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PIOTR GRZEGORCZYK

ZOFIA NIESIOŁOWSKA-ROTHERTOWA
(1903—1959)

Zofia Niesiołowska-Rothertowa była polonistką i historyczką sztuki. 
Po studiach w Uniwersytecie Warszawskim i uzyskaniu doktoratu (1930) 
uczyła w gimnazjum i wykładała historię sztuki na Uniwersytecie dla 
Dorosłych, pisując równocześnie artykuły krytyczne i eseje do czaso
pism („Ruch Literacki”, 1928, 1931; „Kobieta Współczesna”, 1930, 
1934— 1937; „Glossy”, 1939 — studium o Felicji Kruszewskiej; i inne). 
W czasie okupacji niemieckiej wzięła udział w ruchu oporu, tajnym  
nauczaniu i wydawnictwach. Pod pseudonimem M. Korzbok opracowa
ła i wydała antologię poetycką pt. Warszawa (1943). W powstaniu w ar
szawskim brała udział jako sanitariuszka w oddziałach AK. Po wojnie 
kierowała Biblioteką Muzeum Narodowego w Warszawie (do r. 1954), 
następnie pracowała w Muzeum Mickiewicza ( do r. 1957), w  końcu zaś 
w Państwowym Instytucie Sztuki. Opracowała i przygotowała szereg 
wystaw muzealnych. Zmarła 16 czerwca 1959 w Warszawie.

Wiele la t zbierała m ateriały do monografii poety-rewolucjonisty, 
Gustawa Ehrenberga, której wskutek choroby nie zdążyła wykończyć. 
Ogłosiła jedynie, oprócz życiorysu poety w Polskim słowniku biogra
ficznym  (1947), kilka fragmentarycznych studiów i przygotowała w y
bór jego utworów dla „Biblioteki Narodowej”. Poza tym  wydała pięk
ną książkę Dziecko w malarstwie polskim  (1956), szereg szkiców, 
jak np. Portrety Mickiewicza, Ilustracje do dzieł Mickiewicza w okresie 
romantycznym  („Wiedza i Życie”, 1955, n ry  4 i 11), Stanisław Ostoja- 
-Chrostowski („Twórczość”, 1948), wspomnienie o Zofii K lam er, histo
ryczce literatury  („Pamiętnik Literacki”, XL, 1952) i inne. Interesowała 
się też kolędami i ogłosiła na ten tem at esej w  książce Kolędy i pasto
rałki (1946, 1956). O tajnym  nauczaniu opowiedziała w  publikacji Nie
zwyciężona szkoła (1947). Często miewała odczyty radiowe i wygłasza
ła popularne prelekcje organizowane przez Stowarzyszenie Historyków 
Sztuki.

Zofia Niesiołowska-Rothertowa była aktywnym członkiem Towarzy
stwa Literackiego im. Adama Mickiewicza; często zabierała głos na ze
braniach naukowych Oddziału Warszawskiego.


