia siê w ¿adnych wspomnieniach z krakowskiego getta, nie ma o niej wzmianki u Tadeusza Pankiewicza, Henryka Zvi
Zimmermanna ani u Haliny Nelken, pracuj¹cej w Centosie jako wolontariuszka 41.
Je¿eli trafi³a do getta, mo¿na siê domylaæ najgorszych rzeczy. Pracy w Kinderheimie, bycia wiadkiem wymordowania swych podopiecznych, rozdzielenia
Ibidem, rkps PNN 35, nr 11180.
Ibidem, rkps PNN 63. Akta Prezydium ¯ydowskiej Samopomocy Spo³ecznej w Krakowie.
Kartoteki delegatur, s. 295.
41
T. P a n k i e w i c z, Apteka w getcie krakowskim. Kraków 2007.  H. Z v i Z i m m e r m a n n,
Prze¿y³em, pamiêtam, wiadczê. KrakówHaifa 1997.  H. N e l k e n, And Yet, I Am Here! Transl.
H. N e l k e n, A. N i t e c k i. Amherst 1999.
39
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z córk¹ lub te¿ do³¹czenia do niej w drodze do komór gazowych Be³¿ca. Obozu
w P³aszowie, którym kierowa³ psychopatyczny Goeth wraz ze swymi dwoma psami-ludojadami, apelu zdrowotnego i rampy w Auschwitz.
Nic nie znajdziemy w s³owniku biograficznym ¯ydzi dawnej £odzi 42 ani w Almanachu Szkolnictwa ¯ydowskiego. Nie ma Gizeli ani jej rodziny w bazach danych Polskiego Czerwonego Krzy¿a  wiadomo jednak, ¿e nikt jej po wojnie nie
szuka³. Milcz¹ archiwa Yad Vashem i Miêdzynarodowego Biura Poszukiwañ w Bad
Arolsen. Zamieci³em apele w Gazecie Wyborczej i w izraelskich Nowinach
Krakowskich 43, kontaktowa³em siê z ziomkostwem krakowskim i nowos¹deckim w Izraelu. Pan Jakub Müller, najstarszy ¿yj¹cy nowos¹decki ¯yd, powiedzia³
mi o rodzinie Reicherów, która w Nowym S¹czu prowadzi³a przy Rynku sklep
z naczyniami. Prezes Zwi¹zku Nowos¹deczan w Izraelu, Mordechaj Lustig, doniós³ mi, ¿e jaki mê¿czyzna z tej rodziny prze¿y³ Zag³adê i wyemigrowa³ do Izraela, a póniej do Australii. Napisa³em listy do wszystkich australijskich Reicherów z ksi¹¿ki telefonicznej  na pró¿no...
lad siê urywa, nie ma jasnych sukien, s¹ listy, zakurzone karty w archiwach
i ksi¹¿ka m³odej dziewczyny, która lubi³a i rozumia³a S³owackiego.
Postscriptum
Ju¿ po napisaniu niniejszego tekstu dosta³em z Miêdzynarodowego Biura Poszukiwañ w Bad Arolsen odpowied na moje drugie zapytanie, dotycz¹ce tym razem córki Gizeli, Hanny Miriam Thon, która to odpowied na przedstawione przeze
mnie fakty rzuca nowe wiat³o. Otó¿ w archiwach Bad Arolsen zachowa³o siê
pismo z 1961 r. wystosowane przez United Restitution Organization w sprawie
czterech osób z rodziny Thonów/Teitelbaumów. Nieznany jest jednak jego kontekst,
nie wiadomo, kto pyta³ i dlaczego. Z pisma tego wynika, ¿e w 1942 r. 12-letnia Hanna 44 wraz ze swym ojcem, Albertem Thonem (vel Teitelbaumem, urodzonym
we Lwowie w 1899 r.) i Julianem Thonem (tak¿e vel Teitelbaumem, urodzonym we
Lwowie w 1909 r.) trafi³a do Obozu Janowskiego we Lwowie. Wymieniona w tym
samym dokumencie 73-letnia Henryka Huss, z domu Thon, zmar³a we lwowskim
getcie w 1941 roku.
Pozwala to wysun¹æ wniosek, ¿e zmiana nazwiska z Teitelbaum 45 na Thon
A. K e m p a, M. S z u k a l a k, ¯ydzi dawnej £odzi. S³ownik biograficzny. T. 14. £ód 2001
2004. Nie wymienia te¿ Gizeli Reicher-Thonowej Imienny wykaz nauczycieli poleg³ych, zamordowanych oraz zmar³ych wskutek przeladowañ w okresie okupacji hitlerowskiej 19391945 w monografii M. W a l c z a k a Dzia³alnoæ owiatowa i martyrologiczna nauczycielstwa polskiego 1939
1945 (Wroc³aw 1987).
43
Zob. J. J a ³ o w i e c, Naukowiec z UJ szuka ladów badaczki S³owackiego. Gazeta Wyborcza, dodatek Gazeta w Krakowie, 2008, nr z 56 VII, s. 3.  L. H a b e r, notatka bez tytu³u.
Nowiny Krakowskie, %*8.10808 *1*"&1, VI 2008.
44
Pismo z United Restitution Organization jako datê urodzenia Hanny Thon podaje rok 1931,
a nie 1930, chodzi jednak z pewnoci¹ o tê sam¹ osobê.
45
Nazwisko Teitelbaum nosi³ te¿ wczeniej wybitny filozof i matematyk Alfred Tarski, którego matka pochodzi³a ze rodowiska znanych ³ódzkich przemys³owców ¿ydowskich, Prussaków.
Pokrewieñstwa pomiêdzy rodzinami nie uda³o mi siê jednak ustaliæ. Nie natrafi³em równie¿ na jakiekolwiek zwi¹zki z rodzin¹ wybitnego krakowskiego rabina i pos³a na sejm, Ozjasza Thona, ani
z fundatorami ³ódzkiej Synagogi Reicherów.
42
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obejmowa³a ca³¹ rodzinê, tym bardziej ¿e dotyczy³a ona równie¿ Juliana, najprawdopodobniej szwagra Gizeli, m³odszego brata Alberta. W Jewish Records Indexing odnalaz³em te¿ niejakiego Alberta Teitelbauma, urodzonego w 1899 r. w Winnikach ko³o Lwowa, syna Leona/Leiba i Anny/Chany Marjem. Imiê i nazwisko,
data urodzin oraz fakt, ¿e Hann¹ Miriam nazwano póniej córkê Gizeli (podobnie
jak ona nosi³a zapewne imiê po babci ze strony ojca), pozwala wiêc przypuszczaæ,
¿e chodzi o tê sam¹ osobê. Wymienienie za w jednym pimie równie¿ Henryki
Huss, z domu Thon, mo¿e wiadczyæ, ¿e zmiana nazwiska spowodowana by³a
jakimi szczególnymi zwi¹zkami miêdzy rodzinami Teitelbaumów i Thonów, których, niestety, nie uda³o mi siê ustaliæ.
W tym samym, 1942 roku Hanna, Albert i Julian Thonowie zostali deportowani z Obozu Janowskiego do komór gazowych Be³¿ca. Gizeli ju¿ z nimi nie by³o.
Czy¿by nie trafi³a do krakowskiego getta (o tym wiadczy³by brak wzmianek o niej
w pamiêtnikach z epoki) i jeszcze przed rozpoczêciem przesiedleñ uciek³a wraz
z córk¹ z Krakowa? Czy mo¿e uda³o jej siê tylko przemyciæ dziecko z getta na
stronê aryjsk¹, sama za zginê³a? Czy te¿ do³¹czy³a z córk¹ do reszty rodziny i zosta³a zamordowana gdzie po drodze do Lwowa? Odpowiedzi na to pytanie prawdopodobnie nie poznamy ju¿ nigdy...
Napisanie niniejszego artyku³u nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie nieocenione
wskazówki i ¿yczliwa pomoc wielu osób. Sk³adam wiêc tutaj serdeczne podziêkowania Pani Katarzynie Zimmerer, Pani Lili Haber  Prezesowi Zwi¹zku Krakowian w Izraelu, Panu Mordechajowi Lustigowi  Prezesowi Zwi¹zku Nowos¹deczan w Izraelu, Pani Ishbel Szatrawskiej z Krakowskiej ¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej, Panu Jakubowi Müllerowi, jednemu z ostatnich nowos¹deckich ¯ydów,
Pani Profesor Eugenii Prokop-Janiec z Wydzia³u Polonistyki UJ, Panu Jacobowi
Rosenowi  ambasadorowi Izraela w Jordanii, Pani Redaktor Joannie Ja³owiec
z krakowskiego dodatku do Gazety Wyborczej, Pani Ewie Malickiej z Oddzia³u
Rêkopisów Biblioteki Jagielloñskiej oraz Pani Marii Szybiñskiej.
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GIZELA REICHER-THONOWA 
A FORGOTTEN MOTHER OF POLISH COMPARATIVE LITERARY STUDIES
The article aims to construct the biography of Gizela Reicher-Thonowa (19041941?), the author
of an outstanding book Ironia Juliusza S³owackiego w wietle badañ estetyczno-porównawczych (Juliusz S³owackis irony in the light of aesthetic-comparative studies) (1933). Initially, Reicher-Thonowas work encountered misunderstanding on the part of the academic community as too innovative and
advanced for her contemporaries thinking on Polish Romantic literature. Moreover, being a woman
and Jewish, she could not expect to make a career in humanities in prewar Poland. Gizela Reicher-Thonowas biography has been constructed from the scanty documents and letters preserved in
archives. It presents the following stages of her life: comparative studies at the Jagiellonian University
in Cracow, doctoral defense in 1926, her marriage to Albert Teitelbaum (vel Thon), leaving for £ód,
arrival to Cracow with her daughter during the war in 1940, and finally, her employment in a Jewish
organization aiding orphans. It is the last stage of her life documented in archives. The International
Tracing Service Arolsen informs that Gizela Reicher-Thonowas family was murdered in 1941 in
Be³¿ec concentration camp, and Gizela herself most likely also died at the hands of the Nazis.

